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Abstract
Dahlqvist, Hans, 2003. Fri att konkurrera, skyldig att producera. En ideologi-
kritisk granskning av SAF 1902-1948 (Free to compete, obliged to produce.
A critical study of ideology usage by the Swedish Employer's Association, 1902-
1948), Acta Wexionensia no 31/2003. ISSN: 1404-4307, ISBN: 91-7636-393-7.
Written in Swedish with a summary in English.

The object of my investigation is Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) (The
Swedish Employer’s Association) and the concrete questions I wish to raise are:
(i) How did SAF articulate their ideal of liberty during the period 1902-1948? (ii)
How did they combine this ideal with the demands of an ascetic work ethic
among the workers?

My ambition with this investigation has been to spread some light on how
SAF, one of the market’s most important actors in Sweden during the twentieth
century, has combined an alleged strong belief in personal freedom with the de-
mands of adjustment to specific virtues and how the proclaimed freedom has, in
fact, been subject to a number of conditions. It would be fair to say that the sur-
vival of a market economy depends on a broad foundation of workers that in
practice are not allowed to make use of the freedom that they are proclaimed to
have in theory. The workers must not only be convinced to go to work but also to
work efficiently. If this were not the case, then capitalism, built on competition,
would collapse. This is congruent with the conclusions made in my investigation.
SAF’s proclamations of freedom were indeed a freedom for the believers; for
those who could take advantage of the competition. But for those who did not
believe in the system or who did not feel that they could find themselves justice
in it, SAF demanded a high moral standard. As a consequence of this we are con-
fronted with the following paradox: Freedom for the rich, morality to the poor.
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Förord 
Hösten 1999 började jag skriva på denna avhandling. Det finns många att tacka 
för att arbetet nu blivit färdigt. Lars Olsson, min handledare, har från första 
början varit ett stort stöd, inte bara genom sitt kunnande och sin noggrannhet i 
stort och smått utan också genom det förtroende han visat mig och genom sin 
vänskap. Kollegorna på doktorandseminariet har genom råd och stöd bidragit till 
att göra avhandlingen betydligt bättre än den annars skulle ha varit. Peter 
Aronsson kom med många värdefulla synpunkter i avhandlingsskrivandets tidiga 
skede. Martin Estvall har korrekturläst och språkgranskat texten. Åse Magnusson 
har hjälpt mig att gå igenom texten en sista gång innan den sändes till tryckning. 
Jag står vidare i stor tacksamhetsskuld till Malin Glimäng, som med kort varsel 
ställt upp och översatt avhandlingens summary. Tack! 

Jag vill vidare sända en hälsning till Attila Lajos och Lars Hansson, som jag 
delat kontor med under årens lopp samt till kamraterna i fotbollslaget, i vilkas 
bleka sällskap jag fått ynnesten att glänsa. Tack till den alltid vänliga och 
hjälpsamma personalen på Växjö universitetsbibliotek och till Kerstin Brodén på 
Växjö University Press. Tack också till Svenskt Näringsliv och Stockholms Fö-
retagsminnen för att ha berett mig tillträde till SAF:s arkiv. 
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1. Inledning 

SAF, friheten och arbetsmoralismen 

En ideologikritisk granskning av SAF 
Den 29 mars 2001 lades Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) ned. Efter 99 år 
i arbetsgivarnas tjänst gick föreningen samman med Sveriges Industriförbund 
och bildade den nya organisationen Svenskt Näringsliv. Dessförinnan hade SAF 
under hela 1900-talet haft en betydelsefull roll i den svenska samhällsutveck-
lingen. Enligt Håkan Lundgren, fd chef för SAF:s utvecklingsavdelning och le-
damot av SAF:s ledningsgrupp, ”[…] har SAF varit en drivande kraft i opinions-
bildningen för fri företagsamhet, marknadsekonomi och konkurrens”.1 

Redan 1906 tilldelades SAF:s styrelse upp till 10 000 kronor om året till att 
bekämpa socialismen. I fullmäktigeprotokollet beskrevs hur det skulle gå till:  
 

Detta kan ske genom att lämna understöd åt sådant av personer inom ar-
betarklassen planlagt arbete, som går ut på att genom upplysning och mo-
ralisk inverkan skapa en opinion inom arbetarnas egna led emot det soci-
alistiska partiets frihetsfientliga politik.2 

 
Friheten skulle värnas genom upplysning och moralisk inverkan. Viktig i sam-
manhanget var alltså den opinionsbildande verksamheten. Till exempel har Nik-
las Stenlås, i Den inre kretsen, belyst hur SAF under 1940-talet gick i täten för 
en omfattande hjälpaktion till den borgerliga pressens förmån,3 och Sven Ove 
Hansson och Anna-Lena Lodenius visar i Operation högervridning hur SAF 
systematiskt gått tillväga för att bearbeta opinionen under 1970- och 80-talen: 
 

1969 startade SAF en offensiv för att påverka opinionsklimatet och där-
med också samhällsutvecklingen i Sverige. Under snart tjugo år har denna 
kampanj utvecklats och förgrenats alltmer. Ansenliga penningsummor har 
spenderats på att skapa ett samhällsklimat som är förmånligt för närings-

––––––––– 
1 Håkan Lundgren, ”Organisationspolitiska dilemman och motstridiga mål”, i Arbetsgivarnas 

dilemma (2001) s 13. 
2 Citerat efter Bernt Schiller, Storstrejken 1909 (1967) s 34. 
3 Niklas Stenlås, Den inre kretsen (1998) s 103ff, 124-145. 
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livets ägarintressen och på att stödja de borgerliga partierna i valrörel-
serna. Denna verksamhet har utformats så att den inte ska se ut som den 
samordnade kampanj den faktiskt är.4   

 
Den första planen för samhällskontakt godkändes av SAF:s styrelse 1971. Stra-
tegiplanen innehöll bland annat följande: ”Det gäller att åstadkomma en motvikt 
till det stora flödet av vänsterlitteratur i form av debattböcker och tidskriftsartik-
lar.”5  

Enligt Sven Ove Hansson utmärkte sig SAF:s opinionsbildning ”[…] genom 
ett strävsamt arbete för att på sikt förändra hela debattklimatet i samhället.”6 Fle-
ra forskare menar att debattklimatet faktiskt också kommit att förändras. En av 
dessa är Björn Horgby: 
 

Under 1970-talet var den socialdemokratiskt präglade ”jämlikhets”-
diskursen så dominerande att även de borgerliga partierna anpassade sitt 
språkbruk eller lindade in sin kritik, så att ifrågasättandet av diskursen 
inte blev alltför öppen. [---] Under 1980-talet trängde moderaternas ny-
liberala ”marknads”-diskurs igenom.7  

 
Liksom Horgby menar sig Kristina Boréus, i Högervåg, kunna urskilja en för-
skjutning åt höger i den offentliga debatten, vilket förknippas med att framför allt 
näringslivet, i kontakt med moderaterna, bedrivit en omfattande opinionsbil-
dande verksamhet under 1970- och 1980-talen.8 Skiftet i debattklimatet belyses 
väl av den forne SAF-ordföranden Ulf Laurin:  
 

Som vi alla vet – men ofta glömmer, minnet är kort – är det bara ett 
knappt decennium sedan ord som ”marknad”, ”mångfald”, ”valfrihet” och 
”enskild äganderätt” betraktades med den största misstänksamhet i de 
flesta läger. Idag är det i stället den gamla svenska kolartron på överheten 
som ses med skepsis.9 

 
SAF:s offensiv bidrog till att 1980-talet kom att bli individualismens och mark-
nadsliberalismens årtionde. Den statligt tillsatta maktutredningen, som verkade 
1985-1990, lyfte fram just den ökade politiska aktiviteten inom näringslivet:  
 

Företagare blir mer och mer aktiva påtryckare i politiska frågor. Det 
gäller inte bara aktiviteter i branschorganisationernas regi utan också di-
rekta initiativ från enskilda företag eller grupper av företag. En särskild 

––––––––– 
4 Sven Ove Hansson & Anna-Lena Lodenius, Operation högervridning (1988) s 7. 
5 Citerat efter PJ Anders Linder & Anders Grönstedt, Bra för Sverige (1990) s 16. 
6 Sven Ove Hansson, SAF i politiken (1984) s 185. 
7 Björn Horgby, ”Från jämlikhet till marknad. En diskursanalys av kommunalpolitiken i Linköping 

efter 1970”, i Historisk tidskrift 1998:3 s 357. 
8 Kristina Boréus, Högervåg (1994) s 134. 
9 Ulf Laurin, “Farväl till översåtligheten”, i Farväl till korporatismen! (1991) s 11f. 
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marknad för PR-konsulter med inriktning på politisk påverkan har vuxit 
fram.10  

 
SAF har till och med givit ut material om hur företagare ska gå systematiskt till 
väga för att påverka politiska beslut. Bland annat framhålles det viktiga i att fö-
retagarna har inarbetade kontakter med politikerna. SAF har också presenterat en 
enkel trepunktersmodell för politisk påverkan: Gör en kartläggning av vad saken 
gäller och vem som stödjer den. Lägg upp mål och taktik för hur ett önskvärt be-
slut skall drivas igenom. Vidta åtgärder i syfte att driva igenom det önskvärda 
beslutet.11  

Vid sidan av opinionsbildning och lobbyverksamhet har SAF även prioriterat 
mer formaliserade tillvägagångssätt genom delaktighet i det centraliserade för-
handlingsväsendet, utredningsmedverkan, remissvarsverksamhet och medverkan 
i myndighetsstyrelser.12  

Enligt Joakim Johansson skiftade emellertid SAF inställning till korporativ 
representation i beslutande myndighetsstyrelser vid 1980-talets mitt. Åsiktsbytet 
föranleddes av ett strategiskt val. SAF uppfattade myndighetsstyrelserna som 
maktcentra och såg ett problem häri. Inom SAF höjdes röster om att något måste 
göras åt det socialistiska problemformuleringsmonopolet. Att SAF genom tre-
partssamverkan var delaktig i utvecklingen betraktades som en hämsko. Genom 
att bryta med korporatismen ville SAF också bryta ner fackföreningsrörelsens 
gynnsamma ställning i den politiska maktens korridorer.13  

Efter SAF:s ensidiga utträde ur myndighetsstyrelserna 1991 beslutade den 
borgerliga riksdagsmajoriteten att rekonstruera dessa styrelser, vilket ledde till 
att LO och TCO tvingades lämna de styrelser som SAF självmant gått ur. Där-
med var den traditionella trepartssamverkan vid utformningen av den svenska 
arbetsmarknadspolitiken över.14  

SAF-ordföranden Ulf Laurin sade sig glädjas åt den svenska modellens av-
veckling och förklarade SAF:s beslut med följande ord:  
 

Vi har dragit konsekvenserna av vår principiella uppfattning: det är ohåll-
bart att förespråka långtgående individualisering och decentralisering av 
det svenska samhället och samtidigt sitta med vid de korporatistiska kött-
grytorna.15 

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att SAF under hela 1900-talet varit en aktiv 
och betydelsefull aktör på den samhällsekonomiska och politiska arenan i Sve-
rige, inte minst som opinionsbildare i ideologiska frågor. Denna avhandling ut-
gör därför en ideologikritisk granskning av det budskap som SAF fört fram. En 
central plats i detta budskap har givits åt frihetsbegreppet, som också kommer att 
––––––––– 
10 Olof Petersson, Makt. En sammanfattning av maktutredningen (1991) s 60. 
11 Svenska Arbetsgivareföreningen, Företagare kan påverka politiken! (1991) s 9f, 25ff. 
12 Joakim Johansson, SAF och den svenska modellen (2000) s 67. 
13 Johansson 2000 s 148. 
14 Johansson 2000 s 199. 
15 Laurin 1991 s 12, 18. 
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stå i centrum i denna undersökning. Avhandlingens frågeställningar, vilka jag 
snart ämnar återkomma till, skall formuleras utifrån en nedan följande proble-
matisering av det liberala frihetsbegreppet. 

Den liberala paradoxen 
Upphöjandet av friheten till norm är central inom liberal teoribildning, eller med 
en vidare avgränsning, inom marknadsliberal teoribildning, som ju successivt 
också kommit att omfattas av det konservativa idékomplexet.16  

Den liberala frihetsuppfattningen, som har sin grund i tron på styret under la-
gen, har av bland andra Isaiah Berlin kallats för negativ. Inte för att den anses då-
lig utan för att det är en frihet från någonting, en frihet från hinder och yttre 
tvång, en frihet från andras inblandning i mina angelägenheter: ”Ju vidare icke-
inblandningens område är, desto mer omfattande är min frihet.”17 Detta är en fri-
het som i sin mest avskalade form kan sammanfattas med följande ord av den 
forne SAF-ordföranden Curt Nicolin: ”Vill människorna köpa en segelbåt istället 
för att konsumera sjukvård ska de få det.”18  

Det negativa frihetsbegreppets teoretiska motsats är det positiva frihetsbe-
greppet, som Berlin definierar som en frihet till någonting – en frihet som rym-
mer specifika ideal som anses värdefulla i sig, vilket kan leda till att de som me-
nar sig representera dessa upphöjda ideal ser det som en välgärning att tvinga sin 
frihet på andra.19 Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis (SAP) frihetsbe-
grepp kan till exempel bestämmas som positivt utifrån Berlins definition: ”Jäm-
likheten är frihetens förutsättning. I ett ojämlikt samhälle är med nödvändighet 
de som drabbas av ojämlikheten också mindre fria att styra sina liv.”20  

Enligt Berlin är det dock viktigt att skilja mellan frihet och villkoren för dess 
utövande: ”Om en människa är för fattig eller för okunnig eller för svag för att 
kunna utnyttja sina lagliga rättigheter, är den frihet hon förlänas genom dessa rät-
tigheter meningslös för henne, men den utplånas inte.”21  

I enlighet med denna negativa/liberala frihet får individen tycka, tänka och 
handla hur hon/han vill, så länge de skrivna lagarna inte bryts. Detta är en for-
mell frihet. Berlin skriver: ”Den frihet som jag talar om är ett utrymme för 
handlande snarare än handlandet självt.”22  

Denna frihet från hinder och yttre inblandning innebär också att människor 
skall vara fria att göra ”okloka” val, fria att gå emot det som till synes är deras 

––––––––– 
16 Se till exempel Moderata Samlingspartiet, Partiprogram. Idé- och handlingsprogram (1982) s 4. 

Idéprogrammet antogs 1978 och gällde till partistämman 31 augusti – 2 september 2001. 
17 Isaiah Berlin, Fyra essäer om frihet (1984) s 134.  
18 Citerat efter Tomas Bresky m fl, Med SAF vid rodret (1981) s 11.  
19 Berlin 1984 s 142ff, 177ff. 
20 ”Socialdemokraternas partiprogram. Antaget på socialdemokraternas 31:a kongress 1990”, i 

Socialdemokratins program 1897 till 1990 (2001) s 109. Se t ex även Leif Lewin, 
Planhushållningsdebatten (1970) s 284ff. 

21 Berlin 1984 s 263. 
22 Berlin 1984 s 252. 
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eget bästa.23 Detta var till exempel just vad som hävdades av den liberale för-
grundsgestalten John Stuart Mill (1806-1873). Mill menade att det finns vissa 
behov som är gemensamma för alla människor. Bortsett från nödvändigheten av 
att förfoga över medel till livsuppehället sades friheten vara viktigast av allt.24 
Med frihet avsåg Mill följande: 
 

Den omfattar först och främst medvetandets inre värld, krävande samvets-
frihet i den mest vidsträckta mening; frihet i tankar och känslor; fullkom-
lig frihet i åsikter och meningar angående alla ämnen, praktiska eller spe-
kulativa, vetenskapliga, moraliska eller teologiska. [---] För det andra 
fordrar denna grundsats frihet i böjelser och strävande, frihet att inrätta 
sitt liv i överensstämmelse med sin karaktär; att följa sin egen smak, då 
man själv svarar för följderna, utan något hinder från ens medmänniskors 
sida, så länge man ej skadar dem, även om de skulle anse ens uppförande 
dåraktigt, förvänt eller oriktigt. För det tredje följer av denna individens 
frihet, och inom samma gränser: frihet till gemensamma förbindelser mel-
lan flera individer, d. v. s. frihet att sammansluta sig för gemensamma än-
damål, vilka ej medföra någon skada för andra; förutsatt att de personer, 
som ingå i förening, äro vid mogen ålder och ej tvungna eller bedragna.25 

 
Människan skall alltså få inrätta sitt liv i överensstämmelse med sin karaktär och 
den personliga friheten får inte inskränkas även om andra anser att man beter sig 
dåraktigt. Denna tankegång har blivit grundläggande inom den liberala läran. 
Men enligt Mill gällde friheten inte för alla: 
 

Det torde knappt behöva anmärkas, att denna sats [om friheten från tvång] 
endast kan tillämpas på mänskliga individer, som äro vid mogen ålder och 
vid sina sinnens fulla bruk. [---] De, som befinna sig i det tillstånd, att 
andra måste taga vård om dem, måste skyddas emot sina egna handlingar 
lika väl som emot yttre oförrätter. På samma grund måste vi utelämna ur 
räkningen sådana outvecklade samhällen, där hela folket måste betraktas 
såsom omyndigt.26 

 
Mills frihet var en frihet för dem som var tillräckligt gamla, tillräckligt normala 
och tillräckligt civiliserade. De som skulle vara fria att, om de så önskade, gå 
emot sitt eget bästa var i praktiken de som hade vett att inte göra det. Här fram-
kommer en konflikt mellan å ena sidan den individuella friheten och å andra si-
dan den förväntade anpassningen till givna normer, en konflikt som också är 
central i denna avhandling och som ytterligare skall utvecklas utifrån en gransk-

––––––––– 
23 Se till exempel Will Kymlicka, Mångkulturellt medborgarskap (1998) s 90f; Will Kymlicka, 

Modern politisk filosofi (1995) s 202ff. 
24 Algot Gölstam, Frihet, jämlikhet, demokrati (1995) s 71. 
25 John Stuart Mill, Om friheten (1917) s 19f. 
26 Mill 1917 s 15f. För vidare läsning om Mills frihetsuppfattning se Gölstam 1995 s 80ff. 



16 

ning av främst Friedrich August von Hayeks (1899-1992) politiska tänkande. 
Anledningen därtill är att just Hayeks inflytande varit stort i Sverige.27  

Ytterligare en orsak till att Hayek lämpar sig väl i sammanhanget är att hans 
liberalism framstår som teoretiskt renlärig och emanerande från den klassiska 
1800-talsliberalismen. Detta gör det möjligt att kontrastera det som närmast kan 
sägas vara en liberal idealmodell mot den uppfattning som SAF har stått för. 

I Frihetens grundvalar bestämde Hayek friheten som det ”[…] tillstånd där en 
människa inte är underkastad tvång genom någon annans godtyckliga vilja 
[…]”.28 Politikens uppgift är att minimera det tvång som den enskilde kan utsät-
tas för. Staten ställer upp allmänna regler som människorna i ett samhälle har att 
förhålla sig till. Två förutsättningar beträffande lagarnas beskaffenhet måste fin-
nas. De måste vara allmänna till karaktären samt bygga på principen om lik-
ställdhet. Lagarna skall varken privilegiera eller diskriminera. Staten bör med 
andra ord inte skapa lagar som slår godtyckligt eller olika hårt mot olika med-
borgare.29  

Genom att människorna känner till samhällets spelregler kan de själva und-
vika att hamna i tvångssituationer. Därmed begränsar allmänt vedertagna lagar 
inte friheten. De kan istället sägas vara en del av det fysiska sammanhanget, en 
del av de faktiska förutsättningar som skapar den ram inom vilken individerna 
har att verka. Lagarna blir utifrån denna angreppsvinkel frihetens grundval – en 
tankegång som går tillbaka till John Locke (1632-1704): 
 

Lagens syfte är inte att avskaffa eller inskränka utan att bevara och ut-
vidga friheten. Ty i alla de stater med skapade varelser i stånd att lyda la-
gar där lag inte finns, finns inte heller frihet. Ty frihet är att vara fri från 
tvång och förtryck från andra, vilket inte kan förekomma om det inte 
finns lag, och är inte som det sagts oss, frihet för varje människa att göra 
vad hon behagar. (Ty vem kan vara fri om hon är underkastad alla andra 
människors nycker?)30 

 
Tron på styret under lagen utgör grundbulten inom liberalismen. Karl Popper 
menar att liberalismens frihetsideal inte kan förverkligas utan en stat som garan-
terar rättssäkerheten. Men även den minimala så kallade nattväktarstaten kräver 
en ekonomisk omfördelning, eftersom vissa måste betala för andras skydd. Man 
kan därför fråga sig varför just denna typ av omfördelning är legitim och inte nå-
gon annan. Enligt Robert Nozick beror det på att den minimala staten är mora-
lisk, men det är just bara den minimala staten som kan rättfärdigas.31  

Styret under lagen skall alltså skapa utrymme åt individens frihet. Adam 
Smith (1723-1790) har skrivit: ”Varje människa har, så länge hon ej kränker 

––––––––– 
27 Se Lewin 1970 s 268. 
28 F. A. Hayek, Frihetens grundvalar (1983) s 25. 
29 Hayek 1983 s 143, 149-160; John Locke, Andra avhandlingen om styrelseskicket (1998) s 110, 

114ff. 
30 Citerat efter Hayek 1983 s 161. 
31 Håkan Holmberg, Att läsa Karl Popper (1983) s 37; Robert Nozick, Anarki, stat och utopi (1986) s 

44f, 136f, 330. 
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rättvisans lagar, fullkomlig frihet att söka sin egen fördel på egen hand och med 
sitt arbete och kapital öppna konkurrens mot vilken annan människa och sam-
hällsklass som helst.”32  

Formellt skall alltså individen, enligt liberalismens principer, vara fri att göra 
som han eller hon vill inom ramen för de skrivna lagarna. Men detta är bara den 
ena sidan av det liberala resonemanget kring frihet. I realiteten skulle det mark-
nadsekonomiska konkurrenssamhället inte fungera med bara lagen som vägvi-
sare för mänskligt beteende. Det marknadsekonomiska samhället är beroende av 
att gemene man/kvinna ser det som sin plikt att vara en nyttig medborgare. Utan 
arbetare ingen produktion, ingen lönsamhet, inga företag. Detta är också de mest 
renläriga av liberalismens förespråkare på det klara med. Hayek menade därför 
att folket måste ta det på sig att anamma vissa givna värderingar.33 Bertil Ohlin, 
den forne folkpartiledaren och professorn i nationalekonomi, citerade Clemence-
au när han hävdade: ”Friheten är konsten att disciplinera sig själv.”34 Förhållan-
det belyses också av Moderata Samlingspartiets år 2002 antagna partiprogram:  
 

Frihet är rätten att forma sitt liv efter egna värderingar och drömmar. Med 
denna frihet följer ett stort ansvar för den egna tillvaron och för den egna 
materiella tryggheten. Följaktligen är arbete, sparande och personlig för-
kovran grundläggande värden i ett fritt samhälle.35 

 
I samma andetag som friheten hävdas vara rätten att forma sitt liv efter egna vär-
deringar, förklaras precis vilka värderingar som är grundläggande för det fria 
samhället.  

Den liberala friheten är en frihet under ansvar, och att ha ansvar betyder, en-
ligt Hayek, att man kan ställas till svars för sina handlingar genom att utsättas för 
beröm eller klander, både i juridisk och moralisk mening: ”Det berättigande i att 
tilldela någon ansvar ligger därför i den effekt som detta antas ha på hans fram-
tida handlande.”36 Genom att utkräva ansvar hoppas man få makt över en männi-
skas agerande. Ett fritt samhälle kräver att människorna skall…  
 

[…] vägledas i sitt handlande av en ansvarskänsla som sträcker sig bor-
tom de förpliktelser som lagen föreskriver och att allmänna opinionen 
godkänner att individerna hålls ansvariga för både sina lyckade och sina 
misslyckade bemödanden.37  

 
Hayek förespråkade en frihet under lagen, men hävdade samtidigt att efterlevna-
den av lagarna inte var nog. I klartext skrev Hayek, att individerna får göra vad 
de vill så länge de gör det som förväntas av dem.  

––––––––– 
32 Adam Smith, Folkens välstånd (1909) bok IV s 112. 
33 Hayek 1983 s 199f.  
34 Bertil Ohlin, Fri eller dirigerad ekonomi (1936) s 222. 
35 Moderata samlingspartiet, Partiprogram. Handlingsprogram (2002) s 4. 
36 Hayek 1983 s 83.  
37 Hayek 1983 s 83.  



18 

Den bild jag givit av det liberala frihetsbegreppet skulle kunna nyanseras med 
hänvisningar till ytterligare filosofer och politiska teoretiker. Ingen av dessa tän-
kare skulle emellertid komma undan den inom liberalismen problematiska rela-
tionen mellan frihet och kraven på anpassning till givna normer. Ludwig Beck-
man har i The liberal state and the politics of virtue undersökt förhållandet mel-
lan liberalism och dygd (virtue). Beckman urskiljer två typer av liberalism:  
 

In sum, there are two distinct versions of liberalism: one attempting to 
avoid questions about the good life, another affirming an individualistic 
conception of the good life. Even liberalism of the former kind recognises 
the instrumental value of a number of virtues.38 

 
Beckman hävdar att det inom liberalismen finns ett instrumentellt och ett etiskt 
förhållningssätt till dygden. Det finns med andra ord liberaler som hävdar att vis-
sa dygder måste följas för att det liberala samhället skall kunna fungera, medan 
andra menar att liberalismen i sig rymmer vissa etiska ställningstaganden.39 I 
båda fallen kommer den förespråkade friheten att omgärdas av påbud som manar 
till uppslutning bakom specifika dygder eller normer.  

Enligt Isaiah Berlin bejakar den negativa friheten mångfalden, medan den po-
sitiva friheten förklaras leda till enhetlighet genom att den rymmer värderingar 
om vad som är bra och dåligt.40 Men det som jag här har gjort gällande är att den 
negativa/liberala friheten inte bara är en frihet från hinder och yttre inblandning, 
som tillåter människan att verka efter egen vilja. Den kräver, utöver att lagarna 
åtlyds, också ett införlivande av vissa givna normer. Jag menar att den nega-
tiva/liberala friheten därmed övergår till att bli positiv, enligt den definition som 
Berlin ger. Den liberala friheten, med de villkor som omger denna, blir ett uttalat 
och för alla eftersträvansvärt ideal.  

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 
Jag gör alltså gällande att det liberala frihetsbegreppet rymmer en paradox. Å ena 
sidan framhålls att individen skall vara fri att göra som hon vill, å andra sidan 
ställs det krav på henne att hon skall följa vissa givna normer. De normer, den 
etik, som det svenska samhället är byggt kring härstammar i hög grad från pro-
testantismen. Etnologen Åke Daun framhåller i sin forskning om den svenska 
mentaliteten, att den svenska lutherdomen ”[…] högst sannolikt väsentligen på-
verkat befolkningens grundläggande livsperspektiv”.41 Enligt Daun kan sociolo-
gen Max Webers teorier öka förståelsen för arbetsmoral och framgångssträvan-
den i Sverige.42  

Max Weber hävdade aldrig, och det är viktigt att påpeka, att protestantismen 
skulle ha givit upphov till kapitalismen. Det han framhöll var att ett protestan-
––––––––– 
38 Ludvig Beckman, The liberal state and the politics of virtue (2000) s 334. 
39 Beckman 2000 s 334f. 
40 Berlin 1984 s 142ff, 177ff. 
41 Åke Daun, Svensk mentalitet (1998) s 187.  
42 Daun 1998 s 188. 
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tisk-asketiskt ideal befrämjat den kapitalistiska andan. Enligt den yrkesetik som 
utvecklades under 1700-talet, framstod arbetet som ett kall, ett sätt att tjäna Gud. 
Arbetet gavs en moralisk funktion. Man bör arbeta för att det är riktigt att göra 
så, för att det behagar gudomen. Å andra sidan är det inte fel att tjäna pengar så 
länge man följer sitt kall. Tvärtom, rikedom som följd av yrkesarbete är en Guds 
välsignelse.43  

Lars Furuland, litteratursociolog, har framhållit att den uppfattning om arbetet 
som staten och kyrkan i Sverige genom sekler förmedlat till det kroppsarbetande 
folket varit alltigenom präglad av Luthers kallelselära.44 Tanken att arbetet är ett 
kall har även av teologen Gustaf Wingren hävdats utgöra grunden för den svens-
ka arbetsmoralen: ”Utan Luther stannar Sverige.”45  

Enligt Wingren var Luthers kallelselära ämnad att höja det världsliga, vardag-
liga arbetets status: ”Den som går in i sitt arbetes ringhet, han utför Guds verk, 
antingen han är dräng eller konung.”46 Genom att följa sitt kall fullföljer man den 
kristna gudomens skapelseverk på jorden. Människan blir en medskapare till den 
kristna gudomen. Därmed uppfylls också det ena av arbetets två syften. Det and-
ra syftet med arbetet är att det skall tjäna nästan, det skall leda till våra med-
människors gagn.47  

Kallelseläran fokuserar på jordelivet och världsliga förhållanden. Människan 
uppmanas till att lyda sina överordnade och fullgöra sina plikter. Luther skrev: 
“Varje människa måste underordna sig de myndigheter, som hon har över sig. Ty 
det finns ingen överhet som inte är från Gud, och den överhet som finns är insatt 
av Gud.”48  

Enligt finländske pastorn Seppo Kjellberg menade Luther att arbetet är en na-
turlig plikt för alla och att människan är skapad till att arbeta. Luthers syn på ar-
bete och arbetsfördelning bestämdes av det fjärde budets lydnadskrav, som för 
Luther var samhällets sammanhållande kraft.49  

Kallelsen har en tydligt uppfostrande funktion. Manfred Björkquist har sam-
manfattat denna enligt följande:  
 

Arbetet är nu som alltid en av de främsta uppfostringsmakterna. Den ger 
en saklig och osentimental träning av vissa karaktärsegenskaper, punkt-
lighet, ordning, noggrannhet, redlighet.50  

 
Och Gustaf Wingren tillägger: ”Vi tuktas i kallelsen, i arbete och i gemenskaps-
livets krav.”51 Arbetet är ett kors som människan skall bära, eller rättare sagt, 

––––––––– 
43 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1995) s 42, 76f, 81ff. Se även Jan 

Karlsson, Arbetets frihet och förnedring (1979) s 96. 
44 Lars Furuland, ”Arbetet – kall eller fritidsförutsättning”, i Arbetets värde och mening (1980) s 14. 
45 Gustaf Wingren, ”Utan Luther stannar Sverige”, i Luther och Sverige (1994) s 51. 
46 Gustaf Wingren, Luthers lära om kallelsen (1993) s 22.  
47 Carl-Henric Grenholm, Arbetets mening (1988) s 181ff. 
48 Martin Luther, Doktor Martin Luthers Lilla Katekes (1991) s 47. 
49 Seppo Kjellberg, Finländsk arbetsetik och Luthers kallelselära (1994) s 171f. 
50 Manfred Björkquist, ”Folkkyrka och folkuppfostran”, i Kyrka och folkbildning (1949) s 9. 
51 Wingren 1993 s 65. 
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som mannen skall bära. Ty enligt Inger Hammar var det moderskapet som var 
kvinnans kall och inte arbetet.52 Enligt Hammar fanns det dock i den 
kvinnoemancipatoriska rörelsen under 1800-talets andra hälft en strävan efter att 
vidga kallelsetanken. I Tidskrift för hemmet (1863) gavs till exempel den unga 
flickan rådet att ”förtrösta af allt ditt hjerta på Gud för din lycka – förlita dig på 
ditt eget arbete för ditt uppehälle”.53 

Protestantismens värderingar har under flera århundraden och långt in på 
1900-talet genomsyrat det svenska samhället, inte minst genom utbildningsvä-
sendet. I Gud och fosterlandet har Herbert Tingsten framhållit att det en bra bit 
in på 1900-talet hörde till skolundervisningens mål ”[…] att bibringa eleverna 
den rätta tron, att göra dem gudfruktiga och trogna den lutherska läran”.54 Och i 
1940 års skolutredning kan följande läsas:  
 

Om undervisningen skall främja lärjungarnas sedliga och religiösa ut-
veckling, måste den framställa kristendomen icke blott som ett historiskt 
faktum utan som en livsmakt i den nuvarande tiden.55 

 
Drygt tjugo år senare, enligt riktlinjerna för 1962 års läroplan, skulle kristen-
domsundervisningen i fortsättningen bedrivas objektivt och icke-konfessionellt. 
Men formuleringarna var, enligt teologen och filosofen Jan Löfberg, vaga och 
fick dåligt genomslag. I praktiken förblev undervisningen därför konfessionell.56 

Utvecklingen har under 1900-talets andra hälft gått mot en icke-konfessionell 
undervisning, även om utvecklingstendenserna alltså delvis legat på det formella 
planet. Fasthållandet vid den kristna traditionen framgår av den obligatoriska 
skolans läroplan från 1994, enligt vilken eleverna skall fostras i den tradition 
som förvaltas av kristenheten och den västerländska humanismen. Det som skall 
förmedlas är kristna, västerländska värderingar, men man skall inte tvinga någon 
att tro på kristendomen som religiös lära. Enligt en undersökning av Temo tycker 
75 % av svenska folket att det är positivt att det talas om ”kristen tro” och ”väs-
terländsk humanism” i läroplanen.57 

Konkreta frågeställningar 
Jag har ovan gjort gällande att den liberala friheten är en frihet under den skrivna 
lagen, men att det inte räcker med att den skrivna lagen efterlevs för att det ka-
pitalistiska samhället skall reproduceras. Därtill krävs också att människorna 
följer vissa oskrivna lagar i form av normer. Därmed är den liberala friheten inte 
bara en frihet under lagen utan också en frihet under ansvar. Jag har vidare gjort 
gällande att de normer som präglar det svenska samhället har sin grund i den 

––––––––– 
52 Inger Hammar, Emancipation och religion (1999) s 24f; Wingren 1993 s 18, 65f; Kjellberg 1994 s 

192.  
53 Citerat efter Hammar 1999 s 85.  
54 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet (1969) s 121.  
55 Citerat efter Ingvar Nilsson, Objektivitet och kristendomsundervisning (1968) s 19. 
56 Jan Löfberg, Politisk religionsfrihet (1993) s 166. 
57 Ulla-Britt Hagström, Läroplanens värdegrund (1995) s 1, 140. 
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protestantiska etiken med dess betoning av en strikt arbetsmoral. Utifrån dessa 
förutsättningar har jag satt upp följande konkreta problemställningar för avhand-
lingen: 
 

1. Hur formulerade och utvecklade SAF frihetsbegreppet under perioden 
1902-1948? 

2. I vilken mån omgavs frihetsbegreppet av en tvingande arbetsmoral? 
 

Av frågeställningarna framgår att undersökningen sträcker sig från 1902 fram till 
och med 1948. Begynnelseåret motiveras av att det var då som SAF grundades. 
Svårare är det att hitta en naturlig slutpunkt. Att undersöka SAF:s ideologiska 
utveckling fram till och med samgåendet med Industriförbundet låter sig nämli-
gen inte göras, varken av omfångs- eller tidsmässiga orsaker. Med riksdagsvalet 
1948 kulminerade en mångårig politisk debatt i vilken SAF var en aktiv part. Ef-
ter valet följde en tid av ekonomisk-politisk avspänning. Därför har 1948 valts 
som sista år i avhandlingen. 

Att en undersökning av SAF är relevant utifrån den här beskrivna konflikten 
mellan en påbjuden liberal frihet och kraven på anpassning till givna normer kan 
till exempel belysas med hjälp av den forne SAF-ordföranden Curt Nicolin, som 
i Makt och ansvar skrivit: 
 

Nog är det en paradox att människan har så allvarliga begränsningar i val-
friheten för sin konsumtion i en demokrati som sägs tillhöra en av värl-
dens mest utvecklade. De jämlikhetspolitiska motiven tycks ha fått domi-
nera över de demokratiska.58  

 
Jämlikhetsprincipen är ur Nicolins synvinkel inte förenlig med friheten från hin-
der och därför inte heller värd att eftersträva. Vilka förutsättningar menar då Ni-
colin vara grundläggande för att friheten skall kunna maximeras? I Ny strategi 
för Sverige hävdar han, att den fria människan måste begagna sig av en god etik, 
som bygger på kristna värderingar: 
 

Sverige har varit kristet i tusen år: kristendomsundervisningen i skolorna 
är numera en del av ämnet religion. Det tycks mig riktigt att barnen under 
de första åren i skolan enbart skulle undervisas i kristendom. Det skulle 
även underlätta för dem i deras personlighetsutveckling, och det skulle ge 
lärarna många utgångspunkter för att belysa vad som menas med god etik. 
Under senare skolår skulle sedan övriga religioner successivt kunna intro-
duceras samt jämförelser göras mellan de olika religionerna.59 

 
I den protestantiska etiken skådar Nicolin grunden till god moral. Således bör 
inte ungdomarna i landets skolor utsättas för några förvillande läror innan de lärt 
in ett föredömligt kristet beteende. Nicolin betraktar den goda etiken som en för-

––––––––– 
58 Curt Nicolin, Makt och ansvar (1973) s 105. 
59 Curt Nicolin, Ny strategi för Sverige (1996) s 40. 
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utsättning för frihet: ”God etik ökar den frihet för envar som är förenlig med fri-
het för alla.”60 

Nicolin är inte unik i sitt slag inom SAF. Göran Tunhammar, VD för SAF och 
sedermera även för Svenskt Näringsliv, efterlyste också han en frihet under an-
svar i boken med just namnet Frihet och ansvar istället för regleringar. Kraven 
på frihet, valfrihet och effektivitet sades bli bäst tillgodosedda genom mark-
nadslösningar. Samtidigt hävdade Tunhammar att avregleringar inte är det sam-
ma som normlöshet. Den omfattande lagstiftningens yttre tryck bör ersättas av en 
inre etisk övertygelse på en marknad som av Tunhammar anses bygga på frivilli-
ga avtal: ”Därför är god moral också god ekonomi – så väl god företagsekonomi 
som god samhällsekonomi.”61  

Formuleringarna går igen i SAF:s publikationer. Anders Röttorp, ansvarig för 
SAF:s etikprojekt, hävdar att företagen har ett stort ansvar som normbildare i 
etiska frågor sedan kyrkans ställning försvagats och samhället blivit allt mer 
mångkulturellt.62 Röttorp skriver: ”Uttryckt i ekonomiska termer är moral en kol-
lektiv nyttighet som sänker transaktionskostnaderna. God moral är god samhälls-
ekonomi.”63 

Röttorp antyder fullt riktigt att en sekularisering ägt rum. I analysen måste 
denna tas i beaktande. Enligt Karel Dobbelaere kan sekularisering betyda tre oli-
ka saker. För det första kan avses ett förvärldsligande i form av en reducerad sär-
ställning för religionen i den samhälleliga strukturen, till exempel genom en 
minskad betydelse för kyrkan som institution. Sekularisering kan även betyda re-
ligiös förändring, exempelvis genom uppkomsten eller försvinnandet av vissa 
samfund. För det tredje kan med sekularisering menas en sjunkande samstäm-
mighet mellan religiösa institutioners seder och bruk och medlemmarnas seder 
och bruk.64 

Hanne Sanders menar att sekulariseringen är ett av de framträdande utveck-
lingsdragen, som leder fram mot det moderna samhället: ”Det är den utveckling 
genom vilken samfundets världsbild upphör med att vara religiös. Det är inte, 
och det är viktigt, identiskt med att religionen försvinner.”65 Sanders betonar 
framför allt att religionen individualiserats och blivit en privatsak. Detta verkar 
bli bekräftat av livsåskådningsundersökningen från 1990, enligt vilken 65 % av 
svenskarna menade sig vara kristna på sitt eget sätt. 9 % var bekännande kristna, 
medan 26 % hävdade att de inte var kristna överhuvudtaget.66  

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att det inte är graden av religiositet 
som jag är ute efter att undersöka utan den för avhandlingen relevanta delen, det 
––––––––– 
60 Curt Nicolin, ”Etik i samhälle, företagande och ledarskap”, i Ledarskap och moral (1989) s 9. 
61 Göran Tunhammar, ”Frihet och ansvar”, i Frihet och ansvar istället för regleringar (1993) s 68, 

71, 74. 
62 Anders Röttorp, ”Decentraliserad företagsetik krav på 90-talets företag”, i Etikens pris (1989) s 

111f. 
63 Anders Röttorp & Anders Johnson, Marknad och moral (1993) s 9. 
64 Se Börje Bergfeldt, ”Mentalitetsförändringar och religiös kontroll. Kyrklig makt mot folklig 

sekularisering”, i volym 7 av Svensk religionshistorisk årsskrift (1998) s 255. 
65 Hanne Sanders, Bondevaekkelse og sekularisering (1995) s 17. Citatet fritt översatt från danska till 

svenska av Hans Dahlqvist. 
66 Thorleif Pettersson, ”Svensken och religionen”, i Svenskt kynne (2000) s 12f. 
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vill säga den moraliska uppvärderingen av det världsliga arbetet. En sekularise-
rad lutherdoms etik förefaller kunna vara fullt tillämpbar på ett sekulariserat 
samhälle och kan även stå för en etisk och moralisk kontinuitet. Det är utifrån 
detta viktigt att med Bo Stråths ord konstatera följande: ”Kontinuitet innebär inte 
oföränderlighet utan gradvis anpassning till nya tiders krav.”67  

Redan Weber hävdade att den segerrika kapitalismen inte längre hade behov 
av religionen sedan värderingarna väl rotat sig. Föreställningen om yrkesansvaret 
går omkring i våra liv ”[…] som ett spöke efter avdöda religiösa föreställningar 
[…]”.68 I en skrift från Svenska kyrkans forskningsråd skriver teologen Carl 
Gustaf Andrén att Svenska kyrkan på många sätt förlorat sitt inflytande över 
människor idag, men att de kristna värderingarna ändå fortfarande präglar sam-
hället. Kristna ideal har förvärldsligats för att leva kvar som en underliggande 
normstruktur, som ett kvardröjande kulturellt arv: ”För det västerländska sam-
hällets och medborgarnas uppfattning om rätt och orätt, gott och ont utgör allt-
jämt kyrkans etiska regler en grundval.”69  

Den begreppshistoriska ansatsen 

Enskilda begrepp kan inte analyseras för sig själva 
Metodologiskt sett är avhandlingen ett stycke begreppshistoria. Det är med språ-
kets hjälp som vi strukturerar vår verklighetsuppfattning och namnger sådant 
som utan oss inte skulle ha något namn. Det gäller fysiska kroppar såväl som ab-
strakta företeelser. Språket har ett socialiserande inflytande på människan. Indi-
viden fostras in i ett modersmål, som införlivas som en del av socialisationspro-
cessen. Språket blir en del av den egna identiteten.70 Sociologerna Peter L  Ber-
ger och Thomas Luckmann menar att språket har en tvångsmässig inverkan på 
oss, det tvingar in oss i sina mönster, för oss in i vardagslivets ”commonsense-
verklighet”.71 Språk och tanke är alltså intimt förknippade med varandra. Den 
som har makt att påverka språkbruket har också i någon mån makt över tanken. 
Göran Therborn har skrivit:  
 

Det ideologiska formandet talar om för individerna vad som existerar, 
vilka de är, hur världen ser ut, i vilket förhållande de står till denna värld. 
På detta vis tilldelas människorna olika slag och mängder av identitet, 
tillit och vardagsvetande.72  

 

––––––––– 
67 Bo Stråth, Mellan två fonder (1998) s 83. 
68 Weber 1995 s 86. 
69 Carl Gustaf Andrén, ”Det västerländska samhället och kyrkans etik”, i Tro och tanke 1993:2 s 58. 
70 Seija Wellros, Språk, kultur och social identitet (1998) s 17–37.  
71 Peter L Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (1998) s 52. 
72 Göran Therborn, Vad gör den härskande klassen när den härskar? (1980) s 168. 
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Ständigt återkommande proklamationer av ideologiska budskap är identitetsska-
pande och det är aktörer, som förvisso själva formats in i en struktur, som för-
medlar ideologier eller politiska visioner genom olika former av påtryckningar: 
“Lobbying, påtryckningar och opinionsbildningar blir viktigare. En organisation 
som uppfattas ha den allmänna opinionen på sin sida har en viktig maktresurs.”73  

Reinhart Koselleck har betonat att begrepp formas i ett politisk-socialt system. 
Språket blir därmed ett viktigt redskap i kampen om den politiska arenan, den of-
fentliga debatten och tolkningsföreträdet till vissa centrala begrepp.74 Bo Stråth 
har poängterat följande utifrån Kosellecks teorier: ”Genom att det finns enighet 
om begreppen som sådana håller de samman samhället, men genom att det sam-
tidigt råder oenighet om deras innebörd blir de utgångspunkten för politisk 
strid.”75  

Enskilda begrepp kan svårligen analyseras för sig själva. Ett och samma be-
grepp har olika betydelser beroende på vem som använder det. Enligt idéhistori-
kern Quentin Skinner är det i själva verket ett filosofiskt misstag att tro att man 
kan skriva en idés eller ett begrepps historia, det vill säga frikoppla själva idén 
eller begreppet från de historiska aktörerna, som om idéerna eller begreppen 
hade ett liv och en inneboende mening i sig. Det finns enligt Skinner inga eviga 
filosofiska problem, bara individuella frågor och individuella svar. Därför måste 
en idé eller ett begrepp kopplas till en aktör. Men det räcker inte med att bara fo-
kusera på vad aktören säger utan denne måste i sin tur sättas in i en större histo-
risk kontext. Idéer och begrepp är bundna till en aktör, som är bunden till och 
begränsad av sitt sammanhang och sin begreppsvärld.76 

Forskaren måste vidare ta hänsyn till att de historiska aktörerna inte nödvän-
digtvis för systematiska, sammanhängande och oföränderliga resonemang. Histo-
rikerns strävan att bringa ordning och reda i historien tenderar att skapa en ratio-
nell och linjär utveckling. Men de idéer och begrepp som olika aktörer för fram 
är ofta reaktioner på det som händer i omgivningen. En ny situation kan skapa en 
ny reaktion, som eventuellt strider mot idéer och begrepp som aktören ifråga för-
svarat i ett tidigare sammanhang.77 Det som framstår som en inkonsekvens hos 
aktören grundar sig alltså på kontextens betydelse samt på att aktören genom att 
tala eller skriva också utför en handling bakom vilken det finns en intention:  
 

Once we see that there is always a question to be answered about what 
writers are doing in saying what the say, it seems to me that we shall no 
longer want to organise our histories around tracing ”unit ideas” or fo-
cusing on what individual writers say about ”perennial issues”.78 

 

––––––––– 
73 Olof Petersson 1991 s 39. 
74 Reinhart Koselleck, Futures Past (1985) s 73–80. 
75 Stråth 1998 s 26. 
76 Quentin Skinner, Visions of Politics Volume I: Regarding Method (2002) s 57ff, 79, 88. För 

Skinners teori om ”conceptual history” se även Jacob Westberg, ”När ord får mening”, i Historisk 
Tidskrift 1998:2 s 163ff. 

77 Skinner 2002 s 67ff. 
78 Skinner 2002 s 85. 
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Tal är också handlingar. En aktör som formulerar en utsaga gör det i ett visst 
sammanhang med en viss intention. Det finns något som denne aktör vill kom-
municera och det finns en anledning till att han vill göra detta. Språket konstitue-
rar vår sociala verklighet och kan av inflytelserika grupperingar användas till att 
legitimera den egna verksamheten. Begreppen kan därmed betraktas som verk-
tyg:  
 

Any statement, as I have sought to show, is inescapably the embodiment 
of a particular intention, on a particular occasion, addressed to the solu-
tion of a particular problem, and is thus specific to its context in a way 
that it can only be naive to try to transcend.79  

 
Bakom varje utsaga finns en intention. För att synliggöra intentionen bakom det 
som aktören vill kommunicera behöver man dels placera aktören i en social kon-
text, dels behöver man se det undersökta begreppet i sitt språkliga sammanhang. 
Alla aktörer deltar i en redan befintlig och ständigt pågående samhällsdebatt, det 
finns ett begreppsligt rum som aktören måste ta hänsyn till. Det går till exempel 
inte att använda ett begrepp på ett sätt som strider mot dess allmänt uppfattade 
värderande innebörd: 
 

If we succeed in identifying this context with sufficient accuracy, we can 
eventually hope to read off what it was that the speaker or writer in whom 
we are interested was doing in saying what he or she said.80 

 
Ett specifikt begrepp måste alltså förstås utifrån aktörens intentioner och inte 
bara utifrån själva begreppet som sådant.81 Tillsammans med James Tully kan vi 
i fem punkter sammanfatta Skinners teori och metod för att tolka historiska tex-
ter – det vill säga granska ideologiska formeringar och förändringar samt analy-
sera förhållandet mellan ideologi och politisk handling:  
 

1) En text är situationsbunden, det vill säga beroende av sin språkliga och 
ideologiska kontext. En text bör förstås som en ideologisk manöver i ett 
givet textuellt sammanhang.  

2) En text svarar även mot ett praktiskt sammanhang. En ideologisk ma-
növer är också en politisk manöver.  

3) För att identifiera ideologier – dess formande, kritik och förändring – 
bör forskaren studera mindre texter kring klassikerna, som ofta är långt 
ifrån representativa för tidens tänkande.  

4) Politiska begrepp är värdeladdade. Ideologin legitimerar handlingen. 
Samtidigt måste handlingen i någon mån anpassas till det tillgängliga 
normativa språket. Ideologin kan därmed också begränsa den handling 
som den skall legitimera.  

––––––––– 
79 Skinner 2002 s 88. 
80 Skinner 2002 s 116. 
81 Skinner 2002 s 96ff, 114ff. 
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5) Spridningen och förankringen av ett ideologiskt nytänkande är beroende 
av hur väl tänkandet passar med andra befintliga tankeriktningar samt 
av kontrollen av instrument för spridning (media, universitet, etc). För 
att förankra ett ideologiskt nytänkande måste det emellertid även råda 
en politisk maktrelation som möjliggör införandet av den praktik, som 
ideologin är satt att legitimera.82  

Kontextualiseringen av SAF som aktör 
Denna avhandling tar avstamp i en kontextualiserande begreppshistorisk metod. 
Det jag i möjligaste mån vill försöka undvika är att i ett efterhandsperspektiv 
konstruera någon färdigformulerad, statisk troslära som aldrig existerat.83 Det in-
nebär att SAF:s frihetsideal och föreningens krav på anpassning till givna normer 
tolkas fram ur flera olika teman beroende på vilka frågor som aktualiseras i 
källmaterialet. Tillvägagångssättet är således impressionistiskt. 

Den sida av SAF som jag vill belysa är den officiella, det vill säga den sida 
som föreningen visat utåt. Det är den officiella sidan som kommer allmänheten 
till del och det är därmed också den som har potential att påverka opinionen i 
samhället.  

Även om SAF inte utgjort någon homogen enhet kommer jag i allt väsentligt 
att behandla föreningen som en aktör, därför att utåt har SAF haft den framto-
ningen.84 Det som sägs på interna möten och i andra slutna sammanhang delges 
inte allmänheten. Det givna faktum att det finns flera aktörer inom aktören är 
därför förhoppningsvis inte något problem för denna avhandlings vidkommande.  

Mitt aktörsperspektiv är dialektiskt i enlighet med den kontextualiserande me-
todens principer, som också ligger väl i linje med den uppfattning som framförts 
av Orvar Löfgren och som gör gällande att vi som aktörer är både kulturbärare 
och kulturbyggare på samma gång. Aktörerna tar emot information och påverkas 
av denna. Men mottagandet av information leder också till reaktioner från aktö-
rerna, som därmed i sin tur påverkar omgivningen.85 Eller för att tala med soci-
ologen Peter L Bergers ord: ”samhället definierar oss men definieras i sin tur av 
oss”.86 

När det gäller undersökningen är utgångspunkten med andra ord att SAF på-
verkas av och själv påverkar omgivningen. Framträdande är den dialektiska rela-
tionen till arbetarrörelsen, främst då fackföreningsrörelsen och Sveriges social-
demokratiska arbetareparti (SAP). SAF bildades, enligt egen utsago, som en 
försvarsorganisation, som en reaktion på arbetarrörelsens tilltagande organise-
ring. SAF:s agerande i praktiskt taget alla skeenden har någon form av anknyt-
ning till motpartens verkliga eller befarade strategier och handlingar. Med kon-
textualiseringen av SAF följer därför en nödvändig studie av arbetarrörelsen. 
––––––––– 
82 James Tully, ”The pen is a mighty sword: Quentin Skinner’s analysis of politics”, i Meaning and 

Context – Quentin Skinner and his Critics (1988) s 7-16. 
83 Skinner 2002 72ff. 
84 Lundgren 2001 s 11ff. 
85 Orvar Löfgren, ”Kulturbygge och kulturkonfrontation”, i Kultur och medvetande (1982) s 34. 
86 Peter L Berger, Invitation till sociologi (1998) s 118. 
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Denna studie är dock inte systematisk till karaktären, utan beroende av dess rele-
vans för granskningen av SAF.  

Den löpande framställningen är både deskriptiv och analytisk. I kontextualise-
ringens namn väver jag ihop källmaterial och litteratur till en kronologisk berät-
telse i akt och mening att belysa tidsbundenheten i och intentionerna bakom 
SAF:s åsikter och agerande.  

Som ett resultat av den fortlöpande kontextualiseringen kommer undersök-
ningen möjligen att framstå som bredare än vad avhandlingens frågeställningar 
antyder. Problemet med kontextualisering är att få till stånd en lämplig avgräns-
ning. Den kontextualiserande metoden innebär i princip att arbetet kan bli hur 
brett som helst. Historikern har egentligen här samma problem som naturveten-
skaperna: 
 

En oändlighet av sanning kan aldrig innefattas i en ändlig teori. Endast 
världen är tillräckligt stor för att förstå hela världen. Det går aldrig att rita 
en karta över hela världen som återger allting – om kartan inte är identisk 
med själva terrängen. Och då är den ju ingen karta.87 

 
Kartan kan aldrig bli terrängen. Det jag ämnar göra är att placera in SAF som en 
aktör i ett samhällspolitiskt sammanhang och analysera frihetsbegreppet, samt de 
villkor som omgärdar detta, som en del av en hel vokabulär. För att tydliggöra 
mina resultat avslutas varje empiriskt kapitel med en sammanfattning i vilken 
huvudpoängerna lyfts fram. 

Källmaterial och forskningsläge 

Tidskriften Industria 
Studien bygger på en närläsning och granskning av material som utgivits av 
SAF. Den primära källan utgörs av SAF-organet Industria, som under olika be-
teckningar funnits under större delen av 1900-talet. Från 1905 till 1971 gick tid-
skriften under det nämnda namnet Industria och utgavs under perioden 1908-
1971 av SAF. Efter en sammanslagning med Industriförbundets tidskrift antogs 
namnet Vår industri (1972-1976), som sedermera fortsattes av SI-nytt (1977-
1985), som följdes av Nytt från Industriförbundet (1985-1992). Tidskriften upp-
hörde med nr 9 1992.  

Industria är ett latinskt ord som betyder företagsamhet och flit.88 Arne Helldén 
har beskrivit tidskriften Industria som ”den svenska högerns drabant” och som 
kapitalismens apologet. Den var, enligt Helldén, ”en borgerlig opinionsbildare av 

––––––––– 
87 Tor Nørretranders, Märk världen (1996), s 64f. 
88 Industria, nr 13-14 1946 s 76. 
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rang” och ”ett bålverk mot socialismen”.89 Carl Hallendorff, SAF:s egen 
jubileumsförfattare, har skrivit följande om Industrias betydelse: 
 

För kännedom om läget på det socialpolitiska området, sådant detta tett 
sig från Arbetsgifvareföreningens synpunkt, är den talangfullt redigerade 
tidskriften en högst värdefull källa.90 

 
Hallendorffs beskrivning är korrekt. Industria är ett informativt organ för den 
som vill följa den socialpolitiska, och, vill jag tillägga, den ideologiska debatten i 
Sverige samt även internationellt. Ty det skall nämnas att omvärldsorienteringen 
i tidskriften är imponerande. Industria förhåller sig ständigt till den internatio-
nella scenen och hämtar argument utifrån, dels när det gäller att främja de egna 
ståndpunkterna, dels när det kommer till att kritisera socialismen och arbetarrö-
relsen. Därigenom varierar också de internationella förebilderna i takt med ut-
vecklingen.  

Industria var inte något internt debattorgan som tog upp skiftande åsikter ar-
betsgivare emellan. Framträdande är istället en retuscherad bild av en enig indu-
stri. Övervägande delen av artiklarna kan sägas syfta till att åskådliggöra den ob-
jektivt bästa vägen för Sverige. Karakteristiskt är att särintresset presenteras som 
ett allmänintresse. Redaktionella artiklar varvas flitigt med gästskribenter och 
återgivna tal och föredrag. Tidskriften publicerade också SAF:s styrelsebe-
rättelser och andra officiella skrivelser från föreningen i olika samhällspolitiska 
frågor.  

Enligt SAF:s styrelseprotokoll skulle Industria delas ut gratis till bland annat 
riksdagens ledamöter och till andra personer med inflytande samt även till stora 
delar av dagspressen i syfte att påverka opinionen. En bred krets i landet kunde 
därmed ta del av Industria, som mycket väl kan anses svara upp mot den offici-
ella bild av SAF:s ståndpunkter som avhandlingen är avsedd att undersöka. I en 
promemoria från 1951 hävdades Industria vara just SAF:s ansikte utåt och före-
ningens kanske viktigaste public-relation-organ. Upplagan under de första utgiv-
ningsåren låg på närmare 5 000 exemplar. År 1945 hade upplagan stigit till 10 
000 exemplar.91  

Den större delen av undersökningsperioden förflöt med Axel Brunius som 
chefredaktör (1908–1945). Fullt klart är således att Industria i hög utsträckning 
kommit att präglas av Brunius, som icke desto mindre stått i SAF:s tjänst och 
som varit möjlig att avsätta om föreningen hade ansett att han inte skötte sitt 
uppdrag. Det finns heller ingenting som tyder på att Brunius inte skulle vara re-
presentativ för SAF. Brunius tillhörde föreningens kansli och hans arbetsuppgif-
ter har beskrivits enligt följande av Hans de Geer: ”För förbindelserna med den 
allmänna opinionen fungerade som pressombudsman redaktören för Industria, 
Axel Brunius med sonen Thor Brunius som nyanställd assistent.”92 När Axel 
––––––––– 
89 Arne Helldén, Social arrogans också ett kulturarv… (1994) s 192f. 
90 Carl Hallendorff, Svenska Arbetsgifvareföreningen 1902-1927 (1927) s 96. 
91 ”P.M. beträffande SAF”, SAF:s arkiv, oförtecknat material, Stockholms Företagsminnen; 

Industria, nr 26 1908 s 270; nr 1 1945 omslaget. Se även Tomas Bresky m fl 1981 s 30. 
92 Hans de Geer, SAF i förhandlingar (1986), s 33. 
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Brunius gick i pension avtackades han av SAF:s dåvarande VD Fritiof 
Söderbäck, som betonade att Brunius avgång innebar en stor förlust för både 
SAF och Industria.93  

Utöver genomgången av Industria har jag framför allt beaktat offentligt mate-
rial från ledande företrädare inom SAF, så som till exempel föredrag och skrifter 
av Hjalmar von Sydow och Gustaf Söderlund.  

Jag har även gått igenom de förbunds- och delägarcirkulär, som utgått med in-
formation och uppmaningar från SAF:s styrelse till föreningens medlemmar. 
Tanken har varit att komplettera SAF:s budskap utåt till allmänheten med den så 
att säga semiofficiella informationen till föreningens medlemmar. Cirkulären har 
dock oftast berört praktiska spörsmål och haft karaktären av korta meddelanden, 
till exempel gällande uppkomna arbetsmarknadskonflikter. Från slutet av 1930-
talet blir cirkulären, som i stort sett visat sig fria från ideologiska resonemang, 
mer vittomfattande och informativa beträffande arbetsmarknadspolitiska frågor, 
ehuru den kortfattade och formella karaktären bibehållits. Cirkulären har varit av 
mindre, om än inte oväsentlig, betydelse för undersökningen. 

Forskningsläget 
Det finns inte mycket skrivet om den grundläggande problematik som här skall 
avhandlas. Den beskrivna konflikten i den liberala frihetsuppfattningen har tidi-
gare uppmärksammats av Quentin Skinner, som frågat sig vad vi normalt menar 
när vi använder begreppet frihet: 
 

Given this approach, it is easy to see how it comes about that any purely 
analytical attempt to connect the idea of negative liberty with the ideals of 
virtue and service will be liable to appear unconvincing, and vulnerable to 
being dismissed out of hand. For it is obvious that we cannot hope to con-
nect the idea of liberty with the obligation to perform virtuous acts of 
public service except at the unthinkable cost of giving up, or making non-
sense of, our intuitions about individual rights.94 

 
Enligt Skinner kan vi alltså inte utifrån ett analytiskt perspektiv förena en frihet 
från hinder och yttre tvång (negativ frihet) med dygdefulla förpliktelser. Det 
skulle ur ett logiskt perspektiv, för att använda Gunnar Fredrikssons språkbruk, 
vara som att tala om en rund kvadrat: ”I äldre logik talade man om ’contradictio 
in adiecto’, som betecknade en motsägelse bestående av en term plus ett attribut 
av sådan art att det var logiskt oförenligt med termen.”95 

Även delar av den kommunitaristiska kritiken av liberalismen tangerar den 
här behandlade problematiken.96 Kommunitaristiska företrädare har, utifrån ett 
––––––––– 
93 Industria, nr 26 1945 s 1364. 
94 Quentin Skinner, ”The  idea of negative liberty”, i Philosophy in history (1984) s 199. 
95 Gunnar Fredriksson, Det politiska språket (1992) s 88.  
96 Kommunitarismen är en icke enhetlig politisk-filosofisk riktning som främst reagerat på de liberala 

teorier som framförts av John Rawls och/eller Robert Nozick. Framträdande kommunitarister är 
bland andra Charles Taylor, Michael Walzer och Charles Murray. 
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moralfilosofiskt perspektiv, angripit liberalismen för att den, trots upphöjandet 
av den personliga friheten till norm, fastslår ett och samma mål – det utilitaris-
tiska – som eftersträvansvärt för alla.97 

Den anförda konflikten i den liberala frihetsdefinitionen har alltså i någon 
mån uppmärksammats av tidigare forskning. Dock har problematiken, så vitt jag 
erfarit, inte prövats empiriskt på faktiska, opinionsbildande samhällsaktörer. Med 
större säkerhet vågar jag påstå att det åtminstone inte gjorts i Sverige, vilket är 
vad jag ämnar göra genom undersökningen av SAF.  

Undersökningen av SAF:s frihetsideal är i grund och botten en ideologikritisk 
granskning. Någon dylik systematisk undersökning av SAF:s ideologiska ut-
veckling finns inte sedan tidigare. Statsvetaren och högerpolitikern Gunnar 
Heckscher närmar sig kortfattat ämnet i ”Arbetsgivarna och 1900-talets sam-
hällsutveckling”. Heckscher konstaterar att det länge sågs som en självklarhet att 
SAF:s direktör också satt som högerrepresentant i riksdagen. Ändå menar Heck-
scher att föreningen inte var en politisk eller ideologisk sammanslutning och att 
den därigenom skiljde sig från fackföreningsrörelsen:  
 

Från första början var dess inställning anmärkningsvärt saklig och prak-
tisk; man skulle också kunna kalla den osentimental, bara man kommer 
ihåg att detta gällde dess förhållande till företagen likaväl som till arbe-
tarna. Av allt att döma berodde den inställningen inte på tillfälliga om-
ständigheter, utan den var fullt medveten. Man skulle kunna uttrycka sa-
ken så, att arbetsgivarorganisationerna till sin egen ideologi upphöjde 
frånvaron av varje ideologi. Att denna grundinriktning av arbetet i hög 
grad bidrog till att ge framgång torde vara obestridligt.98 

 
Heckscher för okritiskt fram det som är SAF:s egen linje och jag kommer i den 
empiriska undersökningen att bestrida det som av Heckscher ovan förklaras som 
obestridligt. Heckschers tes stämmer alltså mycket väl överens med den bild som 
SAF velat ge av sig själv, men sämre överens med föreningens faktiska age-
rande.  

I antologin Arbetsgivarnas dilemma gör även Timbros Mauricio Rojas ett för-
sök till en idéhistorisk genomgång. Rojas gör först och främst Heckschers ut-
gångspunkt till sin egen.99 I övrigt bär framställningen karaktären av en okritisk 
hyllningsskrift till SAF, som enligt författaren kunde lämna scenen sedan ”kol-
lektivismens stormtrupper” drivits till reträtt.100 Rojas essä bygger, enligt vad 
som framgår av notapparaten, i allt väsentligt på litteratur och inte på någon egen 
granskning av källmaterial.  

I Social arrogans granskar Arne Helldén de högre samhällsskiktens uppfatt-
ning om de lägre under en lång historisk period. Boken är ingen explicit under-
––––––––– 
97 Emil Uddhammar, förordet i antologin Gemenskaparna (1993) s 11. 
98 Gunnar Heckscher, ”Arbetsgivarna och 1900-talets samhällsutveckling”, i Lennart Lohses 

Arbetsgivarnas inställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid (1963) s 10f. 
99 Mauricio Rojas, ”Svärdet och spaden – SAF:s idéer i historiskt perspektiv”, i Arbetsgivarnas 
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100 Rojas 2001 s 218. 
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sökning av SAF och dess ideologiska utveckling, men i avsnittet ”Industrias so-
ciala föreställningsvärld” tangerar Helldén, utifrån en genomgång av Industria 
under 1920-talet, arbetsgivarnas ideologiska framtoning. Helldén lyfter bland 
annat fram mötet mellan värdekonservatism och ekonomisk liberalism,101 vilket 
jag ämnar anknyta till i den empiriska undersökningen. 

Utöver dessa relativt begränsade ansträngningar att belysa SAF:s ideologiska 
perspektiv har forskningen främst kommit att kretsa kring föreningens organisa-
toriska utveckling och dess roll som part på arbetsmarknaden. I denna kategori 
ryms Lennart Lohses postumt utgivna Arbetsgivarnas inställning till förenings-
rätt, arbetarskydd och arbetstid i statsvetenskaplig belysning från 1963 samt 
också resultatet av det historieprojekt som SAF drog igång under 1980-talet, då 
fyra forskare – ekonomihistorikern Jan Kuuse, historikern Hans de Geer, statsve-
taren Magnus Jerneck och rättshistorikern Anders Kjellström – fick i uppdrag att 
skriva om SAF:s roll i samhället under perioden 1930-1970.  

Kuuse behandlar i Strukturomvandlingen och arbetsmarknadens organisering 
den ekonomiska strukturomvandlingen och hur arbetsgivarnas organisering på-
verkats av förändringarna i den angränsande omvärlden. Hans de Geer skriver i 
SAF i förhandlingar om SAF:s relation till de fackliga motparterna och hur ”spe-
let” mellan parterna utvecklats. I SAFs framtidssyn analyserar Jerneck fram-
tidsprognoser och planering inom SAF:s kansli utifrån perspektivet att omvärl-
dens ökade komplexitet kräver framförhållning och framtidsbedömningar. 

Kjellström behandlar problemen kring lag och avtal i Normbildning och kon-
fliktlösning. Kjellström lyfter i sin undersökning fram det som han uppfattar som 
inneboende motsättningar inom SAF: 
 

Organisationen slogs för företagarnas frihet, samtidigt som man monopo-
liserade lönebildningen. Organisationen slogs för individualism och libe-
ralism, samtidigt som man eftersträvade starka och hårt centraliserade or-
ganisationer. 

 
Kjellström ställer frågan om SAF inte är en paradox, ”[…] en organisation med 
en liberal grundsyn som av utvecklingens egen dynamik tvingats allt längre in i 
en korporativ världsbild”.102  

Nämnda arbeten har lite att göra med avhandlingens frågeställningar, men 
kommer att vara behjälpliga i uppbyggandet av kontexten. Det finns också några 
allmänhistoriska översikter – Carl Hallendorffs Svenska Arbetsgifvareföreningen 
1902-1927, Hans de Geers Arbetsgivarna. SAF i tio decennier och den av Stig W 
Nilsson sammanställda krönikan Under årens lopp… – som kommer att bidra till 
bilden av det sammanhang i vilket SAF verkat.  

Vidare har det skrivits en hel del om SAF:s opinionsbildande verksamhet, vil-
ket jag redogjort för tidigare i avhandlingen.103 Många av undersökningarna om 
––––––––– 
101 Helldén 1994 s 197ff. 
102 Anders Kjellström, Normbildning och konfliktlösning (1987) s 11f. Det som spår som Kjellström 

här tar upp behandlas vidare i den till SAF tilltänkta jubileumsantologin Arbetsgivarnas dilemma 
(2001). 

103 Se detta arbete s 11ff. 
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SAF ligger annars långt ifrån ämnet och/eller utanför avhandlingens tidsramar. 
Dessa böcker kommer därför endast att nämnas i en not.104  

Ett av de arbeten som ligger utanför avhandlingens tidsramar, men som på 
grund av ämnesvalet ändå är relevant är Carl-Henric Grenholms Arbetets mål 
och värde. Grenholm undersöker huruvida SAF kan sägas ha anknutit till synen 
på arbetet som ett kall under 1970-talet. Författaren hävdar att arbetsgivarföre-
ningen urskiljde tre ändamål med arbetet. För det första ger arbetet lön eller för-
tjänst, för det andra skall det var en källa till stimulans och för det tredje bör det 
höja levnadsstandarden och i förlängningen öka välfärden i samhället. Till täck-
ning för att SAF inte anknöt till den lutherska synen om arbetets mening tar 
Grenholm att föreningen inte betraktade arbetet som en förlängning av Guds 
skapelseverk och heller inte menade att syftet med arbetet var att fullgöra budet 
om nästankärleken. Den avgörande skillnaden gentemot kallelseläran hävdar 
dock Grenholm vara att SAF framhöll, att arbetet skall leda till ekonomisk för-
tjänst och till behovstillfredsställelse.105  

Grenholm jämför SAF:s syn på arbetets mening med Luthers kallelselära så 
som denna framställdes av Luther själv på 1500-talet. Det är, menar jag, ett 
ofruktbart angreppssätt, då den protestantisk-asketiska yrkesetiken inte utveckla-
des av Luther, utan under 1700-talet utifrån Luthers tankar om kallelsen. Luther 
levde för över fyra hundra år sedan och det torde knappast finnas en enda idé 
från den tiden som fortfarande är helt intakt. Dagens protestantism i stort är till 
exempel inte Luthers 1500-talsprotestantism, men vi kallar det fortfarande pro-
testantism. Med samhällets successiva utveckling omstöps också idéerna, men de 
kan likväl bära tydliga spår med sig ifrån var de kommer.  

Grenholm tar inte heller hänsyn till att begrepp används med vissa intentioner 
och ingår i en språklig kontext. Skulle SAF under 1970-talet hävdat att det var 
rätt att arbeta för att Gud har sagt det, skulle föreningen motverkat sitt eget syfte. 
Språkbruket måste anpassas till det aktuella debatt- och samhällsklimatet för att 
det skall ha någon genomslagskraft. Det innebär inte att arbetsgivarna skulle ha 
övergivit det normativa budskap som kallelseläran rymmer, nämligen att det är 
moraliskt riktigt att arbeta. Genom att Grenholm söker efter spår från den renlä-
riga lutherska kallelsetanken med dess ursprung i 1500-talet menar jag att han 
gör det omöjligt för sig att reda ut huruvida SAF anslöt till kallelselärans bud-
skap under 1970-talet.  

I det stora hela är det alltså lite forskat kring SAF:s ideologiska utveckling. 
Beträffande SAF:s frihetsideal har jag inte funnit något arbete som utförligt och 
uttryckligen granskat detta, varken med eller utan det här givna perspektivet på 
relationen mellan frihet och kraven på anpassning. Relevant i sammanhanget är 
emellertid Leif Lewins avhandling Planhushållningsdebatten. Lewin behandlar 
den diskussion som förts i samhället angående socialdemokraternas planer på att 
––––––––– 
104 Bernt Schiller, ”Det förödande 70-talet”. SAF och medbestämmandet 1965–1982 (1988); Hans de 

Geer, I vänstervind och högervåg. SAF under 1970-talet (1989); Lisbeth Lundahl, Efter svensk 
modell. LO, SAF och utbildningspolitiken 1944-1990 (1997); Magnus Linderström, 
Industrimoderniteten och miljöfrågans utmaningar (2001); Sven Yllner, Mera fred än fejd (1996); 
Torbjörn Lundqvist, Arbetsgivarna efter 1945 – arbetskraftsbrist och kartellstrategi (1998). 

105 Carl-Henric Grenholm, Arbetets mål och värde (1987) s 312, 323f. 
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införa en planhushållningsideologi i Sverige och det motstånd, till förmån för 
friheten, som detta väckte inom borgerligheten. Mest intensiv var debatten från 
valrörelsen 1944 fram till och med andrakammarvalet 1948. Under denna period 
utgjorde SAP:s efterkrigsplaner, enligt Lewin, det dominerande inrikespolitiska 
debattämnet.106  

Svagheten i Lewins avhandling är, menar jag, att han tämligen urskiljningslöst 
föser ihop hela borgerligheten under det liberala frihetsbegreppets hägn i en bor-
gerlig mittfåra. Genom att undersöka arbetsgivarnas frihetsideal menar jag mig 
kunna visa att det inom borgerligheten fanns tydliga nyansskillnader i användan-
det av det liberala frihetsbegreppet, nyansskillnader som alltså inte kommer fram 
i Lewins avhandling.  

Örjan Appelqvist har i Bruten brygga riktat en annan kritik mot Lewin. Han 
vill delvis revidera Lewins resultat i Planhushållningsdebatten, eftersom Lewin, 
enligt Appelqvist, inte lyckas bevisa ideologiernas styrka och genomslagskraft i 
den praktiska politiken, då Lewin inte rör sig utanför idédebattens ram.107 

Det är skillnad på att undersöka vilka idéer som förts fram och vilket faktiskt 
genomslag dessa idéer fått i praktiken. Det senare torde dessutom vara en mycket 
svår uppgift. Det råder hursomhelst inget tvivel om, vilket är det väsentliga för 
denna avhandlings vidkommande, att det pågick en intensiv debatt om planhus-
hållningsideologin, där insatsen från arbetsgivarnas sida hävdades vara värnandet 
av friheten.  

Disposition 

Periodisering utifrån SAF:s förutsättningar 
Det har arbetats fram ett par olika övergripande modeller gällande det moderna 
samhällets periodisering. En av de mer kända är Rolf Torstendahls beskrivning 
av industrikapitalismens faser i Nordvästeuropa 1880-1985. Tiden fram till 1870 
kallar Torstendahl den klassiska industrikapitalismen, som följdes av den organi-
serade kapitalismen (1870/1890-1935/1945). Därefter vidtog den så kallade del-
aktighetskapitalismen (1935/45-1970/75) och den korporativa kapitalismen 
(1970/75-?).108  

Dylika modeller bygger av nödvändighet på generaliseringar och karakteris-
tiska drag på ett mycket allmänt plan. Jag har funnit det lämpligare att i en empi-
risk studie som denna skapa en periodisering som utgår ifrån det undersökta ob-
jektets förutsättningar, en periodisering som inte är given på förhand utan som 
vuxit fram i takt med undersökningsresultaten. Utifrån denna ambition har föl-
jande kapiteldisposition utkristalliserats: 
––––––––– 
106 Lewin 1970 s 263. 
107 Örjan Appelqvist, Bruten brygga (2000) s 27. 
108 Rolf Torstendahl, Bureaucratisation in northwestern Europe, 1880-1985 (1991). Se även Thorsten 

Nybom, ”Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 1890-1975. En principskiss”, i 
Historisk Tidskrift 1986:1. 
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1. Inledning: Första kapitlet rymmer en presentation av avhandlingens pro-

blemkomplex. 
2. Ett nytt samhälle med nya aktörer: Detta andra kapitel utgör ett bak-

grundskapitel i vilket industrikapitalismens genombrott i korthet belyses 
utifrån en för avhandlingen relevant tematik. 

3. Arbetets frihet, arbetets tvång: Det första empiriska kapitlet, indelat i 
två underkapitel, spänner över tiden 1902-1909 (”SAF – del av en 
nytänd offensiv höger”) samt 1910-1920 (”Från kamp mot LO till kamp 
mot LO och SAP”). SAF grundades 1902 och dess organ Industria 
1905. Den främsta motparten utgjordes under den första perioden av 
fackföreningsrörelsen. Utgången av 1909 års storkonflikt medförde 
emellertid att LO försvagades kraftigt. Dessutom trädde 1907 års röst-
rättsreform i laga kraft 1909 och öppnade dörren på glänt för en fram-
ryckning av den politiska grenen av arbetarrörelsen. Med den fackliga 
rörelsens försvagning och den förvisso begränsade demokratiseringen 
utvecklades SAP under 1910-talet till en aktör som arbetsgivarna tog 
allt större hänsyn till. Tendensen förstärktes i och med demokratins 
verkliga genombrott efter 1918. 

4. I spåren av det demokratiska genombrottet: Kapitlet löper över tiden 
1921-1930 (”Från oro till självsäkerhet”) samt 1931-1938 (”Den 
självupplevda hegemonin utmanas”). Med demokratins genombrott 
ställdes SAF inför ändrade förutsättningar, åtminstone var det detta som 
befarades. Sedan det visat sig att SAP inte förmått att omvälva 
samhället, trots tre regeringstillfällen under 1920-talet, förbyttes SAF:s 
oro mot ett segervisst utropande av en borgerlig hegemoni. 1931 nådde 
dock den internationella lågkonjunkturen Sverige, vilket fick till följd 
att den självupplevda hegemonin hotades genom att kapitalismens 
påstådda förmåga till självreglering kunde ifrågasättas. Samtidigt 
försvagades SAF:s egen maktposition, vilket fick till följd att 
föreningens nya strategi blev uppsökandet av ett samförstånd mellan 
arbetsmarknadens parter. 

5. I samförstånd och krig: Kapitel 5 sträcker sig över tiden 1939-1943 
(”Det nödvändiga samförståndet”) samt 1944-1948 (”Planhushållnings-
debatten”). Det strategiska samförståndet mellan SAF och LO, som 
formellt upprättats med Saltsjöbadsavtalet 1938, utvecklades i och med 
kriget till ett nödvändigt samförstånd som också kom att omfatta den 
politiska sfären och den av Per Albin Hansson ledda samlingsreger-
ingen. Men under krigets sista år framgick det att SAP hade för avsikt 
att permanenta den centralstyrda krigshushållningen, vilket ledde till en 
hetsig frihetsdebatt mellan SAP och hela borgerligheten med arbetsgi-
varna som en aktiv part. 

6. Fri att konkurrera, skyldig att producera: I detta kapitel dras 
slutsatserna av den empiriska undersökningen. 
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2. Ett nytt samhälle med nya 
aktörer 

Inledning 
När det industrikapitalistiska samhällets aktörer hade börjat hitta sina organisato-
riska former i början av 1900-talet, var SAF en av dessa. Detta bakgrundskapitel 
syftar framför allt till, som en del av den kontextualiserande metoden, att be-
skriva den industrikapitalistiska miljö i vilken SAF kom att växa fram. Fokus 
riktas mot den ideologiska komplexitet som uppstod med industrikapitalismens 
genombrott under 1800-talets andra hälft samt på uppkomsten av det som kalla-
des den sociala frågan eller arbetarfrågan och som bidrog till att ett strängt sköt-
samhetsideal kom att förespråkas av många olika inflytelserika grupperingar i 
samhället. 

Mötet mellan liberalism och konservatism 
Industrialiseringen av Sverige tog fart vid 1800-talets mitt. Med utvecklingen 
mot industrikapitalism slog liberalismens idéer igenom i både teori och praktik. 
Den liberalism som kom till uttryck i den svenska riksdagen rörde till en början 
främst ekonomiska frågor och under perioden 1840–1865 frisläpptes näringarna. 
Vid 1870-talets början rådde fri rörlighet inom och över landets gränser på varu-, 
arbets- och kapitalmarknaden.109 

Stor betydelse för liberalismens genombrott i Sverige hade den mångårige li-
berale finansministern Johan August Gripenstedt, som med sin anknytning till 
den liberala harmoniläran var den som kanske mer än någon annan medverkade 
till näringarnas fulla frisläppande. I ett tal på Riddarhuset 1859 hävdade Gripen-
stedt följande till frihandelns försvar:  
 

Fri handel är ingenting annat än frihet att verkställa utbyten – att få utbyta 
de produkter, hvarpå man lider brist. Och hvad är detta återigen, annat än 
den direkta och nödvändiga tillämpningen af en princip, som utgör 
grundvalen för hela vår närvarande kultur, jag menar: arbetets fördelning. 
Den, mine Herrar! Den och ingen annan är den grundsats, hvarpå hela sy-
stemet hvilar. Ty det finnes blott två vägar, på hvilka man kan ernå, hvad 
man i materielt hänseende önskar; två sätt, på hvilka man ärligen kan till-

––––––––– 
109 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia (2000) s 109, 138ff, 151ff. 



36 

fredsställa sina behof, och dessa äro: det ena, att sjelf göra den sak man 
behöfver; det andra, att förskaffa sig den genom utbyte af en annan. Och 
hvilkendera af dessa utvägar är det, som mest begagnas eller kan begag-
nas? Må hvar och en i detta hänseende återföra sin uppmärksamhet på alla 
de föremål, hvaraf han sjelf har behof, på allt, som finnes omkring ho-
nom, och han skall häpna öfver, huru oändligt litet af allt detta han skulle 
förmå att sjelf åstadkomma. Icke en hundradel, nej, icke en tusendel af 
allt, hvad vi dagligen nyttja och behöfva, kunna vi anskaffa utan andras 
biträde, eller genom något annat medel, än genom denna underbara, mel-
lan millioner menniskor rådande samverkan, hvars lifsprincip är ett fritt 
aftal och ett fritt utbyte af tjenster och produkter. Den, som underkänner 
frihandeln såsom grundsats och i och med detsamma äfven principen om 
arbetets fördelning och dermed sammanhängande frihet till utbyte, den 
ställer sig derför också, enligt mitt oförgripliga omdöme, på ett helt annat 
kulturstadium, än der vi nu i sjelfva verket befinna oss.110 

 
Kärnan i det kapitalistiska kulturstadiet utgörs, enligt Gripenstedt, av arbetsdel-
ningen, som i förlängningen skall resultera i en underbar samverkan mellan mil-
jontals människor. Gripenstedt definierade på ett bra sätt den så kallat klassiska 
liberalism som växte fram under 1800-talet. Detta är en radikal liberalism som 
går under många namn – låt-gå-liberalism (laissez-faire), manchesterliberalism, 
nattväktarstat och socialdarwinism. Gemensamt har dessa likartade riktningar att 
de står för en osviklig tro på den fria marknadens självreglerande förmåga samt 
tanken att statens uppgift i möjligaste mån bör reduceras till att upprätthålla lag 
och ordning och därigenom tillhandahålla arenan på vilken individerna har att 
konkurrera med varandra.  

I Sverige kom denna typ av liberalism att kallas för gammalliberalism och det 
var den dominerande liberala riktningen fram till 1880-talet.111 År 1877 gavs 
gammalliberalismen, eller den klassiska liberalismen, en fast grund i och med 
bildandet av Nationalekonomiska föreningen.112 

Den framväxande liberalismen hotade den konservativa överheten, som hade 
sin starkaste förankring inom prästerskapet samt bland adelsmännen på riddarhu-
set. Konservatismen växte fram som en reaktion och kännetecknades bland annat 
av stödet till kungamakten och ståndsrepresentationen samt av motståndet mot 
parlamentarismen.113  

––––––––– 
110 Johan August Gripenstedt, Tal, anföranden och uppsatser. Första bandet (1871) s 296f. 
111 Vid riksdagen 1886 bröt tullstriden ut. Striden utlöstes av den ökande importen av utländskt 

spannmål, som under perioden 1881–1887 fick de inhemska priserna att sjunka. Striden utmynnade 
i att Sverige övergav frihandelslinjen vid 1888 års riksdag. 

112 Anders Berge, Socialpolitik och ansvarsmoral (1995) s 10ff; Hans Krister Rönblom, Frisinnade 
landsföreningen 1902–1927 (1929) s 36ff;  Hans T Flodén, ”Liberala linjer i svensk socialpolitik” i 
På liberalismens grund (1953) s 101ff; Lennart Jörberg, Svenska företagare under industrialismens 
genombrott 1870 – 1885 (1988) s 137f.  

113 Schön 2000 s 139ff, 151ff; Sten Carlsson, ”Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866”, i 
Samhälle och riksdag I (1966) s 288ff; Nils Elvander, Harald Hjärne och konservatismen (1961) s 
44ff; Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865 (1973) s 269ff. 
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Till skillnad från den atomistiska liberalismen var konservatismen ursprungli-
gen mer kollektivistisk. Grundläggande i den konservativa ideologin var orga-
nismtanken, enligt vilken det inte bara är biologiska varelser som kan uppfattas 
som organismer utan det kan till exempel också stater. Detta har framförts av 
konservativa förgrundsgestalter som Edmund Burke (1729-1797) och Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) samt också av den svenska konservatis-
mens anfader filosofiprofessorn Christopher Jacob Boström (1797–1866).  

Enligt den konservativa organismtanken utgör statssamhället en organism, 
som består av olika delar/människor med olika funktioner sinsemellan. Den soci-
ala gemenskapen präglas av individernas konkurrens i egenintressets namn. En 
del lyckas bättre än andra, vilket får till följd att en nödvändig arbetsfördelning 
uppstår. Därmed växer det, enligt Hegel, fram herre-drängförhållanden, som gör 
att organismen fungerar.114 

Staten hade i sammanhanget en överordnad betydelse. Staten/nationen be-
traktades som bärare av en andlig stegring och det är först inom staten som den 
hierarkiska strukturen kan ges en harmonisk utformning i samband med att de 
sociala skillnaderna befrämjar det ständiga framåtskridandet.115  

Den konservativa friheten var en ordnad frihet inom ramen för vad den sociala 
positionen tillät. Edmund Burke sade sig till exempel vara stolt över “att kunna 
värdera en gentlemannaaktig moralisk och ordnad frihet”.116 Enligt Burke ärver 
människan sin roll i samhället, ärver sin frihet. Det innebär att friheten ser olika 
ut för olika samhällsklasser: “Genom detta blir vår frihet en ädel frihet”, hävdade 
Burke.117 Den som känner sin plats i staten, i organismen, äger ett mått av vär-
dighet, medan den som försöker slå sig lös från hävdvunna seder och bruk ofta 
präglas av ren oförskämdhet. Människan har att söka lyckan i sin givna roll – 
däri ligger den moraliska jämlikheten.118 

Den som framför andra gav uttryck för liknande idéer i Sverige var alltså 
Christopher Jacob Boström. Enligt Boström utgörs den högsta idén av Gud. I 
Gud har sedan staten sin yttersta grund. Staten är en levande organism, som har 
människor till organ och organens uppgift är att fullända staten som idé.119   

Den bästa statsformen ansågs av Boström vara den konstitutionella monarkin. 
Någon utsträckt parlamentarism var inte önskvärd. Bakom oviljan till parlamen-
tarism låg just tanken att staten var en idé hos Gud, en organisk enhet, som skulle 
sträva efter den slutgiltiga förädlingen av sin personlighet. I statens tjänst stod 
kungamakten och i dennes tjänst befann sig de översta, bildade samhällsskikten. 
Dessa skulle styra utan egenintressen och verka för helhetens bästa.120  

––––––––– 
114 Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid (1994) s 34; Sven-Eric Liedman, Från Platon till 

kommunismens fall (2000) s 152ff; Raino Malnes & Knut Midgaard, De politiska idéernas historia 
(1994) s 200f; Gunnar Heckscher, Svensk konservatism före representationsreformen. II  (1943) s 
74. 

115 Liedman 2000 s 152ff; Larsson 1994 s 34f. 
116 Edmund Burke, Reflektioner om franska revolutionen (1989) s 19. 
117 Burke 1989 s 42. 
118 Burke 1989 s 42ff. 
119 Elvander 1961 s 40; Heckscher 1943 s 40, 71f. 
120 Elvander 1961 s 44ff. 
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Konservatismen växte alltså fram som en reaktion mot det borgerliga sam-
hället och liberalismen. Men antagonismen mellan konservativa och liberaler 
skulle snart delvis komma att mildras. De som lät bygga fabriker i det gryende 
industrisamhället var främst köpmän, men också adelsmän, storbönder och stor-
hantverkare. Borgarklassen tonade fram som en ny överklass genom att den 
gamla aristokratin och de nya storföretagarna närmade sig varandra.121 Med 
denna utveckling möttes också liberalismen och konservatismen. Enligt Herbert 
Tingsten var det just sammanförandet av dessa två till synes oförenliga rikt-
ningar, som utgjorde den härskande ideologin under 1800-talets andra hälft.122  

Konservatismens förskjutning mot liberalism var förknippad med arbetarrö-
relsens och socialismens framväxt. Rolf Torstendahl har skrivit: ”I kampen mot 
denna socialism kom högerpartierna ofta att anamma försvarspositioner, som 
gick i linje med och kunde försvaras bäst utifrån liberala värderingsmönster.”123 

Den sociala frågan och arbetets moraliska värde 
Med fabrikssystemets uppkomst skapades arbetstillfällen för dem som inte hade 
någon yrkesutbildning. I samband därmed växte det fram en industriarbetarklass, 
som ofta levde under svåra förhållanden. Erik Gustaf Geijer – den konservative 
historikern och författaren som så småningom närmade sig liberalismen – skrev 
att en slavklass hade börjat avsättas mitt i civilisationens sköte. Dessutom var ar-
betslösheten ett stort problem under 1870- och 1880-talen. 1879 har den beräk-
nats till omkring 20%. Detta ter sig månne motsägelsefullt mot bakgrund av den 
ännu inte helt ovanliga förekomsten av barnarbete inom olika industrigrenar och 
att det fram till och med 1885 faktiskt var straffbart att vara arbetslös.124  

Inom de övre samhällsskikten fanns det en fruktan för att missnöjet bland ar-
betarna skulle leda till samma upproriskhet i Sverige som det gjort på andra håll i 
Europa. Oron gavs namnet ”den sociala frågan” och var till att börja med ett fat-
tigvårdsproblem som främst rörde landsbygden. Fram till 1870-talet var det just 
landsbygdsproletariatet som de övre samhällsskikten fruktade mest. En industri-
arbetarklass av större omfång existerade nämligen inte före 1870, då den sociala 
frågan emellertid också kom att benämnas ”arbetarfrågan”. Under perioden 
1864–1873 fanns det omkring 81 000 industriarbetare i Sverige. Vid sekelskiftet 
hade antalet växt till över 300 000. Enligt många samtida bedömare, konserva-
tiva såväl som liberala, utgjorde den sociala frågan en av de viktigaste frågorna i 
samhället.125  
––––––––– 
121 Torbjörn Nilsson, Liberalismen och 1800-talets ämbetsmannastat (1997) s 2ff; Göran B Nilsson, 
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122 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling I (1941) s 44. 
123 Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism och liberalism (1969) s 12. 
124 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (1979) s 19ff; Hilding Nordström, Sveriges 

socialdemokratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889–1894 (1938) s 23–75; Mats 
Larsson, En svensk ekonomisk historia 1850–1985 (1991) s 41ff; Bengt Berglund, 
Industriarbetarklassens formering (1982) s 310f; Lars Olsson 1999 s 50.  

125 Carl Boberg, Tankar och reflexioner i den sociala frågan (1892) s 3; Hermann von Soden, 
Reformation och social fråga (1894) s 3; Axel Mörner, Några synpunkter angående den sociala 
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Den sociala frågan karakteriserades av överhetens negativa syn på underklas-
sen, som utifrån moraliska argument beskrevs som farlig och helt enkelt bestå-
ende av sämre människor.126 I ett föredrag i Immanuelskyrkan hävdade till exem-
pel prästen Carl Boberg följande om de ”tvetydiga existenser”, som tenderade att 
dra sig till de industrialiserade storstäderna: 
 

Hit samlas en hel mängd moraliskt förderfvade menniskor, såsom liken 
till en kyrkogård. Här kunna de gömma och dölja sig i det stora folkvim-
let; och här söka de att genom allehanda, stundom allt annat än hederliga 
företag, hålla sig uppe och slå mynt. Dessa utgöra hufvudstadens och för 
öfrigt hela nationens rötägg, och verka lik[t] en förruttnelsens surdeg i 
samhället. De fräta såsom en ohyra på samhällskroppen och bidraga i 
oerhörd grad till att förvärra tillståndet, hvad fattigvården angår.127 

 
Tidigt kom bildning och fostran att förespråkas som en möjlig lösning på den so-
ciala frågan. Redan i 1839 års fattigvårdsbetänkande hade den bristande folk-
bildningen angivits som en orsak till de lägre klassernas utsatthet. Folkbild-
ningen skulle vara av dubbel natur, dels ämnad att förbättra de lägre klassernas 
villkor, dels syftande till förädla människan och fungera disciplinerande.128  

Ett parallellskolesystem instiftades med olika mål för utbildningen, ett för 
”medelklassen” och ett för de breda massorna. Medan underklassen hänvisades 
till folkskolan gick de övre samhällsskikten i elementarläroverket och förbered-
des för högre studier.129 Folkskolan skulle, enligt folkskolestadgan från 1842, be-
främja ”[…] det uppväxande släktets danande till kristiliga och gagneliga sam-
hällsmedlemmar”.130  

Det gjordes tidigt också försök att lösa den sociala frågan genom att organi-
sera den nya underklassen, försök som initierades ovanifrån. Även här var syftet 
att fostra arbetarna till goda samhällsmedlemmar och hålla dem borta från radi-
kalismen. Under 1840-talet togs till exempel initiativet till Stockholms Bild-
ningscirkel, vars programförklaring bland annat innehöll följande: ”En i grunden 
religiös samhällsmedlem är alltid en god undersåte, fosterlandsvän och medbor-
gare.”131   

På 1850-talet bildades de första arbetarföreningarna, som dock hade dålig för-
ankring i själva arbetarklassen och präglades, liksom väckelse- och nykterhetsrö-

                                                                                                                                   
frågan (1895) s 14ff; E G C Norén, Hvilken ställning bör kyrkan intaga till den sociala frågan? 
(1903) s 3; John Melander, Den sociala frågan i kristlig belysning (1906) s 1; TH Adelswärd, De 
frisinnade och den sociala frågan (1910) s 1. Se även Jan Larsson, Hemmet vi ärvde (1994) s 41f; 
Jonas Olofsson, Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning (1996) s 139–168; Knut Bäckström, 
Arbetarrörelsen i Sverige. Bok 2 (1963) s 5. 

126 Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen” (1983) s 57. 
127 Boberg 1892 s 13.  
128 Björn Olsson, Den bildade borgaren (1994) s 82, 287; Birgit Petersson 1983 s 33; Bernt 
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129 Bernt Gustavsson 1991 s 75; Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de härliga lagrarna 

gro…”(1993) s 277. 
130 Citerat efter Karl-Göran Algotsson, Från katekestvång till religionsfrihet (1975) s 29.  
131 Citerat efter Hirdman 1979 s 26. 
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relsen, av liberala förtecken. Föreningarna dog snart ut och ersattes under 1860- 
och 70-talen av nybildningar. De drivande krafterna tillhörde dock fortfarande 
borgarklassen i form av intellektuella, tjänstemän och industriföretagare. De libe-
rala arbetarföreningarna betonade upplysnings- och bildningsverksamhetens be-
tydelse för människans förädling. Den officiella religionen, det vill säga den lära 
som utgick från statskyrkan, utgjorde ett viktigt led i folkets fostran.132 
Underrubriken på Stockholms Arbetareförenings tidning löd enligt följande: 
”Hjälp dig själv så hjälper Gud dig.” Mottot för den motsvarande tidningen i 
Malmö var: ”Bed och arbeta.”133 

Även de nämnda folkrörelserna hade ett fostrande syfte. Väckelse- och nyk-
terhetsrörelsen växte fram parallellt och det var i stor utsträckning samma perso-
ner som figurerade inom båda verksamheterna. Hilding Johansson kallar folkrö-
relserna för programrörelser. De hade ett program för människan och samhället, 
ett program som medlemmarna solidariskt skulle kämpa för att förverkliga. Vik-
tig var dock tanken om icke-våld. En del av verksamheten bestod i att fostra in 
arbetarklassen i det borgerliga samhället och bort från socialismen, vilken be-
traktades som omoralisk. Ledargestalterna inom folkrörelserna hade ofta borger-
liga yrken. Politiskt hade folkrörelserna vanligen en liberal framtoning.134 Beträf-
fande frikyrkorörelsens syn på arbetet har Herbert Tingsten hävdat följande: 
”Arbetet idealiserades som av Gud påbjudet och som ett yttre tecken på sann 
fromhet.”135 

Det från samhället på olika sätt förmedlade bildnings- och fostringsidealet 
gick ut på att forma skötsamma arbetare och detta markerades tydligt även på 
själva arbetsplatserna. Till exempel inleddes det kontrakt som upprättades mellan 
Korsnäs Sågverks AB och de fast anställda vid företaget enligt följande (år 
1865): 
 

Första villkoret i allmänhet och vid större fabriksrörelse i synnerhet är att 
arbetarna iakttaga nykterhet, sedlighet, ordning, lydnad och flit. Härige-
nom vinner arbetarna enskild bärgning, trevnad och belåtenhet, samt all-
män aktning, då däremot ett motsatt uppförande alstrar fattigdom, gräl 
och missbelåtenhet.136 

 
Arbetet gavs under 1800-talet en moralisk status och i många fall ett religiöst 
värde. Titeln ”Arbetets ära” fanns under 1800-talets senare hälft på flera skrifter. 
En av dessa författades av Carl Jonas Love Almqvist:  

––––––––– 
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Det ärofullaste för varje människa på jorden, den må vara född av herre-
släkt eller av bondeföräldrar, är att vara duglig, och att bevisa sin duglig-
het genom ett gott arbete. 

 
Och vidare: ”Den redlige och trogne arbetarens slut är i himmelriket.”137 O. V. 
Sundberg inledde sin skrift Arbetets ära med att citera Georg Combe: 
 

Arbetet är en naturlag. -- Så snart detta erkännes, kunna menniskorna icke 
förnuftigtwis sky arbete såsom odrägligt och skymfligt; utan måste till-
gripa det, såsom en källa till njutning och fördelar.138 

 
Arbetet hävdades alltså vara en naturlag. Enligt Sundberg framstod Nordamerika 
i mångt och mycket som mönsterlandet, när det kom till att betona arbetets roll 
som civilisationens grundpelare.139 Den svenska ungdomens uppfostran ansågs 
däremot behäftad med sekelgamla fördomar. Sundberg menade att de delvis 
dagdrivande ”bättre klasserna” hade dåligt inflytande på de lägre: ”Sålunda upp-
står hos arbetaren begäret att emancipera sig från arbetet, att spela den bildade, 
fint uppfostrade och rike mannens roll […].”140  

Sundberg efterlyste en reformation i synen på arbetets väsen bland alla sam-
hällsklasser. Om synen på arbetet reformerades och upphöjdes till ”religiös 
dogm”, fanns det också förutsättningar att höja både det sedliga och materiella 
välståndet. Sundberg bejakade den fria näringslagstiftningen, men påpekade att 
för att denna skulle bära frukt, krävdes det att alla samhällsklasser betraktade ar-
betet som en hederssak. Det var varje samhällsmedlems ovillkorliga plikt att för-
sörja sig själv genom ärligt arbete. I samband härmed hävdade Sundberg att den 
svenska fattigvården var uppbyggd kring en filantropi, som blott och bart mot-
verkade sitt syfte.141 

Även sekulariserade liberaler som Anton Nyström såg i bildningen vägen mot 
ett bättre samhälle:  
 

Vi skola sätta böcker i händerna på folket och önska se våra arbetarbröder 
fylla sina hjärnor med kunskaper och ädla tankar för att därmed ernå sina 
rättigheter och bli mäktiga att fylla sina plikter.142  

 
1880 startade Nyström Stockholms arbetarinstitut. Syftet var att sprida ”upplys-
ning och sedlighet”.143 

––––––––– 
137 Carl Jonas Love Almqvist, ”Arbetets ära”, i Samlade skrifter (1923) s 3, 18. 
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142 Anton Nyström i ett föredrag 13 juni 1880. Citerat efter Gunnar Richardson, Kulturkamp och 

klasskamp (1963) s 273. 
143 Se Inge Johansson i antologin, Ej brödet blott… (1983) s 16; Marion Leffler, Böcker, bildning, 

makt (1999) s 337. 



42 

Arbetarrörelsen blir socialistisk 
Folkrörelserna och de tidiga arbetareföreningarna bar, som framhållits ovan, en 
liberal prägel. Det gjorde även de fackföreningar som började växa fram under 
1870-talet. Den fackliga rörelsen var dock ännu liten och decenniets allvarligaste 
strejk, Sundsvallsstrejken, var en spontan hungeraktion av oorganiserade arbe-
tare.144  

På det första svenska arbetarmötet den 16–19 juli 1879 hävdades att strejker 
av Sundsvallstypen var till mer skada än nytta för arbetarna. Istället borde arbe-
tarna tränas i gudsfruktan och rena seder. Det budskapet torde emellertid inte ha 
tillfredsställt den skara arbetare som knappt hade pengar till mat och husrum, och 
ett par år senare började skräddaren August Palm att propagera för socialismen. 
Palm lade vikten vid matfrågan och förklarade, med hänvisning till den liberala 
arbetarrörelsen, att arbetarna måste få mat först och bildning sedan.145  

Sitt första föredrag, Hvad vil Sosial-Demokraterna, höll Palm den 6 november 
1881. Enligt Palm var socialismen de fattigas och undertrycktas enda räddning. 
Han uppmanade därför arbetarna att sluta sig samman och bilda föreningar för att 
först och främst ställa krav på införandet av allmän rösträtt. Via den politiska fri-
heten skulle arbetarna sedan uppnå social frihet.146 

August Palm var inledningsvis den ledande förkämpen inom den socialistiska 
arbetarrörelsen. Vid 1880-talets mitt fick han konkurrens om ledarskapet av 
Hjalmar Branting, som inlett sin politiska bana inom den liberala föreningen 
Verdandi, men som i augusti 1886 alltså gick över till den socialistiska arbetarrö-
relsen. I ett tal den 24 oktober 1886 förklarade han att arbetarrörelsen måste bli 
socialistisk för att fullfölja sin historiska uppgift att upphäva klassväldet.147 Den 
forne liberalen hävdade att den liberala friheten blott är en frihet på papperet: 
 

Liberalismen dekreterar arbetets frihet: men arbetaren är ändå faktiskt 
tvungen att ta svältlönen, som bjudes honom, ty han kan icke vänta med 
att sälja sin arbetskraft. På samma sätt överallt: frihet på papperet och i 
teorin, men praktiskt och faktiskt den ekonomiskt starkares fullständiga 
herravälde över den svagare.148 

 
Hjalmar Brantings föredrag har betecknats som den svenska arbetarrörelsens 
självständighetsförklaring.149 Tillsammans med bland andra August Palm och 
Axel Danielsson verkade Branting för bildandet av ett samlande socialistiskt 
parti. Strävandena realiserades vid den socialdemokratiska rikskongress som 
ägde rum 19-22 april 1889. På kongressen konstituerades Sveriges socialdemo-

––––––––– 
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kratiska arbetareparti (SAP), som därmed blev den första rikspartiorganisatio-
nen i landet. I stadgarna framhölls att partiet skulle bestå av föreningar som 
byggde på klasskampens grund och att partiet skulle ha till uppgift att förverkliga 
de socialdemokratiska principerna.150 

Den socialdemokratiska strategin var att först sträva efter makten och sedan 
steg för steg socialisera produktionsmedlen. Genom en planerad ekonomi skulle 
de allmänna behoven fyllas med hjälp av minsta möjliga ansträngning. Stordrift 
och bättre maskiner skulle öka produktiviteten.151 Först sedan detta var gjort 
kunde den verkliga friheten inträda liksom makligheten:  
 

Arbetaren skall göra det arbete, som behagar honom, forskaren studera 
utan baktanke, konstnären icke längre vanära sitt skönhetsideal för brö-
dets skull, och som vänner skola vi då i enighet förverkliga de stora ting 
skalderna ha anat.152 

 
Ovanstående socialdemokratiska utopi stod att läsa i tidningen Arbetet den 30 
juli 1898. Den eftersträvade ökade ledigheten avsågs dock inte endast lämna ut-
rymme åt makligheten utan var också tänkt att bereda tid för en kulturell fostran 
av arbetarna, vilka ju hade beskrivits som obildade och moraliskt underlägsna av 
borgarklassen. Frånvaron av bildning var en förklaring till arbetarnas påstådda 
tillkortakommanden, och det var en förklaring som dessutom anammades av fle-
ra ledande företrädare för arbetarrörelsen. Arbetarklassen ansågs inom de egna 
leden inte tillräckligt bildad för att ta över samhället. Bildning och fostran blev 
därför tidigt en viktig fråga även inom den frambrytande arbetarrörelsen.153 I tid-
ningen Arbetet uttryckte Axel Danielsson 1889 följande syn på bildningsfrågan: 
 

- bildningsfrågan är en jämlikhetsfråga – en fråga om rättvis fördelning 
av kunskaper och bildning men också av makt och inflytande i sam-
hället,  

- bildningsarbetet är ett vapen i kampen för ett rättfärdigt samhälle, 
- ansvaret för arbetarnas bildningssträvanden måste bäras av deras 

egna organisationer.154 
 

––––––––– 
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Medan en bildad och skötsam arbetarklass var målet för borgarklassen, var den 
ett medel för arbetarrörelsen, ett vapen i kampen för rättvisa. Vidare var den so-
cialistiska arbetarrörelsens bildnings- och skötsamhetsideal sekulariserat. Det 
vände sig till exempel mot den religiösa prägel som undervisningen i folkskolan 
hade. Religionen menades representera den härskande klassens ideologi och kyr-
kan ansågs försvara det bestående samhället.155  

Enligt Lars Furuland visade sig den ivrigt förespråkade arbetsmoralismen 
även bland arbetarförfattarna. Furuland nämner namn som Martin Koch (1882-
1940), Maria Sandel (1870-1927), Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967), 
Karl Östman (1876-1953) och Alfred Kämpe (1877-1936):  
 

Alla har de dröjt vid arbetsmoralismen i folkdjupet, visserligen alltmer 
sekulariserad men fortfarande yttrande sig som en oerhört starkt rotad fö-
reställning om arbetets sedliga värde.156 

 
Arbetsmoralismen förevisades medborgarna av den konservativa överheten, av 
de liberala och av frireligiositet präglade folkrörelserna, av den liberala arbetar-
rörelsen, av sekulariserade liberaler, och den fanns alltså även inom den socialis-
tiska arbetarrörelsen. LO:s Olle Sahlström hävdar att den socialistiska arbetarrö-
relsen i själva verket är barn av ett dubbelt arv: 
 

Den växte fram i protest mot ett överhetssamhälle som den samtidigt sök-
te bekräftelse hos. Arbetaren vände sig bort från de myndighetspersoner – 
läraren, direktören, prästen – han samtidigt såg upp till och ville ef-
terlikna.157 

 
Sahlström tecknar bilden av en auktoritär arbetarrörelse inom vilken skötsam-
hetsidealet var givet: ”Skötsamhetens dygder var ordhållighet, ärlighet, renhet, 
nykterhet och arbetsamhet.”158  

Att arbetarrörelsen faktiskt kom att införliva den borgerliga synen på den ti-
diga industrialismens arbetare som underlägsna varelser framgår i efterhand av 
en skrivelse från LO: ”Arbetarna saknade vid denna tid i stort sett förutsättningar 
att hävda sina intressen. De stodo i intellektuellt och moraliskt avseende mycket 
lågt.”159  

Jag menar att det går att urskilja tre varianter av skötsamhetsidealet, som alla 
dock utmynnade i konstaterandet, att det är en plikt att arbeta. Det fanns…  

 

––––––––– 
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- ett konservativt skötsamhetsideal som anknöt till Gud, fosterlandet 
och plikten, 

- ett liberalt/frisinnat ideal med nyanser av både frireligiositet och se-
kularisering  

- samt ett sekulariserat skötsamhetsideal förespråkat av arbetarrörel-
sens ledare.  

 
För arbetarna blev resultatet att kravet på skötsamhet var ständigt närvarande, 
och även om det alltså fanns vissa skillnader i det av olika grupper förespråkade 
skötsamhetsidealet, går det inte, vilket Mats Lindqvist också lyft fram, att bortse 
ifrån att en disciplinerad och nykter arbetare gick väl i linje med kapitalägarnas 
intressen.160 

Arbetsgivarna mobiliserar 
Inom den konservativa högern rådde det av tradition, och helt i enlighet med den 
konservativa ideologin,161 ett uttalat motstånd mot bildandet av politiska intres-
seorganisationer i form av partier och fackföreningar. Istället berömde detta le-
dande skikt sig av att se till helhetens/nationens bästa.162 Utöver denna idealis-
tiska inställning torde emellertid vissa praktiska omständigheter ha spelat in. Ed-
vard Thermaenius har betonat vikten av den sociala homogeniteten inom första 
kammaren: “I första kammaren saknas i stort sett sociala klyftor; ur social syn-
punkt verkar själva kammaren snarast som ett parti.”163  

Den sociala homogeniteten i första kammaren var alltså en bidragande orsak 
till att det inte ansågs nödvändigt med fasta och enande partibildningar. Att 
makten skulle finnas hos överklassen menades inom nämnda gruppering vara en 
självklarhet.164 Men aversionen mot att organisera sig uppvägdes inom den poli-
tiska högern så småningom av aversionen mot socialismen. Framväxten av en 
socialistisk arbetarrörelse fick också arbetsgivarna att börja mobilisera, även om 
åsikterna gick isär om det lämpliga i att organiseras sig. Länge kämpade arbets-
givarna hårt och ofta med våld mot själva föreningsrätten. Bland det flertal före-
tagare som utestängde sina arbetare på grund av samröre med fackföreningsrö-
relsen återfanns högerpolitikern och sedermera fullmäktigeledamoten i SAF 
Christian Lundeberg. Arbetarna i Lundebergs Forshaga tvingades skriva på ett 
avtal i vilket de avsade sig föreningsrätten.165  
––––––––– 
160 Mats Lindqvist, Klasskamrater (1987) s 169. 
161 Se detta arbete s 37. 
162 Torbjörn Nilsson, ”Högern 1900-1940”, i Rösträtten 80 år (2001) s 71f; Christer Ericsson, 

”Mellan storindustri och folkparti – högern och företagarna vid 1900-talets mitt”, i Anfall eller 
försvar? (2002) s 141. 

163 Edvard Thermaenius, ”Riksdagspartierna”, i Sveriges riksdag: historisk och statsvetenskaplig 
framställning. Band 17 (1935) s 78.  

164 Sigfrid Wallengren, Förstakammarfrågan inför svenska riksdagen efter 1866 (1916) s 46; Einar D 
Mellquist, Rösträtt efter förtjänst? (1974) s 102. 

165 Industria, nr 8-9 1952 s 89ff; Jörgen Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse (1946) s 274ff; 
Gösta Hultén, Arbetsrätt och klassherravälde (1971) s 53ff; Lennart Lohse, Arbetsgivarnas 
inställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid (1963) s 45ff, 51ff, 54ff. 
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Efterhand framstod det som att en principkamp mot arbetarnas sammanslut-
ningar krävde alltför stora offer av arbetsgivarna, som därför behövde hitta andra 
medel och metoder. Istället för att krossa arbetarrörelsen skulle man sträva efter 
att forma den, eller som SAF:s jubileumsförfattare Carl Hallendorff uttryckte 
det, ”[…] tvinga arbetarrörelsens trotsigt svällande flodvåg in i sådana kanaler, 
där den kunde bli till näringslivets gagn i allas gemensamma intresse”.166  

 

––––––––– 
166 Hallendorff 1927 s 6, 13. 
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3. Arbetets frihet, arbetets 
tvång 

SAF – del av en nytänd offensiv höger (1902–
1909) 

För friheten mot socialismen 
Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) grundades den 17 september 1902. Den 
närmast utlösande faktorn var den politiska storstrejken, som ägde rum tidigare 
på året. Bakgrunden till strejken utgjordes av rösträttsfrågan. Den sedan 1866 
oförändrade rösträtten gjorde Sverige till ett av de mest odemokratiska länderna i 
det sena 1800-talets Europa. När så regeringen 1902 skulle lägga fram en propo-
sition om rösträtten tillkallade SAP en extrakongress, varvid storstrejk proklame-
rades. Diskussionerna i riksdagen började den 15 maj, och samma datum gick 
tiotusentals arbetare ut i en strejk som kom att vara i tre dagar.167 

Sammanslutningstanken bland arbetsgivarna föddes dock inte med strejken 
1902. Redan tidigare hade arbetsgivare på sina håll enats i yrkes- och/eller orts-
föreningar. Hantverkarna började organisera sig redan under perioden 1846–
1848, vilket var relaterat till skråtvångets avskaffande 1846. Till de mer lycko-
samma organisationsförsöken inom industrin hörde verkstädernas, vars företrä-
dare 1896 bildade Sveriges Verkstadsförening (SVF). Även om denna förening 
var att räkna med i många år framöver utvecklades SAF snabbt till den ledande 
arbetsgivarorganisationen.168  

Initiativtagare till SAF var framför andra Robert Almström, Oscar Carlson 
och Gustaf Fredrik (Dick) Östberg, som alla stod den konservativa högern nära. 
Mest framträdande i sammanhanget var Östberg. Utöver sitt engagemang i SAF 

––––––––– 
167 Hirdman 1979 s 72ff; Jan Lindhagen, Socialdemokratins program (1972) s 17; Hans de Geer, 

Arbetsgivarna. SAF i tio decennier (1992) s 36, 39; Vallinder 1962 s 11; Bäckström 1967 s 331–
341; Nerman 1938 s 254–260; Seppo Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens 
genombrott inom SAP före 1914 (1979) s 132. 

168 Industria, nr 1 1905 s 3. Se även Alf O Johansson, Den effektiva arbetstiden (1977) s 19; de Geer 
1992 s 36; Hallendorff 1927 s 19–32, 145; Schiller 1967 s 2f; Bresky m fl 1981 s 16, 23; Börje 
Björkman, ”Växjö fabriks och hantverksförening 1847–1997”, i Från skråtid till nutid (1997) s 
21ff.  
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var han, som ledande konservativ politiker, också en av eldsjälarna bakom ska-
pandet av den politiska högerns valorganisation – Allmänna Valmansförbundet 
(AVF). Överhuvudtaget var det just arbetsgivar- och kapitalintressen som stod 
bakom bildandet av AVF.169  

Valmansförbundet bildades 1904 för att hålla ihop första- och andrakammar-
högern. Behovet av en organiserad höger hade bland annat framhållits av höger-
pressen efter högerns valnederlag 1902, som således kom att utgöra ett viktigt år 
även partipolitiskt. Östberg, som 1903 utsågs till styrelseordförande i SAF, val-
des även till ordförande för AVF. Liksom SAF hävdades AVF vara en försvars-
organisation.170  

SAF och högern hade således sitt fäste i samma kretsar, och med Hans de Ge-
ers ord kan följande slås fast: ”SAF var ett politikens barn och dess fäder hörde 
hemma i en nytänd, offensiv höger.”171  

Den nybildade arbetsgivarorganisationen var en politisk rörelse och dess le-
dargestalter tillhörde alltså den konservativa högern, vars ideologi byggde på en 
syntes av gammalliberalism och värdekonservatism.172 I dessa kretsar värderades 
nationen, traditionen och religionen högt. I sin jubileumsskrift över högern har 
Gösta Lindskog hävdat att ”[k]ristendomen är för konservatismen den enda fasta 
grundvalen för människornas liv.”173 I förlängningen härav har högern ända se-
dan framväxten ”[…] betonat vikten av ungdomens fostran till pliktmedvetenhet 
och ansvarskänsla för landets framtid […]”.174  

Samtidigt var en av huvuduppgifterna för högern att värna den individuella 
friheten mot socialismens ”kränkningar”.175 Socialismens samhällsutopi stod, en-
ligt den konservative politikern och tidningsmannen Leon Ljunglund, för ”ett 
jämlikhetens tvångssystem”.176 Enligt Ljunglund strävade konservatismen inte 
efter att förverkliga någon abstrakt samhällsteori, men förordade däremot ett 
konkret personlighetsideal: ”Detta ideal är oss givet i och med Jesus Kristus.”177  

SAF:s första ordinarie stämma hölls den 5 mars 1903. Antalet delägare räkna-
des då till 78 företag, som tillsammans hade 21 065 anställda. Medlemmarna i 
SAF betitlades ”delägare” för att de betalade avgifter, som senare kunde komma 
dem till godo vid specifika behov. Det var helt enkelt frågan om en strejkförsäk-
ring. Det förekom således ett ömsesidigt beroende mellan SAF och delägarna, 
som hade inflytande via tre beslutsorgan: stämman, fullmäktige och styrelsen. 
Till det yttre kom denna organisationsstruktur att bevaras. På den första stämman 
företogs val av fullmäktige, som skulle bestå av 25 personer. Fullmäktigeordfö-
rande blev Robert Almström. Fullmäktige sammanträdde den 19 mars och utsåg 

––––––––– 
169 Gullan Gidlund; Partistöd (1983) s 83; de Geer 1992 s 36ff. 
170 Arne Wåhlstrand, “Allmänna Valmansförbundets tillkomst”, i nr 24–25 av Statsvetenskapliga 

föreningens Skrifter (1946) s 12; Gösta Lindskog, Med Högern för Sveriges framtid (1954) s 28. 
171 de Geer 1992 s 38. Se även Lohse 1963 s 231. 
172 Elvander 1961 s 37f. Se även detta arbete s 35ff. 
173 Lindskog 1954 s 17. Se även Per Ericson, De moderata idéerna (1996) s 13f. 
174 Lindskog 1954 s 17. 
175 Lindskog 1954 s 29. 
176 Leon Ljunglund, ”Konservatismen”, i De politiska åskådningarna (1936) s 9. 
177 Ljunglund 1936 s 24. 
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då en styrelse som konstituerade sig den 11 april med Östberg som ordförande 
och Oscar Carlson som vice ordförande. Den 18 april utsåg styrelsen Gustaf Fal-
kenström till verkställande direktör. Stämman, som hölls årligen, utgjorde högsta 
instans, följd av fullmäktige. Reellt var det dock styrelsen som behandlade de 
fortlöpande ärendena.178 

SAF skulle fram till 1950-talet komma att framstå som en tämligen homogen 
organisation med medlemmar från industri-, byggnads- och transportsektorn. Fö-
reningen bestod huvudsakligen av medelstora och stora industriföretag. Hant-
verksföretag och företag med färre än tio anställda skulle inte få lov att bli del-
ägare. Storindustrin och hantverket bedömdes inte ha samma intressen att för-
svara, framför allt inte med hänsyn till utsattheten för utländsk konkurrens. Ur-
sprungligen var de enskilda företagen medlemmar direkt i SAF. 1904 beslöts att 
även yrkes- och ortsförbund skulle kunna ansluta sig. Målet var att därmed locka 
också redan befintliga organisationer till föreningen.179 Det blev snart praxis att 
företagen var medlemmar i förbund, som var medlemmar i SAF.180 I de antagna 
stadgarnas första paragraf angavs till vilket ändamål SAF hade bildats: 
 

Svenska Arbetsgifvareföreningen har till ändamål att befrämja samverkan 
mellan arbetsgifvare, befordra bildandet af yrkes- och ortsförbund, bistå 
dessa och enskilda arbetsgifvare vid biläggandet af uppkomna tvister mel-
lan arbetsgifvare och arbetare samt lemna arbetsgifvare ersättning på sätt 
dessa stadgar bestämma för skada genom strejk eller lockout.181 

 
SAF:s mål var att möta fackföreningsrörelsen i organiserade former. En av me-
toderna för detta var, att i vid omfattning svartlista arbetare. Namnen på strej-
kande arbetare registrerades och spreds till SAF:s delägare. Av SAF:s förbunds-
cirkulär framgår att svartlistningen av arbetare med åren kom att samordnas i ett 
skandinaviskt arbetsgivarsamarbete. I samband med strejker i exempelvis Dan-
mark uppmanades arbetsgivarna i södra och mellersta Sverige att avkräva danska 
arbetare betyg eller intyg, som klargjorde att de inte tillhörde de strejkande ar-
betarna.182 Delägarna i SAF förbjöds, enligt SAF:s stadgar, att anställa de strej-
kande så länge strejk pågick. Föreningen gav vidare ekonomiskt bistånd till or-

––––––––– 
178 Industria, nr 1 1905 s 4ff. Se även Lohse 1963 s 48f; de Geer 1986 s 57ff; de Geer 1992 s 65f; 

Hallendorff 1927 s 33, 39f, 43ff. 
179 Curt-Steffan Giesecke, ”SAFs utveckling och ändrade roll under åren 1947–1977”, i Fred eller 

fejd (1985) s 107f; Lohse 1963 s 94; Jan Kuuse, Strukturomvandlingen och arbetsmarknadens 
organisering (1986) s 148, Hallendorff 1927 s 50ff, 92; de Geer 1992 s 41f. 

180 1920 tillkom Allmänna Gruppen för att samla de delägare som inte var medlemmar i något 
förbund. Se de Geer 1986 s 61. 

181 Citerat efter Hallendorff 1927 s 33. 
182 ”Förteckning över arbetsmän” (1905); ”Cirkulär till Svenska Arbetsgifvareföreningens delägare i 

södra och mellersta Sverige” 1/3 1913, SAF:s arkiv B3A:1, Stockholms Företagsminnen. Under 
nämnda arkivbeteckning B3A:1 återfinns en mängd förteckningar över organiserade arbetare. 
Dessa skickades runt av SAF som förbundscirkulär till delägarna i föreningen. 
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ganisationer och individer som ville vända arbetarrörelsen bort från socialis-
men.183  

Ett annat medel som brukades i mötet med den organiserade arbetarrörelsen 
var ideologisk propaganda. I enlighet härmed grundade fil. dr. Hjalmar Wallgren, 
i samförstånd med SAF, 1905 halvmånadstidningen Industria. Ehuru Wallgren 
stod som utgivare under de första åren, angavs redan från första numret att tid-
skriften var ett organ för Svenska Arbetsgivareföreningen i arbetarfrågor.184  

Första numret av Industria utkom den 31 juli 1905. Tidskriften skulle delas ut 
gratis till alla ledamöter i riksdagen, till ett hundratal tidningar, till industriidkare 
med en viss status samt till andra inflytelserika medborgare. 1908 köptes tid-
skriften av SAF, som blev både ägare och utgivare. I samband därmed utnämn-
des Axel Brunius till chefredaktör, en befattning som han skulle komma att in-
neha fram till och med 1945.185  

I den anmälan som förebådade utgivningen hävdades det, att Industria skulle 
iakttaga ”[…] en sträng neutralitet i fråga om all ’höger’- eller ’venster’-politik 
[…]”. Samtidigt skulle tidskriften emellertid bekämpa ”[…] den fosterlandslösa 
socialismens tvångs- och strypningspolitik”. Industria förordade en lagstiftning 
som skyddade den medborgerliga friheten och räddade industrin ”[…] ur tvångs-
socialismens dödsbringande famntag”. Arbetsgivarrörelsens strävanden känne-
tecknades, enligt Industria, av ”[…] den strängaste objektiva rättfärdighetsstånd-
punkt”.186  

Det faktum att den politiska neutraliteten kunde proklameras i samma text 
som det förklarades krig mot socialismen vittnar om den självklarhet med vilken 
arbetsgivarna såg på det bestående, borgerliga samhället. Socialismen betrakta-
des som någonting annat, som någonting bortom det borgerliga samhället, och 
kampen mot denna socialism menades därför inte kompromettera den politiska 
neutraliteten.  

Några nummer senare presenterades åter det program som låg till grund för 
Industrias verksamhet: 
 

Detta program kan i några ord fullt och helt uttryckas därmed, att Indust-
ria vill utgöra ett social- och ekonomipolitiskt organ för det industriella 
utvecklingsarbetet i vårt land. Den vill i sådant syfte efter måttet af sina 
krafter söka främja fullföljandet och förverkligandet af de svenska indu-
striidkarnes, för dem och fosterlandet lika betydelsefulla, organisativa en-
hetsverk, den vill stå på den lagbundna frihetens och rättsordningens – 
samt på de ekonomiska utvecklingsmöjligheternas – sida i den hårda 
kamp för tillvaron, som vår industri nu är nödsakad föra emot den foster-
landslösa socialismens tvångs- och strypningspolitik.187 

––––––––– 
183 Industria, nr 1 1909 s 1f; nr 8 1909 s 172; nr 12 1909 s 283. Se även Hjalmar von Sydow, Om den 

svenska arbetsgivareorganisationen, dess verksamhet och betydelse (1932) s 18; Bresky m fl 1981 
s 29ff.  

184 Se omslaget till Industria,  nr 1 1905; Industria, nr 26 1945 s 1364. 
185 Industria, nr 13 1908 s 2; nr 26 1945 s 1364; Hallendorff 1927 s 96. 
186 Industria, nr 1 1905 s 1f. 
187 Industria, nr 10 1905 s 135. 
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Industria deklarerade alltså ånyo sin avsikt att föra en politiskt neutral kamp för 
friheten mot socialismen. SAF präglades av samma förmenta objektivitet som 
sitt organ. När arbetsgivarna nu hade känt sig nödgade att organisera sig, öns-
kade de framställa det hela som att de bedrev en sakligt fokuserad verksamhet 
med hela nationens bästa för ögonen.188 Det är också den bild som Gunnar Heck-
scher har gjort till sin, när han hävdar att SAF:s verksamhet präglades av en an-
märkningsvärd saklighet och att föreningen inte var någon politisk eller ideolo-
gisk sammanslutning, trots att Heckscher själv konstaterar att det länge sågs som 
en självklarhet att arbetsgivareföreningens direktör också satt som högerrepre-
sentant i riksdagen.189 

Notabelt är att SAF 1906 lämnade utrymme åt styrelsen att använda upp till 
10 000 kronor om året till att bekämpa socialismen. Fullmäktigeprotokollet 
beskrev hur det skulle gå till:  
 

Detta kan ske genom att lämna understöd åt sådant av personer inom ar-
betarklassen planlagt arbete, som går ut på att genom upplysning och mo-
ralisk inverkan skapa en opinion inom arbetarnas egna led emot det soci-
alistiska partiets frihetsfientliga politik.190 

 
Arbetsgivarna såg sig som representanter för allmänintresset och det objektiva 
vetandet. Med lika stor självklarhet menades arbetarrörelsen företräda det ut-
präglade särintresset. I Industria befarades att den svenska arbetarrörelsen skulle 
influeras av revolutionära och anarkistiska tongångar från övriga Europa. I ett 
avseende beskrevs den svenska arbetarrörelsen emellertid som radikalare än nå-
gon internationell motsvarighet. Den hävdades inte bara vara frihetsfientlig utan 
också fosterlandslös. Sveriges framtid sades därför vila på den svenska industrin, 
som solidariskt måste ena sig. Ur ett rent organisatoriskt perspektiv framhölls ar-
betarrörelsen som ett gott exempel på vad som kunde åstadkommas om man gick 
ihop och strävade mot ett mål tillsammans: ”Därest icke Sveriges indu-
stri[i]dkare därvidlag akta på tidens tecken och följa själfbevarelsedriftens bud så 
kan framtiden vara ute för dem och – fosterlandet.”191  

De socialistiska arbetarna sades inte vila på lagrarna i strävan efter att bygga 
en socialistisk stat i staten: ”Och det är därför en lifssak för de svenske arbetsgif-
varne att sätta en fast solidarisk kraft emot den med enhetens hela styrka städse 
verkande socialistiska tvångsmakten.”192 Arbetsgivarna manades till att ställa sig 
skuldra vid skuldra för att ”[…] skydda sig själfva, friheten och rätten emot den 
allt våldsammare framvältande socialiststormen”.193  

Så länge arbetarna varit oorganiserade hade det, enligt Industria, inte varit 
några problem för den enskilde arbetsgivaren att tillbakavisa arbetarnas otillbör-
––––––––– 
188 Bresky m fl 1981 s 30ff. 
189 Heckscher i Lohse 1963 s 10f. 
190 Citerat efter Schiller 1967 s 34. 
191 Industria, nr 11 1905 s 156. 
192 Industria, nr 16 1906 s 182. 
193 Industria, nr 17 1906 s 196. 
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liga anspråk. Men maktförhållandena hade förskjutits och arbetsgivarna manades 
nu till samling i den enda arbetsgivareförening som omfattade hela landet, det 
vill säga Svenska Arbetsgivareföreningen: ”Den enskilda kan intet uträtta med 
blott sina egna krafter. Han dukar under i striden och hvarje enskild arbetsgifva-
res eftergift för arbetarnes orättmätiga fordringar länder till skada för samtliga 
arbetsgifvare.”194 Även i cirkulär från SAF uppmanades arbetsgivarna till att inse 
organisationens betydelse, som en motvikt till fackföreningsrörelsens hastiga ut-
veckling:  
 

För hvarje uppmärksam iakttagare af läget å arbetsmarknaden står det 
klart, att här är ingen tid att försitta, om arbetsgifvarna vilja behålla led-
ningen af produktionen och ej låta sig öfverflyglas af fackförbunden.195 

 
Arbetarnas organisering fick arbetsgivarna att framhäva kollektivets fördelar. Jan 
Lindhagen har skrivit: ”Kampen mellan vad Marx hade kallat den kollektive ar-
betaren och den kollektive arbetsköparen hade börjat.”196 
 

Arbetets frihet och arbetarnas fostran 
Socialisterna hävdades utöva ett skräckvälde. Överallt där de ”klassmedvetne” 
var i majoritet sades en ”taktik af simpel förföljelse” användas mot de oliktän-
kande.197 Med arbetarrörelsens tilltagande organisering och styrka blev strejker 
ett allt allvarligare hot för arbetsgivarsidan. Bland annat efterlystes en arbetslag-
stiftning till näringslivets skydd mot ”omstörtningspartiet”. I Industria citerades 
den ”högt förtjänte fosterlandsvännen” P. Em. Lithanders interpellation i första 
kammaren:  
 

Ett olidligt förtryck, hvarunder många tusental arbetare lida ej mindre än 
deras arbetsgifvare, har uppkommit. Våra fäder skyddade med vapen i 
hand det svenska kultursamhället från yttre fiender och öfverlämnade det 
åt sina efterkommande suveränt och fritt. Skall nu staten stillatigande och 
försvarslös åse, huru ett inre förtryck förstör det fria arbetets villkor och 
växer de lagliga myndigheterna öfver hufvudet?198 

 
Ett särskilt problem ansågs fackföreningarnas ”kampanj” mot ”arbetsvilliga” 
(strejkbrytare) utgöra.199 I detta tidiga skede var det därför rent konkret arbetets 
frihet som arbetsgivarsidan främst stred för. Därmed avsågs arbetsgivarnas rätt 
att efter eget gottfinnande anställa och avskeda arbetare samt leda och fördela ar-

––––––––– 
194 Industria, nr 19 1906 s 219; nr 20 1906 s 233. 
195 ”S.H.T.” daterat oktober 1906, SAF:s arkiv B3A:1, Stockholms Företagsminnen. 
196 Lindhagen 1972 s 42. 
197 Industria, nr 20 1906 s 233f. 
198 Industria, nr 6 1906 s 62. 
199 Industria, nr 3 1905 s 42f; Ingvar Flink, Strejkbryteriet och arbetets frihet (1978) s 135ff; 

Hallendorff 1927 s 55ff. 
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betet. I Industria sades frågan om arbetets frihet vara ”[…] A och O i hela den 
pågående sociala kampen emellan det bestående samhället och den framstor-
mande socialismen”.200  

Temat är under denna tid flitigt återkommande. Arbetets frihet ansågs vara 
”[…] det viktigaste af alla skyddsvärn för egendomsrättens helgd och emot det 
socialistiska samhället […]”.201 Vidare åberopades rättsstatens förpliktelser att 
skydda till frihet, person och egendom. Den enskildes ekonomiska frihet hävda-
des vara en förutsättning för det bestående samhället:  
 

Kan rättsstaten icke skydda sina medborgare till frihet, person och egen-
dom, ja, då har den förlorat sjelfva sin raison d’être; då är staten i sin nu-
varande form en institution, som i ålderdomssvaghet öfverlefvat sig sjelf 
och ej längre har skäl för sig, ej längre har fast mark under sina fötter, 
utan måste ge plats för nya organisationsformer.202  

 
Arbetsgivarna förväntade och krävde i det här skedet statens ingripande på ar-
betsmarkanden i syfte att stävja arbetarrörelsen. Den första anhalten vid fackfö-
reningarnas frammarsch sades utgöras ”[…] af det individuella arbetsaftalets för-
intande och fackföreningarnas erkännande såsom innehafvare af arbetarens rätt 
att besluta rörande sig och sin arbetskraft”.203  

Bland arbetsgivarna rådde misstro mot kollektivavtalet, som ansågs försvaga 
arbetsgivarnas förhandlingsposition i jämförelse med de individuella arbetsavta-
len. Men med fackföreningsrörelsens växande styrka upplevdes snart också för-
delarna med kollektiva avtal. En viktig fråga var leveranstryggheten, som hota-
des av strejker, sabotage och maskning från de organiserade arbetarnas sida. Ge-
nom de gemensamt överenskomna kollektiva avtalen förband sig arbetarna att 
arbeta, vilket ökade leveranstryggheten för arbetsgivarna.204 Något erkännande 
av fackföreningsrörelsen som motpart var det dock inte tal om. I ett cirkulär från 
SAF till delägarna hävdades fackföreningsväsendet vara till stor skada:  
 

I vår tid är, som bekant, arbetarerörelsen en faktor för hvarje industri att 
räkna med och efter hand torde hvarje industriidkare komma att få direkt 
påkänning af de nackdelar, som fackföreningsväsendet för med sig.205 

 
SAF hade genom att slå in på vägen mot kollektiva avtal givit sig in i förhand-
lingar med en motpart för vilken föreningen hyste föga respekt. Arbetsgivarvill-
koret för att ingå kollektiva avtal var att arbetets frihet inte inskränktes. Det häv-

––––––––– 
200 Industria, nr 4 1905 s 52.    
201 Industria, nr 10 1906 s 109. 
202 Industria, nr 5 1905 s 68. 
203 Industria, nr 10 1906 s 109. 
204 ”Till delägarna i Svenska Arbetsgifvareföreningen” 17/2 1905, SAF:s arkiv B3A:1; Bertil 

Kugelberg, ”De centrala avtalen”, i Fred eller fejd (1985) s 17; Lohse 1963 s 64ff; de Geer 1992 s 
61f. 

205 “Cirkulär från Svenska Arbetsgifvareföreningen” 10/2 1906, SAF:s arkiv B3A:1, Stockholms 
Företagsminnen. 
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dades således vara en livsfråga för arbetsgivarna att i varje kollektivavtal värna 
arbetets frihet.206 I själva verket var detta något som också skrevs in i SAF:s 
stadgar (§ 23):  
 

I kollektivt avtal, som upprättas mellan delägare i föreningen och fackfö-
rening eller fackförbund, skall intagas bestämmelse, att arbetsgivaren har 
rätt att fritt antaga och avskeda arbetare, att leda och fördela arbetet och 
att begagna arbetare från vilken förening som helst eller arbetare stående 
utanför förening.207 

 
På föreningsstämman i maj 1905 sade SAF, ehuru under inre motsättningar, 
principiellt ja till kollektivavtal under förutsättning att avtalen innehöll en for-
mulering om arbetets frihet. På stämman i april 1906 tillades dessutom att kol-
lektivavtal inte fick ingås innan förslaget godkänts av SAF:s styrelse.208  

Av betydelse för utvecklingen var att Sveriges Verkstadsförening den 9 no-
vember 1905, efter en flera månader lång lockout, slöt ett rikstäckande avtal med 
berörda arbetarförbund. SAF:s styrelse stöttade verkstadsföreningen genom att 
uppmana sina delägare att inte anställa arbetare som var indragna i konflikten 
samt att avskeda dem som redan anställts.209 Konflikten beskrevs så här i Indust-
ria: ”En kamp mot socialismen och för det svenska arbetet.”210  

Striden handlade, enligt SAF-organet, i realiteten inte om löneförbättringar 
utan om den framtida makten. Det för allmän och lika rösträtt arbetande SAP sa-
des på föreningstvångets väg vilja ”[…] tvinga in de lagstiftande majoriteterna i 
socialdemokratiens lydno […]”.211 Arbetsgivarna i verkstadskonflikten hävdades 
tillhöra ”det borgerliga rätts- och frihetspartiet”, medan arbetarna menades höra 
till ”det socialdemokratiska tvångspartiet”.212 

SAF var inte bundet till villkoren i verkstadsavtalet, som dock i praktiken 
kom att bli vägledande. Viktigast i själva avtalet var kanske att föreningsrätten 
uttryckligen erkändes.213 Vidare upprättades gemensamma ordningsregler för till 
SVF hörande verkstäder. Arbetarna föreskrevs skyldigheten att utföra ”[…] så 
mycket och så godt arbete, som i hans förmåga står”. Arbetarna fick under ar-
betstid inte avlägsna sig från sin arbetsplats utan giltig orsak och inte heller tala 
med varandra.214 Följande orsaker kunde bland andra föranleda omedelbart av-
sked:  
 
––––––––– 
206 Industria, nr 10 1906 s 110. 
207 Citerat efter Hallendorff 1927 s 59. 
208 Industria, nr 10 1906 s 109; nr 19 1906 s 217ff; Hallendorff 1927 s 59. 
209 “Blockad-cirukulär. Till Svenska Arbetsgifvareföreningens Delägare” 4/10 1905, SAF:s arkiv 

B3A:1, Stockholms Företagsminnen. 
210 Industria, nr 2 1905 s 21. 
211 Industria, nr 2 1905 s 25. 
212 Industria, 2 1905 s 27. 
213 Sveriges Verkstadsförening, Regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare, 

bestämmelser om minimilön samt gemensamma ordningsregler (1905) s 5. Se även Lohse 1963 s 
64; de Geer 1992 s 44ff. 

214 Sveriges Verkstadsförening 1905 s 12. 
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2:o) Den som icke iakttager ärlighet, nykterhet och godt uppförande.  
3:o) Den som visar trots emot förmans under arbetet gifna order. [---]  
7:o) Den som inom verkstadsområdet bedrifver agitation.215  

 
Dylika regler var vanligt förekommande inom industrin kring sekelskiftet 1900. 
Företaget L M Ericsson föreskrev bland annat följande för sina arbetare: ”Att 
under arbetstiden föra onödigt samtal i korridorer och trappor äfvensom att 
hvissla eller på annat sätt föra oljud inom verkstäderna är strängt förbjudet.”216  

Det upplevda behovet av att fostra och disciplinera arbetarna hade sin grund i 
en äldre kontext.217 Den sociala frågan, sedermera kallad arbetarfrågan, hade tor-
nat upp som ett problem under 1800-talet. 1882 togs arbetarfrågan upp i riksda-
gen för första gången och den var i slutet av 1800-talet en nationell angelägenhet. 
Fabriksarbetaren förbands med egenskaper som ”oordning, brist på hut och hyfs-
ning”.218 Ordningsreglerna inom industrin kom därför att föreskriva en sträng, 
asketisk arbetsmoral. SKF är ett exempel:  
 

Arbetets början och slut tillkännagifves medelst bestämd signal. Arbeta-
ren skall på slaget befinna sig på sin arbetsplats, klädd färdig för arbetet. 
Innan signal gifves får ej arbetaren utan tillstånd upphöra med sitt ar-
bete.219  

 
Andan förefaller ha varit densamma inom hela industrin, så till exempel även 
inom Separator: ”Slarfvigt arbete, gräl, slagsmål eller annat oordentligt upp-
förande kan föranleda ögonblickligt afskedande.”220 

I Med dynamit och argument beskriver Björn Horgby hur LKAB anställde 
vakter och förmän för att öka kontrollen över arbetarna. Företaget förde också 
journaler, i vilka bland annat de anställdas förseelser antecknades: ”Arbetare som 
utmärkte sig negativt kunde få avdrag på lönen, suspenderas, hotas med avsked 
eller bli avskedade.”221 

I verkstadsavtalet 1905 fastställdes också regler för hur tvister mellan arbets-
givare och arbetare skulle behandlas. Bland annat skulle fredsplikt råda under 
pågående förhandlingar. Fredsplikten fungerade i praktiken som ett avtalat 
strejkförbud. Något sådant hade SAF för sin del ännu inte åstadkommit med sina 
motparter. Dock försökte föreningen att driva igenom § 23 – om arbetets frihet – 
genom att sätta den som villkor för att kollektivavtal skulle ingås. Detta var svårt 
för arbetarförbunden att acceptera eftersom det i praktiken skulle innebära att de 

––––––––– 
215 Sveriges Verkstadsförening 1905 s 13f. 
216 L M Ericsson, Ordnings-regler för arbetarne i Aktiebolaget L. M. Ericsson & C:o verkstäder 

(1900) § 30 s 7. Det kan noteras att det ännu 1917 var förbjudet att vissla inom L M Ericssons 
verkstäder. Se L M Ericsson, Ordnings-regler vid Aktiebolaget L. M. Ericsson & C:o verkstäder 
(1917) punkt 25 s 6. 

217 Se detta arbete s 38ff. 
218 Björn Olsson 1994 s 228. Se även Jonas Olofsson 1996 s 161. 
219 SKF, Verkstadsregler för Svenska Kullagerfabriken (1907) § 2. 
220 Separator, Ordnings-regler för arbetarne i Aktibolaget Separators Verkstad (1902) punkt 13. 
221 Björn Horgby, Med dynamit och argument (1997) s 67. 
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avsade sig rätten att ta tillvara medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Arbe-
tets frihet var, som Lennart Lohse också konstaterat, en frihet för arbetsgi-
varna.222 I december 1906 begärde SAF direkta förhandlingar med LO angående 
åtta olösta konflikter. Den 19–20 december enades parterna om en kompromiss: 
 

Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rätt 
att leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt an-
vända arbetare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. Föreningsrät-
ten skall å ömse sidor lämnas oförkränkt. Anse arbetarna, att afskedande 
ägt rum under omständigheter, som kunna tolkas såsom angrepp på före-
ningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom sin organi-
sation påkalla undersökning för vinnande av rättelse.223 

 
Paragraf 23 godkändes i stora drag av LO:s ledning.224 LO:s befogenheter som 
centralorganisation var dock betydligt mindre än SAF:s, och kompromissen stöt-
te på motstånd hos flera av de fackförbund som var inblandade i konflikten. 
Först sedan SAF i början av 1907 utsatt dem för lockouthot godtog de överens-
kommelsen. SAF:s enda egentliga eftergift var ett formellt erkännande av före-
ningsrätten. I praktiken hade den dock erkänts redan tidigare, då SAF i mars 
1906 vägrat att betala ut konfliktersättning för den lockout som Mackmyras Sulfit 
AB utlyst. Konflikten var till stor del ett resultat av sulfitfabrikens kamp mot just 
föreningsrätten, varför anspråken på ersättning underkändes.225  

Parallellt med striden för arbetets frihet löpte arbetsgivarnas strävan att forma 
dugligare arbetare. För att förverkliga denna ambition framhävdes behovet av en 
lagstiftning kring lärlingsväsendet. En dylik lagstiftning hade gått i graven när 
skråtvånget avskaffades och näringarna släpptes fria. Det framhölls i Industria 
”[…] att de unga yrkesadepternas uppfostran i goda seder och arbetsskicklighet i 
och för sig är en mycket betydande samhällsangelägenhet, som stämmer mycket 
v ä l  öfverens med en sund näringsfrihet”.226  

Arbetarna skulle alltså inte endast träna upp sin arbetsskicklighet utan också 
fostras i goda seder. Industria angrep bland annat de utslag av ”hädiskhet”, som 
en socialistisk ungdomsklubb gav uttryck för i flygbladet Gula faran. Detta var, 
enligt Industria, en ”makalöst hädisk och fräck flygskrift”. SAF-organet återgav 
en förvrängning av psalm 124, ”Vår Gud är oss en väldig borg”, vars text i flyg-
bladet löd: ”Er Gud är en förfallen borg”. Tilltaget kallades ett ”brottsligt hädare-

––––––––– 
222 Industria, nr 9 1905 s 124ff; nr 26 1906 s 321ff. Se även Axel Adlercreutz, Kollektivavtalet (1954) 

s 333ff, 344ff; Hultén 1971 s 60f; Westerståhl 1946 s 157f; Hallendorff 1927 s 79ff; Bernt Schiller, 
LO, paragraf 32 och företagsdemokratin (1974) s 25f; Lohse 1963 s 64ff, 89. 

223 Citerat efter Industria, nr 26 1906 s 322. 
224 § 23 – numret har växlat över tiden (§ 35, § 32) – levde kvar tills MBL-avtalet satte den ur spel 

1977. Se de Geer 1992 s 57f. 
225 “Till Herrar Delägare i Svenska Arbetsgifvareföreningen” 16/1 1907, SAF:s arkiv B3A:1, 

Stockholms Företagsminnen; Industria, nr 1 1907 s 1ff; nr 2 1907 s 13ff. Se även Hultén 1971 s 64; 
Hallendorff 1927 s 74, 79; Lohse 1963 s 71ff, 83ff; de Geer 1992 s 47ff. 

226 Industria, nr 1 1906 s 2. 
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foster”. Trots att också socialdemokraterna reagerade negativt på Gula faran, 
konstaterades följande i Industria:  
 

[…] det är dock socialismens träd, som burit de frukter, vi här skörda, det 
är den socialistiska upphetsningens draksådd, ur hvilken de ”kämpar” mot 
samhälle och religion uppvuxit, hvilka satt lönnmördareorden ”dolken i 
köttet” som devis på sin vapensköld.227  

 
Socialismen i stort anklagades för att nära de schatteringar som bekämpar sam-
hälle och religion. Utgivningen av Gula faran föranledde för övrigt socialdemo-
kratin att 1906 suspendera de anarkistiska ungsocialisternas ledargestalter Hinke 
Bergegren och Carl Schröder. 1908 uteslöts de slutgiltigt ur partiet.228  

Industria gjorde ofta jämförelser med andra länder. I en betraktelse över ar-
betsförhållandena i USA betonades att där inte fanns den socialistiska ”jämn-
strukenhet” som arbetarna i Sverige ansågs sträva efter:  
 

Man arbetar raskt och med besked. På så sätt blir förtjänsten bra, och då 
arbetet oftast går på ackord, så att ett visst arbete skall utföras p[e]r dag 
mot en viss betalning, blir det bra mycken tid öfver till ledighet, hvilken 
oftast användes till studier och sport.229 

 
Svenska arbetare sades vara sämre än exempelvis amerikanska och engelska. 
Fackföreningarna borde därför dels se det som sin uppgift att sörja för att arbe-
tarna utvecklade en god yrkesskicklighet, dels se till att de inte blev några oros-
element. Det är också värt att notera att citatet rymmer en implicit värdering om 
vad som är goda fritidsaktiviteter, det vill säga studier och sport. 
 

Försvaret av friheten, inget försvar av den politiska friheten 
Arbetsgivarna hade uttryckt en bestämd önskan om att få till stånd en skyddande 
lagstiftning för arbetsavtalet och dess helgd. Någon hjälp från den liberala re-
geringen Staaff räknade de emellertid inte med. 1906 drev ministären Staaff för-
visso igenom regler för medling i arbetskonflikter och införde en skiljedomsin-
stitution. Men det var inte den typen av lagstiftning arbetsgivarna ville ha. Staaff 
hävdades ha börjat i den oriktiga ändan.230 Att ”anförtro sitt öde åt den obligato-
riska skiljedomens tärningsspel” betraktades som en form av ”socialistisk ha-
zard”.231  

Till arbetsgivarnas irritation utgjordes huvudfrågan för ministären Staaff av 
rösträttsfrågan:  
––––––––– 
227 Industria, nr 1 1906 s 6. 
228 Karl Fernström, Ungsocialismen (1950) s 126ff; Tingsten del II s 59f; Bäckström 1963 s 90f; 

Linderborg 2001 s 149. 
229 Industria, nr 18 1906 s 206. 
230 Industria, nr 2 1906 s 13f. 
231 Industria, nr 8 1906 s 87. 
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Kan ej en ordnad arbetslagstiftning bringas till stånd af den nuvarande re-
presentationen, icke lär detta ske genom den allmänna rösträttens dema-
gogledda folkombud.232  

 
Arbetsgivarnas försvar av friheten omfattade således inte något försvar av den 
politiska friheten. Istället hävdades vännerna av lika och allmän rösträtt ha blåst 
till strid mot författningen och kungadömet.233 

Rösträttsfrågan var sedan länge ett problem. I den mån den hade tagits upp i 
riksdagen avslogs förslagen hastigt. Första kammarens ledamöter motarbetade 
varje ansats till reformering av den egna kammaren, men med det industriella 
genombrottet under 1890-talet kom successivt allt fler att uppfylla de ekono-
miska kraven för att få rösta, vilket accentuerade kraven på en rösträttsreform.234 
Pådrivande i rösträttsfrågan i riksdagen var alltså den liberala ministären Staaff 
(SAP var ännu ett litet parti), som därför fick motta kritik från den konservative 
SAF-ordföranden G. F. Östberg. Enligt Östberg var det liberala partiet bara ute 
efter att försäkra sig om en absolut övervikt i andra kammaren, när de krävde 
allmän rösträtt med majoritetsval. Faran låg, enligt Östberg, i att makten i för-
längningen hamnade hos socialdemokratin, vars ”massvälde” i så fall skulle bli 
ett hot mot ”den sunda samhällsutvecklingen” och leda till förtryck av den mino-
ritet som av Östberg ansågs bära upp landets kultur och näringsliv.235 

Efter att högern gått emot de liberala reformförslagen avgick ministären Sta-
aff. Industrikapitalisten Arvid Lindman tog vid som ledare för en högerregering. 
Lindman hade bland annat ett aktivt förflutet inom SAF. 1903 satt han i före-
ningens fullmäktige och åren 1903-04 verkade han även som suppleant i styrel-
sen.236 Lindman drev i riksdagen igenom en konservativ rösträttsproposition, 
vars syfte det var att hålla tillbaka den radikala demokratiseringsprocessen. 
Lindmans förslag godtogs som vilande 1907 och trädde i kraft 1909. Reformen 
innebar kortfattat att allmän rösträtt för män infördes vid val till andra kamma-
ren. Rösträtten var dock villkorad. Ett värnpliktsstreck samt ett dubbelt utskylds-
streck infördes. I första kammaren förkortades mandatperioden från nio till sex år 
och ingen, oavsett inkomst, fick ha mer än 40 röster. Valbarhetscensus sänktes 
samtidigt som arvode skulle utgå till ledamöterna. Dessa eftergifter från högern 
gjordes mot bakgrund av att det tidigare rådande majoritetsvalsystemet ersattes 
av proportionella val. Det innebar att partierna skulle bli representerade i förhål-
lande till det stöd de erhöll i valmanskåren. På så sätt skulle också mindre partier 
få ett visst inflytande. Tanken bakom detta var att de konservativa skulle behålla 
majoriteten i första kammaren, samtidigt som de hade stöd av en viktig minoritet 
i den andra. Det skulle innebära att högern likväl kunde vara i majoritet vid ge-

––––––––– 
232 Industria, nr 6 1906 s 63. 
233 Industria, nr 12 1906 s 135.   
234 Mellquist 1974 s 157; Rönblom 1929 s 89–109; Edvard Thermaenius, Sveriges politiska partier 

(1933) s 20; Thermaenius 1935 s 169f; Vallinder 1962 s 11, 200ff, 212f; Nerman 1938 s 261. 
235 G. F. Östberg, Tankar och förslag i rösträttsfrågan (1906) s 1ff; G. F. Östberg, En 

tillfredsställande lösning af rösträttsfrågan (1906) s 5. 
236 Hallendorff 1927 s 46f, 206, 219. 
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mensamma omröstningar i ekonomiska frågor. Dessutom var första kammarens 
ledamöter fortfarande i besittning av vetorätten i lagstiftnings- och konstitutio-
nella ärenden. Reformen gav inte kvinnorna någon rösträtt. Lindman menade att 
en reform som gav kvinnor rösträtt på samma villkor som män måste föregås av 
en omfattande utredning. En dylik utredning skulle fördröja reformarbetet och 
sades därför inte vara önskvärd.237 

 

SAF rustar för framtiden 
Bakgrunden till SAF:s framgångar i den ovan nämnda decemberkompromissen 
från 1906 var att föreningen vuxit i slagstyrka sedan föreningens grundande. An-
slutningen till SAF hade ökat stadigt och framför allt åren 1906-1908 blev fram-
gångsrika, då yrkesförbund kom att bildas inom viktiga grenar (tabell 1).238 
 
Tabell 1: Anslutning till SAF respektive LO 1903–1909 
Antalet delägare inom SAF samt anta-
let anställda arbetare inom SAF-an-
slutna företag 1903–1909 

Antalet LO-medlemmar 1903–1909 

                Delägare             Arbetare 
 
1903            101                    23 924 
1904            134                    31 937 
1905            236                    44 443 
1906            453                    65 420 
1907            997                  127 126 
1908         1 258                  153 722 
1909         1 371                  162 793 

 
 

1903   47 820 
1904   81 736 
1905   86 635 
1906 144 395 
1907 186 226 
1908 162 391 
1909 108 079 

Källa: Stig Nilsson, Under årens lopp 
(1990). 

Källa: Anders L Johansson & Lars 
Magnusson, LO andra halvseklet 
(1998) s 343. 

 
SAF hade dessutom ambitionen att växa ytterligare. Att arbetsgivarnas organise-
ring skulle vara en utmaning emot arbetarna förnekades, men… ”om du älskar 
freden så rusta dig för kriget”.239 Det ökande medlemsantalet ställde nya krav på 
SAF:s organisation, som kom att framstå som underdimensionerad. Men det var 
inte bara föreningens tilltagande storlek som föranledde den omorganisering som 
genomfördes 1907. Trots att SAF lyckats driva igenom paragraf 23 som villkor 
för kollektivavtalen, hördes det missnöjda röster inom föreningen. Motsättning-
arna fanns ända upp på styrelsenivå. Det fanns delägare som menade att tiden va-
rit mogen för ett större avgörande. Pengarna i fackföreningsrörelsens kassor hade 

––––––––– 
237 Nils Andrén, Från kungavälde till folkstyre (1976) s 94–110; Erik Timelin, Ministären Lindman 

och rösträttsreformen 1907–1909 (1928) s 149ff; Torbjörn Nilsson 2001 s 74ff. 
238 Lohse 1963 s 54, 69f; Stig W Nilsson, Under årens lopp… (1990) s 29ff. 
239 Industria, nr 5 1906 s 50. 
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sinat efter SVF:s långa lockout 1905, och läget för arbetarrörelsens organisatio-
ner var utsatt. Inom SAF utbröt en förtroendekris för ledningen, vilket bland an-
nat fick till följd att Östberg undanbad sig omval. I maj 1907 utsågs Hjalmar von 
Sydow till både styrelsens ordförande och föreningens verkställande direktör.240 
 
Tabell 2: SAF:s presidium 1902-1948 
Verkställande 
direktörer 

Andre direktö-
rer eller vice vd 

Styrelseordföranden Vice 
styrelseordföran-
den 

Gustaf 
Falkenström  
1903-1907 
 
Hjalmar von 
Sydow  
1907-1931 
 
Gustaf Söderlund 
1931-1941 
 
Fritiof Söderbäck 
1941-1946 
 
Bertil Kugelberg 
1947-1966 
 

Gustaf 
Falkenström 
1907-1917 
 
Ivar O Larson 
1918-1947 
 
 

Robert Almström  
1902-1903  
 
Gustaf Fredrik 
Östberg  
1903-1907 
 
Hjalmar von Sydow 
1907-1931 
 
J Sigfrid Edström  
1931-1943 
 
Gustaf Söderlund  
1943-1946 
 
Carl Johan Malmros 
1946-1947 
 
Sven Schwartz  
1947-1951 
 

Oscar Carlsson 
1903-1916 
 
Berndt Wijkander 
1916-1924 
 
Ivar Swartling 
1925-1926 
 
J Sigfrid Edström 
1926-1931 
 
Gustaf Söderlund 
1931-1939 
 
Carl Johan 
Malmros 
1941-1946 
 
Sven Schwartz 
1946 
 

Källa: Stig W Nilsson, Under årens lopp… (1990). 
 
Hjalmar von Sydow, som från 1916 även representerade högern i första kamma-
ren, bevarade sin position inom SAF ända till 1931. Överhuvudtaget verkar SAF 
ha präglats av en relativt liten skara ledaregestalter, som var i besittning av sina 
positioner i föreningens presidium under en längre tid (se tabell 2). 

Under Hjalmar von Sydows ledning centraliserades SAF och tyngdpunkten i 
beslutsprocessen försköts till styrelsen. Enligt Carl Hallendorff uppsattes tre mål 
för framtiden:  
 

––––––––– 
240 Industria, nr 12 1907 s 153. Se även de Geer 1986 s 32; de Geer 1992 s 65; Hjalmar von Sydow, 

Riktlinjer för Svenska Arbetsgifvareföreningens verksamhet under gångna och kommande år 
(1913) s 9f; Hallendorff 1927 s 85ff; Lohse 1963 s 77ff, 92ff; de Geer 1992 s 49ff. 
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[…] det gällde att konsolidera föreningens egen ställning såväl finansiellt 
som organisatoriskt; det gällde att göra lockout-vapnet lättare och smidi-
gare användbart; det gällde också att förbättra relationerna till andra ar-
betsgivaresammanslutningar.241  

 
Det var fortfarande rädslan för socialismens påstått frihetsfientliga samhällsin-
flytande som var drivkraften bakom organiseringssträvandena: 
 

Om det får fortgå som det nu gör, är den urgamla svenska friheten snart 
ett minne blott. Fackföreningarnas tyranni går öfver alla gränser. Indivi-
dernas frihet trampas i stoftet af den ”modärna arbetarerörelsens” organi-
sationer […].242 

 
Enligt Torbjörn Nilsson var det ett framträdande konservativt drag under 1900-
talets början, att hänvisa till Sveriges påstått unika frihetstradition, som byggde 
på den författningsenliga maktdelningsprincipen och ett värnande om lagen, det 
vill säga en god samverkan mellan kungamakten och folket.243 Argumentationen 
liknar det som Eric Hobsbawm kallar ”invention of traditions”: 
 

”Invented tradition” is taken to mean a set of practices, normally gov-
erned by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic na-
ture, which seek to inculcate certain values and norms of behaviour by 
repetition, which automatically implies continuity with the past. In fact, 
where possible, they normally attempt to establish continuity with a suit-
able historic past.244 

 
Genom att anknyta till en påstått gammal och väl fungerande tradition sökte In-
dustria ge legitimitet åt de egna intressena och samtidigt varna för det nya och 
påstått farliga. Att framhäva traditionens betydelse är karakteristiskt för konser-
vatismen. Enligt Arne Helldén var det industrisamhälle som Industria eftersträ-
vade förankrat i l’ancien régime: 
 

Föreställningen att det skulle vara möjligt att förena l’ancien régime med 
industrisamhället – den idé som framför allt Thomas Carlyle utvecklade – 
är i själva verket en tankelinje i industrisamhällets idéhistoria som är allt-
för lite beaktad. I viktorianismens England är den påfallande. I denna me-
ning är Industria viktoriansk – eller oskariansk.245 

 
Industria slog alltså vakt om den gamla samhällsordningen samtidigt som tid-
skriften försvarade industrisystemet. SAF-organet förenade traditionellt konser-
vativa värderingar med en ekonomisk liberalism. 
––––––––– 
241 Hallendorff 1927 s 92. 
242 Industria, nr 11 1907 s 139. 
243 Torbjörn Nilsson 2001 s 77f. 
244 Eric Hobsbawm, ”Introduction: Inventing Traditions”, i The Invention of Tradition (1992) s 1. 
245 Helldén 1994 s 197f. 
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Som ett led i uppbyggnaden av ett större, men samtidigt fastare organiserat 
SAF, övertogs Industria 1908. Svenska Arbetsgivareföreningen fick därmed ett 
eget officiellt språkrör, även om tidskriften redan tidigare fungerat som förening-
ens organ. Första numret med SAF som ägare utgavs den 18 juli. Upplagan 1908 
låg på nära 5 000 exemplar.246 

När det så gällde SAF:s vilja att utvidga medlemsskaran, grundade den sig på 
en strävan efter att få till stånd en stabil ekonomisk grund, som kunde bidra till 
att stärka kampberedskapen. Antalet delägare hade också, som tidigare nämnts, 
successivt blivit fler sedan grundandet och SAF var den klart största arbetsgiva-
reföreningen i landet.247  

Fortfarande fanns det emellertid arbetsgivare som bekämpade föreningsrätten 
och som inte ville gå in i SAF. Detta gällde exempelvis för Dal och Sandö såg-
verk i Ådalen, som 1907 avskedade 60 fackföreningsmedlemmar. Seth Kempe, 
ägaren till Dals sågverk, förklarade varför i Härnösands-Posten: 
 

Hellre än att genom ett godkännande av denna arbetarnas socialistiska or-
ganisation mot min vilja drivas in i Arbetsgivareföreningen och tvingas 
att göra lockout med ruin för arbetare, som vilja leva i fred och samför-
stånd med mig [dvs de oorganiserade arbetarna] föredrar jag obetingat att 
ej godkänna de ifrågavarande Dalsarbetarnas anslutning till Landsorgani-
sationen.248 

 
Dylika exempel till trots syntes SAF stå väl rustat inför framtiden. Paragraf 23 
hade erkänts av LO:s ledning och arbetets frihet hade därmed formellt garante-
rats. Vidare hade organisationen nu centraliserats och administrationen anpassats 
till föreningens växande storlek.  

SAF hade valt förhandlingsvägen och kollektivavtalen vann allt större utbred-
ning. Överhuvudtaget kom föreningen nu att faktiskt eftersträva generella avtals-
bestämmelser. Flera av SAF:s yrkesförbund började i enlighet härmed att driva 
igenom riksavtal. En dylik samordning menades spara både tid och arbete. Den 
skulle förhoppningsvis också stoppa fackföreningarnas lokala offensiver, som 
kunde leda till prejudicerande framgångar och dra med sig fackföreningarna på 
andra håll.249 Industria skrev: 
 

Riksaftalen med deras samtidiga utlöpning äro mot dessa småkrig ett för-
träffligt medel, det enda verksamma, och därför är det i industriens och 
hela samhällets intresse att sådana komma till stånd i så stor utsträckning, 
som lämpligen kan ske.250 

 

––––––––– 
246 Industria, nr 13 1908; nr 26 1908 s 270. 
247 Industria, nr 13 1908 s 2. Se även Hallendorff 1927 s 90ff. 
248 Citerat efter Nerman 1938 s 298. Se även Lohse 1963 s 51ff. 
249 Schiller 1967 s 55–63. 
250 Industria, nr 13 1909 s 309. 



63 

Med enhetliga avtal kunde man sakta farten på arbetarrörelsens frammarsch, plus 
att de fackligt anslutna arbetarna arbetade enligt avtalade villkor. Det fanns också 
tankar på att få till stånd ett stort huvudavtal träffat direkt av SAF och LO. 

Klas Åmark betraktar, med hänvisning till Torstendahls periodisering av ka-
pitalismen,251 arbetsgivarnas förhandlingsvilja som ett utmärkande drag för den 
organiserade kapitalismen inom vilken arbetsmarknaden blir genomorganiserad 
och klasskampen pågår inför öppen ridå.252 Jag menar dock att situationsbunden-
heten också måste betonas. SAF såg i detta specifika fall en möjlighet att dra 
fördel av en försvagad motståndare. Bättre med en svag men centraliserad för-
handlingspartner än många små störande element. 

 

Arbetsintensitetens problem 
I arbetsgivarnas försvar av arbetets frihet ingick värnandet av de ”självständiga” 
(oorganiserade) arbetarna, som enligt Industria jagades av de förtryckande soci-
alistföreningarna: ”Det finns för en rå och brutal arbetarehop, som eldas af fana-
tismens hat, många sätt att trakassera och göra sammanlefnaden outhärdlig.”253 
Mitt under 1908 års utdragna stuvarekonflikt hävdades följande i SAF-organet:  
 

Socialistmonopol på arbetsfältet kan icke entusiasmera den opartiska all-
mänheten, som i arbetets frihet ser en naturlig och mänsklig lag, förslapp-
ning af arbetsledningen genom arbetarestammens intrång måste betecknas 
som en industriell fara […].254  

 
Arbetets frihet, så som denna definierats av arbetsgivarna, framställdes som en 
naturlag. När ”arbetarstammen” nu gjorde intrång på arbetsledningen betrakta-
des det följaktligen som en industriell fara. Beteckningen ”arbetarestam” antyder 
vidare att arbetarna sågs som ett särskilt slags människor, och i det sammanhang 
som begreppet placerats, ett sämre slags människor, som i alla fall inte var läm-
pade att leda eller ens delta i ledningen av arbete.  

Karl Molin har i Den moderne patriarken kallat arbetsledarna för ”industrins 
underbefäl”, det vill säga ”[…] de som har ansvar för ledning och kontroll av 
verksamheten på verkstadsgolvet”.255  

Arbetsledarna hade en mellanställning i företaget, men såg sig, enligt Molin, 
som chefernas förtroendemän. Således ansågs det exempelvis i de flesta fall 
självklart att arbetsledarna inte tog ställning för arbetarna vid konflikter mellan 
arbetsmarknadens parter. Efter storkonflikten 1909, som jag snart skall åter-
komma till, tvingades arbetarna teckna avtal, enligt vilket de enskilda arbetsgi-

––––––––– 
251 Se detta arbete s 33. 
252 Klas Åmark, Facklig makt och fackligt medlemskap (1986), s 31ff. 
253 Industria, nr 2 1908 s 24. 
254 Industria, nr 13 1908 s 2f. Se även Industria nr 17 1912 s 664f. 
255 Karl Molin, Den moderne patriarken (1998) s 7. 
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varna gavs rätten att förbjuda sina arbetsledare att ingå i samma förbund som de 
underlydande.256 

Enligt Industria måste tre förutsättningar vara uppfyllda för att industrin skall 
kunna blomstra. För det första måste det råda arbetsfred, som skapas genom ord-
nade och lagbundna arbetsförhållanden samt en enhetlig arbetsledning, det vill 
säga en ledning som inte deltar i någon fackföreningsverksamhet. En arbetsfred 
som grundas på arbetarnas ”orättmätigt” stora inflytande ger inte någon egentlig 
arbetsro.257  

För det andra hävdades industrin behöva god kompetens och för det tredje hög 
arbetsintensitet. Det sistnämnda ansågs vara något som fattades de svenska ar-
betarna: ”Man har hänfört vår bristande arbetsintensitet till ett lyte i vår national-
karaktär, till en nationell lojhet och lättja.”258 Industria citerade ett kungligt ban-
kettal, som återspeglar de ideal som ansågs eftersträvansvärda: ”Gudsfruktan, 
fosterlandskärlek, lydnad för lagarna, se där de egenskaper, som böra vara hvarje 
redlig svensk mans ledstjärnor genom detta lifvet.”259  

Arbetsgivarna ville inskärpa högre arbetsmoral i arbetarna och bidra till en 
uppryckning av den andliga folkkonstitutionen, så att industrin skulle kunna kla-
ra sig i världskonkurrensen. Skötsamhetskulturen fick också genomslag inom ar-
betarrörelsens egna led,260 vilket bland annat visar sig i SAP:s programförklar-
ingar. I 1905 års programrevision ställdes följande krav:  
 

Nykterhetsrörelsens främjande genom undervisning i alla offentliga sko-
lor om alkoholens natur och verkningar samt genom stödjande af en prak-
tisk nykterhetslagstiftning.261  

 
Arbetarrörelsens bildningssträvanden kom bland annat att manifestera sig i 
Brunnsviks folkhögskola, som grundades 1906 och sedermera utvecklades till 
arbetarrörelsens egen folkhögskola.262 På det socialdemokratiska 
ungdomsförbundets kongress 1907 startades därtill en kampanj mot den upplevt 
dåliga underhållningslitteraturen och Rickard Sandler höll ett föredrag i vilket 
bildningens betydelse betonades: ”En höjning av genomsnittsmänniskans andliga 
nivå är för våra samhällsideals verkliggörande av grundväsentlig betydelse.” 
Folkbildningsarbetet sades vara lika viktigt för socialismen som det politiska och 
fackliga arbetet: ”Det är icke blott arbetarens mage, som skall fyllas med en rik-
ligare och bättre föda, utan framför allt skall hela hans personlighet växa sig 

––––––––– 
256 Molin 1998 s 8f, 53ff. 
257 Industria, nr 14 1908 s 28f. 
258 Industria, nr 14 1908 s 29. 
259 Industria, nr 13 1908 s 12. 
260 Se detta arbete s 43ff. 
261 ”Program för Sverges Socialdemokratiska Arbetareparti. Antaget på sjette partikongressen i 

Stockholm 17-25 februari 1905”, i Socialdemokratins program 1897 till 1990 (2001). 
262 Rune Nordin, Den svenska arbetarrörelsen (1985) s 100; Hirdman 1979 s 152ff. 
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stark och vacker.”263 Bildningen framfördes som ett vapen i kampen för rättvisa. 
Enligt Yvonne Hirdman hade den socialdemokratiska kulturkampen två sidor: 
 

En var den praktiska. Det krävdes kunnigt och bättre utbildat folk i en 
starkt växande rörelse, inom den fackliga, den kooperativa och den poli-
tiska. Där diskuterades inte så mycket arten av kunskap och vad den 
skulle tjäna för syften, eftersom det var uppenbart vad som behövdes: 
Vidgade insikter i matematik, svenska, samhällskunskap, bokföring, mö-
testeknik med mera. Men den andra sidan av ”kulturkampen”, den idea-
listiska, var mer allmängiltig. Den strävade efter att ”göra massorna till 
medvetna socialister och dymedelst skaffa ett bättre människomaterial” 
som Sandler formulerat målsättningen vid partikongressen 1908.264 
 

Såsom tidigare betonats var en bildad och skötsam arbetarklass målet för borgar-
klassen och medlet för arbetarrörelsen.265 Men även om alltså syftet med bild-
ningen och fostran var olika, blev resultatet för arbetarna att kraven på anpass-
ning, duglighet och skötsamhet kom från alla håll. I arbetsgivarnas ögon hade de 
svenska arbetarna emellertid en lång väg att vandra. I Industria citerades en 
svenskamerikansk ingenjör, som beskrev förhållandena i USA:  
 

För det första kan man säga, att hvarje amerikan födes under känslan af 
aktning för arbetet och att en hvar är skyldig att af alla sina krafter göra 
det bästa möjliga i sin tjänst och på sin plats. För det andra vet en arbe-
tare, att om man inte är nöjd med honom, så blir han ögonblickligen afs-
kedad och en annan och bättre tages i stället – där gör man ju nämligen 
icke några ceremonier  med arbetare, som icke arbeta med lif och lust och 
intresse […].266 

 
Arbetsintensitetens problem i Sverige relaterades ofta till utländska förhållanden, 
något som Alf O Johansson också kunnat konstatera utifrån studier av Industri-
tidningen Norden samt Teknisk Tidskrift. Framför allt rörde det sig om artiklar 
om amerikansk industri, som i många avseenden betraktades som en förebild.267 
SAF-organet Industria var alltså inte ensamt om att kritisera arbetarnas moral. I 
Sveriges Verkstadsförenings tidning Verkstäderna hävdades följande (1906): 
 

I sanning, det är på tid att nu göra er kvitt det förnedrande inflytande, en 
flock oförsynta ungsocialister och samvetslösa agitatorer förstått att till-

––––––––– 
263 Rickard Sandler, ”Socialdemokrati och folkbildning”, i antologin Ej brödet blott… (1983) s 38, 

42. År 1912 grundades Arbetarnas Bildningsförbund. ABF:s ambition var att integrera 
folkbildningsarbetet med arbetarrörelsens mål. Se Lars Arvidson, Folkbildning i rörelse (1985) s 
56ff, 67ff; Jonas Åkerstedt, Den litterate arbetaren (1967) s 62ff; Hirdman 1979 s 154. 

264 Hirdman 1979 s 154. 
265 Se detta arbete s 44. 
266 Industria, nr 14 1908 s 30. 
267 Alf O Johansson 1977 s 125f; Lars Olsson, Gamla typer och nya produktionsförhållanden (1986) 

s 184. 
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välla öfver er, ett inflytande som fört er ända därhän att ni förneka er 
själfva – er naturliga fallenhet, arbetslust, yrkesskicklighet och förmåga 
att göra er gällande på arbetsmarknaden.268 

 
Den socialistiska rörelsen menades ha fått arbetarna att förneka sin ”naturliga 
fallenhet” för arbetet. Att arbetarrörelsen de facto hade en negativ inverkan på 
arbetarna menade man sig i Industria finna stöd för i ett uttalande av civilminis-
ter greve Hugo Hamilton. Enligt denne kunde arbetsfred inte uppnås därför att 
arbetarrörelsen var en socialdemokratisk rörelse: 
 

Det gäller, jag upprepar det, vårt näringslifs framtid. Vi ha ej råd, vi ha ej 
rätt att längre vara så blödiga, som vi hittills många gånger varit både i 
fråga om bedömandet af de socialistiska krafven och bemötandet af de 
socialdemokratiska kampmetoderna.269 

  
I Industria reagerade man positivt på civilministerns uttalande: ”Det är ett godt 
ord från en regering i onda tider, detta: bort med blödighetens politik!”270 

I en jämförelse med Australien citerade Industria den svenske konsuln i Mel-
bourne, som för sin del ansåg det pinsamt att skåda det hat som svenska arbetare 
närde mot arbetsgivarna. Konsuln påpekade också han nödvändigheten av en 
ökad arbetsintensitet: ”Detta kan naturligen endast ske genom en stark disciplin 
parad med rättvisa”.271 Disciplin var dock något som, enligt konsuln, i stor ut-
sträckning fattades svenska arbetare: ”I att vara behjälplig med folkets uppfost-
ran ligger nog vår största uppgift, men det är nog också den svåraste och den 
långvarigaste.”272 

Arbetarnas dåliga arbetsmoral menades i Industria bland annat visa sig i de 
fall som det förekom en garanterad minimilön för ackordsarbete. Detta hävdades 
leda till att arbetsprestationerna sjönk till ett minimum, då arbetaren hade för 
vana att inte göra mer än vad som behövdes.273 

 

Lättrogna arbetaremassor går i strejk 
1908 var en storkonflikt på väg att spela upp sig sedan den redan omtalade stuva-
rekonflikten eskalerat. I ett cirkulär från SAF:s styrelse till delägarna konstatera-
des att konflikten gällde arbetets frihet samtidigt som arbetarna behäftades med 
en rad förklenande tillmälen: ”öfverdrifna löneanspråk, försumlighet och lättja i 
arbetet, uppstudsighet och olydnad mot befälet”.274 

––––––––– 
268 Citerat efter Thommy Svensson, Från ackord till månadslön (1983) s 132. 
269 Citerat efter Industria, nr 15 1908 s 39. 
270 Industria, nr 15 1908 s 39.  
271 Industria, nr 22 1908 s 199. 
272 Industria, nr 22 1908 s 200.  
273 Industria, nr 7 1909 s 145f. 
274 “Till Svenska Arbetsgifvareföreningens Herrar Delägare” 1/7 1908, SAF:s arkiv B3A:1, 

Stockholms Företagsminnen. 
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SAF hade vid det här laget utvecklat en medveten strategi som innebar att 
konflikter i enskilda branscher skulle utvidgas till övergripande lockouter. Syftet 
var att bredda fronten och ställa motparten inför ett övermäktigt motstånd. Fack-
föreningsrörelsen skulle mattas ut och dess ekonomi dräneras. Tillsammans med 
Sveriges Verkstadsförening och Centrala Arbetsgifvareförbundet hotade SAF 
1908 just med storlockout, något som vid denna tid skulle ha inneburit att om-
kring 220 000 arbetare stängdes ute från sina arbeten. Som svar på arbetsgivar-
nas aktiviteter restes det från arbetarhåll krav på storstrejk. I detta skede gick 
emellertid ministären Lindman in och medlade. Storlockouten och storstrejken 
avvärjdes, § 23 drevs igenom och kom att omfatta även hamnarbetarna. SAF 
hade åter stridit med framgång, även om det också denna gång hördes missnöjda 
röster inom de egna leden. Ännu ett tillfälle hade missats när det gällde att sätta 
in en avgörande stöt mot arbetarrörelsen, som skulle ha kunnat skapa lugn på ar-
betsmarknaden för lång tid framöver.275 

Avvärjandet av konflikten 1908 skapade inte fred på arbetsmarknaden. I In-
dustria konstaterades istället att stridstillståndet var det normala:  
 

Det patriarkaliska tillståndet bröts genom strid, strid har skapat organisa-
tionens rätt och organisationens makt, striden har på kort tid revolutione-
rat arbetspris och arbetsmarknad. Så långt arbetsgifvarne kunde tänka sig 
framåt i tiden, fanns ingen utsikt till annat än strid, såsom primus motor, 
och med en sådan framtid för ögonen hafva arbetsgifvarne organiserat sig, 
snabbt, kraftkoncentrerande och framför allt stridbart.276 

 
SAF-organet såg med besvikelse på hur patriarkalismen brutits ned av organisa-
tionssträvandena och gjort arbetsmarknaden till ett slagfält. Arbetsgivarna tyckte 
sig i den moderna arbetarrörelsen ha en motståndare som var både despotisk och 
maktmissbrukande. Särskilt kritiserades användandet av tvångsanslutning och 
trakasserierna mot utomstående.277 

Situationens allvar hängde samman med den ekonomiska utvecklingen, som 
påverkade villkoren för både arbetsgivarna och arbetarna. Efter högkonjunkturen 
1905–1907 följde en finanskris, som gav återverkningar inom industrin. Både 
1908 och 1909 var ekonomiska depressionsår. Under våren 1909 utbröt en rad 
konflikter, som i första hand gällde lönefrågan. Arbetsgivarna hade på flera plat-
ser utlyst lockouter och om inte konflikterna kunde lösas på ett för SAF accepta-
belt sätt före den 26 juli, skulle lockouterna utvidgas successivt. Inför hotet av en 
storlockout hotade LO tillbaka med storstrejk.278  

––––––––– 
275 Industria, nr 7 1906 s 75ff; nr 13 1908 s 1ff; nr 15 1908 s 37. Se även Lohse 1963 s 90ff; Hallen-

dorff 1927 s 98ff; Schiller 1967 s 73ff, 92ff; de Geer 1992 s 52ff, 67; Westerståhl 1946 s 144f. 
276 Industria, nr 8 1909 s 170. 
277 Industria, nr 4 1909 s 67f. 
278 Industria, nr 12 1909 s 277ff; nr 14 1909 335ff; nr 15 1909 s 367–377. Se även Schön 2000 s 263, 

267; Lennart K Persson, Syndikalismen i Sverige 1903–1922 (1975) s 87f; Schiller 1967 s 115, 117, 
140–150; Schiller 1973 s 194f; Hallendorff 1927 s 109ff; Bäckström 1963 s 90f; Tingsten del II 
1941 s 58. 
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Strejkhotet föranledde SAF att i en skrivelse till delägarna yttra följande: 
”Numera är det icke längre Landsorganisationen, som kämpar emot Svenska Ar-
betsgifvareföreningen, det är Landsorganisationen och dess allierade, som föra 
strid mot samhället och dess helhet.”279 

Den 26 juli utvidgade SAF lockouterna som drabbade, utöver tidigare ute-
stängda 13 000, omkring 40 000 arbetare. Den 2 augusti lockoutades ytterligare 
29 000. Skillnaden mellan storlockouten och storstrejken hävdades av Industria 
vara att storlockouten inte angrep samhället utanför industrins sfär. 280  

Den 4 augusti drog storstrejken igång. I Industria kommenterades den enligt 
följande: ”Den utestänger mat och dryck, hotar sjuka till lifvet och friska till häl-
san, begår brott efter brott…”281  

Storstrejken undantog dock arbetare vid så kallade samhällsviktiga företag. 
Det gällde exempelvis sjukvård och djurskötsel. I Landssekretariatets strejkpro-
klamation från den 27 juli kunde följande läsas: ”Vi mana alla och en var till 
lugn besinning under striden. Inga övergrepp få förekomma.”282 Och i ett cirku-
lär från SAF till delägarna meddelades att utvecklingen gick lugnt och säkert och 
att ordningen var den bästa.283 Efter striden kunde Industria konstatera, att några 
nämnvärda våldsgärningar från arbetarnas sida faktiskt inte förekommit.284 

Sammanlagt deltog nästan 300 000 arbetare i strejken och trycket på uppslut-
ning inom arbetarrörelsen var hårt. Strejkens syfte var från arbetarhåll att tvinga 
regeringen till ingripande och få till stånd en medling som skulle erbjuda arbetar-
rörelsen ett acceptabelt fredsfördrag. Så skedde nu inte. Den konservativa mini-
stären Lindman höll sig denna gång utanför, vilket också var vad arbetsgivarsi-
dan önskade.285 Civilminister Hamilton gjorde följande uttalande i anknytning 
till konflikten:  
 

De, som öppnat denna strid, måste lära sig inse, att öfver hvarje klass står 
samhället, att samhällets makt och dess intressen äro och måste vara 
större än de särskilda klasserna.286  

 
I detta fall var statens uteblivna agerande i praktiken liktydigt med ett agerande i 
en viss klass’ intressen. Ett statligt ingripande skulle utgöra ett stöd för den sva-
gare parten, det vill säga de fackligt organiserade arbetarna. Efter närmare fem 
veckor tvingades LO att blåsa av storstrejken. SAF-ordföranden Hjalmar von 
Sydow utarbetade fredsvillkoren i form av ett huvudavtal mellan SAF och LO, 
ett avtal som byggde på principen om arbetets frihet. Någon formell fred slöts 
dock aldrig. LO hade förlorat, men vägrade skriva under på det. SAF:s mål med 

––––––––– 
279 Citerat efter Hallendorff 1927 s 113. 
280 Industria, nr 15 1909 s 372f; nr 20 1909 s 537. 
281 Industria, nr 15 1909 s 375. 
282 Citerat efter Nerman 1938 s 320. 
283 “Cirkulär N:o 4 till Svenska Arbetsgifvareföreningens Herrar Delägare” 12/8 1909, SAF:s arkiv 

B3A:1. 
284 Industria, nr 11 1910 s 375. 
285 Schiller 1973 s 194ff; Hallendorff 1927 s 115ff. 
286 Citerat efter Hallendorff 1927 s 116. 
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konflikten hade varit att åstadkomma ett enhetligt huvudavtal med LO-led-
ningen, men föreningen tvingade inte fram något fredsslut. Konflikterna fortsatte 
därför på sina håll efter storstrejkens upphörande. När arbetarna inte kunde hålla 
stånd längre, tilläts de gå tillbaka till arbetet på villkor att de gick ur LO, då de 
officiellt ännu pågående lockouterna bara drabbade fackföreningsmedlemmar. 
Genom att inte sluta någon formell fred dränerades LO på i stort sett halva orga-
nisationen.287  

Den 1 december avblåste SAF de sista av lockouterna, som brutit ut under den 
gångna sommaren. I Industria hävdades förblindade skaror ha drivits till strejken 
av sina ledare, som ”[…] helt och hållet försvurit sig till förvrängningens och 
förställningens strategi såväl mot arbetaremassorna som mot den opartiska all-
mänheten”.288 Att strejken kunde vara drygt en månad ansågs förutsätta ”[…] en 
oerhörd lättrogenhet hos arbetaremassorna, och att en sådan finnes i fruktansvärd 
grad är ju ingen nyhet.”289  

 

Sammanfattning 
Svenska Arbetsgivareföreningen grundades 1902 och växte fram som en politisk 
rörelse med nära band till högern, vars ideologi byggde på en syntes av gammal-
liberalism och konservatism. Denna ideologiska syntes är också framträdande i 
SAF-organet Industria, som slog vakt om den gamla samhällsordningen samti-
digt som tidskriften försvarade industrikapitalismen. Därmed förenades också 
konservativa värderingar med en ekonomisk liberalism. 

När SAF utformade sin frihetsuppfattning under organisationens första år, 
framstod striden för frihet som synonym med striden mot socialismen. Förening-
ens mål var att vända arbetarrörelsen bort från socialismen och tämja den så att 
den blev till gagn för näringslivet och samhället i stort. Trots den uttalade krigs-
förklaringen mot socialismen, framställde sig arbetsgivarna som politiskt neu-
trala och som representanter för allmänintresset och det objektiva vetandet, me-
dan arbetarrörelsen menades strida för ett utpräglat särintresse. Industria, som 
grundades 1905, sade sig föra just en politiskt neutral kamp för industrins och 
samhällets bästa ”emot den fosterlandslösa socialismens tvångs- och strypnings-
politik”.  

Det var den fackliga rörelsen som under perioden 1902-1909 utgjorde den hu-
vudsakliga motståndaren för SAF och det år 1905 bildade arbetsgivarorganet In-
dustria.  Den självpåtagna kampen för frihet tog sig i första hand uttryck i en 
kamp för arbetets frihet. Arbetsgivarna såg det som sin oeftergivliga rätt att fritt 
få anställa och avskeda arbetare samt leda och fördela arbetet. Frågan om arbe-
tets frihet hävdades vara A och O i kampen mellan de samhällsbevarande och de 
samhällsomstörtande. Arbetets frihet betraktades som det ”viktigaste af alla 

––––––––– 
287 Industria, nr 18 1909 s 471f; nr 19 1909 s 503ff; nr 23 1909 s 625ff; nr 24 1910 s 837f; Nerman 

1938 s 336, 340; Schiller 1973 s 194ff; Hallendorff 1927 s 117ff; de Geer 1992 s 55. 
288 Industria, nr 16 1909 s 409. 
289 Industria, nr 16 1909 s 411. 
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skyddsvärn för egendomsrättens helgd och emot det socialistiska samhället”. 
Den ”opartiska allmänheten” menades i arbetets frihet se en ”naturlig och 
mänsklig lag”. 

Som en förutsättning för det bestående samhällets fortbestånd framhölls indi-
videns ekonomiska frihet, och det sades vara rättsstatens plikt att skydda med-
borgarna till ”frihet, person och egendom”. Klarade inte rättsstaten detta, hade 
den spelat ut sin roll. Det var en lagbunden frihet som eftersträvades. Överhu-
vudtaget hyste arbetsgivarna i detta skede, då staten ännu dominerades av kon-
servativa krafter, en stor tilltro till lagstiftningen, som av Industria förväntades 
skydda den medborgerliga friheten och rädda industrin ”ur tvångssocialismens 
dödsbringande famntag”. 

Organisatoriskt framhölls arbetarrörelsen som föredöme. SAF och Industria 
uppmanade arbetsgivarna till solidaritet med varandra och till samling i SAF.  
Genom att gå ihop i ett kollektiv skulle arbetsgivarna försvara individualismen. 
Den enskilde hävdades inte kunna uträtta något på egen hand, utan han ”dukar 
under i striden”.  

Vilka var då intentionerna bakom försvaret av arbetets frihet? Enligt egen ut-
sago stod SAF och Industria för det objektiva vetandet, den sakliga och politiskt 
neutrala argumentationen, och industrin sades vara fosterlandets enda räddning 
mot den hotande frihetsfientliga socialismen. Kapitalismen förklarades vara na-
turlagsenlig, medan socialismen på motsvarande sätt ansågs naturlagsvidrig. När 
det gäller arbetets frihet, som alltså var den frihet som stod i centrum under peri-
oden, så var det hävdade allmänintresset inget mer än ett illa dolt särintresse. Pa-
ragraf 23 gav alla fri- och rättigheter till arbetsgivarna. Med små möjligheter att 
påverka sin egen arbetssituation och med ett ofrånkomligt behov av inkomster, 
var arbetets frihet liktydigt med ett arbetets tvång för arbetarna. 

I kampen för arbetets frihet ingick också arbetsgivarnas strävan efter att hålla 
”arbetarestammen” borta från arbetsledningen. Arbetarnas ”intrång” på arbets-
ledningen betecknades som en industriell fara. Begreppet ”arbetarestam” antyder 
att arbetarna ansågs tillhöra ett särskilt slags människor, ett slags människor som 
inte var lämpade till att leda arbete. Att begreppet ”arbetarstam” verkligen var 
negativt laddat tydliggörs av de förklenande tillmälen som arbetarna ofta till-
skrevs. I samband med Stuvarekonflikten hävdade till exempel SAF att arbetarna 
präglades av ”lättja i arbetet, uppstudsighet och olydnad mot befälet”. Enligt In-
dustria visade sig de svenska arbetarnas påstått dåliga arbetsmoral i de fall som 
det förekom en garanterad minimilön för ackordsarbete. Då sjönk nämligen 
också arbetsprestationerna till ett minimum, eftersom arbetarna inte gjorde mer 
än vad som behövdes. SAF-organet beklagade den socialistiska ”jämnstruken-
het”, som arbetarna i Sverige sades sträva efter – detta då i jämförelse med den 
amerikanske arbetaren, som hävdades arbeta ”raskt och med besked”. På så sätt 
fick den amerikanske arbetaren minsann också tid över till ledighet, som ”oftast 
användes till studier och sport”. 

Den svenske arbetarens påstått bristande arbetsmoral antyddes vara ett ”lyte” i 
nationalkaraktären, en ”nationell lojhet och lättja”. Arbetsgivarna ville därför i 
värdekonservativ anda bidra till en uppryckning av den andliga folkkonstitutio-
nen. De eftersträvansvärda egenskaperna för ”hvarje redlig svensk man” mena-
des vara ”gudsfruktan”, ”fosterlandskärlek” och ”lydnad för lagarna”. 
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Det var ett strängt asketiskt moralideal som eftersträvades, ett ideal som upp-
visade en tydlig kontinuitet med den lutherska synen på skötsamhet och arbete. 
Arbetsgivarna hade inte övergivit Gud. När ungsocialisterna bakom flygbladet 
Gula faran ändrade psalm 124 ”Vår Gud är oss en väldig borg” till ”Er Gud är 
en förfallen borg”, väckte det stor bestörtning i Industria. 

SAF:s och Industrias försvar av arbetets frihet kombinerades alltså med utta-
lade krav på skötsamhet och hög arbetsmoral. Många industrier hade för ända-
målet upprättat stränga ordningsregler. Arbetarna hade bland annat att iakttaga 
”ärlighet, nykterhet och godt uppförande”. Arbetet skulle skötas ”ordentligt och 
omsorgsfullt”, och det var förbjudet att prata med arbetskamraterna utan ”giltig” 
orsak. Inom L M Ericsson tilläts arbetarna inte ens vissla på arbetsplatsen.  

Den eftersträvade högre arbetsintensiteten skulle dels uppnås med hjälp av 
andlig fostran, men också genom konkreta kontrollmetoder. Något som kunde 
fylla båda dessa funktioner var det av arbetsgivarna förespråkade lärlingsväsen-
det, vilket inte endast skulle syfta till att utveckla yrkesadepternas yrkesskicklig-
het utan också till att skänka uppfostran i goda seder. 

SAF var en snabbt expanderande organisation, som mot bakgrund av sin styr-
keposition under andra hälften av 1900-talets första decennium inte skydde kon-
flikter. Tvärtom utvecklades en medveten strategi som innebar att konflikter i 
enskilda branscher skulle utvidgas till övergripande lockouter i syfte att bredda 
fronten och ställa motparten inför ett kraftfullt motstånd. Genom hot om lockout 
drevs paragraf 23, gällande arbetets frihet, igenom 1906 och storkonflikten 1909 
renderade i att LO:s numerär i stort sett halverades.  

Försvagningen av fackföreningsrörelsen och genomförandet 1907 års röst-
rättsreform förde med sig, att den politiska grenen av arbetarrörelsen fick en tyd-
ligare roll i arbetsgivarnas kamp mot socialismen. Demokratiseringsprocessen 
emotsågs inte alls med förväntan av arbetsgivarna. Försvaret av friheten omfat-
tade nämligen inte den politiska friheten, och demokratins förespråkare hävdades 
i Industria ha förklarat krig mot både författningen och kungadömet. SAF-ordfö-
randen Östberg uttryckte sin oro över att makten i ett demokratiserat samhälle 
skulle hamna hos socialdemokratin, vars ”massvälde” i ett sådant fall bedömdes 
utgöra ett hot mot den sunda samhällsutvecklingen. Den minoritet, som enligt 
Östberg, bar upp landets kultur- och näringsliv skulle komma att förtryckas om 
socialdemokratin kom till makten.  
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Från kamp mot LO till kamp mot LO och SAP 
(1910–1920) 

SAF och högern finner ny huvudmotståndare 
Utgången av storkonflikten 1909 slog alltså hårt mot fackföreningsrörelsen, nå-
got som åskådliggörs av det medlemsras som LO uppvisade (se tabell 3).  
 
Tabell 3: Anslutning till SAF respektive LO 1910–1920 
Antalet delägare inom SAF samt anta-
let anställda arbetare inom SAF-an-
slutna företag 1910-1920 

Antalet LO-medlemmar 1910-1920 

               Delägare                Arbetare 
 
1910          1 332                   158 915 
1911          1 274                   157 127 
1912          1 209                   160 241 
1913          1 201                   166 521 
1914          1 174                   172 970 
1915          1 157                   171 636 
1916          1 555                   187 336 
1917          1 944                   253 980 
1918          2 259                   270 212 
1919          3 389                   282 432 
1920          3 681                   293 167 

 
 

1910   85 176 
1911   79 926 
1912   85 522 
1913   97 252 
1914 101 207 
1915 110 708 
1916 140 802 
1917 186 146 
1918 222 185 
1919 258 996 
1920 280 029 

 
Källa: Stig Nilsson, Under årens lopp 
(1990). 

Källa: Anders L Johansson & Lars 
Magnusson, LO andra halvseklet 
(1998) s 343. 

 
Inom SAF var man väl medveten om att den egna organisationen nu var betyd-
ligt starkare än arbetarsidans fackliga huvudorganisation, som under de senaste 
åren tvingats till reträtt flera gånger. Mot den bakgrunden sökte SAF få till stånd 
centrala förhandlingar, som kunde motverka det enda egentliga hotet mot arbets-
givarna, nämligen bråkiga lokala fackföreningar som inte såg sig bundna av cen-
trala avtal. Plötsligt hävdades det nu att LO arbetade förhållandevis lugnt och 
betänksamt, medan de decentraliserande krafterna präglades av syndikalistiska 
och anarkistiska tendenser.290  

I efterdyningarna av storkonflikten bildade en grupp revolutionärer den syndi-
kalistiska fackföreningen Sveriges arbetares centralorganisation (SAC). Syndi-

––––––––– 
290 Industria, nr 14 1910 s 473ff; nr 24 1910 s 839. 
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kalisterna kom dock att utgöra en relativt blygsam del av arbetarrörelsen. 1910 
hade till exempel föreningen blott 696 medlemmar.291 

Arbetsgivarna sade sig vilja motarbeta det som uppfattades vara de lokala 
fackföreningarnas trångt egoistiska synpunkter. ”Det är framför allt ur fredens 
synpunkt, som en starkare centralisation på arbetaresidan är nödig, såsom från 
fullt opartiskt håll mer än en gång framhållits”.292  

SAF:s ambition efter storkonflikten 1909 var inte att krossa LO.293 Ordföran-
den Hjalmar von Sydow förklarade många år senare varför det inte var något bra 
alternativ: 
 

Efter den misslyckade storstrejken 1909 hörde man nog röster, som sade: 
”Passa nu på och krossa arbetarnas organisationer!” Detta hade man 
mycket väl kunnat göra, det hade inte varit några svårigheter, men dels 
hade det inte tjänat någonting till, man hade kunnat krossa fackförening-
arna för tillfället, men de hade snart uppstått igen och så hade det bittra 
minnet legat där och man haft medvetandet om att man begått en hand-
ling, som inte principiellt kunde försvaras.294 

 
SAF ville ha en ansvarskännande centralorganisation att förhandla med. Men av 
SAF:s önskan att uppnå ett enhetligt huvudavtal blev det tills vidare intet och 
sympatiyttringarna för LO var tillfälliga och högst pragmatiska. LO:s vägran att 
sluta en formell fred och acceptera de villkor som SAF ställt upp kommenterades 
nedlåtande: ”Den gudarne vilja förgöra slå de med andlig blindhet.”295  

Försvagningen av LO avbröt centraliseringen av arbetsmarknaden. Trots det 
så skapade de rådande förhållandena en relativ fred på arbetsmarknaden under 
perioden 1910–1915, då maktförskjutningen till arbetsgivarnas fördel var bety-
dande. Det var för övrigt inte bara LO som försvagades numerärt av storkonflik-
ten. Även SAP tappade nära hälften av sin medlemsskara.296 

Under 1910 vände konjunkturen uppåt, något som i det här fallet främst gyn-
nade arbetsgivarna. De slutna kollektivavtalen löpte nämligen över en ganska 
lång tid (3–5 år) och arbetarrörelsen hade inte längre styrkan att gå in och ställa 
krav på omförhandling av löner etc. Därmed hölls i större utsträckning, så som 
SAF länge önskat, arbetsavtalens helgd, dock utan att någon lagstiftning genom-
fördes. SAF:s medlemmar kunde under rådande förhållanden dessutom göra sig 
av med de arbetare de inte ville ha kvar.297 

––––––––– 
291 1915 var SAC:s medlemsantal 4 880; 1920 hade det stigit till 32 299. Toppen nåddes 1925 med 

37 205 medlemmar. Därefter sjönk medlemsantalet igen. Se Westerståhl 1946 s 31; Lindhagen 
1972 s 188; Jan Lindhagen, Bolsjevikstriden (1978) s 12, 176ff. 

292 Industria, nr 13 1910 s 436. 
293 Industria, nr 24 1910 s 839. 
294 Industria, nr 9 1932 s 235. 
295 Industria, nr 15 1910 s 504. 
296 Industria, nr 20 1910 s 688f. Se även Hallendorff 1927 s 122f; Nerman 1938 s 339f; Schiller 1967 

s 170; de Geer 1992 s 67; Nils Elvander, Intresseorganisationerna i dagens Sverige (1969) s 27. 
297 Åmark 1986 s 96f; Schiller 1967 s 115. 
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I Industria beklagades det långvariga krigstillstånd som rått på arbetsmarkna-
den samt att arbetarnas önskan syntes vara att förgöra kapitalet. Detta ansågs inte 
bara skapa en ekonomisk förlust, det sänkte även den moraliska nivån och ledde 
till ”barbari”. Men vari ansågs då lösningen ligga? I Industria skrev I. Lagerwall, 
vice verkställande direktör för AB Lux, följande:  
 

I uppfostran? – Ja, vi få hoppas att en gång uppfostran skall blifva en 
mäktig häfstång att lyfta folket till en högre nivå af förstånd och af ömse-
sidig välvilja och förtroende.298 

 
Åter ställdes förhoppningen till uppfostran. I en ur danska Arbejdsgiveren återgi-
ven artikel med rubriken ”Kärlek till arbetet” hävdades klasskampen ha förbittrat 
och förblindat de stora massorna. Arbetaren menades inte längre ha något att 
skylla på, då han hade sin frihet att konkurrera i det dagliga livet, en frihet som 
emellertid också var en plikt, en plikt som skulle uppfyllas av individen enskilt. 
Den personliga ansvarskänslan måste väckas. Rikedom skapas först genom per-
sonligt arbete. Dock finns det hierarkiska skillnader i samhället, och det måste 
finnas sådana beroende på att människor har olika anlag och olika förmågor. 
Men oavsett var i den sociala rangordningen man befinner sig skall man känna 
tillfredsställelse med sitt arbete om man uppfyller sin plikt: ”Denna glädje vid 
arbetet är det ädlaste och bästa som människorna kunna känna.”299 Och vidare: 
”Gör enhvar enskild hvad han kan för att vara tillfreds och fylla sin plikt, så blir 
också samhället sådant det bör vara.”300 

I tider av ett relativt lugn på arbetsmarknaden går det att urskilja en förändring 
i Industrias argumentation. Tidigare hade tidskriften främst inriktat sig på striden 
mot den fackliga grenen av arbetarrörelsen och den arbetsmarknadspolitiska stri-
den om arbetets frihet. Efter storkonflikten återfinns i större utsträckning än tidi-
gare resonemang som går att knyta till den politiska utvecklingen samt liberaler-
nas och socialdemokraternas ökade inflytande på denna. Det uttrycktes bland an-
nat en oro för att arbetarrörelsen i den folkvalda kammaren skulle ”[…] försöka 
taga skadan igen genom politiska eröfringar för hvad som i den fackliga striden 
gick förloradt”.301  

Arvid Lindmans rösträttsreform hade trätt i laga kraft 1909, och 1911 skulle 
det första andrakammarvalet med de nya rösträttsreglerna hållas. Med en försva-
gad fackföreningsrörelse och ett politiskt val i antågande var socialdemokraterna 
på väg att bli SAF:s nya huvudmotståndare. 

Också högern, som genom sitt agerande under storkonflikten 1909 stärkt sitt 
fäste inom näringslivet, fann i socialdemokratin nu sin främsta motståndare. För 
högerns del hade den tidigare huvudmotståndaren emellertid inte utgjorts av 
fackföreningsrörelsen utan av liberalerna. Men efter 1910 intog alltså socialde-
mokraterna denna position, något som Arvid Lindman också själv uttalade.302  
––––––––– 
298 Industria, nr 2 1910 s 52. 
299 Industria, nr 2 1910 s 53. 
300 Industria, nr 2 1910 s 54. 
301 Industria, nr 7 1910 s 213. 
302 Se Åke Sundell, Den svenska högerns assimilering av ekonomisk liberalism (1989) s 251. 
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Inför andrakammarvalet 1911 gjorde riksdagens fyra högerpartier gemensam 
sak. Allmänna Valmansförbundet utgav ett valprogram som var förankrat i både 
första- och andrakammarhögern.303 Den enskilda äganderätten sades vara...  
 

[...] den mäktigaste kraften att väcka och främja driftighet och arbetshåg, 
uthållig idoghet och flit, omtanke och sparsamhet, – med ett ord alla de 
egenskaper, som hos ett folk frambringa ekonomiskt välstånd och därmed 
också den allmänna själfständighetskänsla, som visat sig utgöra den säk-
raste grundval för medborgerlig och personlig frihet.304 

 
Den enskilda äganderätten och den personliga friheten hyllades i högerns pro-
gram, och i andra kammaren hade Arvid Lindman 1909 betonat självbevarelse-
driftens betydelse för samhällets framåtskridande: 
 

Viljan att leva, att arbeta för sin försörjning, för sitt och de sinas uppe-
hälle, får icke förkvävas, ty på den beror samhällets framåtskridanden i 
ändligt mycket högre grad än på allt vackert tal om framstegsvilja och re-
formarbete.305 

 
Högern försvarade en frihet som stod socialdarwinismen nära. Samtidigt ställdes 
krav på anslutning till uttalat värdekonservativa normer: 
 

Vår folkuppfostran bör främjas och utvecklas på kristlig och nationell 
grund samt reformeras i praktisk riktning, allt med mål att Sveriges ung-
dom fostras till gudsfruktan, sedlig kraft och frisk lifssyn, medborgar-
sinne, arbetsduglighet och arbetslust, sparsamhet och enkelhet i seder.306 

 
Det protestantisk-asketiska idealet formulerades tydligt i högerns program och av 
högerledaren Lindman: “Det är en fast punkt i vår [högerns] åskådning, att den 
som redligt fyller sin plikt i sin personliga kallelsegärning, han tjänar ock foster-
landet.”307 

Högern förenade värdekonservativa värderingar med socialdarwinistiska 
idéer. Å ena sidan gällde full frihet och den starkes överlevnad, å andra sidan 
skulle människorna fostras till gudsfruktan, arbetslust och enkelhet i seder. Det 
var precis samma budskap som företräddes av arbetsgivarna genom Industria. 
Det var också, som tidigare framhållits, i stor utsträckning samma krafter som 
verkade inom både högern och SAF. 

––––––––– 
303 Sven Anders Söderpalm, Storföretagarna och det demokratiska genombrottet (1969) s 17f; 

Thermaenius 1935 s 157–221. Det var formellt sett andrakammarhögerns valprogram, men det hade 
tagits fram på initiativ av Valmansförbundet och godkänts av förstakammarhögern. Se 
Thermaenius 1935 s 201. 

304 Allmänna valmansförbundet, “Till den svenska valmanskåren” 1911 s 2. 
305 Citerat efter Torbjörn Aronson, Gösta Bagges politiska tänkande (1993) s 125. 
306 Allmänna valmansförbundet, “Till den svenska valmanskåren” 1911 s 7. 
307 Arvid Lindman citerad efter Torbjörn Aronson, Konservatism och demokrati (1990) s 103. 
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Det fanns dock utrymme för en betydande pragmatism. I de fall där mark-
nadsekonomin inte kunde förväntas fungera enligt konservativa önskemål bedrev 
högern, enligt Jan Hylén, även fortsatt en protektionistisk politik: “Synen på 
ekonomin har med andra ord mer att göra med partiets verklighetsföreställningar 
än värderingar.”308 Också Rolf Torstendahl menar, att hänsynen till fosterlandet 
stod över den ekonomiska liberalismen.309   

Efter liberala valframgångar 1911 tillträdde Karl Staaff åter som statsminister. 
Valet blev därtill ett genombrott för SAP, som från 1912 hade 76 ledamöter i 
riksdagen. Staaff erbjöd också plats i regeringen åt socialdemokraterna, som 
dock avböjde. Inom SAP fanns det ännu ett motstånd mot ministersocialismen. 
Att delta i en borgerlig regering utan möjlighet att förverkliga socialismen sågs 
som ett uppgivande av klasskampen, som i 1911 års programrevision hävdades 
skola bestå tills ”arbetets frukter” tillföll de som arbetade.310  

I Industria stärktes tendensen att också ta hänsyn till andra frågor än de rent 
arbetsmarknadspolitiska. Medan polemiken tidigare nästan uteslutande riktats 
mot fackföreningsrörelsen adresserades nu också socialdemokraterna allt oftare. 
Till exempel uppmärksammades Hjalmar Brantings tal vid Skandinaviska arbe-
tarkongressen 1912. Branting hoppades att tillbakagången för fackföreningsrö-
relsen kunde kompenseras med en politisk framryckning, vilket ju också var vad 
arbetsgivarna oroade sig för. Enligt Industria hävdade Branting bland annat föl-
jande:  
 

Det beror på honom själf [arbetaren], hur mycket han kan aftvinga sam-
hället. Skyddslagar, kortare arbetstid, minimilön, försäkring – idel hjälp-
medel, icke till att stanna vid, men till styrka i de större strider som före-
stå, då det kommer att gälla kapitalistklassens privilegium på rikedom.311 

 
Branting menade att den klassförtryckande statsmakten kunde ändra karaktär i en 
modern demokrati. I Industria växte aningarna sig större om att arbetarnas kamp 
hädanefter främst skulle komma att föras på den politiska arenan. Den moderna 
demokrati som Branting hoppades skulle förändra samhället befarades i SAF-or-
ganet leda fram till samhällsruin.312  

Socialdemokraterna menades ha dåligt inflytande på arbetarna, de sades ring-
akta ”den gamla moralen” och i stället framhäva en skrupellös klassolidaritet. 
Humanitära plikter mot dem som inte var kroppsarbetare försummades och än-
damålet tilläts helga medlen: ”Den närmaste praktiska slutledningen är att solida-
ritetens heliga princip fordrar uppoffrande af alla andra moralbegrepp.”313  

––––––––– 
308 Jan Hylén, Fosterlandet främst? (1991) s 94. 
309 Torstendahl 1969 s 46. 
310 ”Program för Sverges Socialdemokratiska Arbetareparti. Antaget på åttonde partikongressen i 

Stockholm 9–16 April 1911”, i Socialdemokratins program 1897 till 1990 (2001). Se även Nerman 
1938 s 347; Tingsten del I 1941 s 216; Tingsten del II 1941 s 92ff; Hirdman 1979 s 124. 

311 Citerat efter Industria, nr 18 1912 s 709. 
312 Industria, nr 18 1912 s 710. 
313 Industria, nr 25 1911 s 981. 
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Arbetsbetyg och taylorism 
Den uppmärksamhet som arbetsgivarna började rikta mot den politiska grenen av 
arbetarrörelsen innebar inte att kritiken mot fackföreningsrörelsen upphörde. 
Fackföreningens målsättning hävdades vara att nivellera medlemmarnas arbets-
duglighet och arbetsintensitet: 
 

Den undermåliga jämnstrukenheten i afseende på yrkesskicklighet och 
intensitet är fackföreningsidealet, liksom den medelmåttiga begåfningen 
och den reducerade dugligheten synas vara förutsättningen för den socia-
listiska idealstatens lif och verksamhet.314 

 
Fackföreningsrörelsen menades göra allt för att hindra arbetsgivarna att använda 
sig av sin oförytterliga och samhällsnödvändiga rätt, att välja ut flitiga och or-
dentliga arbetare ”[…] framför de odugliga, lata och ojämna”. Enligt SAF-orga-
net motarbetades detta ”naturliga och nyttiga urval” bland annat genom motstån-
det mot ett effektivt betygsväsen.315  

De gamla arbetsbetygen ansågs dock inte vara tillräckliga. I de fall de var 
ogynnsamma så visades de inte upp vid sökandet av en ny anställning, vilket 
skapade osäkerhet för arbetsgivarna:  
 

Utan att äga minsta anledning för sitt val utsattes arbetsgifvaren oupphör-
ligt för risken, obehagen och förlusterna af att antaga odugliga, onyktra, 
uppstudsiga eller oärliga arbetare […].316 

 
Det fanns, enligt Industria, ett behov av arbetsbetyg som inte kunde förstöras 
eller förvanskas. Betygen skulle inte ges till arbetaren utan till arbetsgivarnas or-
ganisation:  
 

Så tillkom arbetsgifvareföreningarnas personstatistik eller arbetareregis-
ter, såvidt vi kunna finna genom en fullkomligt logisk utveckling af be-
tygsproblemet […].317 

 
Arbetsgivarna upprättade alltså statistikbyråer i syfte att kontrollera arbetarna. 
Till exempel beräknades Sveriges Verkstadsförenings register rymma 60 000 – 
70 000 arbetare. Även SAF hade omfattande register, som förvaltades av 
Svenska Arbetsgifvareföreningens statistiska byrå. Arbetareregistren angreps av 
fackföreningsrörelsen, vilket i Industria sågs som ett led i den målmedvetna pre-
stationsbegränsningen. I riksdagen kritiserades registreringen av socialdemokra-
terna för att den brännmärkte arbetarna.318 Men i Industria hävdades SAF:s 

––––––––– 
314 Industria, nr 3 1911 s 86. 
315 Industria, nr 3 1911 s 86. 
316 Industria, nr 3 1911 s 87. 
317 Industria, nr 3 1911 s 88. 
318 Industria, nr 3 1911 s 89ff. 
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register ha karaktären av ett ärligt arbetsbetyg, även om innebörden av dåliga 
betyg var självklar: 
 

Naturligt är, att ett ogynnsamt betyg, som inhämtas af en arbetsgifvare i 
behov av arbetskraft, kan utgöra hinder vid anställning. Men äfven en in-
dustriarbetare får väl liksom alla andra täfla med i lifskonkurrensen och 
finna sig uti, att de personliga utsikterna förminskas genom svag konkur-
renskraft, visad oförmåga eller bristande god vilja i arbetet.319  

 
Livet är en tävling och arbetarna får liksom alla andra finna sig i att den med 
svag konkurrenskraft har sämre möjligheter att klara sig. Det är ånyo en social-
darwinistisk människosyn som här kommer till uttryck.  

Betygen kom till pass vid nyanställningar och tjänade inte bara som underlag 
för bedömningen av arbetarens duglighet, utan användes även för att kontrollera 
att arbetaren ifråga inte var svartlistad. I ett av många blockad-cirkulär från SAF 
till delägarna hävdades följande:  
 

För undvikande af misstag vid anställande af arbetare torde af hvarje ny 
arbetare begäras uppvisande af betyg eller annat intyg, hvarigenom bes-
tämdt utrönes, att han icke finnes i bifogade förteckning upptagen.320 

 
Arbetsbetygen var ett sätt för arbetsgivarna att kontrollera anställningen av indu-
strins arbetare – dels för att därigenom få ut en högre prestation, dels för att und-
vika fackligt aktiva arbetare.321  

Ökad kontroll i syfte att höja arbetsintensiteten var även ledande principer 
bakom den i Industria 1912 introducerade vetenskapliga arbetsledningen, som 
utformats av Frederick Winslow Taylor i USA under 1800-talet slut. Taylors ar-
bete The principles of scientific management översattes till svenska och gavs 
1913 ut av Industriförbundet. Enligt Alf O Johansson hade emellertid diskussio-
nen om rationell eller vetenskaplig arbetsledning fått sitt genombrott redan i slu-
tet av 1890-talet, då fackföreningarna började hota arbetsgivarnas maktställning. 
Johansson betraktar idéerna kring den vetenskapliga arbetsledningen som ett 
motmedel till fackföreningarnas växande kollektiva makt över arbetarna.322 

Genom den vetenskapliga arbetsledningen kunde arbetskraften kontrolleras 
och den enskilde arbetarens handlingsutrymme minimeras, vilket tänktes bättra 
på effektiviteten. Regler för varje arbetsdetalj skulle utarbetas så att arbetaren 
kunde utföra en specifik uppgift, på ett specifikt sätt, på en specifik tid. Skillna-
den mellan arbetets planering och arbetets utförande skulle markeras genom att 
allt tankearbete flyttades från verkstadsgolvet till en särskild planeringsavdel-
ning. Varje arbetsuppgift skulle studeras ingående, så att alla onödiga rörelser 
––––––––– 
319 Industria, nr 3 1911 s 90. 
320 “Blockad-cirkulär” 22/9 1910, SAF:s arkiv B3A:1, Stockholms Företagsminnen. Kraven på att 

arbetarna skulle uppvisa betyg eller annat intyg var återkommande i SAF:s cirkulär till delägarna, 
vilket framgår av arkiv B3A:1.  

321 Industria, nr 3 1911 s 91f. 
322 Alf O Johansson, Arbetarrörelsen och taylorismen (1990) s 44, 101f. 
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kunde elimineras. Också arbetaren i sig skulle studeras så att rätt man kunde 
väljas till rätt plats och tränas för sin specifika uppgift.323 Upphovsmannen Tay-
lor hävdade själv att den vetenskapliga arbetsdelningen var till gagn för både ar-
betsgivaren och arbetarna. Arbetsgivaren kunde minska produktionskostnaden 
och arbetarna höja lönen, som skulle vara prestationsbaserad.324  

Vilket genomslag Taylors idéer verkligen fick i Sverige är svårt att bedöma 
och forskningen på området säger olika saker. Hans de Geer framhåller att någon 
utpräglad taylorism inte slog igenom, men att medvetna rationaliseringstendenser 
kunde skönjas redan före första världskriget. De Geer förlägger annars den 
egentliga pionjärtiden för rationaliseringsrörelsen till 1920-talets början.325  

Något mått av inflytande i Sverige torde taylorismen trots allt haft.326 Klart är 
att Taylors system väckte starka reaktioner inom arbetarrörelsen. Taylorismen 
kallades bland annat för ”[…] ett djävulskt arbetssätt, uppfunnet av kapitalisterna 
och deras hjälpare inom teknikerkåren, avsett att suga ur arbetarna den mesta 
möjliga arbetsprodukt.”327 På flera håll befarades att Taylors system skulle 
utvecklas till ett nytt slavsystem.328 I Industria var emellertid inställningen till 
taylorismen uttalat positiv. Taylors idéer hävdades reducera slöseriet med tid och 
arbetskraft samt därigenom också lätta arbetarnas möda och öka deras arbetsför-
tjänst.329  

En rationalisering av industrin genomfördes utan tvekan, vilket förändrade 
produktionsförhållandena i tayloristisk riktning. Harry Braverman hävdar att den 
vetenskapliga arbetsledningen i praktiken fick ett stort genomslag på arbetspro-
cessen i den industrialiserade delen av världen, ehuru termen ”taylorism” tidigt 
fick en negativ klang och därför sällan användes.330 

Världskrig och demokrati – varning för socialismen 
Den stora politiska frågan efter rösträttsreformens införande rörde försvaret. Ut-
gången av borggårdskrisen 1914 blev att Karl Staaffs liberala regering avgick. 
Styrkeförhållandena i riksdagen var sådana att en ren högerregim inte kunde bil-
das. Istället tillträdde en politiskt obunden ämbetsmannaregering, som dock reellt 
hade förankring i den politiska högern och i näringslivet. Ministären Staaffs 
ovilja att upprusta stärkte ytterligare de i huvudsak försvarsvänliga storföretagar-

––––––––– 
323 Industria, nr 22 1912 s 878–886; nr 24 1912 s 958–965; nr 2 1913 s 55ff; nr 16 1913 s 654ff; nr 

17 1913 s 690ff. Se även Harry Braverman, Arbete och monopolkapital (1989) s 103ff; Hans de 
Geer, Rationaliseringsrörelsen i Sverige (1978) s 74ff; Sveriges Rationaliseringsförbund, 
Arbetsorganisation för produktion (1983) s 9ff. 

324 Frederick Winslow Taylor, Rationell arbetsledning (1920) s 9. 
325 de Geer 1978 s 47, 237, 241; Schön 2000 s 312f. 
326 Se Christian Berggren, ”Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige?”, i Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia 1981:19/20. 
327 Kjell Jonsson, ”Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913–1928”, i Arkiv för studier i 

arbetarrörelsens historia 1981:19/20 s 8. 
328 Kjell Jonsson 1981 s 8f. 
329 Industria, nr 8 1915 s 336; nr 2 1916 s 84; nr 17 1918 s 550–561.  
330 Braverman 1989 s 82f. Se även Kjell Jonsson 1981 s 21. 
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nas band till den politiska högern. Socialdemokraterna hävdade att det nu i själva 
verket var storkapitalet som bildat ministär.331  

Med krigsutbrottet 1914 inträdde en exceptionell situation. Den politiska stri-
den blåstes av och borgfred skapades. Redan på krigets första dag, den 1 augusti, 
uttalade Branting sitt stöd för regeringen Hammarskjöld,332 och i Industria 
berömdes arbetarna för att föredömligt ha axlat de bördor, som den nu av alla fö-
respråkade upprustningen krävde:  

 
Det är ett af de vackraste tecknen i denna farans och mödornas tid, att den 
äkta känslan för fosterjorden oemotståndligt bryter sig ut ur töcknen af 
inbilladt hat eller inbillad likgiltighet.333 

 
Förståelse uttrycktes också för att de som hade de sämst ställt nu skulle få det 
svårt, och det försäkrades att de svenska arbetsgivarna inte skulle svika sina tra-
ditioner från patriarkalismens tider: ”Den patriarkaliska plikten har aldrig dött i 
svenska arbetsgifvares hjärtan, fastän de patriarkaliska rättigheterna förin-
tats.”334  

Den patriarkala andan levde alltså kvar bland arbetsgivarna i deras hjärtan. 
Christer Hult har påpekat att patriarkalismen antog en ny skepnad efter sekel-
skiftet 1900 i jämförelse med de patriarkala förhållandena under 1800-talet. Ge-
nom att inom ett företag bygga upp ett fungerande socialpolitiskt system skulle 
man försvåra för den socialistiska agitationen. Enligt Gösta Esping-Andersen var 
det också så att sociallagstiftningen i Sverige släpade efter ända fram till 1930-
talet, vilket delvis torde berott just på befintligheten av det patriarkala välfärds-
systemet.335 

Arbetsgivarna syntes alltså vara beredda att ge ett visst stöd till arbetarna på 
patriarkala villkor. Men under första världskriget uppstod i många länder också 
ett varierande mått av krigssocialism, som medförde en ökad centralstyrning. Så 
blev även fallet i Sverige.336 I Industria användes först inte benämningen 
krigssocialism. Tidskriften skrev istället om krislagstiftningen, som skulle syfta 
till att avhjälpa detta specifikt uppkomna nödtillstånd med hjälp av extraordinära 
åtgärder. Det ansågs vara av yttersta vikt att krislagstiftningen inte omvandlades 
till en normallagstiftning, vilket hävdades vara vad bland andra ”fackförenings-
påfvarna” önskade.337  

Det mildare tonläget efter krigsutbrottet blev kortvarigt. Fackföreningsrörel-
sen betecknades snart åter som hänsynslös, och fackföreningarna beskrevs som 

––––––––– 
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”mjölkkor” åt socialistiska demagoger. Industria markerade det olämpliga i att 
tillhöra socialistiska organisationer:  
 

Ingen vare sig kan eller vill hindra de enskilda medlemmarna i fackföre-
ningarna att tillhöra hvilket parti de behaga, men de skola lära sig skilja 
mellan detta och detta, så vida de icke vilja afstå från alla gemensamma 
sociala sträfvanden, bl. a. dem som gå ut på att afhjälpa nöd och elände.338  

 
Om fackföreningsrörelsen ville ha en social funktion måste den först bli politiskt 
neutral. Det klasstvång som arbetarrörelsen påstods utöva ansågs vara en skam 
för samhället.339 

Efterhand som kriget fortlöpte ökade oron bland arbetsgivarna. Den socialis-
tiska pressen anklagades för att vilja införa den rena krigssocialismen: ”De ha väl 
äfven betänkt, att krigssocialismens oundvikliga förutsättning är krigsabsolutis-
men, myndigheternas diktatur.”340  

Redan före demokratins införande hävdades socialismens oundvikliga förut-
sättning vara diktaturen. Socialdemokraterna i riksdagen menades försöka ut-
nyttja de prekära tidsförhållandena till att skapa ”statssocialistiskt rabalder”. So-
cialdemokratins goda vilja hävdades i det politiska livet bli till en ond vilja, 
emedan den a priori bestämmer vad som är politiskt ”rätt”. Industria poängterade 
att staten inte fick bli någon välgörenhetsinrättning, och att sociala reformer inte 
skulle premiera lättjan:  
 

Äfven i sin sociala hjälpverksamhet bör staten sträfva efter att hos sina 
medborgare fostra de bästa medborgareegenskaperna, arbetsvilja och 
sparsamhet […].341  

 
Asketismen borde med andra ord lysa igenom även i statens reformverksamhet.  

Socialismen menades i Industria inte duga till att ta vid efter kriget, den skulle 
inte mäkta med det produktionsherravälde, som den drömde om att få. I en i In-
dustria citerad ledarartikel från Svenska Morgonbladet sades inte något land tåla 
isolering, ett faktum som kriget menades ha påvisat. För att socialismen skall 
lyckas måste den därför ovillkorligen genomföras samtidigt i alla världens mer 
betydande kulturländer, något som bedömdes vara en utopi:  
 

Den världsindustriella och världskommersiella utvecklingen gör det för 
hvarje dag som går allt mer omöjligt för ”samhället” att öfvertaga pro-
duktionen. Utvecklingen har redan, så att säga, sprungit förbi socialismen, 
som blir i allt högre grad en teori, omöjlig att praktisera i det moderna 
samhällslifvet.342 

 
––––––––– 
338 Industria, nr 5 1915 s 192. 
339 Industria, nr 5 1915 s 192; nr 6 1915 s 233. 
340 Industria, nr 21 1916 s 1059. 
341 Industria, nr 2 1918 s 59. Se även Industria nr 2 1917 s 108; nr 16 1918 s 517. 
342 Industria, nr 23 1917 s 1744.  Se även Industria nr 22 1917 s 1638ff. 
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Den individualistiska produktionsordningen sades vara överlägsen den socialis-
tiska, både i socialt och kulturellt hänseende. Med hänvisning till den tyske na-
tionalekonomen Julius Wolf hävdades socialreformernas prestationsförmåga 
överskattas, medan den borgerliga produktionsordningens sociala funktioner un-
derskattades.343 

Det relativa lugn som inträtt på arbetsmarknaden efter storkonflikten 1909 
hade bestått till och med år 1915. I beaktande av utvecklingen 1916 och framåt 
förkunnade SAF:s styrelse att borgfreden inte kunnat upprätthållas. Dyrtid och 
ransonering skapade ett utbrett missnöje. Därtill halkade löneutvecklingen efter 
och många arbetare tvingades skuldsätta sig samtidigt som svenska exportföretag 
tjänade stora pengar på kriget, som lett till en ökad efterfrågan på produkter som 
järnmalm och stål.344  

I riksdagen hade socialdemokratin försökt förmå regeringen Hammarskjöld att 
lätta på dyrtidsbördan, dock utan att vinna något gehör. Inom socialdemokratin, 
framför allt inom SAP:s ungdomsförbund, framfördes krav på radikalare åtgär-
der. På våren 1917 utbröt spontana hungerdemonstrationer runt om i landet, och i 
början av mars ersattes den pressade regeringen Hammarskjöld av en ren höger-
regering. Under tiden splittrades SAP. Sedan flera år tillbaka förelåg det interna 
stridigheter mellan partivänstern och partihögern, och i maj 1917 bröt sig den 
ungsocialistiska vänstern ur och bildade Sveriges socialdemokratiska vänster-
parti (från 1921 Sveriges kommunistiska parti).345 

Enligt historikern Carl-Göran Andrae har Sverige aldrig varit så nära en social 
revolution som på våren 1917.346 I SAF:s styrelseberättelse skylldes oron delvis 
på revolutionen i Ryssland, som menades ha haft inflytande även i Sverige: ”Un-
derrättelserna om den sociala revolutionen i Ryssland bragte mången svag hjärna 
här i landet på den tanken, att något sådant förestode äfven här.”347 De svaga 
hjärnor som i första hand åsyftades tillhörde vänstersocialisterna och syndikalist-
rörelsen (SAC). Men hela arbetarrörelsen upplevde ett kraftigt uppsving under 
kriget. Under perioden 1915–1919 växte till exempel LO:s medlemsantal från 
110 708 till 258 996 (tabell 3).348  

Resultatet av andrakammarvalet 1917 förde med sig en vänstermajoritet i 
riksdagen, men den sittande högerregeringen försökte likväl motverka bildandet 
av en vänsterregering.349 Några hållbara alternativ kunde emellertid inte 
presenteras varför Nils Edén och Hjalmar Branting bildade en regering bestående 
av liberaler och socialdemokrater. Vid 1918 års lagtima riksdag lade denna re-
gering fram ett förslag om en långtgående författningsrevision, som skulle ge 
––––––––– 
343 Industria, nr 24 1917 s 1802. 
344 Hallendorff 1927 s 140; Schön 2000 s 273ff, 278ff. 
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kvinnorna rösträtt och demokratisera kommunvalen. Förslaget fälldes dock av 
förstakammarhögerns veto.350 Men frågan togs upp igen på den urtima riksdagen 
samma år. Regeringen varnade då förstakammarhögern för vad som skulle kunna 
hända om förslaget inte godtogs. Högern vågade inte ta risken, vilket innebar att 
den lika och allmänna rösträtten genomfördes via grundlagsändringar 1918–
1921.351  

I Industria anklagades socialdemokratin för att utnyttja de oroliga stämning-
arna i Europa. Då den ryske tsaren hade avsatts 1917 gick det en våg av revolu-
tionär yra genom den svenska socialdemokratin. Samma sak hände nu i samband 
med oroligheterna i efterkrigstidens Tyskland:  
 

Revolutionen i Tyskland är en ny konjunkturvåg. Den synes i vårt land ut-
föra, hvad ett nyktert resonemang hittills afstyrt. Den socialdemokratiska 
resningen i ett besegradt krigsland förenklar den politiska bevisföringen. 
Det är icke längre fråga om, hvad som är en sund och naturlig utveckling, 
utan hvarje fråga besvaras med ett enkelt: ”Så ska’ vi ha’t!” Det är sum-
man af politisk och ekonomisk visdom vintern 1918. Den kommunala 
rösträttens egalisering skall utföras utan hänsyn till erkända kraf på första-
kammar-frågans samtidiga lösning.352  

 
Uppfattningen att det finns en sund och naturlig utveckling var ofta återkom-
mande. Den sammanföll med arbetsgivarnas självklara utgångspunkt att de före-
trädde det nyktra, objektiva vetandet. Författningsreformen hävdades ha fallit i 
händerna på socialdemokratin som en brådmogen frukt och genomförts i revolu-
tionsskräckens tecken. Första kammarens ställning sades genom rösträttsrefor-
men vara underminerad.353  

Enligt Sven Anders Söderpalm var storföretagarna inte särskilt oroliga för att 
rösträttsreformen skulle leda till massvälde och socialisering. Söderpalm beskri-
ver socialdemokraterna som bitvis ekonomiska liberaler med en frihandelsvänlig 
inställning, och menar att det också var på det viset som de uppfattades av sam-
tida storföretagare. Med storföretagare avser Söderpalm huvudsakligen Marcus 
Wallenberg och wallenbergsfären. Det är kring denna sfär som Söderpalms un-
dersökning väsentligen är uppbyggd.354  

Bilden som Söderpalm målar upp stämmer inte med den som tonar fram vid 
läsningen av SAF-organet Industria. Arne Helldén har skrivit:  
 

Misstron mot det demokratiska systemet, som stundom gränsar till panik, 
utgår i SAF-organet Industria – något som bör observeras – från en tradi-
tionell konservativ antidemokratism. Demokratin ses helt enkelt som det 
sämsta statsskicket.355 

––––––––– 
350 Nils Andrén 1976 s 111. 
351 Andrae 1973 s 229ff; Nils Andrén 1976 s 110ff; Hallendorff 1917 s 140f; Nerman 1938 s 394f. 
352 Industria, nr 24 1918 s 795. 
353 Industria, nr 1 1919 s 3; nr 1 1920 s 2. 
354 Söderpalm 1969 s 182ff, 194ff. 
355 Helldén 1994 s 201. 
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Fruktan för att socialdemokraternas inflytande på regeringsmakten skulle leda till 
en socialisering av samhället var påtaglig i Industria. Äganderätten befarades 
hotad, vilket kunde få långtgående konsekvenser:  
 

Hvarje politisk oro, hvarje tvifvel om äganderättens trygghet hindrar fö-
retagsamheten och arbetet på afsättning af våra produkter samt medför en 
direkt minskning i möjligheterna för vår folkförsörjning.356  

 
Den politiska demokratin sades ha öppnat upp för socialismen: ”Ingen trodde väl 
i själfva verket, att den politiska demokratien skulle blifva sitt eget ändamål. Den 
har ju alltid proklamerats såsom socialismens inkörsport.”357  

Det socialdemokratiska produktionsintresset, som av Sven Anders Söderpalm 
tolkats som en bitvis ekonomisk liberalism, ansågs i Industria bara vara en tunn 
fernissa. Det man i praktiken hade att vänta var ”[…] ett fintligt insmygande af 
det socialistiska senapskornet i produktionen”. Till slut befarades utvecklingen 
utmynna i det vänstersocialistiska idealet med en kommunistisk produktion.358  

Industria citerade förstakammarhögerns ledare Ernst Trygger, som i riksdagen 
hävdade att författningsändringen drivits fram av revolutionsskräcken och lagt 
samhällsmakten i händerna på dem som ville undanröja den dåvarande samhälls-
ordningen:  
 

Men hvad värre är: samhället har i vissa mån utlämnats till deras experi-
menterande, som otvifvelaktigt sakna såväl den bildning som de kunska-
per som äro en nödvändig förutsättning för att kunna med godt resultat 
bestämma besluten i samhällets viktiga angelägenheter.359  

 
Inom den konservativa högern, och bland arbetsgivarna som stod denna höger 
nära, rådde det tvivelsutan en stark oro för att demokratins införande skulle 
rubba den bestående ordningen och leda till socialistiska experiment.  

SAF-organet anförde ytterligare ett tal av Trygger i vilket denne hävdade att 
den egentliga skillnaden mellan socialdemokraterna och de syndikalistiska ung-
socialisterna var att socialdemokratin tog de fetaste bitarna först medan syndika-
listerna ville ha allt på en gång. Enligt Trygger hade det aldrig funnits så goda 
möjligheter för var och en att bli kapitalist som just då, men det fordrades spar-
samhet och en allvarlig vilja av den som ville nå resultat.360  

Industria kritiserade den socialdemokratiska programkommissionen för de 
fortsatta kraven på socialisering och för att man hade för avsikt att i det nya pro-
grammet föra in den obevisade satsen om den kapitalistiska utsugningen av ar-
betarna: 
 
––––––––– 
356 Industria, nr 26 1918 s 877. 
357 Industria, nr 10 1919 s 317. 
358 Industria, nr 4 1920 s 103. 
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Med den makt, som fackföreningarna numera nått, torde det snarast vara 
regel, att arbetarna få fullt ut den lön, som marknadsläget tillåter. Och det 
är alltid en öppen fråga, huruvida icke vissa grupper af arbetare utnyttja 
den monopolistiska maktställning de skapat sig till att pressa ut högre lö-
ner än som motsvara värdet af deras arbete och sålunda drifva en utsug-
ning af den konsumerande allmänheten.361  

 
Det var, enligt Industria, inte arbetarna som sögs ut, det var tvärtom arbetarna 
som sög ut allmänheten genom att pressa upp lönerna högre än vad som motsva-
rade värdet av deras arbete. 

Den teoretiska grunden för den nya dogmen om de utsugna klasserna förkla-
rades av den i Industria återkommande skribenten Julius Sellman vara rena van-
vettet. Samhällslivet sades bygga på ett utbyte av tjänster och gentjänster, ett 
ömsesidigt beroende i vilket frivilliga överenskommelser sluts mellan olika par-
ter.362 Sellman hävdade, med hänvisning till den socialdemokratiska 
partikongressen 1920, att socialismen bar sektens prägel: ”den blinda tron och 
den benhårda dogmbildning, mot hvilken hvarje förnuftsskäl maktlöst studsar 
tillbaka.”363  

Kritiken mot arbetarrörelsen fortsatte sedan samarbetet mellan liberaler och 
socialdemokrater upphört och Branting, våren 1920, bildat den första rent social-
demokratiska ministären (en minoritetsregering).364 I Industria citerades Arvid 
Lindman, som hävdade att socialdemokraterna bedrev en lättsinnig lek med de 
ekonomiska värdena. Han varnade för socialismen och förklarade att där socia-
lismen omsatts i verkligheten hade det gått illa: ”Där se vi massfattigdom i dess 
mest afskräckande former, nöd och förtviflan, likgiltighet och slöhet, upplösning 
och villervalla.”365 

För att förklara varför det inte var tillrådigt med någon socialisering tog In-
dustria hjälp av docenten Åke Holmbäck och dennes bok I socialiseringsfrågan. 
I Industrias referat av Holmbäck gjordes gällande att det senaste seklet fört 
mänskligheten framåt på ett tidigare icke skådat sätt. Detta hade också kommit 
arbetarna till del, då de fått det betydligt bättre. ”Det nutida samhället har alltså 
lyckats skaffa bättre föda, bättre bostäder, bättre hälsovård, större upplysning åt 
sin befolkning.”366 

Då utsugningsbegreppet också avfärdades av Holmbäck, hävdades det endast 
finnas skäl till socialisering om den ledde till ett ökat välstånd. För ett sådant än-
damål fanns tre medel: arbetarnas flit, bättre ledning och en planmässig prägel.367 
Att arbetsintensiteten skulle öka vid en socialisering hölls för otroligt. Tvärtom 
troddes den sjunka om ackordsarbetet ersattes av timlön:  
 

––––––––– 
361 Industria, nr 14 1919 s 453. 
362 Industria, nr 4 1920 s 106f. 
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367 Industria, nr 25 1920 s 742. 



86 

Då full kontroll af sådant arbete icke kan åvägabringas, komma de lata att 
”utsuga” de flitiga. Skulle man dessutom göra afskedandet beroende af 
myndighets utslag, kan sjunkandet blifva oerhördt snabbt. Ty klara juri-
diska bevis för lättja eller odugligheter äro ofta omöjliga att anskaffa.368 

 
Holmbäcks i SAF-organet anförda resonemang är en indikation på att tayloris-
men faktiskt fick genomslag i den svenska industrin, inom vilken det eftersträva-
des full kontroll över arbetaren. Ett argument mot socialisering var att denna 
kontroll då skulle försvinna, något som befarades leda till att de lata skulle suga 
ut de flitiga. Det blir också tydligt att den frihet, som arbetsgivarna stred för, var 
just arbetsgivarnas egen frihet. Arbetarna skulle däremot i möjligaste mån hållas 
efter och kontrolleras. 

Inte heller troddes ledningen bli bättre i socialiserade företag. De enskilda fö-
retagen sades, till skillnad från de statliga, prioritera duktiga chefer. Beträffande 
arbetarnas delaktighet i ledningen, menades arbetarna sakna nödvändig affärser-
farenhet och bildning. Intelligenta arbetare fick däremot gärna ha synpunkter på 
förhållandena i en fabrik.369 

Till sist berördes planmässighetens påstått positiva effekt, som blott hävdades 
vara en chimär. En socialistisk produktionsplan spåddes istället bli en tvångströja 
på utvecklingen och ett bålverk för byråkratin. Istället var det striden mellan pro-
ducenterna, den fria tävlingen, som skulle borga för låga priser och en hög kva-
litet på varorna.370 

Reaktionen på det demokratiska genombrottet och socialdemokratins tillträde 
till regeringsmakten blev att Industria tydligare markerade sin anslutning till den 
ekonomiska liberalismen. Individens rörelsefrihet på det ekonomiska området 
menades oumbärlig. Industria hänvisade till liberalismens genombrott under 
1800-talet och frihetens betydelse för den därpå följande ekonomiska utveck-
lingen. Argumenten var utilitaristiska snarare än idealistiska. Ekonomisk frihet 
hävdades leda till bättre produktionsresultat. Julius Sellman påpekade i Industria 
att den dåvarande staten var en rättsstat och inte någon ekonomisk organisation. 
Statens uppgift skulle vara att värna den enskildes rätt och frihet, så länge denna 
inte stod i strid med någon annans rätt och frihet.371 Sellman hävdade vidare:  
 

Den dugligaste och starkaste måste i denna [livets] täflan afgå med seger, 
den svagare blifva efter. Så är det i hela naturen. Det kan icke hjälpas. 
Däri ligger ock ett släktets själfförsvar, det mindre lifsdugliga och dege-
nererade skjutes undan och kommer ej fram. 372 

 
Liksom många gånger tidigare slog den ekonomiska liberalismen här över i en 
renodlad socialdarwinistisk samhälls- och människosyn. Livet är en tävling i vil-

––––––––– 
368 Industria, nr 25 1920 s 743. 
369 Industria, nr 25 1920 s 743f. 
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372 Industria, nr 17 1920 s 500. 
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ken den svage blir efter och den starke avgår med segern. Detta menades dess-
utom vara fullt naturligt. 

Kortare arbetstid inget argument för ökad frihet 
Efter den politiska demokratins införande hade det främsta incitamentet för en 
liberal och socialdemokratisk samverkan försvunnit. Samarbetet avbröts också 
och Branting bildade, som redan nämnts, den första rent socialdemokratiska re-
geringen. Dessförinnan hade emellertid liberaler och socialdemokrater, 1919, 
hunnit införa den länge omdebatterade åttatimmarsdagen (48-timmarsveckan).  

Arbetarrörelsens krav på sänkt arbetstid till åtta timmar om dagen hade fram-
förts ända sedan SAP grundades 1889.373 Vid de tillfällen som frågan om arbets-
tidsförkortning aktualiserats under de gångna åren, hade den bemötts med skarp 
kritik från arbetsgivarna. Att sänka arbetstiden medförde, enligt Industria, en na-
tionalekonomisk fara. Det av arbetarrörelsen framförda argumentet, att en ökad 
arbetsintensitet skulle kompensera för den sänkta arbetstiden sades inte hålla 
streck, särskilt inte med den inställning som arbetarrörelsen hävdades ha: ”hela 
den nutida arbetarepolitiken går ut på att inskränka arbetsintensiteten jämsides 
med arbetstiden.”374 En lagstiftad förkortning av arbetstiden bedömdes vara ett 
inskränkt socialt kvacksalveri, som försvagade samhällskroppen och hela när-
ingslivet.375  

Enligt Industria hade normalarbetstiden kontinuerligt reglerats neråt via kol-
lektivavtalen, och någon lagstiftning behövdes därför inte. Med hänvisning till 
den österrikiske nationalekonomen Karl Menger förklarades en sänkning av ar-
betstiden till åtta timmar om dagen vara farlig för industrins rentabilitet och kon-
kurrensförmåga. Då det fysiska arbetet minskat och arbetsprestationen främst be-
stod i att tjäna maskinen, menades det inte heller finnas anledning att arbeta 
mindre än elva timmar om dagen.376 

Striderna om förkortad arbetstid pågick i flera europeiska länder, till exempel 
i Frankrike och Norge. De svenska arbetsgivarna var självfallet väl medvetna om 
den internationella utvecklingen och i Industria kommenterades händelserna en-
ligt följande:  
 

Vi undra, om icke de nordiska länderna ha skäl att bevaka sina intressen 
äfven gentemot det öfriga utlandet. Frågan om treskift är förberedelsevis 
upptagen på det internationella arbetareskyddsprogrammet, och åtmin-
stone böra vi icke utan internationellt samförstånd kasta oss i äfventyr.377 

 

––––––––– 
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Frågan om arbetstidsförkortning stod alltså på dagordningen i fler länder än Sve-
rige, där kraven intensifierades under första världskriget. I Industria skylldes 
detta på det oroliga läget: 
 

Ropen på kortare arbetstid just nu äro uttryck för ekonomisk tanklöshet 
lika mycket som för politisk öfverspändhet. De äro ett eko av revolutions-
ropen från Ryssland och Finland och dessutom det vanliga temat från år-
tiondens förstemajfester och förstemajresolutioner.378  

 
Mot sin vilja tvingades SAF, som eftersträvade en arbetsvecka om 60 timmar, 
trots allt gå med på att modifiera kraven i kollektivavtalen när det gällde arbets-
tiden. Under 1917–1918 sänktes normalarbetstiden från 57 till 54 till 52 timmar i 
veckan.379 

Trots sänkningen av arbetstiden fortsatte arbetarrörelsen kampen för åttatim-
marsdagen. Gunnar Laurell, ombudsman för Svenska Väg- och Vattenbyggarnes 
Arbetsgifvareförbund, skrev i Industria, att man inte sett något bevis för att åtta-
timmarsdagen skulle vara effektivare eller ens lika bra som den dåvarande tio-
timmarsdagen. Laurell var övertygad om att arbetsintensiteten förvisso skulle 
kunna höjas, men frågan var om arbetarna kunde förmås därtill: 
 

Den, som kommit arbetarna en del in på lifvet, har nog erfarit, att förstå-
elsen för nyttan af hög arbetsintensitet är mycket liten inom alla arbetare-
kretsar, och att inom dessa kretsars vänsterflygel, syndikalismen, arbets-
intensitetens sänkande numera öppet predikas som en fundamental tros-
artikel.380 

 
Införandet av åtta timmars arbetsdag befarades leda till ett ekonomiskt bakslag, 
som skulle skapa större social och ekonomisk skada än bibehållandet av tiotim-
marsdagen. Det fanns, enligt Industria, en risk för att hela landet skulle komma 
att ruineras. Det sades vara omöjligt för ett litet land som Sverige att konkurrera 
med de stora industriländerna i världen, där arbetstiden låg kvar på tio timmar.381  

Industria citerade vidare Verkstäderna, där åttatimmarsdagen förklarades ut-
göra en samlingsparoll i klasskampen. Det faktum att en arbetare i vissa fall 
skulle kunna utföra lika mycket arbete på åtta timmar som på tio vittnade om en 
medveten eller omedveten slöhet hos arbetaren ifråga, som därmed lurade sin ar-
betsgivare och erhöll ersättning för ett arbete han inte gjorde. Dessa förhållanden 
antogs inte bli förändrade om arbetstiden kortades. Inte heller ansågs det ur häl-
sosynpunkt finnas orsaker till att sänka arbetstiden:  
 

––––––––– 
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Ingen kan väl på allvar vilja påstå, att 10 timmars normalt arbete, förde-
ladt på lämpliga tidsperioder och försiggående i sunda arbetslokaler, är 
ägnadt trötta ut en frisk man och skada hans hälsa.382 

  
Att åttatimmarsdagen skulle leda till verklig olycka för landet var något som alla 
iakttagare av sakskäl menades inse. Lika fullt hade regeringen Edén-Branting 
uppdragit åt en kommitté att ta fram underlag till ett förslag som skulle kunna 
läggas fram vid 1919 års lagtima riksdag.383 När förslaget lades fram kritiserades 
det i ett yttrande av SAF. Kommittén hade, enligt arbetsgivareföreningen, inte 
grundat sitt utlåtande på någon sakkunnig utredning och motiveringen beteckna-
des till följd därav också som påfallande mager. Det redovisades inga bevis för 
att den rådande arbetstiden skulle vara för lång ur hälsosynpunkt och inte heller 
fann man någon täckning för påståendena att den förlorade arbetstiden skulle tas 
igen genom ökad arbetsintensitet. Det bärande motivet bakom förslaget hävdades 
vara arbetarklassens allt intensivare krav:  
 

Den omständigheten, att ett kraf från en samhällsklass’ sida framföres 
med allt större och större intensitet, utgör icke något bevis för, att det-
samma är gagnande för landet i dess helhet och sålunda bör bifallas.384  

 
I Industria förkunnades politiska hänsyn komma före ekonomiska realiteter. Åt-
tatimmarsdagen hade utlovats i panisk revolutionsskräck 1918 och regeringen 
hade därefter avvisat den nationalekonomiska sakkunskapen och vägrat ta till-
baka sina löften.385  

När frågan gick mot sitt avgörande i riksdagen hotade arbetarna med att driva 
igenom åttatimmarsdagen på egen hand om förslaget röstades ned. En eventuell 
men oförmodad massaktion från arbetarna skulle av SAF bemötas med lockout i 
den omfattning som ansågs nödvändigt.386 

Kritiken mot åttatimmarsdagen var massiv i Industria 1919, det vill säga det 
år då regeringsförslaget lades fram och efter en del bearbetningar sedermera även 
godtogs (lagen trädde i kraft 1920). Artiklarna som förklarade de negativa verk-
ningarna av sänkt arbetstid avlöste varandra och argumenten följde de linjer som 
redovisats ovan.387  

Efter att det den 17 oktober 1919 fastställdes i lag att arbetarna inte fick an-
vändas under längre tid än 48 timmar i veckan (6-dagarsvecka), gick det ut ett 
strängt konfidentiellt cirkulär från SAF till delägarna, enligt vilket föreningen 
förväntade att arbetarna mot bakgrund av den förkortade arbetstiden skulle ställa 
krav på högre löner. SAF:s styrelse hade haft frågan under behandling och be-

––––––––– 
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slutat, ”[…] att löneförhöjning icke bör beviljas arbetarna till följd af den för-
kortade arbetstiden utan föreningens medgifvande i hvarje särskildt fall”.388 

Kritiken mot åttatimmarsdagen fortsatte även efter lagens antagande. Höger-
ledarna Ernst Trygger och Arvid Lindman citerades som många gånger tidigare i 
Industria. Trygger framhöll att aldrig förr hade en så betydelsefull lagstiftning 
lagts fram efter en så ofullständig utredning. Lindman hävdade att åttatimmars-
dagen inte lett till fred utan till strid och han motionerade även om lagens upphö-
rande. I ett föredrag från 1919 hade Lindman framhållit, att högern bevakade 
näringslivets intressen och förde dess talan i den lagstiftande församlingen.389  

Lindmans uppfattning, att högern bevakade näringslivets intressen, delades av 
ledande socialdemokrater, däribland Arthur Engberg, som hävdade att högern 
blivit politiskt organ för Svenska Arbetsgivareföreningen. Engberg drog slutsat-
sen att den moderna högern var på väg att få en starkare storkapitalistisk beto-
ning än den gamla.390 

Arbetstidslagen antogs alltså trots arbetsgivarnas motstånd. För arbetsgivarna 
gällde det att mildra de befarade skadeverkningarna. I en promemoria, som gick 
ut tillsammans med ett förbundscirkulär från SAF till delägarna, betonades att 
arbetstiden måste nyttjas effektivt: 
 

Det måste betraktas såsom en hederssak för hvarje arbetsgifvare att ordna 
arbetet så, att arbetstiden blir fullt effektivt utnyttjad. Ett medel härför är 
att införa sådan disciplin och kontroll på arbetsplatserna att hvarje arbe-
tare förmås vara på sitt arbetsställe och börja arbetet på bestämdt klock-
slag och icke upphöra med arbetet förrän vid den bestämda arbetstidens 
slut. Inga raster få inbegripas i arbetstiden, alla onödiga raster ”5 minu-
ter”, kafferaster o.d. skola borttagas. De raster, som måste förekomma, 
skola noggrant fastställas genom bestämmelser på hvarje arbetsplats.391 

 
Den förkortade arbetstiden skulle enligt SAF kompenseras med en sträng disci-
plin på arbetsplatsen, bland annat genom att förmå arbetarna att hålla tider. Att 
detta betraktades som ett problem inom industrin framgår också av den strängt 
konfidentiella skrift, som Sveriges Verkstadsförening lade fram för sina med-
lemmar 1917 (SVF uppgick för övrigt samma år i SAF). Skriften var en sam-
manställning av medlemmarnas synpunkter angående problemet kring underlåtet 
iakttagande av arbetstider. Till exempel förde AB C. A. Wedholms Mejerikärlsfa-
brik fram följande synpunkter: 
 

Det finnes enligt brefskrifvarens mening icke något som så undergräfver 
disciplinen på en verkstad som verkstadsbefälets rädsla för att afskeda ar-

––––––––– 
388 ”Strängt konfidentiellt. Cirkulär till Svenska Arbetsgifvareföreningens yrkesförbund samt 

delägare i allmänna gruppen” 27/10 1919, SAF:s arkiv B3A:2, Stockholms Företagsminnen. 
389 Industria, nr 2 1920 s 39ff; nr 2 1920 s 57; nr 2 1921 s 37f. Se även Lohse 1963 s 169, 172ff; 

Arvid Lindman, Skiljemärken i svensk politik (1919) s 12. 
390 Lindhagen 1972 s 210f. 
391 ”Strängt konfidentiellt. P.M. med anledning af lag om begränsad arbetstid den 17 oktober 1919” 

27/10 1919, SAF:s arkiv B3A:2, Stockholms Företagsminnen. 
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betare, som icke följa inom verkstaden gällande regler och bruk. Med 
rädsla afses härmed icke att befälet är rädd för att afskeda en arbetare, för 
att han därigenom skulle blifva utsatt för obehag, utan afses med ordet 
rädsla, att man tager allt för stor hänsyn till individen, och att man många 
gånger tillfölje af tillfällig brådska på verkstaden låter nåd gå för[e] rätt. 
Därigenom skapas prejudikat, som man i åratal ha ondt af.392 

 
Liknande stränga metoder tillämpades av flera verkstäder, till exempel så även 
av Lindells Vågfabriks AB: ”Efter gifven signal för arbetets påbörjande stängas 
dörrarna, och de härigenom utestängda få ej tillträde förrän efter nästa rast.”393 

Med arbetstidens förkortning ansågs det än viktigare att arbetstiderna passades 
samt att arbetsintensiteten höjdes. I en i Industria anförd artikel av fil. teol. lic. 
Carl Dymling framfördes synpunkten, att de svenska arbetarna i allmänhet inte 
hittills gjort sig kända för någon högre arbetsintensitet: ”För dem tycks det vara 
hufvudsaken, att de leverera det aftalade antalet arbetstimmar och utkvittera ar-
betslönen.”394 Men nu hävdades åttatimmarsdagen ha gjort det till en tvingande 
nödvändighet att stegra arbetsintensiteten. Arbetarna menades behöva höja am-
bitionen och ansvarskänslan, vilket också gällde för dygnets lediga stunder: 
 

Arbetaren bör lära sig inse, att det sätt, hvarpå han tillbringar sina lediga 
stunder, inverkar på den kondition, hvari han går till sitt arbete. Är han 
utjäktad och förstörd, genom allehanda nöjen och nattvak, blir naturligtvis 
arbetsintensiteten under de åtta timmarna lidande därpå. Det är förvå-
nansvärdt, att arbetarna ännu ej tyckas hafva beaktat denna alldeles 
själfklara tanke. De resonera vanligen så här: Hvad har arbetsgifvaren att 
göra med hur jag tillbringar mina nätter och mina lediga stunder? De 
ligga ju alldeles utanför den tid, som jag ställt till hans disposition. Under 
de återstående timmarna på dygnet måtte jag väl ha min frihet? Det är ett 
ytterst ytligt resonemang. Enhvar, som har den allra minsta lifserfarenhet, 
vet, att nöjen kunna fördärfva eller uppfriska och stärka, och att ett arbete 
blir bättre och snabbare utfört, när man befinner sig i en uppfriskad och 
stärkt kondition. Frågan om arbetsintensitetens höjande sammanhänger 
sålunda intimt med det stora nutidsproblem, som vi pläga kalla nöjeskul-
turens problem. 395  

 
I den asketiska arbetsmoralismens tecken ansågs det inte tillräckligt för arbetsgi-
varna att kontrollera arbetarna under arbetstid. Det var också eftersträvansvärt att 
förmå arbetarna att tillbringa sin lediga tid på ett sätt som inte inverkade negativt 
på deras prestationsförmåga under arbetstiden. Samma budskap tonade fram i 
högerns valprogram 1921, som återgavs i Industria: 
––––––––– 
392 Sveriges Verkstadsförening, Bestämmelser och ordningsregler hos till Sveriges Verkstadsförening 

anslutna verkstäder om påföljder för underlåtet iakttagande af arbetstider och kontrollföreskrifter 
(1917) s 5. 

393 Sveriges Verkstadsförening 1917 s 5. 
394 Industria, nr 19 1920 s 576. 
395 Industria, nr 19 1920 s 577. 
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Ingen åtgärd har så fördyrat den svenska produktionen och därmed mins-
kat det svenska arbetets konkurrensförmåga som det af vänstern bråds-
törtadt genomdrifna, långt gående förbudet mot längre daglig arbetstid än 
8 timmar. Högern vill främja social skyddslagstiftning i fråga om sådan 
verksamhet, som medför särskild påfrestning för hälsa och fysiska krafter, 
men den nuvarande 8-timmarslagen går långt utöfver detta mål. Äfven på 
områden, dit den ännu icke utsträckts, visar den skadliga verkningar ge-
nom att undergräfva känslan af arbetets värde och ära. De arbetsamma 
hemmens verksamhet lider, deras ekonomi undergräfves, och det är fara 
att en ungdom växer upp och fostras i uppfattningen att arbetet är ett ondt, 
som bör nedskrifvas till det minsta möjliga, medan njutningslifvet fro-
das.396  

 
Den genomdrivna åttatimmarsdagen menades uppvärdera ”njutningslivet”, un-
dergräva arbetets ”värde och ära” och ge signalen till den uppväxande ungdomen 
att arbetet är något ont. 

Arne Helldén visar att argumentationen var vanlig i konservativa kretsar, där 
reformen sågs som uttryck för en modern arbetsolust. Det fanns, enligt Helldén, 
en oro för att nationen var på väg att överge ”tjänandets anda”, det vill säga ett 
moraliskt och religiöst inspirerat arbetsideal. Från flera håll befarades att arbe-
tarna skulle missbruka den vidgade fria tiden och inte nyttja den till gagneliga 
göromål som ”studier, hemliv och förädlande nöjen”.397 

Den negativa inställningen till åttatimmarsdagen dröjde sig kvar bland arbets-
givarna i flera år efter dess införande. I ett av SAF avgivet yttrande hävdades att 
den lagfästa arbetstidens införande varit till stor olycka för landet:  
 

Den har pålagt industrien tunga bördor, under vilka den nu sviktar. Den 
har insnört näringslivet i en tvångströja, i vilken detsamma saknar den 
frihet att utveckla sig, som är ett nödvändigt villkor för dess trivsel. 398 

 
Det är kanske föga anmärkningsvärt att arbetsgivarna argumenterade utifrån 
egenintresset, om än i allmänintressets namn. Lika fullt är det notabelt att den 
frihet som arbetsgivarna värnade var företagens och företagandets. Den givna ut-
gångspunkten var att åttatimmarsdagen inskränkte arbetsgivarnas frihet, inte att 
den ökade arbetarnas, individernas, de enskilda människornas, frihet.  

Vad blev då resultatet av arbetstidsförkortningen? Enligt Alf O Johansson åts 
stora delar upp av en intensifiering av arbetet. Detta skedde genom att den inef-
fektiva arbetstiden togs bort, det vill säga betalda raster och liknande minskade 
eller försvann.399 Som kommentar till den återkommande kritiken av den svenska 
arbetarens arbetsmoral kan det också sägas att Sverige 1870–1913 hade den 

––––––––– 
396 Citerat efter Industria, nr 16 1921 s 415. 
397 Se även Helldén 1994 s 178, 180f. 
398 Citerat efter Industria, nr 15 1922 s 314. Se även Industria, nr 20 1925 s 475ff; nr 21 1925 s 519ff. 
399 Alf O Johansson 1977 s 88ff. 
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högsta ekonomiska tillväxten i världen, och under perioden 1913–1950 var det 
bara Norge och USA som hade en högre tillväxt.400  

Sammanfattning 
Storkonflikten 1909 hade blivit kostbar för LO, som dränerades på medlemmar 
genom att inte sluta en formell fred med SAF. Försvagningen av LO avbröt cent-
raliseringen av arbetsmarknaden. Men på grund av arbetsgivarnas överlägsna 
maktposition skapades ett relativt lugn på arbetsmarknaden under perioden 1910-
1915.  

Parallellt hade 1907 års rösträttsreform trätt i laga kraft, och det första valet 
därefter hölls 1911. Detta blev SAP:s genombrottsval och i Industria uttrycktes 
en oro över att arbetarrörelsen på den politiska arenan skulle försöka ta igen 
”hvad som i den fackliga striden gick förloradt”, och att den moderna demokratin 
skulle leda till den samhälleliga ruinen.  

Försvagningen av fackföreningsrörelsen och SAP:s framryckning fick arbets-
givarna att delvis skifta fokus. Från att tidigare ha riktat i stort sett hela uppmärk-
samheten mot fackföreningsrörelsen, kom också SAP efter hand att framstå som 
en konkret motpart för SAF och dess organ Industria. Socialdemokraterna me-
nades bland annat visa ringaktning för ”den gamla moralen”, vilket i sin tur ut-
övade ett dåligt inflytande på arbetarna. SAP ansågs stå bakom en skrupellös 
klassolidaritet medan partiet offrade alla andra moralbegrepp. 

Arbetsgivarna fann alltså en ny motståndare i SAP och det gjorde även den 
politiska högern, vars band till arbetsgivarna hade stärkts under storkonflikten 
1909. Högerns program låg också väl i fas med de ideologiska riktlinjer som 
framträdde i Industria och som kännetecknades av föreningen mellan värdekon-
servatism och ekonomisk liberalism.  

I högerns valprogram av 1911 förklarades den enskilda äganderätten vara 
”den mäktigaste kraften att väcka och främja driftighet och arbetshåg, uthållig 
idoghet och flit, omtanke och sparsamhet”. Hyllandet av den enskilda ägande-
rätten varvades med värdekonservativa uppmaningar om att främja folkuppfost-
ran ”på kristlig och nationell grund”. Sveriges ungdom skulle ”fostras till 
gudsfruktan, sedlig kraft och frisk lifssyn, medborgarsinne, arbetsduglighet och 
arbetslust, sparsamhet och enkelhet i seder”. 

Även i Industria ställdes förhoppningen till att fostran skulle ”blifva en mäk-
tig häfstång”, som kunde ”lyfta folket till en högre nivå af förstånd”. Glädjen vid 
arbetet sades vara det ”ädlaste och bästa som människorna kunna känna”. Om 
varje enskild individ gör vad han kan för att ”fylla sin plikt, så blir också sam-
hället sådant det bör vara”.  

Det var med andra ord fortfarande ett strängt asketiskt arbets- och moralideal 
som eftersträvades, ett ideal som uppvisade en tydlig kontinuitet med den lut-
herska synen på skötsamhet och arbete. Men det var inte bara med hjälp av and-
lig och moralisk fostran, som arbetsgivarna försökte höja arbetsmoralen. De tog 
även yttre kontrollmetoder i bruk, till exempel arbetsbetyg. SAF upprättade 

––––––––– 
400 Lennart Jörberg, Den svenska ekonomiska utvecklingen 1861–1983 (1984) s 9. 
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Svenska Arbetsgifvareföreningens statistiska byrå, som hade till uppgift att föra 
register över arbetarna. Arbetareregistren angreps av både fackföreningsrörelsen 
och socialdemokraterna, men enligt Industria fick industriarbetare precis som 
alla andra ”täfla med i lifskonkurrensen” och finna sig i ”att de personliga utsik-
terna förminskas genom svag konkurrenskraft”. Den ekonomiska liberalismen 
slog ofta över i ren socialdarwinism. Livet betraktades som en tävling i vilken 
den starke överlever.  

Arbetsbetyget hävdades uttryckligen ha en uppfostrande funktion, som syftade 
till att höja arbetsintensiteten. Samma syfte hade den i Industria 1912 introduce-
rade vetenskapliga arbetsledningen. Taylorismens principer togs välvilligt emot i 
Industria, som ett medel till att ytterligare öka kontrollen av arbetarna. Regler för 
varje arbetsdetalj skulle utarbetas så att arbetaren kunde utföra en specifik upp-
gift, på ett specifikt sätt, på en specifik tid.  

Taylor menade själv att den vetenskapliga arbetsdelningen var till gagn för 
både arbetsgivaren och arbetarna. Arbetsgivaren kunde minska produktionskost-
naden och arbetarna höja lönen, som skulle vara prestationsbaserad. I Industria 
hävdades Taylors idéer reducera slöseriet med tid och arbetskraft samt därige-
nom också lätta arbetarnas möda och öka deras arbetsförtjänst. 

Med krigsutbrottet 1914 skapades en tillfällig borgfred. Så småningom inför-
des också en mer centraliserad hushållning, som skulle svara upp mot de speci-
ella förutsättningar som kriget förde med sig. Industria betonade dock att kris-
lagstiftningen inte fick bli till en normallagstiftning. Polemik fördes mot den so-
cialistiska pressen, som anklagades för att vilja införa den rena krigssocialismen. 
SAF-organet betonade att staten inte var någon välgörenhetsinrättning och att 
värdet av sociala förmåner inte fick överskattas. Framför allt fick de sociala re-
formerna i statens regi inte premiera lättjan. Staten skulle även i sin sociala 
hjälpverksamhet ”sträfva efter att hos sina medborgare fostra de bästa medborga-
reegenskaperna, arbetsvilja och sparsamhet”. Som alternativ till statliga ingri-
panden framfördes den gamla patriarkala plikten, som enligt Industria ”aldrig 
dött i svenska arbetsgifvares hjärtan, fastän de patriarkaliska rättigheterna för-
intats”.  

Borgfreden bröts snart och Industria markerade det olämpliga i att tillhöra so-
cialistiska organisationer. Kritik riktades framför allt mot SAP sedan regeringen 
Edén-Branting lyckats driva igenom en långtgående författningsreform vid den 
urtima riksdagen 1918. SAP hävdades ha gått emot den sunda och naturliga ut-
vecklingen och utnyttjat oron i Europa till att i revolutionsskräckens tecken driva 
igenom de demokratiska principerna. 

Tidigare forskning har drivit tesen att storföretagarna inte var särskilt oroliga 
för att rösträttsreformen skulle leda till massvälde och socialisering. Sven Anders 
Söderpalm har beskrivit socialdemokraterna som bitvis ekonomiska liberaler 
med en frihandelsvänlig inställning och han hävdar att det också var på det viset 
som de uppfattades av de samtida storföretagarna. I Industria hävdades emeller-
tid det socialdemokratiska produktionsintresset blott vara en tunn fernissa och 
den politiska demokratin förklarades ha öppnat upp för socialismen. I motsats till 
Söderpalm menar jag, att det bland arbetsgivarna fanns en stark oro för att de-
mokratins införande skulle rubba den bestående ordningen och leda till socialis-
tiska ”experiment”.  
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Mot socialdemokraternas socialiseringsvilja ställde arbetsgivarna det fria 
näringslivet och den ekonomiska liberalismen. Staten förklarades i Industria vara 
en rättsstat och inte någon ekonomisk organisation. Statens uppgift skulle därför 
vara att värna den enskildes rätt och frihet, så länge denna inte stod i strid med 
någon annans rätt och frihet. Individens rörelsefrihet på det ekonomiska området 
framhölls som oumbärlig. Argumenten var först och främst utilistiska. Industri-
kapitalismen hävdades ha fört mänskligheten framåt på ett aldrig tidigare skådat 
sätt. Det var framsteg som även menades ha kommit arbetarna till del.  

Anslutningen till den ekonomiska liberalismen övergick, som redan framhål-
lits, ofta i rent socialdarwinistiska resonemang. Att de ”mindre lifsdugliga och 
degenererade” blev efter och kom att skjutas undan sades i Industria vara natur-
ligt och ”ett släktets själfförsvar”.  

Ett av arbetsgivarna upplevt hot mot den ekonomiska friheten, arbetets frihet 
och hela industrins fortlevnad utgjordes av frågan om sänkt arbetstid till åtta 
timmar om dagen. En lagstiftad arbetstidsförkortning utdömdes i Industria som 
ett inskränkt socialt kvacksalveri som försvagade samhällskroppen och hela 
näringslivet. I ett av SAF avgivet yttrande sades det inte finnas några bevis för 
att den rådande arbetstiden skulle vara för lång ur hälsosynpunkt eller att den 
förlorade arbetstiden skulle kunna tas igen genom ökad arbetsintensitet. Beträf-
fande det senare framhöll Industria att arbetarepolitiken tvärtom gick ut på ”att 
inskränka arbetsintensiteten jämsides med arbetstiden”. ”Förståelsen för nyttan 
af hög arbetsintensitet” sades vara ”mycket liten inom alla arbetarekretsar”.  

Sedan åttatimmarsdagen likväl blivit genomförd betonade arbetsgivarna vik-
ten av att arbetarna tog ansvar för att arbetsintensiteten höjdes. Ett effektivt ut-
nyttjande av arbetstiden skulle, enligt en promemoria från SAF till delägarna, 
uppnås genom disciplin och kontroll på arbetsplatserna. Men arbetsgivarna 
ställde även krav som sträckte sig långt utöver beteendet på arbetsplatserna. I In-
dustria gjordes gällande att arbetarens ansvarskänsla också måste visa sig på le-
diga stunder, då dessa ”inverkar på den kondition, hvari han går till sitt arbete”. 
Det uttrycktes oro för att den ungdom som växte upp fostrades ”i uppfattningen 
att arbetet är ett ondt, som bör nedskrifvas till det minsta möjliga, medan njut-
ningslifvet frodas”. Enligt Arne Helldén betraktades arbetstidsreformen i konser-
vativa kretsar som ett uttryck för en modern arbetsolust. Det fanns en oro för att 
nationen var på väg att överge det moraliskt och religiöst inspirerade arbetsidea-
let, och arbetsintensiteten problem härleddes i Industria till nöjeskulturen.  

Åttatimmarsdagen hävdades av SAF ha ”insnört näringslivet i en tvångströja, 
i vilken detsamma saknar den frihet att utveckla sig, som är ett nödvändigt vill-
kor för dess trivsel”. I argumentationen mot åttatimmarsdagen blir det tydligt, 
liksom det blev i kampen för arbetets frihet, att det var näringslivets frihet som 
arbetsgivarna försvarade. Ingenstans förde arbetsgivarna fram argumentet att 
kortare arbetstid faktiskt skulle leda till ökad fri tid, till ökad personlig frihet för 
de arbetande individerna. Tvärt om hävdades det att ingen på fullt allvar kunde 
påstå att 10 timmars normalt arbete om dagen var ägnat att ”trötta ut en frisk man 
och skada hans hälsa”.  
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4. I spåren av det demokratiska 
genombrottet 

Från oro till självsäkerhet 1921–1930 

Samling bakom högern 
Arbetarrörelsen fick ett uppsving mot slutet av första världskriget, och tillsam-
mans med liberalerna drev socialdemokraterna igenom både arbetstidsförkort-
ning och en demokratisering av styrelseskicket. Framgångarna skapade en viss 
framtidsoptimism inom de egna leden. Arthur Engberg konstaterade att SAP ef-
ter demokratins införande stod inför nya uppgifter: ”Det får nu först tillfälle att 
visa, vad det duger till som socialistiskt parti. Vi ha hitintills tvungits att föra 
vanlig liberal politik.”401 

Under sommaren 1920 genomförde SAP en programrevision, som åtminstone 
i teorin gav antydningar om en viss radikalisering av politiken. Men när Branting 
på våren 1920 tog över som ledare för en socialdemokratisk minoritetsregering, 
underströk han att några radikala, socialistiska krav inte skulle drivas igenom. 
Det fanns det inte heller någon majoritet för i riksdagen. Dock tillsattes tre 
stycken utredningar: en om trustkontroll, en om socialisering och en om industri-
ell demokrati. Under 1920-talets första hälft var det framför allt diskussionen om 
industriell demokrati som stod i fokus. I spåren efter den politiska demokratin 
ville socialdemokraterna också demokratisera näringslivet, genom att införa 
medbestämmanderätt för arbetarna vid företagens skötsel.402  

Arbetsgivarna och hela det borgerliga samhället syntes alltså stå inför en stor 
utmaning. Den förutvarande indelningen mellan vänster och höger var på väg att 
ersättas av en gränsdragning mellan socialister och borgerliga. Att så verkligen 
var fallet hade till exempel framhållits av högerledaren Arvid Lindman i ett 
föredrag från 1919:  
––––––––– 
401 Citerat efter Lewin 1970 s 30. 
402 Industria, nr 6 1920, 168f; nr 13 1920 s 373f, 381f. Se även ”Program för Sverges 

Socialdemokratiska Arbetareparti. Antaget på elfte partikongressen i Stockholm 1920”, i 
Socialdemokratins program 1897 till 1990 (2001); Tingsten del I 1941 s 278; Villy Bergström, 
”Program och ekonomisk politik 1920–1988”, i Socialdemokratins samhälle 1889–1989 (1989) s 
20ff; Christer Lundh, Den svenska debatten om industriell demokrati 1919–1924 (1987) s 250; 
Schiller 1974 s 37ff. 
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Det skall […] oförbehållsamt erkännas, att det liberala partiet i sitt nu ut-
färdade valprogram bemödat sig om att draga upp en gräns mellan sig och 
socialdemokraterna. Det hävdar den enskildes självverksamhet under eget 
ansvar som den bästa drivkraften för produktionens upphjälpande, och det 
vill bevara enskild äganderätt, personlig frihet och personlig företagsam-
het. Det är med andra ord rågången mellan borgerlig uppfattning och so-
cialdemokratisk. Det är min bestämda övertygelse att detta i en nära 
framtid måste bli den stora rågången i praktisk svensk politik.403 

 
Samarbetet mellan liberaler och socialdemokrater hade, enligt Lindman, varit 
emot naturen, och efter det att samarbetet avbrutits tog även Nils Edén avstånd 
från den socialdemokratiska politiken. Edén hävdade nu istället att socialdemo-
kratin med sin klasspolitik var farligare än högern. Enligt Edén hade nya strids-
frågor skapat nya skiljelinjer.404  

När det gäller arbetsgivarna var SAF på intet sätt någon akterseglad organisa-
tion. Även SAF hade vuxit i slagstyrka under krigsåren. 1917 hade Sveriges 
Verkstadsförening gått upp i SAF. Året därpå upplöstes Centrala Arbetsgivare-
föreningen med följden att en rad nya yrkesförbund bildades, vilka 1919 även de 
gick med i SAF. Sett till antalet delägare utgjorde 1920 kulmen (tabell 3 och 4). 
 
Tabell 4: Anslutning till SAF respektive LO 1921–1930 
Antalet delägare inom SAF samt anta-
let anställda arbetare inom SAF-an-
slutna företag 1921-1930 

Antalet LO-medlemmar 1921-1930 

                  Delägare              Arbetare 
 
1921              3 306                292 865 
1922              2 658                217 806 
1923              2 155                214 016 
1924              2 112                231 103 
1925              2 145                244 777 
1926              2 199                253 409 
1927              2 282                259 486 
1928              2 370                270 143 
1929              2 560                287 028 
1930              2 969                306 520 

 
 

1921 252 361 
1922 292 917 
1923 313 022 
1924 360 337 
1925 384 617 
1926 414 859 
1927 437 974 
1928 469 409 
1929 508 107 
1930 553 456 

Källa: Stig Nilsson, Under årens lopp 
(1990). 

Källa: Anders L Johansson & Lars 
Magnusson, LO andra halvseklet 
(1998) s 344. 

 

––––––––– 
403 Lindman 1919 s 10. 
404 Industria, nr 15 1920 s 441ff; nr 17 1921 s 429. Se även Lindman 1919 s 10; Lewin 1970 s 9f; 

Lindhagen 1972 s 211; Sten Andersson, Mellan Åkarp och Saltsjöbaden (1990) s 35. 
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Men i efterdyningarna av kriget fick SAF ekonomiska problem och tvingades ta 
ut stora belopp från delägarna. Detta skapade ett visst missnöje och ledde till att 
flera småföretagarförbund lämnade föreningen. Efter 1920 sjönk delägarantalet 
och stabiliserades från 1923 på drygt 2 000, för att öka igen under 1920-talets 
sista år.405 

Möjligheterna för den politiska grenen av arbetarrörelsen, att påverka sam-
hället hade stärkts i och med demokratiseringen, och arbetsgivarna kom i för-
längningen därav att i allt större utsträckning rikta de polemiska och ideologiska 
utspelen mot den politiska arenan. Inför valet 1921 hävdade Industria att valut-
slaget skulle bli resultatet av ”[…] ett fiskafänge, där de ännu ej för svårare sam-
hällsproblem skolade massorna utgöra den åtrådda fångsten”.406 Det svenska 
folkmaterialet betecknades förvisso som gott, men det sades sakna mognad när 
det kom till de stora sociala och ekonomiska problemen.407  

Utöver den ännu kvardröjande skepsisen mot demokratin och den demokra-
tiska processen, är det tydligt att arbetsgivarna ännu stod den politiska högern 
nära. Som många gånger förut lyftes Arvid Lindman fram i Industria. Lindman 
manade inför valet till samling bakom högerns lösen, som sades lyda: ”genom 
arbete  t i l l  väls tånd på den fr ia  produktionens väg!”408  

Svensk industri hävdades av Industria inte ha ”[…] råd att mista ett grand af 
det stöd den ännu äger i den bestående ordningen […]”.409 Det blev därför en be-
svikelse för arbetsgivarna när Branting efter valet 1921 återkom som ledare för 
en ny socialdemokratisk minoritetsregering. Tiden ansågs inte lämpad för försök 
att driva igenom de socialistiska idéerna.410   

Det skulle enligt Industria bli ett stort stycke arbete att rycka upp det ogräs, 
som såtts i en missriktad välvilja och överdriven tro på demokratin.411 Brantings 
andra ministär (1921–23) betraktades av Industria som ”en klassregering av re-
naste vatten”.412 Socialdemokraternas politik förklarades vara ”destruktiv” och 
frågan var bara hur mycket de skulle hinna förstöra innan de ”gjort sig omöjliga 
för en tid”.413 Socialismen hävdades vara på väg mot sin bankrutt och det var de 
privata arbetsgivarnas förtjänst att Sverige inte gick under i ett tidevarv av efter-
krigsdepression och socialism.414 

Föreningen av konservatism och socialdarwinism  
Efter första världskriget följde en ekonomisk depressionsperiod med bland annat 
växande arbetslöshet. Arbetslöshetsfrågan kom sålunda att bli en av de viktigare 

––––––––– 
405 Hallendorff 1927 s 144ff, 214; de Geer 1992 s 59f, 72f; Stig W Nilsson 1990 s 74–108. 
406 Industria, nr 17 1921 s 421.  
407 Industria, nr 17 1921 s 422. 
408 Industria, nr 17 1921 s 428. 
409 Industria, nr 17 1921 s 422. 
410 Industria, nr 21 1921 s 532. 
411 Industria, nr 3 1922 s 62.  
412 Industria, nr 6 1922 s 115. 
413 Industria, nr 6 1922 s 121; nr 11 1922 s 230. 
414 Industria, nr 13 1922 s 272; nr 1 1923 s 9. 
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frågorna för den nya regeringen. Socialdemokraterna försökte motverka den väx-
ande arbetslösheten med nödhjälpsarbeten (reservarbeten) inom statlig och 
kommunal sektor. Lönerna för dessa låg under marknadsnivå för att nöjdhjälps-
arbetena inte skulle konkurrera med ”det produktiva näringslivet”, vilket arbets-
givarna ändå menade att de var på väg att göra:  
 

Kommer det därhän, att arbetarna få skäl att föredraga det improduktiva 
och enligt sakens natur mindre effektivitetskräfvande nödhjälpsarbetet 
framför det produktiva arbetet, som ställer strängare kraf på arbetarnas 
arbetsintensitet, då står arbetets depravation för dörren.415  

 
I en skrivelse till kungen gjorde SAF ett liknande yttrande som det i citatet ovan. 
Lönenivån för nödhjälpsarbetena menades ha satts så högt att dessa tog arbets-
kraften från det produktiva arbetet.416 

I SAF:s styrelseberättelse av 1921 befarades att statens sociala hjälpverksam-
het motverkade sitt syfte,417 vilket också var vad som hävdades i en av Hjalmar 
von Sydow framlagd motion till riksdagen. Sydow var, som tidigare framhållits, 
både högerpolitiker och ordförande för SAF. I motionen framhöll han att det en-
ligt modern uppfattning förvisso var samhällets plikt att hjälpa dem som ”oför-
skyllt” hamnat i arbetslöshet och hotades av undergång, men den sociala verk-
samheten ansågs också utgöra en fara: 
 

Vid all den omfattande sociala verksamhet, som det moderna samhället 
utövar, socialförsäkring, fattigvård, arbetslöshetsunderstöd m. m., är det 
en fara för handen, att verksamheten kan komma att anordnas eller utövas 
så, att den i större eller mindre grad främjar andra ändamål än dem, för 
vilka den är avsedd, och därigenom befordrar i stället för att motverka det 
onda, för vars avhjälpande den är avsedd.418 

 
Piska är bättre än morot. Understöd skulle endast ges till de så kallat oförskyllt 
arbetslösa och arbetslöshetsunderstödet skulle väsentligen understiga den nor-
mala arbetsförtjänsten, så att arbetslöshetsverksamheten inte konkurrerade med 
det produktiva arbetet. Dock skulle den arbetslöse helst beredas någon form av 
arbete, då understöd utan arbete menades ha en negativ inverkan på moralen. Det 
nedsatte arbetshågen och gjorde arbetaren otjänlig för det produktiva arbetet. Det 
allmännas verksamhet skulle omges av en strikt kontroll så att ingen kringgick 
de uppsatta reglerna.419 

Det fanns alltså en bland arbetsgivarna uttalad skepsis mot socialpolitiska åt-
gärder. I en hänvisning till en artikel i de tyska arbetsgivarnas organ Der Arbeit-
geber framträder i Industria liberalismens numera klassiska kritik av socialis-
men: 
––––––––– 
415 Industria, nr 21 1921 s 527.  
416 Industria, nr 24 1921 s 605. 
417 Industria, nr 13 1922 s 284f. 
418 Citerat efter Industria, nr 3 1922 s 48. 
419 Industria, nr 3 1922 s 48f. 
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De socialpolitiska idéerna, hvilka uppges gagna friheten, ha ledt till en 
ofrihet och bundenhet, som förut varit okänd. De dugliga hindras öfverallt 
att utveckla sina krafter, att stegra sitt arbete till högre produktivitet. Den 
fria personligheten har gått under i massviljan, och detta gäller icke blott 
arbetsgifvarna, utan i ännu högre grad arbetarna.420 

 
Strävan efter jämlikhet för samhällets medborgare hävdades leda till en ofrihet 
som icke förut skådats. Socialismen sades hindra de dugliga och underställa den 
fria personligheten massviljan. Beröm gavs i Industria till liberaler och frisin-
nade:  
 

Man har i detta läger kommit till insikt om, att ett ekonomiskt betraktelse-
sätt icke är av lägre etiskt värde än den ensidiga sociala humanism, som 
anser ekonomiska sakskäl såsom en moralisk befläckelse.421 

 
Mycket sades vara vunnet om man vidgick att en för det hela gagnande ekono-
misk politik var att föredra ”framför en utpumpande social understödsverksam-
het”. 

Berömmet av liberalerna till trots, så var den ekonomiska liberalism som 
framträdde i Industria mer radikal än den liberalism som liberalerna själva 
kommit att stå för. I SAF-organet sades de ”nya” liberalerna (sociallibera-
lerna422), i motsats till de gammalliberala, vilja ta från de rika och ge till de fat-
tiga genom en progressiv beskattning. Kritiken riktades till exempel mot den un-
der 1910-talet konservative ekonomi-historikern Eli Heckscher, som under 1920-
talet intog en liberal hållning:  
 

Någon kritik af den samling ekonomiska hugskott och tankeexperiement 
[sic], för hvilka här redogjorts, torde icke vara af nöden. De innebära sin 
egen kritik. Man kan dock icke underlåta att uttrycka sin förundran, att till 
utgångspunkt för dem tagits Adam Smiths på den personliga förvärfsrät-
tens och frihetens grund byggda lära och att en dylik konfiskationsteori 
kunnat framträda under namn af ekonomisk nyliberalism, då den snarare 
utgör motsatsen till begreppet ”liberalism”.423 

 
Heckscher anknöt i mångt och mycket till den klassiska 1800-talsliberalismen 
och ansåg inte själv att det fanns något större skillnad mellan den gamla och den 
nya liberalismen.424 Men i det ofta socialdarwinistiska arbetsgivarorganet Indust-
ria kritiserades han alltså för att företräda en alltför social liberalism. 

De i SAF-organet frekvent återkommande socialdarwinistiska argumenten var 
emellertid inte ristade i sten. När den allt hetare frågan om industriell (ekono-
––––––––– 
420 Industria, nr 19 1921 s 480. 
421 Industria, nr 8 1922 s 169. 
422 Berge 1995 s 10ff. 
423 Industria, nr 21 1922 s 448. 
424 Eli Heckscher, Om staten, liberalismen och den ekonomiska politiken (2000) s 66. 
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misk) demokrati diskuterades blev retoriken en annan. Ren socialdarwinism 
övergick då i ren konservatism. 

Diskussionen om industriell demokrati hade så smått tagit fart redan 1919,425 
delvis i skuggan av den politiska demokratins och åttatimmarsdagens införande. 
Från socialdemokratiskt håll hävdades, att den politiska demokratin skulle utgöra 
medlet med vilket arbetarrörelsen också skulle få till stånd en demokratisering av 
den storindustriella produktionen. I Industria ledde det till en kraftfull reaktion: 
”Ingen trodde väl i själfva verket, att den politiska demokratien skulle blifva sitt 
eget ändamål. Den har ju alltid proklamerats såsom socialismens inkörsport.”426 

Den första regeringen Branting hade 1920 tillsatt en kommitté, som skulle ut-
reda frågan om industriell demokrati. Tillsättningen gavs följande motivering av 
statsministern: 
 

Ingen som på allvar söker sätta sig in uti frågans innebörd, lär kunna för-
neka den djupa rättvisan i att de arbetare som ägna all sin arbetskraft åt ett 
företag äfven böra ha medinflytande på företagets drift med minst lika 
god rätt som de, hvilka i detsamma insatt något af sitt kapital.427 

 
Den industriella demokratin syftade alltså till att ge arbetarna medinflytande över 
företagsdriften. Men enligt Industria hade arbetarna i Sverige och Skandinavien, 
genom kollektivavtalen, redan en högt utvecklad form av industriell demokrati. 
Den av socialdemokraterna förordade industriella demokratin betraktades där-
emot som en revolutionsprodukt, som i sig också utgjorde ett revolutionärt 
hot.428  

Industria befarade att den industriella demokratin skulle bli det första steget 
mot en socialisering av produktionsordningen: ”Den industriella demokratiens 
enda uppgift är att bereda väg för en förödande socialisering. Fråga socialisterna: 
de veta det, de.”429 

I ett i Industria återgivet tal av Ernst Trygger beskrev förstakammarhögerns 
ledare sin uppfattning om den industriella demokratin: ”Så vidt jag kan förstå, 
skulle detta innebära, att man först desorganiserar industrien för att sedermera så 
mycket lättare kunna taga den ifrån dess ägare.”430 Enligt Trygger hade socialde-
mokraterna en låg uppfattning om svenska folkets intelligens, när de inbjöd det 
till… 
 

[…] att kasta bort en urgammal samhällsordning för att i stället lägga sin 
ekonomiska välfärd i händerna på projektmakare, hvilka i själfva verket 
icke kunnat åberopa en enda bärande ekonomisk synpunkt till stöd för sitt 
revolutionära, ekonomiska program.431 

––––––––– 
425 Lundh 1987 s 227–244. 
426 Industria, nr 10 1919 s 317. 
427 Citerat efter Industria, nr 13 1920 s 385. Se även Lindhagen 1972 s 158ff. 
428 Industria, nr 21 1920 s 623ff; nr 3 1921 s 56. 
429 Industria, nr 9 1921 s 214f. Se även Industria nr 25 1923 s 567f. 
430 Industria, nr 17 1921 s 429. 
431 Industria, nr 17 1921 s 429. 
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Högern och arbetsgivarna lutade sig ånyo, och fortfarande i konservativ anda, 
mot en påstått urgammal samhällsordning och uppfann icke existerande traditio-
ner för att med historiens hjälp legitimera det till allmänintresse förklädda särin-
tresset. Liksom Industria värnade Trygger, som själv var industrikapitalist, den 
gamla samhällsordningen samtidigt som han försvarade det nya industrisystemet. 
Konservativa värderingar förenades därmed med en ekonomisk liberalism.432 

Industria ställde krav på att både fackföreningarna och socialdemokraterna 
skulle ta sitt ansvar och medverka till produktionens återupprättande.433 Sverige 
sades vara tvunget att gå ”den tunga, men enda vägen” via kapital och arbete: 
 

Kapital och arbete. Dessa båda ord rymma inbegreppet af de hufvudkraf-
ter, hvilka hålla vår materiella kultur vid lif och föra den framåt. Kapitalet 
är den ackumulerade kraften eller det utlösande momentet för en kraft, 
som eljest skulle förbli bunden, arbetets. Kapital och arbete behöfva hvar-
andra. De ingripa i varandra som kugghjulen i ett maskineri, och att en 
ständig verklig  motsättning emellan de båda skulle vara en naturnöd-
vändighet, är en orimlig uppfattning, hvars tillkomst endast kan förklaras 
som inverkan af en genom agitation åstadkommen massuggestion.434 

 
Kapital och arbete behöver varandra. Detta till synes storsinta erkännande av ar-
betarna skall dock ses mot bakgrund av den konservativa devisen: var och en på 
sin rätta plats. När Branting motiverade den industriella demokratin med att 
denna skulle göra arbetarna till mer än bara kuggar i ett maskineri, kontrade 
SAF-organet med att det inte var något fel med att vara en kugge i maskineriet: 
 

Det är icke alls upprörande, att arbetarna äro ”blott kuggar i produktions-
maskineriet”. Samhällsmedlemmarna i gemen äro kuggar i ett maskineri, 
som de, om de icke gripas av ett löjligt övermod, icke ävlas att var för sig 
vilja dirigera. En harmonisk samverkan i det stora som i det lilla åstad-
kommes därav, att ”var och en sin syssla sköter”, så väl som hans för-
måga medgiver. Individer finnas, som genom särskilda egenskaper giva 
samhällsutvecklingen en kraftigare impuls, men något mer än kuggar i 
denna utveckling bliva de dock oftast icke. Till lycka för kulturlivet 
kunna icke alla bliva ledare.435 

 
Det mest framträdande draget i den arbetsgivarideologi som hittills kunnat ur-
skiljas har varit förenandet av en tydlig värdekonservatism med en ekonomisk 
liberalism, vars frihetsideal tangerat socialdarwinismen. Enligt denna frihet skall 
det i en utsträckt mening råda fri konkurrens inom ramen för vad lagen tillåter. 
Men i arbetsgivarnas motstånd mot den industriella demokratin övergick försva-

––––––––– 
432 Se även detta arbete s 61. 
433 Industria, nr 20 1921 s 500; nr 21 1921 s 531ff; nr 26 1923 s 575f. 
434 Industria, nr 23 1921 s 590. 
435 Industria, nr 18 1922 s 371. 
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ret av den ekonomiska liberalismens frihetsideal till ett försvar av en mer kon-
servativ frihet. Denna konservativa frihet är inte i samma utsträckta mening en 
frihet att konkurrera inom ramen för vad lagen tillåter, utan mer en frihet att 
konkurrera inom ramen för vad den sociala positionen tillåter. Det är en frihet 
som har sin grund i den konservativa organismtanken, enligt vilken var och en 
har sin givna plats i den stora samhällskroppen.436 Det var utifrån detta perspek-
tiv som Industria, i citatet ovan, framhöll att inte alla kunde bli ledare. 

Den ideologiska komplexitet som synes vara befintlig bland arbetsgivarna har 
sitt ursprung i industrikapitalismens genombrott under 1800-talet. Det var då 
som borgarklassen växte fram som en ny överklass genom att den gamla aristo-
kratin och de nya storföretagarna närmade sig varandra. Därmed förenades också 
konservativa värderingar med en radikal ekonomisk liberalism,437 en förening 
som alltså ännu under 1920-talet präglade arbetsgivarideologin. Men det var inte 
bara frågan om en ideologisk komplexitet, utan det handlade också om att ar-
betsgivarna ändrade sin argumentation efter sakfrågan så att argumenten passade 
in med arbetsgivarnas intressen. Den ideologiska komplexiteten kan därmed 
också ses som en ideologisk inkonsekvens. Människan är, vilket framhölls i av-
handlingens metodologiska utgångspunkter,438 inte nödvändigtvis en rationell 
aktör, som alltid för sammanhängande och oföränderliga resonemang. Tvärtom 
hamnar aktören i en rad olika situationer, som leder till en rad olika reaktioner, 
vilka kan ställas mot varandra i en historisk undersökning som denna. 
Arbetsgivarnas intentioner var att värna de egna intressena, vilket fick till följd 
att de ideologiska budskapen såg olika ut i olika sammanhang. 

Beträffande den industriella demokratin menades denna inte kunna över-
brygga klyftan mellan kapital och arbete. De som underblåste arbetarnas fiend-
skap mot kapitalet förmodades av SAF-organet ha liten lust att sätta sig in i 
komplicerade frågor kring den ekonomiska och tekniska arbetsprocessen inom 
den moderna industrin.439 Industria framhöll nödvändigheten av att industrin led-
des enhetligt och kraftigt, inte demokratiskt.440 

1923 utmynnade diskussionerna om industriell demokrati i ett förslag från den 
av regeringen tillsatta kommittén. Förslaget gick ut på att bereda arbetarna in-
flytande på vederbörande företags förvaltning och därigenom också främja ar-
betarnas solidaritet med produktionen. Detta borde, enligt kommittén, ske genom 
ett inrättande av driftsnämnder. Driftsnämnderna skulle bestå av representanter 
för både arbetarna och arbetsgivarna. Nämnderna skulle fungera som rådgivande 
myndighet och inte ha någon beslutanderätt över företagens ledning. Till och 
med SAF betecknade, i ett utlåtande till kungen, förslaget som försiktigt. Försik-
tigheten hävdades dock vara taktisk och ett litet första steg mot en socialisering 
av näringslivet.441 Själva principen om industriell demokrati hävdades av SAF 
inskränka arbetsgivarnas naturliga handlingsfrihet: 
––––––––– 
436 Se detta arbete s 37. 
437 Se detta arbete s 35ff. 
438 Se detta arbete s 24. 
439 Industria, nr 3 1922 s 61. 
440 Industria, nr 14 1922 s 289. 
441 Industria, nr 1 1924 s 1–10. Se även Lundh 1987 s 257ff. 
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Den industriella demokratien medför alltså vittgående inskränkningar, 
icke blott ifråga om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, utan 
även ifråga om hans handlingsfrihet ifråga om valet av sina arbetare. 
Alltifrån det Svenska Arbetsgifvareföreningen bildades, har det varit ett 
av de väsentligaste målen för föreningens verksamhet att värna arbetsgi-
varens rätt i dessa båda avseenden.442 

 
SAF befarade vidare att disciplinen skulle gå förlorad genom att arbetsledning-
ens auktoritet underminerades när arbetarna fick ta del av företagets ledning:  
 

Det är en illusion att tro, att arbetarna själva kunna upprätthålla nödig 
ordning och arbetsflit; all erfarenhet visar, att detta endast kan ske genom 
arbetsbefälet.443  

 
SAF höll det alltså för otroligt att arbetarna själva skulle kunna upprätthålla ar-
betsfliten. Tanken att den industriella demokratin skulle kunna förbättra relatio-
nerna mellan arbetare och arbetsgivare avvisades också: 
 

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare på en arbetsplats är gott, 
när vardera förstår sin naturliga rätts- och intressesfär och verkar för att 
inom densamma på ett klokt och planmässigt sätt tillvarataga sina fördelar 
utan intrång på den andres område.444 

 
Arbetarna måste disciplineras uppifrån. När arbetarna accepterar sin naturliga 
plats i den hierarkiska ordningen, kommer också relationen till arbetsgivarna att 
bli bra. 

I riksdagen fanns det inte någon majoritet för industriell demokrati, varför det 
socialdemokratiska förslaget föll 1924. Överhuvudtaget ledde debatten om in-
dustriell demokrati inte till några omfattande reformer inom industrin.445 Den 
politiska demokratin åtföljdes med andra ord inte av någon industriell motsva-
righet. I Industria hävdades majoriteten ha ”dunkel kännedom” om de ekono-
miska krafterna och således ingen möjlighet att bemästra dem. Den industriella 
demokratin förklarades därför dömd att misslyckas. Det sades förvisso inte vara 
något fel i att sträva uppåt, men en dylik strävan måste följas av ett sunt ekono-
miskt omdöme: 
 

I den delen är det dock åtskilligt som brister, ehuru det vore synd att giva 
den stora arbetaremassan skulden för att så är förhållandet. Lika litet som 
en skomakare kan sy en rock förrän han lärt sig det, lika litet kan en ar-

––––––––– 
442 Citerat efter Industria, nr 1 1924 s 4. 
443 Citerat efter Industria, nr 1 1924 s 7. 
444 Citerat efter Industria, nr 1 1924 s 7. 
445 Lundh 1987 s 368, 492; Schiller 1974 s 43–50. 
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betare eller vilken annan som helst förstå de ekonomiska sammanhangen, 
förrän de blivit klarlagda för honom.446  

 
Anslutningen till kapitalismen respektive socialismen handlade inte om värde-
ringar utan om ren och faktisk kunskap. Arbetsgivarna menade sig vara i besitt-
ning av den kunskapen och visste därför också vilket som var den objektivt rik-
tiga vägen att gå. Arbetarna sades däremot sakna ekonomiskt förstånd och de var 
därför följaktligen i hög utsträckning socialister.447 
 

Mot en självupplevd hegemoni 
1924 började konjunkturen vända uppåt igen. Inom det politiska livet fortsatte 
minoritetsregeringarna att avlösa varandra. Socialdemokratin fick som mest 41% 
av rösterna under 1920-talet och förmådde inte, trots att den innehade regerings-
makten under tre olika perioder, föra någon socialistisk politik. Förhållandet be-
lyses av ett uttalande i andra kammaren av Arvid Lindman, efter det att social-
demokratin tillträtt regeringsmakten 1924. Lindman menade att den finansplan 
som regeringen lade fram egentligen hade kunnat läggas fram av vilken ministär 
som helst. Socialdemokraterna var medvetna om situationen. På den socialde-
mokratiska kongressen 1924 hävdade Branting att erövrandet av den politiska 
makten inte, så som socialdemokraterna en gång trott, var nog för att omdana 
samhället. Enligt Branting skulle det komma att ta tid att vidga demokratin till en 
social demokrati.448  

I slutet av januari 1925 insjuknade Hjalmar Branting och han dog i slutet av 
februari. Per Albin Hansson utsågs av partistyrelsen till tillförordnad partiledare 
för att på partikongressen 1928 väljas till ordinarie partiledare.449 Det var en mju-
kare socialdemokrati som härmed började ta form. Framför allt började klass-
kampsprofilen så smått att tonas ner.450  

Svängningarna inom socialdemokratin uppfattades också av arbetsgivarna. 
Industria raljerade över att socialismen ”[…] äger en utmärkt anpassningsför-
måga efter tidsomständigheterna och efter publiksmaken”.451 Vidare framhölls 
att det ”[…] som är renodlad socialism nu, skulle för blott tio år sedan ej ha be-
tecknats så”.452 Den socialdemokratiska minoritetsregeringen menades inte ens 
veta vad socialism är.453 Det sades finnas en tendens att lirka med socialismen 
för att göra den ”smaklig” för den moderna ekonomin: 
––––––––– 
446 Industria, nr 8 1925 s 170.  
447 Industria, nr 8 1925 s 171. 
448 Industria, nr 13 1924 s 307; Sven Anders Söderpalm, ”Arbetare och bönder”, i Från fattigdom till 

överflöd (1973) s 242; Sten Andersson 1990 s 63; Walter Korpi, Arbetarklassen i 
välfärdskapitalismen (1978) s 96f. 

449 Tomas Jonsson, ”Att anpassa sig efter det möjliga” (2000) s 218. 
450 Detta har jag diskuterat i uppsatsen “Folkhemsbegreppet – Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson”, 

i Historisk Tidskrift 2002:3. 
451 Industria, nr 2 1925 s 26. 
452 Industria, nr 2 1925 s 28. 
453 Industria, nr 3 1925 s 53. 
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Men om man ser noga efter, så är den upplysning socialdemokratien 
meddelat och allt fortfarande meddelar i ekonomiska ting knappast ägnad 
att giva arbetarmassorna en sann bild av de ekonomiska förhållandena. 
Det är nämligen påfallande, i huru hög grad till och med den nuvarande 
socialdemokratiens upplysningsverksamhet saknar kontakt med verklig-
heten. Ingenstädes, varken i herrar statsråds tal eller i den socialdemokra-
tiska pressens utläggningar, förekommer något positivt. Det är endast 
mångordiga, oratoriska omskrivningar av den gamla kända satsen, som 
predikats sedan socialismens barndom, att om blott en socialistisk pro-
duktionsordning blir genomförd, så blir samhället bättre.454 

 
Även om socialismen till det yttre ändrat karaktär, var den, enligt SAF-organet, 
ändå sig lik i grunden. Hela den socialdemokratiska upplysningsverksamheten 
hävdades sakna kontakt med verkligheten. Socialismen påstods ha misslyckats 
för att den stred mot ekonomiska naturlagar.455  

Enligt Industria hade SAP allt mer nödgats ”inrangera sig i den borgerliga 
miljön”, sedan de socialistiska doktrinerna ”obarmhärtigt kullkastats av verklig-
heten”. Den borgerliga miljön var den naturliga miljön, och det var den som sa-
des ha segrat: ”En orubblig maktställning har det [SAP] aldrig uppnått och torde 
heller aldrig kunna uppnå.”456  

Den oro som fanns bland arbetsgivarna efter demokratins införande hade 
kring 1920-talets mitt förbytts till självsäkerhet. Därmed varken sagt att striden 
mot arbetarrörelsen var avblåst eller att arbetsgivarna ställt sig bakom demokra-
tin. I samband med ”Kalmarupploppet” 1925 förklarades massans psykologi ha 
fått utlopp, och Industria försvarade den år 1899 införda Åkarpslagen – då kallad 
en klasslag av bland andra Karl Staaff – som skärpte straffet för hot eller våld 
mot ”arbetsvilliga”.457 Åkarpslagen hävdades i Industria vara ett skydd mot det 
”vilddjur”, som massan utgjorde:  
 

De senaste decenniernas demokrati har med förbiseende av den organise-
rade massrörelsen såsom nytt samhällsfenomen fört en ständig kamp mot 
Åkarpslagen. Den har småningom lyckats försvaga den och stärka den or-
ganiserade olagligheten.458 

 
I beaktande av konflikten i Kalmar hävdades utvecklingen mot gatstenens demo-
krati i det närmaste vara fullbordad: ”Det har blivit en regel för myndigheter av 
olika slag att giva efter för massans tryck under fullständigt missförstående av 
massans psykologi.”459 Industria beklagade att de administrativa organen undvek 

––––––––– 
454 Industria, nr 1 1926 s 1. 
455 Industria, nr 8 1927 s 194f. 
456 Industria, nr 16 1926 s 416. 
457 Industria, nr 10 1912 s 372. Se även Westerståhl 1946 s 241ff; Nerman 1938 s 233; Bäckström 

1967 s 312; Nordström 1938 s 364ff. 
458 Industria, nr 16 1925 s 376. 
459 Industria, nr 16 1925 s 376. 
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ansvaret för ”kraftiga ordningsåtgärder” och istället kastade sig ner vid den soci-
aldemokratiska regeringens fötter.460 
 

Den rätta och fostrande friheten 
1925 hölls den allmänkyrkliga världskongressen i Stockholm. Kongressen be-
handlade frågor om industrin, kapitalet samt de ekonomiska och sociala proble-
men. I en artikel för Industria av ekonomi-historikern och den uttalade luthera-
nen Karl Hildebrand, framhölls den svenska delegationens nyanserade hållning 
som karakteriserades av att kyrkans enda uppgift är att förmedla Guds frälsning. 
Genom att Kristi evangelium når ut till människorna träder nya andliga värden 
fram. Kyrkan innehar en religiös-etisk roll. Hildebrand konstaterade vidare nöjt 
att Svenska kyrkan inte tycktes se något negativt i en stegring av produktionens 
effektivitet så länge det ekonomiska livet inte bara fungerar som ett medel till 
egoistisk vinning. Denna syn stämmer också väl överens med den protestantiska 
arbetsetik, som enligt Max Weber präglar kapitalismens anda. Arbetet har en 
moralisk funktion, men det är inte fel att tjäna pengar så länge man gör sin plikt. 
Härmed legitimeras kapitalismen av protestantismen.461 Hildebrand gjorde en 
poäng av just det faktum, att de svenska delegaterna vände sig mot den själviska 
strävan, men inte förkastade vinstbegäret som drivkraft i det ekonomiska livet, 
då vinststrävanden utgör uppbyggande element i samhällsekonomin.462  

Lika fullt är det tydligt att Hildebrand skilde på kyrkligt och ekonomiskt liv, 
och i den mån de svenska delegaternas uppfattningar stred mot näringslivsintres-
sen, kritiserades de för att ha bristande insikter om samhällsekonomiska krav:  
 

Tidningarna ha innehållit referat av förhandlingarna vid det ekumeniska 
mötet i Stockholm och däribland även av debatterna om kyrkans ställning 
till de industriella och övriga ekonomiska frågorna. Flertalet industriid-
kare torde med en axelryckning ha skjutit ifrån sig de gjorda uttalandena 
såsom opraktiska och betydelselösa. Mycket som framkommit gör också 
ett egendomligt och världsfrämmande intryck; vid sidan av kloka ord fin-
ner man rena utopier.463 

 
Hållningen pekar på att näringslivet inte längre behövde protestantismen som le-
gitimerande faktor, men att det i möjligaste mån ansträngde sig för att kapital 
och kyrka inte skulle stå mot varandra. Och ännu var arbetsgivarna stränga mo-
ralister, som gav sig ut för att vilja skydda landet från den nedbrytande socialis-
men. Till exempel hävdades den generösa socialpolitiken med penningunderstöd 
åt de arbetslösa sänka både moral och självkänsla, vilket inte alls beaktades av 

––––––––– 
460 Industria, nr 16 1925 s 377. 
461 Se detta arbete s 18f. 
462 Industria, nr 19 1925 s 468f; nr 20 1925 s 504. Se även Weber 1995 s 76f, 81. 
463 Industria, nr 19 1925 s 462. 
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socialdemokraterna: ”Inom detta parti fäster man ej samma avseende vid vårt 
folks moraliska hälsa och självkänsla som riksdagen gör.”464 

I Industria förespråkades istället fri konkurrens, en individernas fria tävlan, 
som talade till självbevarelsedriften. SAF-organet återgav ett föredrag som hölls 
vid föreningen Arbetets frihets årsmöte sommaren 1926 av professor Åke Hass-
ler: 
 

Men den ekonomiska friheten innebär icke endast ett oerhört ekonomiskt 
utan också ett stort moraliskt värde. När var och en fritt får ägna sig åt 
den näring och det arbete han vill och som passar hans läggning och 
krafter, så har han också det fulla ansvar för sin utkomst och framkomst. 
Icke samhället och dess ordning bär skulden för ett misslyckande, bärg-
ning och framgång bero på den enskildes insats av duglighet och kraft.465 

 
Friheten talar till självbevarelsedriften och får ett moraliskt värde genom att den 
därigenom fungerar fostrande. Den som är fri att konkurrera har bara sig själv att 
klandra vid ett eventuellt misslyckande. Detta är ånyo socialdarwinism. 

Ända sedan Industria grundades hade tidskriften, under objektivitetens flagg, 
sagt sig kämpa mot socialismen i frihetens namn.466 Det var dock sällan som 
friheten hävdades ha ett värde i sig. Den individuella friheten var inte till för in-
dividen, utan friheten försvarades vanligen utifrån nyttoaspekter. Om den inte, 
som i föregående citat, gavs ett moraliskt nyttovärde, hävdades den vara en för-
utsättning för ekonomisk tillväxt:  
 

Regeringen lika litet som det socialdemokratiska partiet över huvud 
tyckes veta, vad klockan är slagen och vad som kräves för stärkande av 
det som bär upp all social verksamhet och social lagstiftning, nämligen 
näringslivet. Detta skall slås i fjättrar genom en oförnuftig lagstiftning, rö-
relsefriheten inskränkas till den minsta möjliga, tyranni och övergrepp 
skola få florera på arbetsmarknaden och samhället hållas under trycket av 
ett olidligt klassvälde.467 

 
Socialdemokraterna anklagades för att vilja fjättra näringslivet, inskränka rörel-
sefriheten och lämna utrymme åt ett arbetarnas klassvälde. Under 1920-talet 
växte klyftan mellan socialdemokratin och de borgerliga i stort – inte minst till 
de frisinnade och liberalerna, sedan Frisinnade landsföreningens ledare C. G. 
Ekman 1926 bidragit till att bringa den socialdemokratiska regeringen på fall. 
Socialdemokratin ersattes av en koalition mellan frisinnade och liberaler med 
Ekman som statsminister.468  

––––––––– 
464 Industria, nr 1 1927 s 1. 
465 Industria, nr 14 1926 s 364. 
466 Se detta arbete s 50f. 
467 Industria, nr 5 1926 s 115. 
468 Industria, nr 9 1926 s 230ff; nr 12 1926 s 307ff. Se även Tingsten del I 1941 s 303. 
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Delar av de frisinnades program citerades gillande i Industria: ”En rationell 
produktion, utökad genom fri självverksamhet utan onödigt statsförmyndarskap, 
är grunden för ekonomiskt välstånd och socialt framåtskridande.”469  

Det kyliga politiska klimatet till trots genomförde ministären Ekman, med 
stöd av socialdemokraterna (och Bondeförbundet), 1927 en skolreform. Folk-
skolan gjordes därmed till en för alla gemensam bottenskola, som skulle under-
lätta övergången till högre skolor. Realskolan blev fyra- eller femårig och läro-
verken öppnades upp för flickor.470 I Industria fick reformförslaget kritik med 
anledning av att det ansågs lägga för stor vikt vid den bokliga kunskapens värde. 
Teoretisk kunskap ansågs förvisso bra, men högre bildning var i praktiken förbe-
hållet ett ”mindretal” av folkskolans elever. Övriga hade att gå från folkskolan 
till förvärvslivet. Därför borde folkskolans uppgift vara att förbereda dessa elever 
för en praktisk försörjningsverksamhet. Kunskapen skulle vara samhällets ”tjä-
nare” och ”fostra de unga”.471 Det lagda förslaget menades inte ta hänsyn till när-
ingslivets behov: 
 

Vill man i vårt land göra folkskolan till bottenskola, då måste man skänka 
den en gestaltning, som ger den allmän växtkraft och som förmår göra 
den verkligt populär. Men det blir den först då den ingiver en allmän 
känsla av, att barnen lämna den så, att de gå ut i livet bättre rustade än nu 
både till karaktär och till allmänna insikter, att de mera allmänt lämna 
folkskolan med en verklig glädje åt arbetet och med vilja till framgång, 
vilket ensamt förmår skänka individuell självtillit och tillfredsställelse.472 

 
Fortfarande var uppvärderingen av det världsliga arbetet, det vill säga  arbetsmo-
ralismen, tydligt uttalad i arbetsgivarnas budskap. Glädjen åt arbetet och viljan 
till framgång var det som ensamt ansågs skänka individuell tillfredsställelse.  

Enligt Leif Lewin hade alla de olika borgerliga förgreningarna i det här skedet 
av historien slutit upp bakom den klassiskt liberala frihetsdoktrinen. Lewin gör 
gällande att den borgerliga näringspolitiken under 1920-talet uppbars av tre le-
dande tankar: det liberala frihetsbegreppet, den liberala harmoniläran och den 
positiva näringspolitiken (lättnad av näringslivets ekonomiska pålagor): 
  

Under adertonhundratalet hade konservatismen haft ett eget frihetsbe-
grepp, den ”rätta friheten” som skulle användas för sedliga ändamål, den 
frihet ”i egentlig mening” som tog sig uttryck i fosterländsk pliktuppfyl-
lelse. Denna den gamla konservatismens tolkning av ordet spelar emel-
lertid inte någon roll i tjugotalets ekonomiska idédebatt; så gott som hela 
borgerligheten står nu samlad bakom det liberala frihetsbegreppet.473  

 

––––––––– 
469 Citerat efter Industria, nr 12 1926 s 311. 
470 Bengt-Olof Andersson, Den svenska modellens tredje kompromiss (2000) s 59-72. 
471 Industria, nr 7 1927 s 149ff.  
472 Industria, nr 7 1927 s 152. 
473 Lewin 1970 s 13, 21. 
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Jag menar att Lewin förbiser arbetsgivarna, som utgjorde en viktig del av högern 
och hela borgerligheten. Bland arbetsgivarna fanns det ännu en klar uppfattning 
om vad som var den rätta friheten. Det framgår bland annat av motståndet mot 
att folkskolan skulle göras om till bottenskola, ett motstånd som åter för tankarna 
till den konservativa organismtanken. Arbetsgivarna ville ha en folkskola, som 
reproducerade arbetarklassen genom att ge arbetarklassungdomarna en praktisk 
fostran inför det stundande arbetslivet. Den teoretiska bildningen tänktes förbe-
hållen mindretalet.  

De indirekta hänvisningarna till den konservativa organismtanken levde alltså 
kvar. Om var och en skötte sina sysslor skulle samhället fungera harmoniskt: 
”Kockpojken är bra i fartygsköket, men den befälhavare är en galning, som tager 
sina grytkockar till råds i en kinkig navigationsfråga.”474 I Industria förespråka-
des å ena sidan full frihet och konkurrens, å andra sidan åberopades idealet: ”Var 
och en på sin rätta plats.”475 

Även Arne Helldén har uppmärksammat det han betecknar som en ”egenartad 
fusion” av konservatism och liberalism under 1920-talet: ”Ledande nationaleko-
nomer var t ex högermän. Utifrån präktigt konservativa värderingar försvarade 
de ett liberalt ekonomiskt system.”476  

Enligt Helldén präglades Industria av två elitföreställningar: en kapitalistisk-
liberal och en traditionellt konservativ-patriarkalisk. Den senare föreställningen 
dominerade fram till 1930-talet, men båda riktningarna frodades och båda rikt-
ningarna vände sig mot socialismen.477 1920-talet utgjorde, enligt Helldén, en 
övergångsperiod. Den förindustriella konservativa och patriarkaliska överhetens 
samhälls- och människosyn gjorde sig ännu gällande. Språkbruk och metaforer 
avslöjar en social arrogans, som kan förknippas med det förindustriella samhäl-
lets bild av arbetaren:  
 

I Industria liksom i borgerlig press beskrivs arbetaren ännu en god tid ef-
ter det demokratiska genombrottet med gamla beprövade epitet som 
”omogen”, ”lättsinnig”, ”fräck”, ”tilltagsen”, ”okynnig”, stundom ”fog-
lig”, ”rask” och ”villig”.478 

 
Bland arbetsgivarna fanns det, menar Helldén, en oro för att något värdefullt var 
på väg att försvinna:  
 

Den moderna tiden befaras utplåna det som i det patriarkaliska systemet 
brukade förknippas med kristen eller luthersk moral eller med en sund, 
oreflekterad arbetsglädje.479 

 

––––––––– 
474 Industria, nr 1 1925 s 7. 
475 Industria, nr 1 1925 s 7. 
476 Helldén 1994 s 193. 
477 Helldén 1994 s 198. 
478 Helldén 1994 s 211. 
479 Helldén 1994 s 211. 
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Den stränga arbetsmoralismen gav ännu Industria en värdekonservativ prägel. I 
en i SAF-organet publicerad artikel av professor von Gonzenbach från Zürich, 
framhölls att våra liv är en drift till verksamhet:  
 

[…] vi förnimma intensiv arbetsförpliktelse och känna oss omedelbart 
tillfredsställda och lyckliga, när vi verkat och strävat till utveckling och 
stärkande av våra gåvor. Att vara människa är att vara stridsman. Att 
lägga i vanhävd vad ödet lagt av gåvor i vår vagga är en försyndelse mot 
livet. Så lämnar oss i grund och botten overksamheten, det rent passiva 
njutningslivet innerligt otillfredsställda.480 

 
Att arbeta är moraliskt riktigt, det skänker verklig lycka, medan den lycka som 
kan upplevas i själva overksamheten, i att inte göra något ”nyttigt”, i förläng-
ningen leder till otillfredsställelse. Det ligger i människans natur att arbeta och 
det är på detta faktum som ett samhälles etik måste bygga. Arbetsglädjen hävda-
des vara ”livsnerven” i produktionen: ”Att arbeta är att leva.”481  
 

Fri konkurrens och kartellbildning 
Marknadsekonomins grundläggande idé är att produktionsmedlen skall vara pri-
vatägda. En maximering av friheten skall garanteras via det spridda ägande, som 
hävdas följa med den fria marknadens dynamik. Frånvaron av statlig inbland-
ning, utöver rättsstatens befogenheter, skall borga för att individerna tillåts agera 
efter sina egna viljor. De enda existerande hindren bör vara de enskilda perso-
nernas individuella begränsningar. På detta sätta skapas den fria konkurrens, som 
är grundläggande för marknadsekonomin. 

Med den så kallade andra industriella revolutionen i Europa på 1870-talet 
tilltog den internationella handeln, men den oreglerade internationella kapitalis-
men förde med sig problem. Marknaden var osäker för alla parter och hög- re-
spektive lågkonjunkturerna avlöste varandra. Från företagarhåll bildade man bo-
lag som grundades på principen om begränsad ansvarighet. Det innebar att den 
som köpte andelar (aktier) i ett företag bara kunde förlora den summa som sat-
sats. Under 1880- och 1890-talen blev det allt vanligare med större enheter. Bo-
lag slogs samman, karteller eller truster bildades för att skapa stabilitet.482  

Redan kring sekelskiftet 1900 hade det i Sverige blivit vanligare med kartell-
bildningar i syfte att begränsa konkurrensen och lågkonjunkturen under 1920-
talets början påskyndade maktkoncentrationen. De storföretag som utvecklat en 
god likviditet under krigstidens inflation klarade deflationen under lågkonjunktu-
ren bäst.483 Den svenska utvecklingen har beskrivits enligt följande av Olof 
Petersson:  

––––––––– 
480 Industria, nr 14 1930 s 371.  
481 Industria, nr 14 1930 s 372.  
482 R R Palmer & J Colton, Nya tidens världshistoria II (1990) s 100. 
483 Schön 2000 s 264, 295. C H Hermansson, Ägande och makt (1989) s 79. 
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En handfull personer med till stor del ärvt kapital, ärvda kontaktnät och 
utan någon personlig förankring hos de breda folklagren har haft en do-
minerande ställning i det ekonomiska livet och det moderna Sveriges 
samhällsutveckling.484  

 
Maktkoncentrationen på den fria marknaden utgjorde, enligt Industria, emeller-
tid inte något  problem:  
 

Ett monopol förutsätter ovillkorligen ett lagfäst överlåtande till ett företag 
eller en sammanslutning av företag av all produktion och försäljning av 
viss vara. Men våra s. k. truster äro underkastade den fria konkurrensen 
såväl som varje annat företag.485 

 
Den fria konkurrensen i samhället, som också ofta hävdas vara en förutsättning 
för den personliga friheten, hotas enligt Industria inte av trustbildningar, då inget 
hindrar de företag som står utanför trusten att gå samman för att konkurrera: ”Fa-
ran för ett trustmonopol är alltså ringa, under det däremot ett ’samhälls’-monopol 
kommer att medföra stor risk för allmänhetens utsugning.”486  

Medan statlig maktkoncentration alltså inskränker friheten och hämmar till-
växten, skapar ”organiskt” utvecklade truster stabilitet inom det ekonomiska li-
vet, vilket är till gagn för hela samhället: ”Kartell är samarbete på marknaden, 
syftande till ordning i stället för anarki.”487  

Med hänsyn till maktkoncentrationen på den ”fria” marknaden beslutade riks-
dagen 1925, att godta ett lagförslag om undersökning angående företag, som 
kunde anses ha en monopolistisk ställning. Lagens syfte skulle vara att före-
bygga maktmissbruk från just monopolistiska sammanslutningar, utan att hindra 
den sunda utvecklingen. Industria hoppades dock att lagen skulle bli en lagruin. 
Överhuvudtaget tonade det i SAF-organet fram en skepticism mot att lösa sociala 
missförhållanden och misshälligheter genom lagstiftning. Det hävdades i Sverige 
ha framträtt en övertro på lagstiftningens makt.488  

Under tidigt 1900-tal hade lagstiftningen betraktats som det verktyg med vil-
ket den medborgerliga friheten skulle skyddas och industrin räddas ”ur tvångsso-
cialismens dödsbringande famntag”,489 och ännu under 1920-talet försvarades la-
gar som värnade arbetsgivarnas intressen, såsom till exempel Åkarpslagen.490  

Det man i samband med motståndet mot trustlagstiftningen kan urskilja är en 
begynnande förskjutning i inställningen till lagstiftning. SAP hade trätt fram som 
ett potentiellt regeringsansvarigt parti och samtidigt sjönk antalet storföretagare i 
riksdagen successivt under 1920-talet. Arbetsgivarna började istället i högre ut-

––––––––– 
484 Olof Petersson 1991 s 51. 
485 Industria, nr 9 1925 s 205. 
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489 Se detta arbete s 50, 53. 
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sträckning förorda ordnade avtalsförhållanden mellan två likställda parter. 
Orosmolnet på himlen var framför allt de anarkistiska arbetarna, som menades 
visa dålig respekt för de slutna avtalen och som därmed hotade både näringslivet 
och den allmänna moralen. Ledande socialister beskylldes för att vara medb-
rottslingar i det sociala kriget genom att de godtagit angreppen på det privatka-
pitalistiska produktionssystemet. Inte inom någon annan lära hävdades individen 
betyda så lite som inom socialismen.491 

Synen på privata kartellbildningar förblev under 1920-talet positiv i Industria, 
och i en resolution från den världsekonomiska konferensen 1927 framhölls det 
att en rationell gruppering av olika företag kunde bromsa ”oekonomisk konkur-
rens”.492 I SAF-organet konstaterades att den ekonomiska utvecklingen lett fram 
till att det blivit allt vanligare med kartellbildningar samtidigt som dessa tende-
rade att få en internationell omfattning: ”Överallt kunna vi iakttaga en tydlig 
strävan att uppnå en på enhetligare sätt planerad produktions- och prispolitik. 
Näringslivets män vilja stabilisering.”493 

Med hänvisning till den tyske nationalekonomen Georg Halm framhölls att 
konkurrensen ändrat form, men inte försvunnit. Det väsentliga i den kapitalis-
tiska hushållningen menades vara att… 
 

[…] varornas marknadsvärdering och bytbarhet upprätthålles i full ut-
sträckning. Ingen avvikning från vägen till högsta ekonomiska rationalitet 
förekommer. Man har undgått några av den fria konkurrensens nackdelar, 
dess tendens till krisartade utslag, därigenom att ett flertal enskilda ge-
mensamt reagera på alldeles samma sätt i en likartad situation.494 

 
Arbetsgivarargumentationen kring privat kartellbildning implicerade omedvetet 
att marknaden de facto inte klarar att reglera sig själv och att det därför behövs 
karteller som kan stabilisera förhållandena. I själva verket gjordes det paradoxala 
uttalandet att näringslivets sammanslutningar vill kontrollera marknaden för att 
befrämja en sund konkurrens. Det betonades ivrigt att det är skillnad på frivilligt 
ingångna karteller och statliga tvångskarteller. De frivilliga kartellerna ansågs 
tvungna att ta hänsyn till marknaden och till vinstkrav som framkallar rationali-
seringar, som i sin tur minskar produktionskostnaderna, medan de statliga kar-
tellerna bara har att njuta av sitt egenhändigt skapade monopol.495 

Tendenser till samförstånd mellan SAF och arbetarrörelsen 
År 1927 fyllde SAF 25 år. Det tal som SAF-ordföranden och högerpolitikern 
Hjalmar von Sydow höll under jubileumsfirandet gick i samförståndets tecken: 
 
––––––––– 
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Liksom varje normalt utrustad människa har en högerarm och en vänster-
arm, på samma sätt bör varje modernt utvecklat samhälle hava en höger 
och en vänster, i politiken ett högerparti och ett vänsterparti, på arbetets 
område en arbetsgivareorganisation och en arbetareorganisation. Men 
samhällets bästa kräver i min tanke, att ingendera av dessa organisationer 
blir den andra så avgjort överlägsen, att han kan krossa eller besegra den. 
Om däremot båda  organisationerna ungefärligen hava samma styrka, den 
ena drar åt höger och den andra drar åt vänster, så förefinnas förutsätt-
ningarna för att kursen går rakt fram, i annat fall äventyrar man, att färden 
slutar i diket.496  

 
Med det faktum i beaktande, att jubileumstal tenderar att präglas av en försonlig 
attityd, kan det ändå konstateras att von Sydow gav uttryck för en dittills outtalad 
generös hållning till både demokratin och arbetarrörelsen. Så sent som på våren 
1924 hade till exempel Industria ansett fackföreningarna vara ”[…] angreppsor-
ganisationer på politisk grund och arbetsgivareföreningen en opolitisk försvars-
organisation, detta både historiskt sett och nu”.497 Det man kan skönja hos von 
Sydow är en attitydförändring: 
 

Under de 25 år, varunder Arbetsgifvareföreningens verksamhet fortgått 
hava regeringarna växlat, den ena har följt efter den andra; vi hava sett 
konservativa, liberala, socialdemokratiska och folkfrisinnade regeringar, 
och även helt opolitiska regeringar vid makten. Jag vågar emellertid säga, 
att i fråga om behandlingen av de ärenden, som falla inom Arbetsgifvare-
föreningens verksamhetsområde, skillnaden mellan de olika regeringarna 
icke varit stor. Sympatierna må nu hava legat på den ena eller andra sidan, 
så har jag icke kunnat finna annat än att i tvister mellan arbetsgivare och 
arbetareregeringarna förfarit opartiskt – jag vet icke något fall, där reger-
ingen lagt sitt tunga inflytande i vågskålen till förmån för den ena parten 
mot den andra.498 

 
Ehuru von Sydows minne av historien synes ha svikit honom flagrant, var det ett 
kraftfullt erkännande av arbetarrörelsens organisationer. Jag vill hävda att detta 
kan relateras till att socialdemokratin, trots tre regeringsperioder under 1920-ta-
let, inte förmådde driva någon radikal reformpolitik, och att demokratiseringen 
varken ledde till massvälde eller socialisering, så som arbetsgivarna fruktat. Se-
dan arbetsgivarna konstaterat att socialdemokratins tillgång till regeringsmakten 
inte lett till någon omvälvning av samhället kunde de hårdaste angreppen mot 
SAP och hela arbetarrörelsen tills vidare tonas ner. Industrikapitalismen upplev-
des inte längre vara så hotad som den tidigare befarats vara.  

Det kan i sammanhanget också vara värt att notera, att arbetarrörelsen vid 
1920-talets slut kommit att inta en mer försonande inställning till industrins ra-

––––––––– 
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tionaliseringsåtgärder,499 något som även det torde ha tilltalat arbetsgivarna. 
Hjalmar von Sydows vilja till samförstånd fick annars inget omedelbart genom-
slag på arbetsmarknaden. Första halvåret av 1928 var konfliktfyllt.500  

Ministären Ekman bar på planer om en arbetsfredslagstiftning och i januari 
1927 hade ett förslag lagts fram i frågan. Förslaget innehöll utkast till lagar om 
kollektivavtal och arbetsdomstolar. Viktigt var att arbetsinställelser inte skulle få 
företas så länge ett ingånget kollektivavtal ägde giltighet (§ 4). ”Vilda” strejker 
skulle därmed förbjudas i lag. Förslaget sändes ut på remiss till de organisationer 
som skulle beröras av lagstiftningen, det vill säga fackföreningsrörelsen och ar-
betsgivarna. Regeringen fick SAF med sig, men inte LO. Då socialministern 
sade sig ha fått in synpunkter som var värda att beakta, drogs den tilltänkta pro-
positionen tillbaka.501 Istället lade regeringen fram i stort sett samma lagförslag 
året efter. Enligt regeringen hade de lagar som föreslagits redan blivit praxis på 
arbetsmarknaden, men i remissdebatten den 18 januari hävdade Per-Albin Hans-
son att lagförslaget angående kollektivavtalet var ämnat att försvåra de arbetande 
klassernas strid för bättre levnadsvillkor.502  

Förslaget gick trots allt igenom båda kamrarna, då ministären Ekman erhöll 
stöd från de borgerliga partierna. Därmed hade den frisinnade regeringen instiftat 
den lag som SAF så länge åstundat, nämligen att brott mot ingångna avtal skulle 
bestraffas. SAF-ordföranden Hjalmar von Sydow hälsade den nya lagstiftningen 
med glädje, och enligt Industrias bedömning var det framlagda förslaget välskri-
vet och hade en klartänkt motivering. Det principiella motstånd mot lagstiftning, 
som arbetsgivarna givit uttryck för när det gällde trustkontroll, var inte längre 
lika principiellt. Inom arbetarrörelsen höjdes röster om att lagstiftningen skulle 
försvåra träffandet av nya kollektivavtal, men kritiken från arbetarrörelsens or-
ganisationer ansågs i Industria vara byggd på politiska hänsyn istället för på 
sakliga argument.503  

Med arbetsfredsfrågan radikaliserades arbetarrörelsen. När så SAP inför valet 
1928 gick in i en informell valallians med kommunisterna, användes detta av de 
borgerliga partierna i valkampanjen. Högerns ungdomsförbund tryckte upp affi-
scher med ett motiv föreställande ryska ockupationssoldater på svensk mark, och 
förde fram parollen att en röst på ”Arbetarepartiet” var en röst på Moskva. Re-
sultatet av det så kallade kosackvalet blev att den socialdemokratiska röstandelen 
minskade.504 Med anledning härav riktade Industria följande uppmaning till 
SAP: ”Betänk att du är dödlig!”505  

––––––––– 
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SAF-organet tillskrev den borgerliga ”kartellen” valsegern och förhoppningen 
uttrycktes att de borgerliga partierna nu skulle befästa segern genom fortsatt 
samverkan.506 Så blev dock inte fallet, utan istället bildade Arvid Lindman en ren 
högerregering. Däremot inbjöd ministären Lindman till samarbete mellan ar-
betsmarknadens parter. Lindmans socialminister inviterade SAF och LO till 
samtal i riksdagshuset. LO hade redan tidigare aviserat att man önskade ta sig ur 
det konfrontationsklimat, som rått sedan striden om kollektivavtalet. Både SAF 
och LO tackade ja till att träffas. I Industria framhölls att konferensen varit en 
framgång och att den fortlöpt med glädje och optimism, medan ”Moskvamän-
nen” larmade utanför murarna.507 

Arbetsfredskonferensen innebar ett faktiskt närmande mellan arbetsmarkna-
dens parter, även om åsikterna gick isär när det gällde att formulera hur samför-
ståndet skulle se ut. Frågan kom inte att lösas under arbetsfredskonferensen, som 
i första hand bör ses som en viljeyttring. Emellertid tillsattes en arbetsfredsdele-
gation med representanter från SAF och LO. Uppgiften var att utröna hur sam-
förståndet skulle kunna utvecklas.508 Delegationen presenterade sina resultat i en 
rapport och förespråkade sammanfattningsvis en förbättrad upplysningsverk-
samhet samt en bättre kontakt mellan arbetsledningen och arbetarna.509  

I Industria betonades att både arbetarnas och arbetsgivarnas huvudorganisa-
tioner hade samhällets bästa för ögonen, och parterna var beroende av varandra. I 
sin strävan efter att tillstyrka den positiva andan mellan parterna visade Industria 
emellertid att arbetsgivarsidan ännu i paternalistisk anda betraktade arbetarna 
som en särskild stam av människor: ”Industriföretaget behöver en tränad, yrkes-
skicklig arbetarstam, som finner sig väl i företaget […].”510 

Beträffande SAP föranledde valförlusten 1928 en utvärdering, som beredde 
marken för ett ändrat förhållningssätt till kommunisterna, vilka skulle komma att 
bekämpas i kampanjliknande former. Partiet upprättade till och med en intern 
organisation för att sköta kampanjen. Vidare skulle pålitliga socialdemokrater 
inom fackföreningarna engageras i syfte att motarbeta kommunisternas infly-
tande över facket. LO:s ledning ställde sig inte omedelbart positiv till den anti-
kommunistiska kampanjen, men gav med sig under våren 1929.511 Att det inte 
bara handlade om en formell eftergift till socialdemokraterna belyses av SAF:s 
styrelseberättelse, som gav beröm till LO för att under 1929 bedrivit ett fram-
gångsrikt ”saneringsarbete” inom organisationen. Arbetarrörelsens båda huvud-
organisationer var nu markerat anti-kommunistiska.512 

För Per Albin Hansson var det inte tillräckligt att avgränsa sig från kommu-
nisterna. Hansson ville också tvätta bort klasspartistämpeln. I en artikel i Ny Tid 
från hösten 1929 skrev han, att där ”[…] klassbegreppet verkar avgränsande och 
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isolerande, där öppnar folkbegreppet i stället vägarna till samarbete […]”. Hans-
son förkunnade vidare att det kan ”[…] knappast heller råda något tvivel därom 
att folkbegreppet är på ett helt annat sätt samlande än klassbegreppet och att 
alltså även agitatoriskt det förra ger ett bättre resultat än det senare”.513 I ytterli-
gare en artikel senare samma höst förklarade han att den ”vulgära klasskamps-
förkunnelsen” inte hade något stöd i partiprogrammet.514 Hansson förespråkade 
också ett brott med den arbetsgivarkritiska linjen, och ställde sig öppen för sam-
arbete med både arbetsgivarna och de borgerliga partierna.515 

Sammanfattning 
I Industria levde skepticismen mot demokratin kvar. Enligt SAF-organet fanns 
det en övertro på demokratin och Brantings andra ministär anklagades för att 
vara en klassregering av renaste vatten. Demokratins genombrott skapade där-
emot optimism inom SAP, som förde fram den industriella (eller ekonomiska) 
demokratin som ett naturligt nästa steg att ta efter den politiska demokratins ge-
nomförande.  

Arbetsgivarmotståndet mot den industriella demokratin var dock kompakt. 
Arbetsgivarnas argumentation i denna fråga tydliggör också den komplexitet och 
spännvidd som präglade arbetsgivarnas ideologi. Enligt Leif Lewin hade den 
konservativa frihetsuppfattningen spelat ut sin roll under 1920-talet och så gott 
som hela borgerligheten kom att stå samlad bakom det liberala frihetsbegreppet. 
Jag menar att Lewins tolkning är felaktig. Lewin förbiser i sammanhanget åtmin-
stone arbetsgivarna, som understundom förespråkade en radikal ekonomisk libe-
ralism som tangerade socialdarwinismen, för att i nästa ögonblick anknyta till 
den konservativa organismtanken och den därmed sammanhängande konserva-
tiva friheten. Var det någonstans som arbetsgivarna inte verkar ha befunnit sig 
ideologiskt under denna tid, så var det i den liberala mittfåra, som hela borger-
ligheten, enligt Lewin, hade samlats kring. 

När Hjalmar Branting gjorde gällande, att den industriella demokratin skulle 
göra arbetarna till mer än bara kuggar i maskineriet bemöttes han av Industria 
med kommentaren, att det inte var något fel med att vara en kugge i maskineriet. 
Alla ansågs inte kunna bli ledare, men om var och en istället redligt skötte sina 
sysslor skulle det uppstå en harmonisk samverkan i samhället. I ett av SAF avgi-
vet yttrande sades den industriella demokratin inskränka arbetsgivarnas ”natur-
liga handlingsfrihet”. Om arbetarna skulle tillåtas få inflytande över arbetsled-
ningen, befarade SAF att arbetsdisciplinen skulle gå förlorad. Tron att arbetarna 
själva skulle kunna upprätthålla arbetsfliten hävdades vara en ”illusion”. Förhål-
landet mellan arbetsgivare och arbetare sades vara gott ”när vardera förstår sin 
naturliga rätts- och intressesfär”. Den industriella demokratin sågs av Industria 
som ett revolutionärt hot och som ett första steg mot en socialisering av produk-
tionsmedlen. Arbetarrörelsen menades inte göra arbetarna någon tjänst med sina 
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maktsträvanden. Enligt SAF-organet måste industrin ledas enhetligt och kraftigt, 
inte demokratiskt. Det som här försvarades av arbetsgivarna var inte den liberala 
grundsatsen om fri konkurrens inom ramen för vad lagen tillåter, utan en fri kon-
kurrens inom ramen för vad den sociala positionen tillåter enligt de rådande 
normerna. Detta var en konservativ frihet, förankrad i den konservativa orga-
nismtanken. 

Den konservativa organismtanken skymtade även fram i arbetsgivarnas mot-
stånd mot skolreformen 1927. När folkskolan gjordes till en för alla gemensam 
bottenskola, som skulle underlätta övergången till högre skolor, skrevs det i In-
dustria, att teoretisk kunskap var förbehållen ett ”mindretal” av folkskolans ele-
ver. Resten skulle gå från folkskolan till förvärvslivet och därför borde folksko-
lans uppgift vara att förbereda dessa elever för en praktisk försörjningsverksam-
het, så att kunskapen blev samhällets tjänare. Arbetsgivarintentionen förefaller 
med andra ord ha varit att forma ett samhälle som reproducerade arbetarklassen 
och den kapitalistiska ordningen, och argumentationen anpassades också så att 
den i alla avseenden tjänade näringslivets intressen. I Industria förenades ännu 
under 1920-talet det konservativa försvaret av den gamla samhällsordningen och 
de liberala argumenten för den fria ekonomin. 

Arbetsgivarnas frihetsuppfattning komplicerades ytterligare genom debatten 
om maktkoncentration på den fria marknaden. Arbetsgivarna stred mot socialis-
men bland annat på grundval av att socialismen menades utgöra ett hot mot den 
fria konkurrensen. När så frågan om det privata näringslivets trustbildningar och 
dessas monopoliserande verkan kom på tal, tvingades arbetsgivarna återigen 
tänja på ideologins gränser. Enligt Industria hotas inte den fria konkurrensen av 
privata trustbildningar, eftersom de företag som står utanför trusten själva är fria 
att gå samman för att hävda sig. ”Organiskt” utvecklade trustbildningar menades 
till och med skänka en positiv stabilitet åt det ekonomiska livet. Det som därmed 
tonade fram i Industria var ett omedvetet och ofrivilligt underkännande av den 
fria marknadens förmåga att reglera sig själv.  

I försöken att anpassa argumentationen till egna intressen vecklade SAF och 
Industria in sig i ett ideologiskt virrvarr. Detta intryck förstärks ytterligare när 
synen på lagstiftning beaktas. I diskussionen om en lagstiftad trustkontroll häv-
dade Industria att det uppstått en övertro på lagstiftningens makt, när det kom till 
att lösa sociala missförhållanden. Däremot försvarade SAF-organet Åkarpslagen 
med emfas i samband med Kalmarkonflikten 1925, och arbetsfredslagstiftningen 
1928 mottogs positivt av SAF.  

Medan lagstiftningen under tidigt 1900-tal betraktats som det verktyg med 
vilket den medborgerliga friheten skulle skyddas och industrin räddas från soci-
alismen, hade arbetsgivarna under 1920-talet kommit att inta en mer kluven håll-
ning till lagstiftande åtgärder. De var för lagstiftning när det ansågs bra för när-
ingslivet och emot när det ansågs dåligt. Det är sannolikt, menar jag, att arbets-
givarnas ändrade förhållningssätt i lagstiftningsfrågor hade med demokratise-
ringen och SAP:s relativt nyvunna roll som ett potentiellt regeringsansvarigt 
parti att göra. Med SAP vid makten ökade risken för en lagstiftning som miss-
gynnade arbetsgivarna.  

Från 1920-talets mitt minskade ändå de värsta arbetsgivarfarhågorna sedan det 
visat sig att SAP inte kunnat omvälva det borgerliga samhället – demokratins 
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genombrott till trots. I Industria förkunnades att SAP nödgats ”inrangera sig i 
den borgerliga miljön”, då de socialistiska doktrinerna ”obarmhärtigt kullkastats 
av verkligheten”. Enligt SAF-organet hade SAP med andra ord tvingats ge vika 
för den borgerliga hegemonin. Mot bakgrund av denna utveckling gav Hjalmar 
von Sydow arbetarrörelsen ett mäktigt erkännande i sitt tal i samband med SAF:s 
25-årsjubileum. Det var, enligt von Sydow, lika naturligt att det i samhället fanns 
en politisk höger och en politisk vänster samt en arbetsgivareorganisation och en 
arbetareorganisation, som att en normalt utrustad människa hade en vänster- och 
en högerarm. Bara ett par år tidigare hade emellertid fackföreningarna, av In-
dustria, utmålats som ”angreppsorganisationer på politisk grund” medan arbets-
givareföreningen beskrevs som ”en opolitisk försvarsorganisation”. 

Hand i hand med värnandet av en ömsom socialdarwinistisk och ömsom kon-
servativ frihet gick troget uppmaningarna till anpassning och skötsamhet. Konti-
nuiteten från den protestantisk-asketiska etiken är tydlig, även om det rörde sig 
om en sekulariserad lutherdom. Det hette inte längre: ”Bed och arbeta”. – Men 
väl: ”Att arbeta är att leva”. Glädjen åt arbetet och viljan till framgång sades vara 
det som skänkte individen verklig tillfredsställelse, medan det passiva njutnings-
livet lämnade människan otillfredsställd. Karl Hildebrand, som för Industrias 
räkning kommenterade den allmänkyrkliga världskongressen i Stockholm 1925, 
skiljde på kyrkligt och ekonomiskt liv, men betonade kyrkans religiösa och 
etiska roll och gjorde sitt bästa för att förena kyrkans värderingar med kapitalets. 

Den självupplevda hegemonin utmanas 1931–
1938 

Till kapitalismens försvar 
Efter första världskriget hade Europa förlorat positionen som världens ekono-
miska centrum till USA. När så börsen i New York kraschade hösten 1929 fick 
det långtgående verkningar i stora delar av världen. 1931 nådde krisen Europa 
och då även Sverige. Först drabbades exportindustrin genom att efterfrågan på 
svenska produkter minskade, vilket i sin tur ledde till prisfall och så småningom 
även till ökad arbetslöshet.516  

Den begynnande samförståndsandan på arbetsmarknaden påverkades negativt 
av krisen och en rad arbetskonflikter bröt ut. Den mest omtalade och dramatiska 
konflikten utspelade sig vid Graningeverkens sulfat- och sulfitfabriker i Ådalen. 
När arbetarna vid Graningeverken tog till strejk sommaren 1931 kallade arbets-
givarna in ”arbetsvilliga” (strejkbrytare), varvid några av dessa misshandlades. 
Länsstyrelsen begärde och fick då hjälp av militären. Så småningom nådde ett 
demonstrationståg på några tusen personer destinationen Lunde, där strejkbrytare 
fanns inhysta. Militären kände sig hotad och öppnade eld mot demonstranterna, 

––––––––– 
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vilket fick till följd att fem personer dödades och fem skadades. Enligt Ådals-
kommissionens betänkande rådde det emellertid inga tvivel om att majoriteten av 
demonstranterna hade ett fredligt syfte.517  

Industria konstaterade att Svenska Arbetsgivareföreningen inte hade med pri-
märkonflikten att göra, då Graningeverken tillhörde Marmakoncernen, som inte 
ingick i SAF. Industria hade likväl synpunkter på det som skedde. Förklaringen 
till skeendet ansågs ligga i Ådalsarbetarnas ”självsvåldiga” sinnelag samt i att 
man under längre tid menades ha ”kelat” med arbetarna i Ådalen, som därför 
trott sig ha rätt att uppträda både obehärskat och lagstridigt: ”De synas rent av 
sätta en pervers stolthet däri.”518  

Skotten i Ådalen menades av SAF-organet ha varit en dyster men nödvändig 
åtgärd för att skingra strejkbrytarpsykosen, ”[m]en om sedan besinningslösa ef-
tergifter göras såsom ett slags försoningsåtgärd, förlorar hela aktionen sin ka-
raktär av nödvändighet.”519 Priset av att fem liv hade tagits fick, enligt Industria, 
inte kastas bort genom att eftergifter gjordes gentemot arbetarna. Tidskriften be-
klagade att sådana eftergifter redan gjorts genom att länsstyrelsen förbjudit an-
vändningen av ”arbetsvilliga”.520 

Inom SAP rådde sedan tidigare delade meningar om partiets framtida väg. 
Med skotten i Ådalen ökade misstron mot samförståndslinjen. Per Albin Hans-
son gjorde emellertid gällande att såväl arbetarsidan som myndigheter och ar-
betsgivare hade ansvar för det som skett. Beträffande arbetarsidans skuld hävda-
des den främst vila på de kommunistiska arbetarna. LO reagerade dock på döds-
skjutningarna med att på kongressen 1931 fatta beslut om att överge samarbets-
politiken och lämna Arbetsfredskommittén.521 

Den djupa internationella krisen fick alltså även återverkningar i Sverige. I en 
resolution tagen på den socialdemokratiska kongressen hävdades världsekono-
mins kris också vara kapitalismens stora kris: ”Aldrig förr har det kapitalistiska 
systemet så uppenbarat sin oförmåga att bemästra de mäktiga produktionskrafter, 
det kallat till liv.”522 

I Industria förklarades, med hjälp av Internationella handelskammarens ord-
förande, Abr. Frowein, att krisen inte alls kunde skyllas på det kapitalistiska sy-
stemet. Istället hävdades den individbaserade kapitalismen under 1800-talet ha 
lagt grunden till världens rikedom före första världskriget. Med första världskri-
get skadades den internationella handelssamverkan och efter kriget hade ord-
ningen inte återställts, vilket kapitalismen som sådan inte kunde klandras för. Det 
fria varuutbytet hade ersatts av en tilltagande isolering.523 

Trots arbetsgivarnas försvar av kapitalismen, var förtroendet för det mark-
nadsliberala samhället rubbat. Vid valet 1932 (”krisvalet”) gick SAP och Bon-

––––––––– 
517 Industria, nr 16 1931 s 441. För vidare diskussion om Ådalen se t ex Roger Johansson, Kampen 
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519 Industria, nr 11 1931 s 285. 
520 Industria, nr 11 1931 s 285. 
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522 Citerat efter Industria, nr 8 1932 s 198. 
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deförbundet framåt, medan högern och de frisinnade gick bakåt. Industria kom-
menterade valet enligt följande: ”Lavinen av elementära och klassegoistiska 
krafter sopade bort de förnuftsgrunder som borde varit ledande för valet.”524 Och 
vidare: 
 

Det kan undras varför en ekonomisk tidning som Industria håller denna 
politiska likpredikan. Valet har mest varit en strid om och för ekonomien. 
Ekonomien har blivit lidande på utgången. Den tål inga nya missgrepp 
och påfrestningar.525 

 
I den pressade situation som uppstått så återupptogs den hårda polemiken mot 
SAP. Socialdemokratin sökte, enligt Industria, utnyttja depressionen till att flytta 
fram socialismens positioner i syfte att avverka ”den privatkapitalistiska storsko-
gen”. Framför allt kritiserades den kostsamma satsningen på att skapa arbete åt 
de arbetslösa. Därtill hävdades arvskatten, som delvis skulle bekosta satsningen 
på att minska arbetslösheten, ha givits karaktären av ren ”kapitalkonfiskation”. 
Överhuvudtaget menades de föreslagna höjningarna av direkta skatter motverka 
sitt syfte och förvärra krissituationen genom att de lade nya bördor på näringsli-
vet. I ett yttrande från SAF till kungen sades arbetslösheten till stor del bero på 
att arbetarna hade för höga löner. Genom att regeringen därtill ville skapa statliga 
arbeten till gällande marknadslöner, skulle den ytterligare försvåra marknadsan-
passningen av lönerna.526 

I ännu ett yttrande avstyrkte SAF regeringens förslag om frivillig arbetslös-
hetsförsäkring för att förslaget bröt med den dittills förda ”arbetslinjen”. Denna 
hade inneburit att de hjälpsökande i första hand beretts arbete med ”nödtorftig” 
utkomst (nödhjälpsarbeten/reservarbeten), något som SAF med Hjalmar von Sy-
dow i spetsen för övrigt var emot när det infördes.527 En privat försäkring som 
skulle utfalla med kontantunderstöd vid arbetslöshet befarades minska pressen på 
arbetarna att vara skötsamma arbetare. Fortfarande sågs självbevarelsedriften och 
piskan som en lämpligare drivkraft än moroten. Det fanns en rädsla inom SAF 
för att det frivilliga försäkringssystemet skulle bli en statlig garanti mot låglöne-
arbete.528  

Industria gav uttryck för misstanken, att ministären Hansson skulle ha för-
verkligat socialismens idéer om SAP bara haft egen majoritet: ”En socialistisk 
minoritetsregering ryckes mot sin vilja ur faran, men en regerande socialism 
kastar sig  rakt i den.”529 SAF-organet kallade vidare regeringens 
arbetslöshetspolitik för planhushållning: ”Regeringens arbetslöshetsplan är en 
livlös teknokratisk konstruktion i stil med det sovjetryska produktionsskelet-
tet.”530  

––––––––– 
524 Industria, nr 20 1932 s 481. 
525 Industria, nr 20 1932 s 481.  
526 Industria, nr 3 1933 s 53ff; nr 5 1933 s 112f. Se även Bergström 1989 s 25. 
527 Se detta arbete s 100. 
528 Industria, nr 5 1933 s 123. 
529 Industria, nr 6 1933 s 141. 
530 Industria, nr 8 1933 s 196. 
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Industria drog sig alltså inte för att jämföra den demokratiskt tillsatta social-
demokratiska regeringen med den stalinstyrda sovjetiska diktaturen. SAF-orga-
net beklagade att den ekonomiska liberalismen i Sverige så lätt givit upp sina po-
sitioner och retirerat bit för bit under 1900-talets gång:  
 

Under ett tredjedels århundrade har den ekonomiska liberalismen i vårt 
land steg för steg frivilligt vikit från betydelsefulla ställningar. Den antili-
berala socialistiska minoriteten har haft en jämförelsevis lätt frammarsch. 
I dess framåtanda har ingenting brustit, men framgången har dock mest 
berott på det principiella motståndets bräcklighet.531 

 
Det goda självförtroende med vilket arbetsgivarna nalkats 1930-talet var nu som 
bortblåst. Från att kring 1920-talets mitt ha deklarerat att socialismen spelat ut 
sin roll, förklarades nu att den ekonomiska liberalismens företrädare givit socia-
lismen ett alltför bräckligt motstånd under 1900-talets tre första decennier. I In-
dustria hävdades det sunda förnuftet ha blivit förvisat till skamvrån:  
 

Den politiska agitationen rider på nationalekonomiska paradhästar, som 
ingenting annat äro än kulanta och kuranta namn, t. ex. J. M. Keynes. Vad 
Keynes värdigas anse och yttra – ett i dag och ett annat i morgon – tages 
obesett till intäkt för lättvindiga och angenäma ekonomiska grillfängerier, 
och förnuftet får aldrig vara med som prövosten.532 

 
SAP hade länge saknat ett realiserbart handlingsprogram, som alternativ till det 
kapitalistiska samhälle som partiet ville avveckla. Det fanns inte någon ”arbetar-
klassens nationalekonomi”, som den omstridde socialdemokratiske ideologen 
Nils Karleby uttryckte det.533 Lösningen för SAP:s del kom från England och 
liberalen John Maynard Keynes (1883-1946). Keynes menade, till skillnad från 
de flesta andra liberaler, att staten måste ta på sig ett stort ansvar när det uppstår 
kriser. Istället för att spara sig ur en kris bör man spendera sig ur den. Enligt Ke-
ynes finns det produktivt och improduktivt kapital. Det produktiva kapitalet ger 
arbete och köpkraft, medan det improduktiva kapitalet (sparade pengar) inte 
gynnar produktionen. Keynes förordade därför statliga ingripanden för att öka 
konsumtionen. Staten borde låna sig igenom de dåliga tiderna för att hålla pro-
duktionen, konsumtionen och sysselsättningen uppe i väntan på bättre tider. 
Engelsk liberalism utvecklades till svensk socialism, med framför allt Ernst Wig-
forss som pådrivande kraft.534  

För socialdemokratins vidkommande innebar Keynes idéer att staten kunde 
skaffa sig ett betydande inflytande över ekonomin utan socialisering. Tanken att 
ett förstatligande inte var nödvändigt i alla lägen började få fäste inom socialde-

––––––––– 
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532 Industria, nr 5 1933 s 108. 
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124 

mokratin. Som alternativ förde Ernst Wigforss fram den planmässiga hushåll-
ningen:  
 

Vi kunna socialisera den ena näringsgrenen efter den andra, men vi är in-
kopplade i ett stort ekonomiskt-liberalt system med den fria prisbild-
ningen på marknaden som bestämmande faktor. Socialisering är icke utan 
vidare detsamma som en planmässig hushållning.535 

 
Det föreföll Wigforss som viktigare att kontrollera ekonomin via en övergri-
pande planmässig centralstyrning än att äga produktionsmedlen.  

Industria jämförde socialdemokraternas expansiva politik med ett tåg som 
spårat ut och frågade sig om man därvidlag borde stanna och lyfta loket tillbaka 
på rälsen eller gasa på och då även dra med sig alla vagnarna ur spår. Män som 
Per Albin Hansson och den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt me-
nades förespråka den senare lösningen. Keynes idéer ansågs av Industria vara 
kontraproduktiva och leda till en överdimensionerad statsekonomisk sektor, som 
suddade ut gränserna mellan politiskt liv och näringsliv.536  

I maj 1933 kom den regerande socialdemokratin överens om en kompromiss 
med Bondeförbundet samt ett antal frisinnade i första kammaren. Krisuppgörel-
sen innebar att SAP kunde driva igenom väsentliga delar av sin arbetslöshetspo-
litik. Bondeförbundets villkor var att frihandelslinjen övergavs till förmån för en 
reglerad handel med jordbruksprodukter, på vilka priserna fallit under depressio-
nen. Socialdemokraterna hade historiskt sympatiserat med frihandlarna, då skat-
ter och tullar ledde till högre priser för konsumenterna.537  

Bondeförbundets agerande betraktades som ett svek av övriga borgerliga par-
tier,538 och i Industria kallades krisuppgörelsen för en ”borgerlig kapitulation”.539 
Enligt SAF-organet kunde den socialdemokratiska minoritetsregeringens age-
rande till och med betraktas som ett uppgivande av demokratin:  
 

I jämförelse med denna regerings machinationer voro de kända vågmäste-
rierna oskuldsvita. Ingen minoritetsregering i hela världen skulle kunna 
försöka sig på något sådant utan att uppgiva demokratien.540  

 
Det hela var, enligt Industria, en ”parlamentarisk kupp”, som kom att kosta den 
svenske skattebetalaren åtskilligt.541 

––––––––– 
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Ånyo hävdade Industria att SAP:s syfte var att införa en statsdrift motsvarade 
den i Sovjetryssland: ”Det är icke arten som skiljer våra statsarbeten från den 
[sovjetryska statsdriften] utan blott graden. Det är dit man så småningom vill 
driva oss!”542 SAF-organet jämförde också den intervenerande statsmakten med 
patronatet i det antika romerska riket:  
 

De politiskt och socialt inflytelserika i samhället förlänade svagare med-
borgare sitt beskydd och bistånd, och de senare, clientes, hade att för-
stärka det folkliga stöd, varav patronus, i det offentliga livet hade behov. 
Förbindelsen tillhör de starkaste och hållbaraste som kunna tänkas, ty 
ingendera parten har något intresse av att slita den.543 

 
Det som sades var att SAP genom sin understödspolitik i praktiken, likt romerska 
patroner, höll sig med klienter (i detta fallet arbetare), som besvarade det givna 
understödet med att rösta på socialdemokraterna, och att detta förhållande var 
tillfredsställande för båda parter.  

De mildare omdömena om SAP från slutet av 1920-talet hade alltså övergi-
vits. Tron att socialdemokratin hade liberaliserats menades ha varit felaktig: ”So-
cialdemokratiens liberalism var ingen bekännelse, utan en enda liten klut som 
skulle dölja vad som borde döljas tills det inte längre kunde döljas.”544  

Gustaf Söderlund, som 1931 efterträtt Hjalmar von Sydow som verkställande 
direktör för SAF, förklarade i ett föredrag det fria produktionssystemets välsig-
nelser: 
 

Det fria produktionssystemet innebär i princip, att varje individ skall äga 
rätt att fritt utnyttja sina personliga och ekonomiska resurser inom ramen 
av lagar och samhälleliga institutioner. Detta system har obestridligen 
starkt bidragit till att öka världens välstånd. Systemets mest utmärkande 
drag är dess automatiskt självreglerande förmåga. Över hela fältet av 
mänsklig strävan och mänskliga behov anpassas efterfrågan och tillgång 
utan några värderande och planerande ingrepp på det ena eller andra hål-
let.545 

 
Det fria produktionssystemets motsats utgjordes, enligt Söderlund, av det socia-
listiska (planhushållningen). Det kraftfulla ifrågasättandet av kapitalismen sades 
vara ett resultat av den internationella lågkonjunkturen.546 

Liksom von Sydow var Söderlund verksam högerpolitiker. Under åren 1927–
33 satt han i stadsfullmäktige, men avböjde därefter nya erbjudanden.547 Och lik-
som von Sydow hade Söderlund en stark ställning inom SAF. Han var visserli-

––––––––– 
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gen inte, som von Sydow, både vd och styrelseordförande, men väl vd och vice 
styrelseordförande (se tabell 2). 

Den opolitiska Arbetsgivareföreningen och samförståndsandan 
1933 vände konjunkturen uppåt. Sett ur ett internationellt perspektiv klarade 
Sverige den ekonomiska krisen ganska väl. Huruvida konjunktursvängningen be-
rodde på socialdemokraternas expansiva politik råder det delade meningar om i 
forskarvärlden.548 Oavsett vilket blev resultatet av konjunkturuppgången att 
socialdemokraternas legitimitet stärktes.549  

Kapitalismen var ifrågasatt och med krisuppgörelsen hade socialdemokraterna 
överskridit en barriär som arbetsgivarna knappast räknat med. SAP hade fått med 
sig ett borgerligt, om än historiskt sett i viss mån anti-kapitalistiskt, parti i en 
överenskommelse som gav socialdemokraterna möjlighet att för första gången 
föra en socialdemokratisk politik och dessutom splittra borgerligheten. Det är 
med utgångspunkt från detta händelseförlopp som den förnyade agitationen mot 
arbetarrörelsen, främst då SAP, och socialismen bör betraktas. Det är också ut-
ifrån detta perspektiv som den gryende samförståndsandan bör förstås. Utifrån 
den rådande situationen kom nämligen Gustaf Söderlund och SAF att formulera 
allt tydligare krav på att arbetsgivarna och arbetarna skulle sköta sina mellanha-
vanden utan statliga ingripanden. Vid ett föredrag vid LO:s skola i Brunnsvik 
sommaren 1935 hävdade Söderlund följande:  
 

Det är enligt min tanke lyckligast, om parterna på arbetsmarknaden prin-
cipiellt inrikta sig på att ordna sina mellanhavanden själva, även när det 
gäller andra ting än kollektivavtalens uppgörande. Om vardera parten i 
frågor, där man känner sig mest trängd, söker utverka statens ingripande 
för att komma ur svårigheterna, så står man snart på bägge håll mitt uppe i 
ett system, där friheten blir allt mindre och mindre till förmån för det 
statliga tvånget.550 

 
Söderlunds önskan var att hålla staten utanför arbetsmarknadsparternas intressen 
genom att skilja på organisationsarbete och partipolitik, och han var själv av upp-
fattningen att föredraget i Brunnsvik var epokbildande: ”Det var en för många 
helt främmande tanke, att en ledande arbetsgivarrepresentant skulle kunna bli in-
bjuden att tala till elever, lärare och andra vid L.O.-skolan.”551 

Sven Anders Söderpalm gör i Direktörsklubben gällande, att SAF utvecklades 
i ”opolitisk” riktning under Söderlunds ledning. Söderpalm bygger sin tes på Sö-
derlunds föredrag i Brunnsvik, på Nils Elvanders Intresseorganisationerna i da-
gens Sverige och på Lennart Lohses Arbetsgivarnas inställning till föreningsrätt, 
––––––––– 
548 Se till exempel Schön 2000 s 348ff; Mats Dahlkvist, Staten, socialdemokratin och socialismen 
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arbetarskydd och arbetstid i statsvetenskaplig belysning. Eftersom Elvander för 
sin del bygger på Lohse, är det rimligtvis hos den senare vi bör söka förklaringen 
till den upprepade tesen om SAF:s opolitiska hållning.552  

Lohse hävdade inte att SAF blev opolitiskt, utan att högern och arbetsgivarna 
gled ifrån varandra efter Hjalmar von Sydows tid, detta sedan arbetsgivarna upp-
fattat det som att högern intagit en alltför välvällig hållning till socialpolitik. SAF 
kom därmed, enligt Lohse, att i fortsättningen ”[…] befinna sig längst till ’hö-
ger’. Arbetsgivarna inom SAF kunna fortfarande antas i mycket stor utsträckning 
räkna sig till högerpartiet”.553  

Enligt Lohse ställde sig alltså SAF till höger om högern, även om många ar-
betsgivare fortfarande tillhörde högerpartiet. Av denna Lohses tolkning drar Nils 
Elvander slutsatsen att arbetsgivareföreningen blivit politiskt neutral, vilket i sin 
tur får till följd att Sven Anders Söderpalm, som nästa länk i kedjan, kallar 
Svenska Arbetsgivareföreningen för opolitisk.554  

Söderpalm framhåller förvisso att högern ytligt sett förlorade på SAF:s nya 
strategi, men att partiets personförbindelser med organisationen var så stark att 
de formella banden inte spelade någon roll.555 Även Söderpalm menar alltså att 
SAF:s band till högern var starka också fortsättningsvis. Felet är att Söderpalm 
inte skiljer på ord och handling. Gustaf Söderlund och SAF tillkännagav i ord sin 
opolitiskhet, men agerade i praktiken politiskt. Arbetsgivareföreningen inkom till 
exempel med yttranden, officiella skrivelser till kungen, i en mängd olika poli-
tiska spörsmål. Enligt vad som framgår av Industria inkom SAF bara under åren 
1936-1940 – det vill säga de första åren efter Söderlunds proklamation om att 
stat och näringsliv inte skall inkräkta på varandras områden – med 29 dylika ytt-
randen.556 Dessa kunde röra lag om förenings- och förhandlingsrätt, socialstyrel-
sens organisation, minimilönslagen, frågan om kvinnoarbetet och familjebildan-
det, om semester, om huruvida första maj skulle göras till arbetsfri helgdag eller 
inte, yrkesutbildningens utformning, frågan om konjunkturutjämning, om de 
partiellt arbetsföra, och mycket, mycket mer. Med en i det närmaste total konse-
kvens tog SAF ställning mot de förslag som lades fram av den socialdemokra-
tiska regeringen.557  

Det rörde sig från SAF:s sida om en mycket konkret och direkt inblandning i 
det politiska livet, en inblandning som under 1940-talet skulle bli än mer påtaglig 
i och med den intensiva debatt som uppstod kring Arbetarrörelsens efterkrigs-
program.558  

––––––––– 
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Gustaf Söderlund var inte opolitisk och Svenska Arbetsgivareföreningen blev 
inte opolitisk under dennes ledning. SAF:s vägval var inte moraliskt/ideologiskt 
betingat utan strategiskt och till stor del en fasad. Det primära syftet var att hålla 
en socialdemokratiskt styrd stat borta från arbetsmarknadsfrågorna. Här hade, 
enligt Söderlund, företagarna själva ett ansvar:  
 

Vilja de över huvud taget få behålla den fria företagsamheten, så måste de 
också tåla den fria konkurrensen. Det första villkoret för att de skola ha 
någon framgång i en samlad strävan att undvika ytterligare statsingripan-
den är att de för sin egen del bestämt avstå från alla krav på sådana ingri-
panden, som de från principiell och allmän synpunkt måste fördöma.559 

 
SAF hade historiskt varit för lagstiftning när denna kommit arbetsgivarna till 
godo, men emot när arbetsgivarna upplevde sig bli missgynnade.560 Arbetsgi-
varna hade till exempel så sent som 1925 försvarat Åkarpslagen och varit för en 
lagstiftning som skyddade ingångna arbetsavtal, men mot en trustlagstiftning.561 
Denna form av inkonsekvens måste elimineras om strävan efter att hålla staten 
borta från näringslivet skulle bli tagen på allvar. Det som med andra ord framför 
allt skedde under Gustaf Söderlunds ledning var att SAF:s anslutning till den 
ekonomiska liberalismen blev tydligare och mer konsekvent, men det skall inte 
tolkas som opolitiskhet.  

Det var också i detta skede som den så kallade samförståndsandan började ta 
form. Hans de Geer betonar att Gustaf Söderlund var medveten om lagstiftnings-
faran som hotade i och med att en ny statlig kommitté (Nothinska utredningen) 
tillsatts i slutet av 1934, något som också framgår av Söderlunds korrespondens:  
 

Man kunde med skäl befara en tvångslagstiftning av ena eller andra sla-
get, som berövade organisationerna och deras medlemmar erforderlig av-
tals- och rörelsefrihet samt gjorde dem beroende av statliga myndighe-
ter.562 

 
På arbetsgivarnas initiativ gick SAF och LO till regeringen, som lovade att av-
vakta resultatet av förhandlingarna mellan arbetsmarknadens två huvudorganisa-
tioner.563 

En viktig orsak till den bland arbetsgivarna gryende samförståndsandan var att 
SAF:s egen position hade försvagats relativt sett. Vid storkonflikten 1909 hade 

––––––––– 
559 Citerat efter Industria, nr 21 1935 s 500. Se även Gustaf Söderlund, ”Kunna parterna på 

arbetsmarknaden bevara sin självständighet gentemot staten?”, i Två anföranden i 
Landsorganisationens skola i Brunnsvik 19 augusti 1937 (1937) s 6f. Anförandena även 
publicerade i Industria nr 18 1937 s 471-476. 

560 Kjellström 1987 s 18. 
561 Se detta arbete s 107, 113, 116. 
562 Brev från Gustaf Söderlund till K.A. Bratt 23/9 1953, SAF:s arkiv F51A:1, Stockholms 

Företagsminnen. 
563 Ragnar Casparsson, Saltsjöbadsavtalet i historisk belysning (1966) s 95f; de Geer 1992 s 100; 

Birger Simonson, ”Den långa vägen till Saltsjöbaden”, i Saltsjöbadsavtalet 50 år (1989) s 46. 
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SAF, tillsammans med CA och SVF, kunnat lockouta nästan lika många arbetare 
som fackföreningsrörelsen tog ut i strejk. Genom utvecklingen under 1920- och 
1930-talen hade situationen blivit en annan.  
 
Tabell 5: Anslutning till SAF respektive LO 1931–1938 
Antalet delägare inom SAF samt anta-
let anställda arbetare inom SAF-an-
slutna företag 1931-1938 

Antalet LO-medlemmar 1931-1938 

                  Delägare               Arbetare 
 
1931              3 118                 308 400 
1932              3 265                 280 735 
1933              3 502                 259 007 
1934              3 755                 259 536 
1935              3 999                 290 880 
1936              4 308                 320 041 
1937              4 865                 353 449 
1938              5 449                 398 834 

 
 

1931 589 176 
1932 638 593 
1933 633 351 
1934 653 331 
1935 701 186 
1936 757 376 
1937 840 234 
1938 897 947 

Källa: Stig Nilsson, Under årens lopp 
(1990). 

Källa: Anders L Johansson & Lars 
Magnusson, LO andra halvseklet 
(1998) s 344. 

 
Den uppkomna obalansen mellan SAF och fackföreningsrörelsen (se tabell 4 och 
5) minskade lockoutvapnets effekter. Samtidigt fanns inte längre den samhörig-
het bland arbetsgivarna som krävdes för en offensiv agenda.564 Hans de Geer har 
skrivit: ”Det gällde nu för arbetsgivarna att söka sig fram till en ny strategi när 
den gamla visat sig ohanterlig.”565 

Med socialdemokratin vid den politiska makten och i väntan på resultatet av 
den nothinska kommitténs ansträngningar samt i beaktande av den egna försva-
gade maktpositionen, tog alltså SAF initiativ till direkta förhandlingar med LO. 
Sommaren 1936 tillsatte de båda organisationerna Arbetsmarknadskommittén.566 
Diskussionerna utgick initialt från en av arbetsgivarna genomförd inventering av 
den nothinska utredningen, vars förslag ansågs förvånade resonliga av Industria: 
 

Det har skett en sensationell förvandlingsakt med det mystiska ägg av 
jättefågeln Rock – sagodjur lika väl som urtidsdjur! – som statsminister 
Per Albin Hansson Sylvesterdagen 1934 lade i den nyutnämnda kommit-
téns höga hatt. Det härstammade så tydligt från den socialistiska avels-
gården att ovisshet om vad man väntade sig efter kläckningen syntes ute-
sluten. Alla borgerliga tidningar betraktade utredningen som en socialis-
tisk framstöt, och som hr Nothin antydde i sitt föredrag, direktiven väckte 

––––––––– 
564 de Geer 1992 s 74ff, 89, 97ff; Kuuse 1986 s 144f. 
565 de Geer 1992 s 97. 
566 Industria, nr 7 1936 s 193. Se även Casparsson 1966 106f; de Geer 1992 s 97ff; Kjellström 1987 s 

36ff. 
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i denna del av pressen icke blandande känslor utan fullkomligt oblan-
dade.567 

 
Farhågorna inför resultatet av den nothinska utredningen förbyttes i Industria till 
ett förnöjt konstaterande, att det var ”[…] en ganska privatkapitalistisk fågel som 
kröp ur skalet”.568 Utredningen prisades för att den anlade ”[…] ekonomiska och 
icke politiska synpunkter”.569 Traditionsenligt betecknades just de åsikter som 
sammanföll med arbetsgivarnas som ”icke politiska”, medan divergerande 
ståndpunkter ansågs representera politiska viljor som inte visste att sätta det ob-
jektivt bästa i första rummet.  

Den nothinska så kallade ”mammututredningen” efterlyste bland annat större 
ansvar av arbetsmarknadens parter. Till exempel önskade man centralisera mak-
ten till topporganisationerna, som därmed skulle få det yttersta ansvaret för att 
arbetsfredens upprätthölls (detta var sedan gammalt ett krav från arbetsgivarna). 
Syftet var inte att förbjuda strejker, men att i möjligaste mån begränsa dem, ex-
empelvis genom att avstå från stridsåtgärder som drar in utomstående tredje man 
i primärkonflikten.570 

Vid valet hösten 1936 gick SAP framåt och bildade regering i samarbete med 
Bondeförbundet. Detta kom inte lika överraskande som vid krisuppgörelsen 
1933, och väckte inte heller lika starka reaktioner. Istället uttrycktes en viss akt-
ning för Per Albin Hansson:  
 

Hr Hanssons koncilianta och modererande kraft är säkerligen av betydelse 
icke blott utåt till allierade och opponenter, utan även inåt i partiet, i riks-
dagsfraktionen – och i regeringen […].571 

 
Däremot fick Bondeförbundet utstå en del sarkasmer för sin ombytlighet:  
 

Vore det spårsnö skulle hr Pehrssons [partiledaren] strategi och taktik ef-
terlämna sällsamma spårgrupper; hela serien från 1932 till 1936 borde 
vara en glädje för sportjägare att studera.572 

 
Arbetsgivarnas ånyo förändrade attityd till den socialdemokratiska regeringen 
torde, liksom under 1920-talet, varit resultatet av den uteblivna socialistiska om-
välvningen.573 Socialdemokraterna sades nu återigen i Industria ha övergivit 
socialismen, som menades ha förlorat livsgnistan: ”Ingen är i våra dagar socia-
list, alla äro sociala. Men ett partinamns goodwill skall räddas, kosta vad det 
vill.”574  

––––––––– 
567 Industria, nr 1 1936 s 1. 
568 Industria, nr 1 1936 s 1. 
569 Industria, nr 2 1936 s 29. 
570 Casparsson 1966 s 107ff, 138. 
571 Industria, nr 21 1936 s 545. 
572 Industria, nr 21 1936 s 547. 
573 de Geer 1992 s 98ff. 
574 Industria, nr 6 1936 s 143. 
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Arbetsgivarna dödförklarade alltså ännu en gång socialismen. Till täckning 
för påståendena denna gång togs bland annat slutbetänkandet från den sedan 
1920 verkande socialiseringsnämnden. Betänkandet av Rickard Sandler kallades 
i Industria för en gravskrift över den dogmatiska socialismen: ”Den [socialis-
men] har ersatts med en ny gudom, mera värd att dyrka och tjäna, nämligen den 
ekonomiska Ändamålsenligheten.”575 

Även om socialdemokraterna genomförde en rad reformer under 1930-talet, 
var det var inga dramatiska socialpolitiska åtgärder som vidtogs. Gösta Esping-
Andersen hävdar att SAP:s reformprogram i denna första fas i själva verket inte 
innebar någon avgörande brytning med den liberala traditionen. Bidragen var 
små och de sociala rättigheterna ofta underställda inkomstprövning.576 Rolf Tors-
tendahl menar att det privata kapitalets makt förhindrade omvälvande reformer. 
Enligt Torstendahl var socialdemokraterna ”[…] sparsamhetsivrare snarare än 
utopiska samhällsförändrare”.577 

Utvecklingen ledde till att huvudfåran inom arbetarrörelsen, det vill säga SAP 
och LO, kom att accepteras av arbetsgivarna enligt principen det kunde trots allt 
ha varit värre: 
 

Man må blott tänka sig hur Sveriges industriella liv skulle ha äventyrats, 
om det i seklets början utsatts för ett förenat angrepp av en överväldi-
gande statlig socialpolitik och en växande fackföreningsmakt, innan det 
ännu lyckats samla sig till ett organisationsmässigt försvar.578 

 
Mitt i förnöjsamheten över att socialismen tycktes ha blivit motad i grind, var-
nade Gustaf Söderlund emellertid för en smygsocialisering av samhället: 

 
Det är betecknande för den nutida utvecklingen, att anspråken på sociali-
sering och på socialiseringsvägarna mycket smidigt anpassas efter utsik-
terna att vinna anhängare för socialiseringsåtgärderna. Man lockar den 
ena gruppen med den ena förespeglingen och den andra gruppen med en 
annan. Det behöver icke såsom tidigare vara fråga om en direkt socialise-
ringsaktion; det hela framställes mera såsom en utvecklingsprocess och 
man vill i varje fall icke höra talas om någon omstörtning.579 

 
Fortfarande fanns det, enligt Söderlund, fog för att frukta socialismen. SAF-di-
rektören menade vidare att fackföreningsrörelsen vänt sig till regering och riks-
dag i allt högre utsträckning efterhand som den politiska arbetarrörelsen blivit 
mäktigare. I ett nytt anförande vid LO:s skola i Brunnsvik betonade han ännu en 

––––––––– 
575 Industria, nr 6 1936 s 144. 
576 Esping-Andersen 1989 s 229f. 
577 Rolf Torstendahl, ”Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling”, i Den svenska 

modellen (1994) s 131.  
578 Industria, nr 16 1938 s 427. 
579 Gustaf Söderlund, Socialiseringens vägar och smygvägar (1936) s 18. 
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gång vikten av att parterna på arbetsmarknaden bevarade sin självständighet 
gentemot staten.580  

Arbetsgivarna kom att inta en allt positivare hållning till fackföreningsrörelsen 
i dessa tider av begynnande samförstånd. LO sades ha förkovrat sig i ”samhälls-
känsla, ansvarsmedvetande och ekonomisk besinning”.581 Överhuvudtaget an-
sågs fackföreningsrörelsen lämnat sina omvälvande tendenser bakom sig och ac-
cepterat den rådande ordningen: 
 

Den politiska och ekonomiska omstörtningens tanke har tappat bort sig i 
vardagens id. Rörelsen är realistisk, att icke säga konservativ, den räknar 
med den ordning som är, dess blick flyger sällan ”over de h∅je fjelde”. 
Liksom varje verksam samhällsmedlem gör den sin största nytta på var-
dagarna, men en och annan söndag ägnar den åt socialistisk tempeltjänst. 
582 

 
Fackföreningsrörelsen berömdes för att ha blivit realistisk och för att ha anpassat 
sig till den rådande ordningen. De sedan sommaren 1936 pågående förhandling-
arna mellan SAF och LO resulterade hösten 1938 i ett förslag till huvudavtal. 
Förslaget remitterades till partsorganisationerna och undertecknades, efter 
mindre justeringar, den 20 december 1938. Avtalet uttryckte uppfattningen att 
det låg i samhällets bästa att parterna på arbetsmarknaden gjorde allt för att lösa 
uppkomna konflikter på fredlig väg och att de vidare förmådde att skapa goda 
produktionsförhållanden. Överenskommelsen mellan SAF och LO var inte nyda-
nande principiellt, men hade stort symbolvärde. Det innebar att arbetsmarkna-
dens båda huvudorganisationer tog på sig ansvaret att verka för att också deras 
medlemsförbund godtog det slutna avtalet (vilket många, men inte alla, gjorde). 
SAF och LO hade lämnat besked om att de hade för avsikt att i möjligaste mån 
sköta sina förehavanden utan statens inblandning.583 Saltsjöbadsavtalet hade där-
med upprättats och en hörnsten lagts till den så kallade svenska modellen.  

Det finns forskare som fört fram tesen att den svenska modellens samför-
ståndsanda har sina rötter tillbaka i 1500- och 1600-talens bondesamhällen, vilka 
skulle ha präglats av interaktion och kompromisser mellan centralmakten och de 
lokala gemenskaperna.584 Den linjära beskrivningen av Sveriges historia i detta 
långa perspektiv tar exempelvis inte fasta på det konfliktfyllda halvseklet mellan 
1880 och 1935. Tanken att det i den svenska myllan skall finnas någon särskilt 
svensk samförståndsanda, som följt med från 1500-talet och fram över det indu-
strikapitalistiska samhället stämmer inte heller överens med den uppfattning som 
de faktiska aktörerna på arbetsmarknaden hade. Några dagar efter Saltsjöbads-

––––––––– 
580 Söderlund 1937 s 4. 
581 Industria, nr 22 1936 s 573. 
582 Industria, nr 4 1937 s 81. 
583 Industria, nr 1 1939 s 8-15. Se även Kugelberg 1985 s 17ff; Casparsson 1966 s 168-183; de Geer 

1992 s 101f; Kjellström 1987 s 39ff. 
584 Eva Österberg, ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige. Konflikt – kompromiss – 

politisk kultur”, i Scandia (1989). För kritik av denna uppfattning se Börje Harnesk, ”Den svenska 
modellens tidigmoderna rötter?”, i Historisk tidskrift 2002:1 s 78ff.  
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uppgörelsen skrev till exempel SAF:s vice VD Ivar O Larson följande i ett brev 
till en finsk kollega:  
 

Vad det månde bliva av det barnet är svårt att ännu säga; så märkvärdigt 
som tidningarna vilja göra det är det naturligtvis icke. Dess största bety-
delse ligger i att det utgör ett uttryck för en ny mentalitet både hos arbets-
givare och arbetare: samförståndets. Hur det kommer att hålla i dåliga ti-
der återstår att se.585 

 
Larson framhöll alltså att samförståndsmentaliteten var en ny företeelse. Det 
hade länge, som Industria en gång uttryckt det, varit striden som utgjort ”primus 
motor” på arbetsmarknaden.586 Sverige var fram till 1930-talets mitt ett av de 
konflikttätaste länderna i hela den industrialiserade världen,587 något som inte 
undgick Industria: 
 

Vad som har undfallit utländska iakttagare av vårt arbetsliv är emellertid, 
att den relativa harmonin på den svenska arbetsmarknaden är ett mycket 
sent stadium i en halvsekellång utveckling, som utmärkts av hårda strider, 
träget organisationsarbete och många misslyckade försök att stabilisera. 
Den svenska arbetsfreden var och är ingen konstant faktor, den växlar 
ständigt alltefter parternas värdering av sina egna och motsidans intressen 
och av de aktuella möjligheterna att hävda dem. Den öppna striden står 
fortfarande som sista argumentet och är väl en av de risker, som inte kan 
undvikas i det fria samhället.588 

 
Industria lyfte således fram just det som är denna avhandlings metodologiska 
utgångspunkt, nämligen att argument och strategier är beroende av kontexten i 
varje situation. Den ingångna arbetsfreden betecknades av SAF-organet som ett 
senkommet fenomen och som sådant inte heller konstant, utan avhängigt 
maktförhållandena mellan de olika intressenterna.  

Utvecklingen reflekteras i de förbundscirkulär som SAF sände ut till del-
ägarna i föreningen. Under 1900-talets två första decennier innehöll de ofta för-
teckningar över strejkande arbetare och uppmaningar om att avkräva arbetarna 
betyg vid nyanställningar, så att inga svartlistade arbetare anställdes. Från 1930-
talets andra hälft och framåt rymmer cirkulären istället i allt högre utsträckning 
information om diverse arbetsmarknadsavtal och även undersökningar, som 
kommit till stånd i samarbete med LO.589 

––––––––– 
585 Citerat efter Magnus Jerneck, SAFs framtidssyn. Förutsägelser, målsättningar och dilemman 

(1986) s 15. 
586 Industria, nr 8 1909 s 170. 
587 Westerståhl 1946 s 152; Kuuse 1986 s 62f. 
588 Industria, nr 11–12 1946 s 4. 
589 SAF:s arkiv B3A:1, B3A:2, B3A:3, B3A:4, B3A:5, B3A:6, B3E:1, B3E:2, B3E:3, Stockholms 

Företagsminnen. 
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Så länge SAF:s egen styrka medgivit det, hade det varit föreningens strategi 
att möta arbetarrörelsen med strid på en ständigt konfliktfylld arbetsmarknad. 
När förhållandena ändrades, ändrades också arbetsgivarnas strategi. 

Numera äro vi alla sociala 
Med SAP vid makten hade SAF:s forna antagonist LO allt klarare utvecklats till 
en förhandlingspartner utifrån förhoppningen att staten skulle kunna hållas utan-
för arbetsmarknadens angelägenheter. Ehuru Per Albin Hansson bemöttes med 
viss respekt upphörde inte arbetsgivarkritiken mot SAP. Möjligen hade den svå-
rare att få fäste i det gynnsamma ekonomiska läge, som Sverige befann sig i vid 
1930-talets mitt. Arbetsgivarna hade i någon mån hamnat i försvarsställning. 
Den politik som de hävdat skulle leda till landets fördärv hade inte alls fått den 
väntade effekten och detta måste förklaras om kapitalismens trovärdighet skulle 
kunna bibehållas:  
 

Den lyckliga förändring i det ekonomiska läge som skett innebär ingen 
garanti för att regeringens politik varit riktig. Den förbättrade konjunktu-
ren skyler denna politik och helar de sår den slagit. Men den har ingen 
anledning att erkänna regeringens faderskap.590 

 
Medan socialdemokraterna hävdade att partiets reformpolitik slagit väl ut, me-
nade Industria att den socialdemokratiska politiken varit precis så farlig och 
äventyrlig som den befarats vara, men att det goda konjunkturläget varit förlå-
tande. Industria kunde dock bittert konstatera att utländska ekonomer ”vallfär-
dade” till Sverige för att undersöka hur landet hämtat sig ur krisen så fort, och 
hur dessa ”pilgrimer” fick höra allehanda sagor om det svenska välfärdsprojek-
tet: ”Ekonomi i sagostil, det är Tusen och en natt, Alladins förtrollade lampa, 
slottet som reste sig på en natt med torn och tinnar.”591 

Sanningen var, enligt Industria, att regeringen haft tur, inget annat: ”Kon-
junkturförändringen har sopat igen spåren efter äventyrligheten, det är hela sa-
ken.”592 Det gick bra för Sverige, men det var alltså inte socialdemokraternas för-
tjänst. Det ansågs därför inte föreligga någon anledning för arbetsgivarna att re-
videra de egna ställningstagandena angående offentliga investeringar och statliga 
ingripanden, som fortfarande sades underminera näringslivets frihet: ”De 
[statsingreppen] ha i vissa fall möjligen varit ett nödvändigt ont men äro dock 
alltid ett ont.”593  

I SAF:s styrelseberättelse av 1936 hävdades statsmakternas förhållande till 
näringslivet ha ”[…] präglats av en fortbestående tendens till ökad kontroll och 
statlig reglering”.594 SAF-direktören Söderlund sade sig i ett fördrag i januari 
1936 inte förneka att det behövdes en rättslig ram även kring näringslivet och 
––––––––– 
590 Industria, nr 3 1936 s 58.  
591 Industria, nr 1 1937 s 7. 
592 Industria, nr 3 1936 s 59. Se även Industria, nr 18 1936 s 475ff. 
593 Industria, nr 3 1936 s 61. 
594 Se Industria, nr 13 1937 s 368. 
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han menade att en sådan ram funnits sedan länge i den västerländska sfären. Att 
önska frihet åt näringslivet var inte detsamma som att ställa krav på ett obegrän-
sat laissez-faire-system.595 

Mot bakgrund av dylika utspel hävdar Leif Lewin i Planhushållningsdebatten 
att Söderlund inte ville veta av någon otyglad frihet i manchesterliberal anda, och 
Lewin tillägger att det från första världskriget och framåt inte funnits ”[…] nå-
gon borgerlig debattör, som förespråkat en så extrem begränsning av statsmak-
ten, som gammalliberalismen satte upp som sitt ideal”.596  

Lewin driver, som tidigare framhållits, tesen, att hela borgerligheten samlat 
sig kring det liberala frihetsbegreppet i en liberal mittfåra. Jag vill återigen be-
tona, att det förefaller vara en alltför snäv och okritisk tolkning. Jag har till ex-
empel visat att de nya liberalerna (socialliberalerna) fick kritik i Industria under 
1920-talet för att de i motsats till de gammalliberala sades vilja ta från de rika 
och ge till de fattiga genom en progressiv beskattning.597 När det gäller Söder-
lund avsvor sig han visserligen i retoriken den radikala låt-gå-liberalismen, men 
han hävdade också att den rättsliga ramen inte fick bli för trång. Framför allt ma-
nade han till försvar av den fria konkurrensen: 
 

Den fria konkurrensen mellan olika krafter inom näringslivet ansågs av 
den ekonomiska liberalismen vara en ofrånkomlig förutsättning för att 
näringslivet skulle arbeta på bästa möjliga sätt ur deras synpunkt, som 
ändå voro bärare av näringsverksamhetens yttersta syften, nämligen kon-
sumenterna. Genom att var och en, som kunde tillhandahålla sina pro-
dukter bättre och billigare än konkurrenterna, därmed kunde få ett övertag 
i konkurrensen, måste enligt denna tankegång konsumenternas intressen 
bliva på bästa sätt tillvaratagna. Möjligheten att genom ett gott och billigt 
arbete vinna framgång för egen del var tillika en garanti för att allmänhe-
ten kunde få goda produkter till rimliga priser. Den ekonomiska friheten 
var nyckeln till denna harmoni.598 

 
Söderlund målade upp den klassiska liberalismens idealbild av hur det goda 
samhället skapas. Men, fortsatte han, 
 

[…] alla voro icke nöjda med detta system. Det fungerade hårdhänt gent-
emot dem, som icke kunde eller icke ville utföra ett lika gott och lika bil-
ligt arbete som andra, ty de blevo utslagna i konkurrensen. I denna auto-
matiska tuktan av de dåliga och de lata ligger en betydande både moralisk 
och praktisk tillgång hos näringsfrihetens system […].599 

 
Söderlund förnekade officiellt låt-gå-liberalismen, men hans funderingar utmyn-
nade sedan likväl i ett utpräglat socialdarwinistiskt resonemang som byggde på 
––––––––– 
595 Se Industria, nr 4 1936 s 95ff. 
596 Lewin 1970 s 290f. 
597 Se detta arbete s 101. 
598 Citerat efter Industria, nr 4 1936 s 95. 
599 Citerat efter Industria, nr 4 1936 s 95. 
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de starkas överlevnad och utslagningen av de svaga: ”Systemets väsentliga inne-
håll är den fria konkurrensen, den enskildes rätt att efter eget gottfinnande an-
vända sina resurser i näringslivets tjänst.”600  

Ett bundet näringsliv sades vara negativt för hela folkförsörjningen. Bunden-
heten minskar företagsamheten, medan kollektiviseringen och bindningen av ar-
betsvillkoren höjer produktionskostnaderna. Söderlund nämnde bland annat bun-
den semester och bundna sjukförmåner som exempel. Så länge överenskommel-
serna görs mellan arbetsmarknadens parter kan emellertid skadorna begränsas. 
Annorlunda är det när staten blandar sig i: ”Där saknas ofta redan nu den prak-
tiska hänsyn, som de direkt intresserade parterna likväl i sista hand måste taga, 
när de bära ansvaret.”601  

Enligt Söderlund var det inte i första hand näringslivets intressen som han för-
svarade, det var hela folkets:  
 

Ju mer staten blandar sig i det ekonomiska livets funktioner, ju mer den 
reglerar de ekonomiska gruppernas utbyte i förhållande till varandra, 
desto mer måste den göra sig oberoende av de enskilda människornas 
vilja, sådan denna kan ge sig till känna i ett fritt och demokratiskt sam-
hälle. Statens makt måste koncentreras och stärkas, läggas i händerna på 
några få eller helst överlämnas åt en diktator. Opposition får ej före-
komma, alla tvingas att tänka lika om såväl materiella som andliga pro-
blem. Eljest kan icke staten över huvud handhava den oerhörda uppgift, 
som den påtagit sig genom att övergå till en reglerande byråhushållning. 
Näringslivets tillbörliga frihet visar sig vara förutsättningen även för poli-
tisk och andlig frihet.602 

 
Näringslivet torde knappast ha varit friare från yttre inblandning någon gång än 
under det liberala 1800-talet. Då rådde emellertid ingen demokrati.603 Demokra-
tin drevs igenom av socialdemokrater och liberaler, men under 1930-talet sades 
den socialdemokratiska politiken utgöra ett potentiellt hot mot just det demokra-
tiska samhälle som arbetsgivarna å sin sida var motståndare till när det begav 
sig.604  

De konservativa krafterna hade dominerat politiken i det fördemokratiska 
samhället. De konservativa hade då också varit för en stark stat. Med demokrati-
seringen inträdde en successiv omvärdering av synen på statliga ingripanden. De 
konservativa kom i själva verket att bli mer marknadsliberala än liberalerna, 
som, med Bertil Ohlin som ledande företrädare, förespråkade en mjukare social-
liberalism. Ohlin själv talade till exempel sig varm för en frihet som var både ne-
gativ och positiv:  
 
––––––––– 
600 Citerat efter Industria, nr 4 1936 s 98. 
601 Citerat efter Industria, nr 4 1936 s 96. 
602 Citerat efter Industria, nr 4 1936 s 99.  
603 Göran Therborn, Kapitalism och rösträtt (1980) s 5. 
604 Den påstådda oförenligheten mellan socialism och demokrati förblev ett återkommande inslag i 

arbetsgivarnas argumentation. Se t ex Söderlund 1937 s 17; Industria, nr 5 1942 s 161ff. 
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Friheten uppfattas här nedan såsom frånvaro av tvång och möjlighet att 
handla efter gottfinnande. Den har, om man så vill, både en negativ och 
en positiv sida.605  

 
Ohlins hållning sågs dock inte med blida ögon av Industria:  
 

Han [Ohlin] sliter tvisten mellan fri och dirigerad ekonomi genom att fö-
reträda friheten i princip, bundenheten i praktik; han tror sig lösa proble-
met genom att icke gå för långt bort från principen och genom att polemi-
sera mot två ytterligheter, av vilka ingendera existerar – den ena är länge-
sedan övervunnen [låt-gå-liberalismen], den andra finnes här blott i mult-
nande programpunkter [socialismen].606 

 
Det var i tidens språkliga och sociala kontext svårt att företräda en hårt skamfilad 
låt-gå-liberalism. Kampen om tolkningsföreträdet till viktiga begrepp hade hård-
nat. Industria hävdade, i likhet med Gustaf Söderlund,607 därför att låt-gå-
liberalismen inte längre existerade:  
 

Skulle icke den nye samhällsreformatorn [Ohlin] som präglat slagordet 
socialliberalism kunna förlika sig med tanken att den ekonomiska libera-
lismen varit social innan han själv blev född?608 

 
Den ekonomiska liberalismen sades vara social i den meningen att den utgjorde 
en förutsättning för att skapa de reella förutsättningarna för ett ökat välstånd:  
 

Den svenska företagsamheten har oavbrutet sedan 1920 arbetat på en 
ekonomisk och teknisk beredskapsställning som faktiskt tryggat vårt när-
ingsliv och givit det rätt, allt större rätt, till den frihet det kräver såsom 
ett oeftergivligt palladium.609  

 
I en strävan efter att låta påskina att det skulle råda consensus kring den sociala 
viljan, hävdade SAF-organet att låt-gå-liberalismen var passé. Samtidigt besva-
rades varje förslag till sociala reformer med skarp kritik, något som också upp-
märksammats av Arne Helldén: ”Varje krav på reformer framställs i Industria 
undantagslöst som brist på ekonomisk insikt hos de breda folklagren.”610 

Exempelvis bemöttes ett betänkande angående ”Levnadsstandarden i svenska 
familjer” med stor skepsis. Betänkandet pekade bland annat på att en hög andel 
familjer som bodde i ettor och tvåor tvingades utnyttja köket som sovrum, att 
minst fyra personer delade detta ”sovrum” och att fönstren i många lägenheter 

––––––––– 
605 Ohlin 1936 s 209f. 
606 Industria, nr 1 1937 s 1. 
607 Gustaf Söderlund, Näringslivet och staten (1935) s 4f. Även publicerat i Industria, nr 21 1935 s 

486-500. 
608 Industria, nr 1 1937 s 1. 
609 Industria, nr 1 1937 s 1. 
610 Helldén 1994 s 219. 
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inte kunde öppnas vintertid, vilket inverkade negativt på hygienen. I Industria 
kritiserades betänkandet för att det på ett subjektivt sätt populariserade statisti-
ken: 
 

Om personer, som disponera exempelvis 2 rum och kök, använda endast 
köket till sovrum, betyder det en trångboddhet som kräver samhällets in-
skridande? Behöva de ytterligare 1, 2 eller 3 rum för att ej packa ihop sig 
i köket? Skola sådana frivilliga inskränkningar påverka procenttalen? Och 
om fönstren klistras om vintrarna så äro väl dörrarna inte tillklistrade? Det 
kan komma frisk luft genom sådana också.611 

 
Industria hävdade gärna att alla numera var sociala, men för arbetsgivarnas del 
utgjordes det sociala engagemanget i praktiken av ett engagemang för den eko-
nomiska liberalismen. I ett anförande av direktör Karl Wistrand, publicerat i In-
dustria, hävdades att allt socialt reformarbete måste föregås av ekonomisk insikt. 
Den bästa socialpolitiken är en klok ekonomisk politik:  
 

Till slut blir alltid huvudproblemet att kunna upprätthålla produktionen, d. 
v. s. ett i grunden ekonomiskt problem. Sviktar ekonomin, sviktar under-
laget för all socialpolitik.612  

 
Kraven på ömsesidig solidaritet inom samhället fick Industria att ställa sig frå-
gan ”[…] när ser man någon solidaritet med företagen eller spararna?”613 

Arbetsgivarna motsatte sig sociala reformer i den ekonomiska frihetens namn, 
men de motsatte sig också reformer och idéer, som faktiskt syftade till att ge den 
enskilda individen just större frihet. Industria reagerade till exempel på 
socialiseringsnämndens slutbetänkande, vilket, som tidigare framhållits, skrivits 
av Rickard Sandler. I slutbetänkandet uttrycktes en strävan efter att lämna 
företräde åt den samhällsstruktur som bäst kan… 
 

[…] frigöra människan ur hennes ekonomiska verksamhet. Samhällseko-
nomin är icke självändamålet. Ju mindre del av människans tillvaro det 
samhällsekonomiskt nödvändiga arbetet fyller – ju större del av den som 
kan fyllas av ”överflödig”, i större frihet vald verksamhet – desto 
bättre.614 

 
Sandler förordade alltså mindre arbete och mer fri tid, mer frihet, åt den enskilda 
individen. Enligt Industria låg det emellertid i människans natur att vara 
verksam. Det rörde sig, som det sades i SAF-organet, om en skillnad i ”livsfilo-
sofi”. Industria stod, menar jag, fortfarande bakom den tidigare anförda 
protestantisk-asketiska etiken i dess sekulariserade form:  

––––––––– 
611 Industria, nr 6 1937 s 148f. 
612 Industria, nr 13 1937 s 357. 
613 Industria, nr 8 1938 s 221. 
614 Citerat efter Industria, nr 6 1936 s 145. 
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Folkhushållningen bör vidare visserligen skänka bärgning åt samhällets 
alla medlemmar, men icke utan positiva insatser av var och en. Försörj-
ningen förutsätter motprestationer, bör tillkomma alla som göra sig be-
rättigade därtill, i den mån de med god vilja kunna göra det.615 

 
När socialdemokraterna talade om att frigöra människan från hennes ekonomiska 
verksamhet, förklarade Industria att det skulle vara onaturligt, och liksom SAF 
en gång motarbetat 8-timmarsdagen, stred föreningen nu mot införandet av 40-
timmarsveckan (det vill säga en nedgång från 6 till 5 arbetsdagar per vecka). Fö-
reningen bekämpade vidare en utvidgning av semestern och satte sig emot be-
folkningskommissionens betänkande om att underlätta för kvinnorna att förena 
familjebildning med förvärvsarbete.616  

Angående 40-timmarsveckan sades det i Industria vara ett misstag att tro 
”[…] att en godtycklig eller schematisk förkortning av arbetstiden skulle vara 
välgörande för arbetarnas levnadsstandard”. Ty även om arbetaren kompenseras 
för arbetstidsförkortningen kommer han att göra av med mer pengar än tidigare 
eftersom han har mer fri tid att spendera dem på.617 Det ansågs inte heller före-
ligga några sociala skäl till att förkorta arbetstiden. Viktigast var det därför att 
betrakta införandet av 40-timmarsveckan ur ett ekonomiskt perspektiv, och ur ett 
sådant menades allas framtid vara hotad:  
 

Ingens ekonomiska intresse trädes för nära, om arbetstiden får vara som 
den är. Allas ekonomiska intressen sättas i fara av en arbetstidsförkort-
ning som förminskar och försämrar produktionen.618 

 
Industria såg alltså inga sociala skäl till att utsträcka arbetarnas fria tid i form av 
kortare arbetsvecka, men flera företagsekonomiska orsaker till att inte göra det.  

Inte heller ansågs det nödvändigt att införa en lagstadgad semester så som re-
geringens sakkunnignämnd förslog. De sakkunniga förordade en lagstadgad be-
tald semester om tolv arbetsdagar för i princip samtliga löntagare. Tolv dagar var 
vad som ansågs nödvändigt ur rekreationssynpunkt. Semestern räknades som en 
genom arbete successivt intjänad rätt. Det följande lagförslaget gick efter dessa 
riktlinjer.619 I ett yttrande till kungen förklarade SAF att produktionslivets syfte 
var att generera nyttigheter för att tillfredsställa de materiella behoven och att 
detta klarades bäst om statsmakten iakttog neutralitet, och att det föreslagna in-
gripandet kunde försvåra fredliga avtalsuppgörelser. Därtill ifrågasattes semes-
terns påstådda rekreationsvärde: 
 

Givetvis är semestern ägnad att bereda en viss återhämtning. Det synes 
emellertid föreningen, som om den lagstadgade arbetstidsbegränsningen, 

––––––––– 
615 Industria, nr 6 1936 s 146. 
616 Se Industria, nr 22 1938 s 593ff. 
617 Industria, nr 15 1937 s 402. 
618 Industria, nr 15 1937 s 404. 
619 Se Industria, nr 2 1938 s 45f; nr 4 1938 s 111f. 
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vilken nedfört arbetet till i genomsnitt 8 timmar om dagen och säkerställt 
en heldags ledighet i veckan för flertalet av arbetstagarna, betyder ojäm-
förligt mycket mer som rekreationsfaktor. Semestern verkar såsom källa 
till krafternas återställande synnerligen olika för olika personer. Effekti-
viteten härutinnan är mycket beroende av hur ledighetsdagarna i verklig-
heten utnyttjas. Föreningen skulle därför vilja hålla före, att en samman-
hängande semester har sin största betydelse för den enskilde på annat sätt, 
nämligen såsom ett medel att låta honom utvidga innehållet i sin livsfö-
ring med resor, nöjen och annat dylikt, som egentligen ingenting annat är 
än en högre levnadsstandard. Att semestern har en sådan karaktär och 
verkan gör den naturligtvis icke mindre önskvärd. Men ur denna synpunkt 
är beredandet av semester icke längre en arbetarskyddsfråga utan en fråga 
om höjandet av arbetstagarnas ekonomiska levnadsstandard.620  

 
Semestern sågs alltså inte som en rekreationsmöjlighet utan som ett tillfälle till 
nöjen, vilket i sig innebar att nöjen inte betraktades som rekreation. Rekreation 
var att vila och det kunde man enligt SAF göra på söndagen. Semestern utgjorde 
därför inte en arbetarskyddsfråga utan en löneförmån, och som sådan skulle den 
förhandlas fram med arbetsgivaren.  

En mansvärld 
Under 1920-talet växte kvinnornas arbetsmarknad i städerna, bland annat på 
grund av att de verksamhetsområden som kvinnorna vanligen arbetade inom ex-
panderade (t ex vård och utbildning). Dessutom ökade efterfrågan på kvinnlig 
arbetskraft i och med arbetets så kallade degradering. Den fortgående standardi-
seringen och mekaniseringen förenklade arbetet och minskade behovet av yrkes-
skicklig arbetskraft, vilket gjorde individen utbytbar i större utsträckning än 
förut. Man kunde därmed anställa kvinnor i produktionen och betala dem lägre 
löner än männen. Det var ännu i första hand ogifta kvinnor som gick ut i för-
värvsarbete.621 

I takt med att arbetsmarknaden öppnades upp för kvinnorna, avtecknar sig yt-
terligare ett perspektiv på den frihet som arbetsgivarsidan menade sig försvara. 
När en ”röd” kvinnoorganisation 1935 uttalade att prostitutionen var ett arbets-
löshetsproblem kunde följande läsas i Industria:  
 

Det röda tankeburret vet inte att det över huvud taget inte funnits något 
kvinnoarbetslöshetsproblem i vårt land. Orsakerna till denna lyckliga brist 
äro flera: 1) att kvinnor hos oss sysselsättas så obetydligt i den krisdrab-
bade kapitalvaruindustrien; 2) att det husliga arbetet erbjuder så många 
och välbetalda arbetstillfällen för flickor som vilja lära något och tygla 
sitt frihets- eller nöjesbegär [min kurs]; 3) att jordbruket har större behov 
av unga flickors arbetskraft än det kan få tillfredsställt. [---] Den jäsande 

––––––––– 
620 Citerat efter Industria, nr 6 1938 s 166. Se även Lohse 1963 s 199ff. 
621 Schön 2000 s 320; Kuuse 1986 s 22f.  
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kvinnoradikalismen får hitta på något annat. Den engelske författaren Mi-
chael Arlen formulerade efter lokala studier följande elaka definition på 
en filmstjärna i Hollywood: det är en piga med tre pälsar. Prostitutionen 
vill uppnå samma resultat på kortaste tid och utan att underkasta sig de 
kosmetiska och mimiska besvär som onekligen göra vägen till de tre päl-
sarna törnbeströdd för en filmprimadonna.622 

 
Den frihet som arbetsgivarna sade sig försvara var alltså inte en frihet för kvin-
norna, vars frihetsbegär istället skulle tyglas genom arbete. Överhuvudtaget var 
det en mansvärld som beskrevs i Industria – en oftast outtalad, men ändå mycket 
tydlig, mansvärld.623 Alla resonemang fördes fullständigt självklart med mannen 
som norm, och den grammatiska genusformen användes alltid i maskulinum 
både när det gällde arbetare och arbetsgivare. Och när Industria hänvisade till 
någon vars åsikter ansågs tilltalande så hette det ofta att denne uttryckte sig med 
”manliga ord”.624 

Att kvinnorna önskade bereda sig plats i näringslivet sågs som en strukturell 
förändring, som inte gick att hejda, ehuru det fanns manliga löntagare som me-
nade att de tog brödet ur munnen på dem. Att ens försöka hindra utvecklingen 
var, enligt Industria, att göra kvinnorna orättvisa. Det handlade dock inte om en 
argumentation om alla människors, oavsett kön, lika rättigheter:  
 

Man har tidigare förebrått överklassens och medelklassens unga ogifta 
döttrar att de varit onyttiga samhällsmedlemmar, en tärande klass som 
inte förtjänat maten den äter. När de tagit sitt parti och skaffat sig platser 
är det inte heller bra. [---] Det vore en lättnad att slippa höra en klagan 
som dels är oförnuftig och dels orättvis. Erkännas bör att den mera kom-
mer från medelklassen än från arbetets överklass och kroppsarbetarhåll.625 

 
Huruvida den unga och ogifta kvinnan borde arbeta eller inte beskrevs i någon 
mån som en problematik som rörde den klass inom vilken kvinnan inte behövde 
arbeta för sin försörjning, även om det konstaterades att alla former av förbud 
mot arbete var förhatliga.626 

––––––––– 
622 Industria, nr 10 1935 s 235. 
623 Artiklar som behandlar kvinnors förutsättningar inom industrin är sällsynta i Industria, men inte 

obefintliga. Till exempel kommenterades ”Yrkesfarekomiténs” betänkande om kvinnors arbete 
nattetid (”Kvinnan och det industriella nattarbetet” nr 25 1907 s 351). Tidskriften hänvisade också 
till sakkunnignämndens förslag på obligatorisk moderskapsförsäkring (”kvinnorna mot 
moderskapsförsäkringsförslaget” nr 5 1912 s 169ff). En artikel belyste de kvinnliga 
industriarbetarnas förhållanden (”De kvinnliga industriarbetarnas förhållanden” nr 9 1915 s 375ff) 
och en annan tillbakavisade påståendena om att kvinnornas inträde i industrin skulle tränga ut 
männen (”Intet utträngande af männen genom kvinnoarbetet” nr 16 1918 s 542f). Med dylika 
inlägg i beaktande var det alltså ändå så att kvinnornas situation endast berördes i en ringa 
omfattning. 

624 Se till exempel Industria, ”Arbetets frihet. Manliga ord af generaldirektör Pegelow” nr 26 1907 s 
369. 

625 Industria, nr 17 nr 1935 s 393. 
626 Industria, nr 17 nr 1935 s 395. 
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Något stöd för kvinnans frigörelse var det hursomhelst inte tal om. När till ex-
empel befolkningskommissionen några år senare lade fram ett betänkande i syfte 
att underlätta familjebildningen för förvärvsarbetande kvinnor, inkom SAF med 
ett yttrande till kungen. Kommissionen ville bland annat utsträcka kvinnornas le-
dighet i samband med barnafödandet. Men eftersom kvinnorna i enlighet med 
redan rådande bestämmelser förbjöds att sysselsättas med industriellt eller mot-
svarande arbete de sex första veckorna efter nedkomsten, fann SAF att förhållan-
dena redan var tillfredsställande ur medicinsk synpunkt. Kommissionen ansågs 
inte ha styrkt nödvändigheten av en utökad ledighet.627  

Kommissionen ville vidare i lag förbjuda arbetsgivaren att avskeda en anställd 
med anledning av att hon gift sig, blivit gravid eller fött barn. Även detta mot-
satte sig SAF:  
 

Arbetet kan vara sådant, att arbetsgivaren med fullgiltiga skäl anser sig 
böra kräva arbetskraft, som icke är så bunden av privatlivet som en gift 
kvinna och moder. Detta kan taga sig uttryck i tillämpning av en generell 
regel om förbehållande av anställning åt ogifta kvinnor eventuellt med 
tillämpande av särskilt motiverade undantag. Med angivna skäl kan ock 
vara förenad en ideell uppfattning om lämpligheten av att den gifta kvin-
nan helt ägnar sig åt hemmet, varigenom samtidigt förefintliga arbetstill-
fällen förbehållas dem, som äro ogifta.628 

 
Kommissionens syfte var att göra familjebildande och förvärvsarbete mer fören-
ligt med vartannat. SAF menade dock att det inte var önskvärt. Det sades istället 
vara förståeligt att arbetsgivarna ville ha ogifta kvinnor som anställda. Föränd-
ringen i civilståndet samt moderskapet hävdades kunna ”[…] inverka menligt på 
kvinnans arbetslust och arbetsförmåga”. Det ansågs till och med finnas ideella 
skäl för den gifta kvinnan att ägna sig helt åt hemmet, medan förvärvsarbetet 
överlämnades till dem som var ogifta. I SAF:s yttrande kallades kommissionens 
förslag för ”ett djupt ingrepp i den ekonomiska handlingsfriheten”.629  

Kommissionens förslag gav samma anställningsskydd för männen som för 
kvinnorna, vilket betraktades som befängt av SAF:  
 

Att åt förslaget giva en sådan räckvidd saknar allt rimligt fog, då det icke 
lärer förekomma, att manlig befattningshavare avskedas därför att han in-
går äktenskap.630 

 
Männen behövde inte omfattas av den föreslagna trygghetslagstiftningen därför 
att en man skulle aldrig avskedas för att han ingick äktenskap. Kvinnorna borde 
inte omfattas av den föreslagna trygghetslagstiftningen därför att det ansågs vara 
arbetsgivarnas rätt att avskeda kvinnor som ingick äktenskap och bildade familj. 

––––––––– 
627 Se Industria, nr 22 1938 s 594. 
628 Citerat efter Industria, nr 22 1938 s 594. 
629 Citerat efter Industria, nr 22 1938 s 594f. 
630 Citerat efter Industria, nr 22 1938 s 596. 
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SAF motsatte sig till sist även kommissionens förslag om att det skulle utgå 
ersättning för förlorad inkomst i samband med barnsbörden, varav merparten 
skulle betalas med statliga medel. Det sades vara omotiverat ur social synpunkt 
”[…] att premiera en människa för det hon utövar en av sina mest naturliga livs-
funktioner” Då ersättningen dessutom inte skulle vara behovsprövad menades 
åtgärden oavvisligen leda ”[…] till såväl ekonomisk överansträngning som indi-
videns depravering”.631 

Sammanfattning 
Under andra halvan av 1920-talet kan man bland arbetsgivarna finna en förso-
nande inställning till den reformistiska arbetarrörelsen sedan denna av arbetsgi-
varna ansetts anpassa sig till den borgerliga miljön. Framför allt var det viktigt 
att socialdemokraterna, trots tre regeringsinnehav under 1920-talet, inte lyckades 
socialisera samhället. Demokratin tedde sig därmed inte längre så farlig, som den 
tidigare befarats vara. Den självupplevda borgerliga hegemonin hotades emeller-
tid vid 1930-talets början av den omfattande internationella lågkonjunkturen. 
1932 tog SAP åter över regeringsansvaret, och genom krisuppgörelsen med Bon-
deförbundet året därpå verkade det finnas bättre förutsättningar än någonsin att 
föra en socialdemokratisk politik. I Industria sågs krisuppgörelsen som en par-
lamentarisk kupp och ett uppgivande av den demokrati som tidskriften varit emot 
när den infördes.  

Den djupa lågkonjunkturen gav ökad styrka åt arbetarrörelsens socialiserings-
krav, och enligt Industria utnyttjade socialdemokraterna krisen till att flytta fram 
socialismens positioner. SAP:s expansiva politik betecknades som planhushåll-
ning och jämfördes med det ”sovjetryska produktionsskelettet”. Det var inte ar-
ten utan bara graden, som hävdades skilja den svenska regeringens politik från 
den sovjetiska statsdriften. SAF-organet beklagade vidare det som tidskriften an-
såg vara den ekonomiska liberalismens reträtt och ”det principiella motståndets 
bräcklighet”.  

Med krisuppgörelsen hade SAP gjort något som få borgerliga aktörer torde ha 
förväntat sig, nämligen brutit sig in i det borgerliga blocket och skapat sig en 
bred maktbas i riksdagen. Det är utifrån detta perspektiv som jag menar att den 
gryende svenska samförståndsandan bör förstås. Med socialdemokraterna som 
potentiella lagstiftare ansågs det bättre med så få lagar som möjligt och så lite 
inblandning från staten som möjligt på arbetsmarknaden. Ytterligare en viktig 
faktor i sammanhanget var att SAF:s egen position hade försvagats relativt sett. 
Fram till 1930-talet hade arbetsgivarna haft striden som strategi. Konflikter i en-
skilda branscher utvidgades systematiskt till övergripande lockouter. Storlocko-
uten utgjorde tidigt ett effektivt arbetsgivarvapen. Men den under 1920- och 
1930-talen växande numerära obalansen mellan SAF och fackföreningsrörelsen 
(en obalans som var till fackföreningsrörelsens fördel), minskade lockoutvapnets 
effekter och bidrog alltså under 1930-talet till att arbetsgivarna istället sökte sig 
till en samförståndsstrategi. I samband därmed intog arbetsgivarna en försonli-

––––––––– 
631 Citerat efter Industria, nr 22 1938 s 596. 



144 

gare hållning till fackföreningsrörelsen och LO, som sades ha förkovrat sig i 
”samhällskänsla, ansvarsmedvetande och ekonomisk besinning”.  

Det finns forskare som menar att den på samförståndsandan grundade svenska 
modellen har sina rötter i 1500- och 1600-talens bondesamhällen, vilka anses ha 
präglats av interaktion och kompromisser mellan centralmakten och de lokala 
gemenskaperna. Men att det skall finnas någon särskilt svensk samförståndsanda, 
som följt med från 1500-talet fram över det industrikapitalistiska samhället 
stämmer inte med den uppfattning som de samtida aktörerna på arbetsmarknaden 
gav uttryck för. Bara några dagar efter Saltsjöbadsavtalets upprättande 1938 
hävdade till exempel SAF:s vice vd Ivar O Larson att avtalets största betydelse 
låg i att det gav uttryck för en ny mentalitet hos arbetsgivarna och hos arbetarna. 
Sverige var fram till 1930-talets mitt ett av de konflikttätaste länderna i hela den 
industrialiserade världen, och även i Industria betonades att den relativa harmo-
nin på arbetsmarknaden var ett sent stadium i en halvsekellång utveckling, som 
präglats av hårda strider. Den ingångna arbetsfreden sågs inte heller som kon-
stant, utan beroende av situationen och maktförhållandena mellan de olika par-
terna. 

Vidare kan det framhållas att SAF:s samförståndsvilja under 1930-talet rimli-
gen är att betrakta som strategiskt betingad hellre än som ett utslag av någon sär-
skilt svensk samförståndsmentalitet. SAP som politisk maktfaktor var farligare 
än fackföreningsrörelsen som förhandlingspartner. Det gällde därför att i möjli-
gaste mån hålla regeringsmakten utanför arbetsgivarnas intressesfär. Samtidigt 
hade SAF:s egen position försvagats, varför den tidigare konfliktstrategin av mer 
eller mindre nödvändighet ersattes av en samförståndsstrategi. 

Tidigare forskning har gjort gällande att SAF parallellt med detta skeende ut-
vecklades i opolitisk riktning. Bakgrunden är följande: I ett tal 1935 hävdade 
Gustaf Söderlund, som 1931 tillträtt som ny VD för SAF, att det vore ”lyckli-
gast, om parterna på arbetsmarknaden principiellt inrikta sig på att ordna sina 
mellanhavanden själva”. Bland annat utifrån detta tal har Sven Anders Söder-
palm, i Direktörsklubben, framfört tesen att SAF blev opolitiskt under Söder-
lunds ledning. Till täckning för tesen tar Söderpalm också Nils Elvanders Intres-
seorganisationerna i dagens Sverige samt Lennart Lohses Arbetsgivarnas in-
ställning till föreningsrätt, arbetarskydd och arbetstid i statsvetenskaplig belys-
ning. Då även Elvander hänvisar till Lohse är det alltså i slutändan hos denne vi 
bör söka förklaringen till tesen om SAF:s påstådda opolitiskhet. Lohse hävdade 
emellertid inte att SAF blev opolitiskt under Söderlunds ledning. Det Lohse 
skrev var att arbetsgivarna och högern gled ifrån varandra efter Hjalmar von Sy-
dows tid, eftersom högern, enligt SAF, intog en alltför välvillig hållning till soci-
alpolitik. Enligt Lohse kom SAF därmed i själva verket att stå till höger om hö-
gern, även om arbetsgivarna också i fortsättningen i stor utsträckning tillhörde 
högerpartiet. Utifrån detta drog Nils Elvander slutsatsen att SAF blivit politiskt 
neutralt, vilket i sin tur fick Sven Anders Söderpalm att kalla arbetsgivarföre-
ningen för opolitisk. Genom att en forskare på detta sätt övertolkat en annan 
forskares tolkningar, har bilden av SAF:s framtoning ändrats och en ny ”san-
ning” etablerats.  

Men Gustaf Söderlund var inte själv opolitisk och Svenska Arbetsgivareföre-
ningen blev inte opolitisk under hans ledning. Istället följde SAF en linje som 
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går tillbaka till föreningens bildande. Utåt hävdade SAF sin objektivitet och 
opolitiskhet, för att sedan ändå verka subjektivt och politiskt. Det är viktigt att 
sära på den bild som SAF velat förmedla av sig själv och på hur föreningen fak-
tiskt agerade. Till exempel inkom arbetsgivareföreningen under åren 1936-1940, 
enligt vad som framgår av Industria, med 29 officiella yttranden genom vilka fö-
reningen hade den direkta avsikten att påverka olika politiska frågor. Som fram-
går av nästa kapitel blev det politiska engagemanget än tydligare under 1940-ta-
lets planhushållningsdebatt.  

Det nya med Söderlund var alltså inte den förmenta opolitiskheten, utan istäl-
let den konsekvens med vilken han kom att försvara den ekonomiska liberalis-
men (socialdarwinismen) i sin strävan efter att hålla statsmakten utanför arbets-
marknaden och näringslivets angelägenheter. Under tidigt 1900-tal hade arbets-
givarna sett lagstiftningen som ett sätt att hålla tillbaka arbetarrörelsen. Med de-
mokratiseringen blev hållningen till lagstiftning mer kluven. SAF var för lag-
stiftning när det gynnade näringsidkarna, men emot när det inte gjorde det. 
Denna pragmatism förkastades av Söderlund, som hävdade att arbetsgivarna 
måste ”avstå från alla krav på sådana ingripanden, som de från principiell och 
allmän synpunkt måste fördöma”.  

I ambitionen att hålla staten borta från arbetsmarknaden blev alltså den eko-
nomiska liberalismens frihetsargument centrala. Enligt Söderlund skulle varje 
individ ”äga rätt att fritt utnyttja sina personliga och ekonomiska resurser inom 
ramen av lagar och samhälleliga institutioner”. Det fria produktionssystemet sa-
des reglera sig själv automatiskt ”utan några värderande och planerande ingrepp 
på det ena eller andra hållet”. 

Det fanns dock ett dilemma. Det tidiga 1930-talets lågkonjunktur hade under 
den socialdemokratiska regeringsperioden avtagit och ställt arbetsgivarnas alla 
domedagsprofetior på huvudet. Då arbetsgivarnas frihetsförsvar nästan uteslu-
tande varit av utilistisk karaktär måste den socialdemokratiska politikens fram-
gångar förklaras och förklaringen stavades t u r . Konjunkturförändringen sades 
ha ”sopat igen spåren efter äventyrligheten”. Det gick bra för Sverige trots, och 
inte tack vare, socialdemokraterna. Det ansågs därför inte finnas någon anled-
ning för arbetsgivarna att omvärdera den ekonomiska liberalismens doktriner.  

Tidens språkliga och sociala sammanhang ställde dock krav på en förment 
mjukare hållning. Det var svårt att öppet deklarera sin anslutning till låt-gå-libe-
ralismen och Industria hävdade därför att alla numera var sociala. I praktiken 
motarbetade emellertid arbetsgivarna varje förslag till sociala reformer. Det 
gällde även reformer och idéer, som faktiskt var ämnade att ge den enskilda indi-
viden större frihet. När Rickard Sandler, i socialiseringsnämndens slutbetän-
kande, uttryckte en önskan om att ”frigöra människan ur hennes ekonomiska 
verksamhet”, eftersom samhällsekonomin inte sågs som något självändamål, 
svarade Industria med att det ligger i människans natur att vara verksam. Det 
handlade här, hävdade SAF-organet, om en skillnad i livsfilosofi.  

Den livsfilosofi som arbetsgivarna anknöt till präglades fortfarande av den 
protestantisk-asketiska yrkesetiken, enligt vilken det är naturligt och moraliskt 
riktigt att arbeta. Precis som SAF tidigare kämpat mot 8-timmarsdagens infö-
rande stred föreningen nu mot införandet av 40-timmarsveckan. Enligt Industria 
var det ett misstag att tro att en ”förkortning av arbetstiden skulle vara välgö-
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rande för arbetarnas levnadsstandard”. Om arbetarna fick mer fri tid skulle de 
bara hinna slösa bort mera pengar, och de skulle därmed inte få det bättre än de 
haft det tidigare. Tanken att de spenderade pengarna faktiskt skulle kunna skänka 
upplevelser, eller ge möjlighet till en högre materiell standard, som förhöjde 
livskvaliteten föll inte arbetsgivarna in. De hade överhuvudtaget en mycket mi-
nimalistisk syn på arbetarnas behov. Alla pengar som inte gick till direkta nöd-
vändigheter ansågs överflödiga och all fri tid som inte ägnades åt vila skiljdes 
från det som betecknades som rekreation. Det ansågs därför inte heller finnas nå-
gon anledning att ställa sig bakom det förslag om en lagstadgad semester om 12 
dagar/år, som regeringens sakkunnignämnd lagt fram. I ett yttrande till kungen 
ifrågasatte SAF just semesterns påstådda rekreationsvärde. Semestern sågs som 
ett tillfälle till nöjen och inte som en rekreationsmöjlighet. Rekreation var, enligt 
SAF, liktydigt med vila och det kunde man göra om söndagen.  

På vilka grunder var det då som arbetsgivarna trots allt menade sig vara soci-
ala? I Industria förklarades god ekonomi vara en förutsättning för sociala refor-
mer och god ekonomi förutsatte i sin tur ekonomisk liberalism. Alltså var den 
ekonomiska liberalismens anhängare sociala. Resonemanget dolde emellertid i 
realiteten samma socialdarwinism som arbetsgivarna givit uttryck för under tidi-
gare år. Gustaf Söderlund hyllade den fria konkurrens som ”fungerade hårdhänt 
gentemot dem, som icke kunde eller icke ville utföra ett lika gott och lika billigt 
arbete som andra”. Det fanns i den fria konkurrensens system en automatisk 
”tuktan av de dåliga och de lata”, som, enligt Söderlund, hade både ett moraliskt 
och ett praktiskt värde. Friheten skulle vädja till självbevarelsedriften och där-
med mana till skötsamhet. 

Som en del av strävan att hålla staten borta från arbetsmarknaden framträdde 
argumentet att en stark centralstyrning var oförenlig med ett demokratiskt styrel-
seskick. Ju mer staten blandar sig i det ekonomiska livets funktioner, desto mer 
måste statens makt, enligt Söderlund, stärkas och ”läggas i händerna på några få 
eller helst överlämnas åt en diktator”. Enligt Söderlund var näringslivets tillbör-
liga frihet ”förutsättningen även för politisk och andlig frihet”. Arbetsgivarna, 
som en gång fruktat demokratin, hade nu tagit detta positivt värdeladdade be-
grepp till sig, och vänt det mot socialdemokraterna. 

Det som hittills avhandlats är en fullständigt självklar mansvärld. Kvinnorna 
nämndes i ringa utsträckning i Industria. Men med den växande omfattningen av 
kvinnor på arbetsmarknaden synliggjordes ytterligare en aspekt av arbetsgivar-
nas frihetsuppfattning. Det visade sig att den omhuldade friheten inte omfattade 
kvinnorna, vars frihetslängtan istället, enligt SAF-organet, menades må bra av att 
tyglas. För uppfyllandet av detta ändamål kunde arbetet tjäna som redskap.  

Även om det i Industria konstaterades att alla former av förbud mot arbete var 
förhatliga, så var det inte fråga om någon arbetsgivarkamp för kvinnornas frigö-
relse. När befolkningskommissionen lade fram ett betänkande som syftade till att 
underlätta för förvärvsarbetande kvinnor att bilda familj, motsades det på punkt 
efter punkt i ett yttrande från SAF till kungen. Enligt SAF var arbetsgivaren i sin 
fulla rätt att ”kräva arbetskraft, som icke är så bunden av privatlivet som en gift 
kvinna och moder”. Det ansågs till och med kunna finnas ideella skäl till ”att den 
gifta kvinnan helt ägnar sig åt hemmet, varigenom samtidigt förefintliga arbets-
tillfällen förbehållas dem, som äro ogifta”. Att det rörde sig om en mansvärld 
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förtydligas av att SAF såg det som orimligt att kommissionens förslag också var 
avsett att omfatta männen, ”då det icke lärer förekomma, att manlig befattnings-
havare avskedas därför att han ingår äktenskap”. 
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5. I samförstånd och krig 

Det nödvändiga samförståndet 1939-1943 

Från krav på skötsamhet till finslipning av produktionen 
Arbetsintensiteten och arbetarnas moral hade under lång tid varit föremål för en 
kraftfull kritik från arbetsgivarnas sida. Proklamationerna om frihet kombinera-
des med en strikt arbetsmoralism. Det var glädjen över arbetet och viljan till 
framgång som hävdades skänka individen verklig tillfredsställelse. Med den gry-
ende samförståndsandan intogs dock en mer försonande hållning gentemot fack-
föreningsrörelsen och under 1930-talets senare hälft avtog också kritiken av ar-
betarnas moraliska tillkortakommanden. Detta berodde inte på att arbetsmora-
lismen som sådan gav vika, utan på att arbetarna faktiskt kom att upplevas som 
mer disciplinerade av arbetsgivarna än vad som tidigare varit fallet. 

Bildning och fostran blev, vilket tidigare framhållits, tidigt en viktig fråga 
inom arbetarrörelsens egna led.632 Så sent som 1925 hävdade emellertid Indust-
ria, att föga märktes av detta upplysningsarbete:  
 

Huvudsaken för ”upplysningsarbetet” är ett ständigt gnat på ekonomiskt 
olika tänkande och till omväxling en eller annan skönmålning av den här-
lighet, som väntar arbetareklassen under dess eget ekonomiska system.633 

 
Men från 1930-talets andra hälft och framåt fick arbetarrörelsen beröm i Indust-
ria för att den ”[…] genom självupplysning, självtukt och självansvar visat sig 
samhällsvärvet värdigt”.634 Huruvida den förändrade synen på arbetarna bara var 
en del av det strategiska samförståndet eller en reell förändring är svårt att be-
döma, men att en förändring ägt rum är otvetydigt.635  

Berömmet till arbetarrörelsen omfattade dock inte kommunisterna, som sades 
vara ”[e]n påle i köttet”.636 De olika fackförbunden uppmanades att utesluta 
kommunisterna, bland annat på grund av deras relation till internationalen i 

––––––––– 
632 Se detta arbete s 43f. 
633 Industria, nr 8 1925 s 170. 
634 Industria, nr 10 1939 s 268.  
635 Se även detta arbete s 179ff. 
636 Industria, nr 20 1940 s 558. 
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Moskva: ”Häremot hjälpa inga halvmesyrer, endast uteslutning av notoriska 
kommunister, upplysning och manstukt bland de andra.”637 

Men gentemot den reformistiska fackföreningsrörelsen var tongångarna alltså 
mer positiva. I Industria citerades Karl Wistrand, som framhöll att den fackligt 
organiserade arbetarklassen aldrig skulle ”[…] ha nått den ställning den innehar i 
vårt land utan självtukt och utan långvarig fostran till ansvarskänsla; inom fack-
föreningsrörelsen har gratissystemet aldrig kunnat effektueras”.638 

Den organiserade arbetaren var måhända stark i form av sin fackliga repre-
sentation, men hade också kommit att uppfattas som en relativt skötsam arbetare, 
som levde upp till de avtal som slöts mellan arbetsgivarna och fackföreningarna. 
Fokus kom därför i hög utsträckning att flyttats från arbetarnas moraliska till-
kortakommanden till rationaliseringsprocessens möjligheter. Inom arbetarrörel-
sen fanns det ännu röster som hävdade att rationaliseringsprocessen dödade ar-
betsglädjen och hade vinstintresset som främsta drivkraft. Industria reagerade 
mot detta betraktelsesätt och framhöll att rationaliseringen skulle fungera be-
fruktande: ”Den skall vara vinstgivande, produktionsstegrande, kapitalbildande, 
standardhöjande.” SAF-organet gav uttryck för ett i högsta grad materiellt per-
spektiv på tillvaron: ”Den rationalisering som för ej blott produktionen utan 
också behovstillfredsställelsen och mänskligheten framåt är vår civilisations kan-
ske största tillgång.”639 Trots en del kritiska röster införlivades företagarnas 
rationaliseringssträvanden av fackföreningsrörelsen. Så här skrev LO 1941:  
 

Rationaliseringen måste betraktas som en naturlig, fortgående strävan att 
förbättra produktionsresultatet och att befordra den mänskliga kulturut-
vecklingen. Fackföreningsrörelsen kan icke vända sig emot dessa strä-
vanden.640 

 
LO motsatte sig alltså inte rationaliseringsprocessen som sådan, ehuru dess soci-
ala syften betonades. Enligt Hans de Geer kom LO i själva verket att föra fram 
ståndpunkten att fackföreningsrörelsen hade ett ansvar för att rationaliseringen 
drevs framåt.641 Mats Bodin m fl hävdar i den av SAF utgivna boken I (o)takt 
med tiden, att den gemensamma synen på industrins rationalisering ingick i sam-
förståndet mellan staten, näringslivet och de fackliga organisationerna:  
 

Den omfattade också en positiv grundsyn på arbetsstudier, rationell 
driftsorganisation och vetenskaplig arbetsledning. Obligatorisk använd-
ning av funktionell arbetsledning blev ett av resultaten. Den numera så 
föraktade ”taylorismen” var alltså en grundläggande komponent i den 
omhuldade ”svenska modellen”.642 

 
––––––––– 
637 Industria, nr 7 1941 s 196. 
638 Citerat efter Industria, nr 6 1940 s 149. 
639 Industria, nr 9 1940 s 240. 
640 Landsorganisationens 15-mannakommitté 1941 s 144. 
641 de Geer 1978 s 340ff, 349f. 
642 Mats Bodin m fl, I (o)takt med tiden (1996) s 23. 
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För rationaliseringssträvandena utgjorde tidsstudier en viktig del och Industria 
refererade välvilligt till professor Tarras Sällfors, vars Arbetsstudier inom indu-
strien ansågs kunna reda ut en del missuppfattningar, som skapat ”en beklaglig 
ovilja mot arbetsstudierna”.643 Sällfors beskrev arbetsstudierna på följande vis: 
”De äro det bästa hittills kända medlet för förbättring av tillverkningsmetoderna 
vid ett företag.” Och vidare:  
 

De möjliggöra en noggrann bestämning av den tid som bör åtgå för ett ar-
betes utförande, vilken bestämning kan användas som grund för en rättvis 
ackordssättning, noggranna självkostnadskalkyler och en tillfredsställande 
arbetsplanering.644 

 
Resonemanget är i grunden tayloristiskt och dess praktik leder till en total kon-
troll av de enskilda arbetarna, vars arbetssituation planeras in i minsta detalj.  

Sällfors anslöt vidare till en tysk undersökning, enligt vilken tvångsstyrt indu-
striarbete, till exempel arbete vid löpande band, sades vara mindre betungande – 
både psykiskt och fysiskt – för arbetarna än fritt arbete, samtidigt som det 
tvångsstyrda arbetet räknades som mer effektivt. Anledning angavs vara att ett 
fritt arbetssätt krävde ”[…] en högre grad av energikrävande andlig aktivitet.” 
Industria menade att Sällfors’ studie var  ”[…] av enastående värde och utomor-
dentlig betydelse för den industriella företagsamheten”.645  

Det ekonomiska livets supremati 
Enligt Leif Lewin hade den liberala friheten ett egenvärde i den borgerliga argu-
mentationen.646 I arbetsgivarnas fall befann sig detta egenvärde ännu så länge i 
bakgrunden. Jag har visat att SAF:s och Industrias argument för frihet i första 
hand syftat till en ekonomisk frihet, som varit ämnad att ta tillvara arbetsgivarnas 
egenintressen – om än under förevändningen att detta skulle vara till allas fördel. 
Den ekonomiska friheten hävdades vara en förutsättning för god tillväxt. Frihe-
ten underordnades därmed ekonomin och gavs en utilistisk grund. Detta blir än 
tydligare i argumentationen mot den tyska nazismen, som inte fördömdes på mo-
ralisk grundval i Industria utan för att den berövade näringslivet den ekonomiska 
friheten. Så här kommenterade SAF-organet till exempel den ekonomiska jude-
lagstiftningen i Tyskland 1938: 
 

Det började med begränsningen av den fria kapitalmarknaden, begräns-
ningen av utdelningarna, tvångssparande och överföring av sparmedlen 
till statskonjunkturen. Det fortsatte med tvångsfinansiering av fyraårspla-

––––––––– 
643 Industria, nr 18 1940 s 495. Om arbetstidsstudier se t ex även Industria nr 8 1945 s 358ff; nr 10 

1945 s 473f; nr 13 1945 s 653ff. 
644 Citerat efter Industria, nr 18 1940 s 495. 
645 Industria, nr 18 1940 s 496, 497. 
646 Lewin 1970 s 131. 
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nens industrier och slutade med konfiskation av privat egendom. Raspoli-
tikens svepskäl kan inte dölja detta faktum.647 

 
Det fanns en medvetenhet om den diskriminerande lagstiftningen, men raspoliti-
ken sades bara utgöra ett svepskäl för något annat, för något som med andra ord 
ansågs värre, nämligen det statsekonomiska tvånget. När den tyska propaganda-
verksamheten sedan kritiserades under krigets första år, var det likaledes för dess 
fördömande av kapitalismen:  
 

Värre är det att hos nordiska folk förutsätta ett osjälviskt intresse för ”den 
tyska socialismen”, som på följande sätt förhäver sig över det fria när-
ingslivet: ”Även i den liberala kapitalismens klassiska länder blir den 
ekonomiskt verksamma (”schaffende”) befolkningen, obeskyddad av 
statsmakten, utplundrad av de internationella penningmakterna och poli-
tiskt missbrukad till deras dunkla syften.” Vare sig i ”klassiciteten” inne-
fattas de nordiska folken eller icke, är det ej blott oförsynt utan även 
hopplöst att – liksom Sovjetunionen har för vana – vilja inbilla människor 
på hög ekonomisk och kulturell standard att de äro skamligt utsugna och 
försummade.648 

 
I argumentation kring Tyskland och nazismen samt kring kriget som sådant var 
det de marknadsekonomiska aspekterna som gavs företräde. Industria gjorde 
överhuvudtaget få moraliska avståndstaganden från nazismen. När transiteringen 
genom Sverige sedermera blev ett faktum konstaterades, att detta förvisso inne-
bar ett moraliskt problem – ”[…] men äro den tidigare norska försvarsnihilismen 
och självvalda värnlösheten alldeles utan skuld till Norges och Nordens 
olycka?”649  

Det skall dock framhållas att jag inte heller funnit några pro-nazistista ställ-
ningstaganden.650 Industria var inte för den nazistiska ideologin. Poängen är att 
samhälleliga företeelser i första hand bedömdes utifrån hur de påverkade när-
ingslivet – näringslivets frihet gick i princip före allt annat och framhölls som det 
nav kring vilket allting snurrade. Också vid ett framåtblickande var det krigets 
inverkan på det ekonomiska systemet som Industria oroades över: ”De som i 
världskriget se frälsaren från den ekonomiska liberalismen och från det demo-
kratiska styrelsesättet vädra morgonluft.”651 

Arbetsgivareföreningen hade under 1930-talet klart och tydligt anslutit till den 
ekonomiska liberalismen, men befann sig i försvarsposition sedan krisen vid 
1930-talets början. Industria framhöll att en liberalismens försvarsadvokat nöd-
gades uppträda mycket försiktigt ”[…] inför en ekonomisk areopag som redan 

––––––––– 
647 Industria, nr 11 1938 s 316.  
648 Industria, nr 24 1939 s 672. 
649 Industria, nr 14 1943 s 736. 
650 En träffande ironi är att Industria av misstag rubricerade en artikel om Tyskland enligt följande: 

”Den nationella folkrensningen”. Rättelsen löd:  ”Den nationella folkresningen”.  Se Industria nr 5 
1943 s 216; nr 6 1943 s 269.  

651 Industria, nr 13 1940 s 359. 
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har fällt den anklagade och förklarat honom ovärdig att vidare i rikets tjänst 
nyttjas”.652 Kontextens betydelse för vad som kan och inte kan sägas lyftes här 
fram av arbetsgivarna.  

Vidare skapade utvecklingen i främst Tyskland och Sovjetunionen en oro över 
att det faktiskt fanns alternativa ekonomiska system. Kapitalismen kunde inte tas 
för given:  
 

De tyska och ryska ekonomisystemen utpekas från olika håll som förebil-
der, men intetdera har trots stora förtjänster och imponerande resultat 
kunnat bevisa, att planhushållningen är sista ordet i den ekonomipolitiska 
debatten.653 

 
Kapitalismen hade blivit angripen och stod hotad, men dess företrädare skulle 
enligt SAF-organet vinna på sikt, därför att de hade de ekonomiska naturlagarna 
på sin sida. Statsinitiativets olika företrädare menades av Industria försöka upp-
rätthålla ekonomin på konstgjord väg, avskilda ”[…] från den biologiska eko-
nomiens friska luft”.654  

Den ekonomiska liberalismen sades ofta vara just biologisk, med naturen 
överensstämmande, sann och objektiv, och den ifrågasattes bara av dem som 
ingenting förstod: ”Den nya ekonomiska politiken är ett lättsinnigt spel med 
människornas livsintressen. Den gör sig aldrig fri från ekonomiens naturmakt, 
även om den i dag tar hem spelet.”655 Själva krigsutbrottet menades dock ha en 
menlig inverkan på utvecklingen:  
 

Olyckan är att krig, förberedelse till krig eller åtminstone inre och yttre 
beredskap för ekonomiskt krig blivit ett normalt tillstånd. Det ligger en 
stark frestelse att  tvinga och binda – ”organisera” – näringslivet  i den 
omständigheten, att tvångsåtgärder och regleringar, som äro uppenbart 
onaturliga och riskabla i en normal hushållning, framstå som en färdig-
smidd rustning  i ett  abnormt läge.656 

 
Allt som ansågs inkräkta på friheten – den ekonomiska friheten, företagarfriheten 
– beklagades. Liksom tidigare anpassades argumentationen till den uppkomna 
situationen. Således hävdades det största hotet mot friheten inte längre komma 
från olika ideologier utan från kriget: 
 

Faran för det enskilda näringslivet ligger inte längre i ideologier som för-
ändras och tyna bort. Den hotar från en statskapitalistisk ekonomisk 
krigsmaskin som mer och mer utvecklas under och efter varje nytt krig 

––––––––– 
652 Industria, nr 1 1944 s 2. 
653 Industria, nr 15 1941 s 461. Se även Industria, nr 4 1944 s 163. 
654 Industria, nr 2 1939 s 33. 
655 Industria, nr 2 1939 s 34. 
656 Industria, nr 20 1939 s 538. 
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och som med allt större motståndskraft trotsar fredsperiodernas ekono-
miska avrustnings- eller nedrustningsförsök.657 

 
Arbetsgivarnas argumentation var ständigt föränderlig. Syftet var dock det-
samma – att försvara företagarfriheten, oavsett om det var mot arbetarrörelsen, 
fascismen, kommunismen eller krigssocialismen, vilken av Industria för övrigt 
inte längre kallades ”krigssocialism” utan, som i citatet ovan, ”statskapita-
lism”.658 

Det fanns bland arbetsgivarna en vilja att frånta socialismen dess framgångar 
för att kunna föra bort den från dagordningen. I Industria gjordes följande re-
flektion i samband med firandet av SAP:s 50-årsjubileum: 
 

Det är inte socialismen som kommit till makten och utövar den utan ett 
väldigt folkskikt som fått och begagnat medborgerliga rättigheter samt – 
vilket icke är det minst viktiga – genom självupplysning, självtukt och 
självansvar visat sig samhällsvärvet värdigt.659 

 
Det var inte ideologierna som låg bakom ”statskapitalismen”, det var kriget. Det 
var inte socialismen som segrat i Sverige, det var dess anhängare. Socialismen 
menades inte ha ”[…] varit av verkligt värde för arbetarnas samhällssträvanden. 
Dess betydelse har varit psykologisk – och illusorisk”. Beträffande SAP sades 
partiet ha blivit buret in i riksdagen av liberalismen när det begav sig.660  

I  kläm mellan nationen och näringsfriheten 
På arbetsmarknaden hade parterna formellt slagit in på samförståndets väg med 
Saltsjöbadsavtalet 1938. Med krigsutbrottet mildrades motsättningarna också 
inom det politiska livet. Den 13 december tillträdde samlingsregeringen och Per 
Albin Hansson förkunnade att inre politiska  meningsskiljaktigheter skulle skju-
tas åt sidan, då tidsläget inbjöd till samling kring de stora uppgifterna.661  

Redan innan krigsutbrottet hade regeringen inbjudit näringslivet till samver-
kan i syfte att skapa ett samarbete på lång sikt. Det uppkomna krisläget ledde 
emellertid till ett mer akut samarbete mellan flera av samhällets olika sektorer. 
En krisadministration, som bland annat innefattade regering, näringsidkare och 
fackföreningsrörelse, byggdes upp.662 

Som ett led i strävan efter samförstånd beviljades Gustaf Söderlund, från och 
med 1 november 1939, tjänstledigt från uppdraget som SAF:s verkställande di-
rektör för att tillträda som ordförande och chef för Statens Industrikommission. 
Söderlund, som med emfas slagits för att inte blanda in staten i näringslivets an-

––––––––– 
657 Industria, nr 20 1939 s 540. 
658 På sidan 158f i detta arbete utvecklar jag resonemanget kring begreppet ”statskapitalism”. 
659 Industria, nr 10 1939 s 268. 
660 Industria, nr 10 1939 s 268.  
661 Industria, nr 1 1940 s 1; Lewin 1970 s 176ff. 
662 Industria, nr 18 1943 s 954ff; Kugelberg 1985 s 21f; Lewin 1970 s 172ff; de Geer 1992 s 106. 
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gelägenheter, tillträdde därmed en ledande roll i denna statliga kommission,663 
som enligt Söderlund själv hade följande uppgift: ”Statens industrikommission 
har till uppgift att verka för industriens förseende med råvaror och landets för-
sörjning med industriprodukter.”664 Fritiof Söderbäck, vd i Allmänna Gruppen, 
skulle uppbära Söderlunds tjänst i SAF under tiden.665  

Kriget skapade speciella förutsättningar för arbetsmarknadens parter så väl 
som för det politiska etablissemanget. I ett yttrande till kungen medgav SAF att 
det kunde ”[…] visa sig ofrånkomligt med vissa statliga ingripanden i arbets-
marknaden i av krig föranledda extraordinära situationer”.666 Det gällde att klara 
kriget tillsammans. Angående arbetsgivarnas relation till staten betonade Indust-
ria dock att näringslivet inte var den ensidigt underordnade parten: 
 

Den svenska industrien har inte sålt sin självständighet och självstyrelse 
för en grynvälling. Försvarsberedskapen är ingen ekonomisk systemför-
ändring, ingen revolution in being. Krislagarna äro icke av grundlagsna-
tur. Industriens autonomi vilar ännu på fast konstitutionell grund.667 

 
Enligt Industria gällde det i första hand att inventera de frivilliga åtgärder genom 
vilka arbetsmarknaden kunde regleras under kristid, för att i möjligaste mån 
lämna avtalsfriheten i fred.  

Arbetsgivarna balanserade på den smala linje som gick mellan nationell sam-
ling och bevarandet av näringslivets frihet. Mest frikostiga i stödet till staten var 
de, när det rörde sig om åtgärder som inte riktade sig mot näringslivet. I Indust-
ria uppmanade man till exempel vid återkommande tillfällen medborgarna att 
teckna statens försvarslån, som också kallades ”frihetslån” och ”folklån”. Indivi-
derna sades vara sammanbundna av ”ett oslitligt samhällsintresse” och det kon-
staterades att lyx och nöjen borde ”läggas vid statslånets fötter”:  
 

Särskilt stadsungdomen – alla klasser, båda  könen – med sin nonchalanta 
och ganska kostsamma nöjes- och lyxkult kan genom enkel återhållsam-
het med lätthet förvärva en försvarsobligation av någon valör och därmed 
ett medborgardiplom av högt etiskt värde. Gör ekonomiska erövringar 
från onyttigheterna, sjösänkningar från det stora träsket. Lägg alla dessa 
vinster i statens hand för landets och folkets frihet till gagn för oss alla!668 

 
Skötsamheten gavs åter ett moraliskt innehåll. Ungdomen sades ägna sig åt en 
kostsam nöjes- och lyxkult, men försvarslånet gav den chansen att handla etiskt. 

––––––––– 
663 Söderlund fick sedan, den 25 september 1942, också uppdraget att biträda vid ledningen av 

utredningarna kring den ekonomiska politikens utformning i syfte att motverka en skadlig 
prisstegring. Se Lewin 1970 s 178. 

664 Citerat efter Industria, nr 24 1940 s 697. 
665 Stig W Nilsson 1990 s 147. 
666 Industria, nr 22 1939 s 604f. 
667 Industria, nr 4 1940 s 97. 
668 Industria, nr 10 1940 s 271ff. Mer om försvarslånet i t ex Industria, nr 10 1940 s 289f, 298f; nr 13 

1940 s 361; nr 15 1940 s 416f; nr 26 1940 s 791f. 
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Industria återgav vidare major Arvid Erikssons av konservatismen präglade tal 
för det svenska försvaret: ”Vi ska visa, vad våra  förfäder visat, att det  svenska 
folket ännu längst  därinne har både djupt allvar och fast pliktkänsla, som i nö-
dens stund skall taga form i svenskmannatag.”669  

Inte ens skatterna hävdades obehövliga när det kom till att finansiera försva-
ret. Däremot ifrågasattes den progressiva skatteskalan mot bakgrund av att den 
samlade förmögenhetssumman är större inom förmögenhetspyramidens breda 
bas: ”Inkomsttoppen kan vara utomordentligt hög och likväl endast till ringa del 
bidra till skattesumman.” Storkapitalets stora betydelse för samhällsekonomin 
sades istället ligga i produktionen och distributionen.670 SAF-organet befann sig i 
en position i vilken det försvarade både försvarslån och skatter:  
 

Arbetet är inte lönlöst. De betalda skatterna och de likviderade obligatio-
nerna ha uppbyggt vårt försvar och bevakat våra gränser. Vad denna va-
luta betytt för vår frihet och självständighet kan inte uttryckas i siffror på 
tillgångssidan men är djupt inristat i vår trygga förvissning och i vårt na-
tionalmedvetande.671 

 
Den fria ekonomins principer var alltså inte orubbliga. Det hela berodde på vilka 
som fick betala och på vad staten använde skattepengarna till. Skulle de använ-
das till social välfärd inkräktade det på friheten. Skulle de istället användas till 
det militära försvaret var det till värn för friheten.  

Det var, enligt Industria, de rådande omständigheterna som gjorde att ekono-
miska frågor inte kunde bedömas nationalekonomiskt, biologiskt.672 I ett före-
drag vid Sveriges Industriförbunds årsmöte 1941 framhöll ordföranden direktör 
K. F. Göransson följande: 
 

Krigshushållningen har bragt det gamla problemet om förhållandet mellan 
stat och näringsliv i ett delvis nytt läge. Så länge näringslivets främsta 
uppgift gällde att höja och förbättra vårt folks standard, kunde näringsli-
vet med fog hävda, att uppgiften bäst löstes av den enskilda företagsam-
heten själv utan att en central statlig ledning erfordrades. När nu målet – 
åtminstone för tillfället – förskjutes, och även näringslivets verksamhet 
måste koordineras med nationens och andra ansträngningar på att skapa 
och uppehålla starkast möjliga försvar i en strängt och konsekvent 
genomförd krigshushållning, får givetvis en central ledning icke sak-
nas.673 

 
Situationen krävde alltså en central ledning, men någon utveckling mot ett tota-
litärt, statskapitalistiskt system sade sig arbetsgivarna inte vilja vara med om. Di-
rektören Göransson efterlyste istället allmänt hållna direktiv, inom vilka när-
––––––––– 
669 Industria, nr 15 1940 s 416. 
670 Industria, nr 23 1939 s 633. Se även Industria, nr 10 1941 s 285ff. 
671 Industria, nr 3 1941 s 59. 
672 Industria, nr 8 1941 s 221. 
673 Industria, nr 12 1941 s 353. 
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ingslivet skulle tillåtas verka så fritt som möjligt. Göransson ville ha ett lagstyre 
som garant för friheten: ”Att förena frihet med lag bör vara en strävan också i det 
ekonomiska och sociala livet.”674  

Industriförbundets årsmöte bevistades också av statsminister Hansson, som i 
sitt middagstal prisade regeringens samarbete med näringslivet:  
 

Innan jag slutar vill jag bara säga, att den omständigheten att det finns 
kunniga män för att handhava vårt näringsliv alltid kommer att spela sin 
stora roll, och jag kan inte tänka mig en förnuftig samhällsstyrelse, som 
utgår från någonting annat än att man i ett samarbete med dessa män har 
att bygga landet, har att ordna framtiden.675 

 
Det socialdemokratiska maktinnehavet hade forcerat fram ett för arbetsgivarna 
strategiskt samförstånd med fackföreningsrörelsen. Därefter tvingade kriget fram 
ett mer eller mindre nödvändigt samarbete med staten. För arbetsgivarna var det 
en avancerad balansakt, som manade fram återkommande bedyranden om att 
”den krigsekonomiska ordningen” inte skulle permanentas. Arbetsgivarnas oro 
för att krigshushållningen skulle bli befäst i fredstid delades för övrigt av den 
politiska borgerligheten.676  

”Socialismen och friheten” 
Arbetsgivarna hade sedan mitten av 1930-talet försökt dödförklara den svenska 
socialismen: ”Trollkretsen är bruten och ingen kan längre förblindas av ’socia-
lismens’ magi.”677 Snart gjordes emellertid ännu en gång helt om i argumentatio-
nen, och socialismen levandeförklarades på nytt. Hösten 1941 drog Svenska 
Dagbladet igång en politisk debatt som, utöver nyss nämnda tidning, främst kom 
att föras i Social-Demokraten och i Industria. Debatten sammanställdes 1942 av 
bokförlaget Natur och Kultur under titeln Socialismen och friheten. På bok-
omslagets baksida hävdades de socialistiska idéerna åter ha blivit aktuella, och 
det på grund av följande anledningar: 
 

1) Den onekligen socialistiskt betonade krigshushållningen. Skall denna 
helt eller delvis fortsätta efter kriget? 

2) Socialdemokraterna ha majoritet i riksdagen, och den stund måste 
komma då de bli tvungna att fatta ståndpunkt till sitt eget program. 

3) En revision av det socialdemokratiska partiprogrammet diskuteras 
just nu av en av partistyrelsen tillsatt kommitté.678 

 

––––––––– 
674 Industria, nr 12 1941 s 353. 
675 Citerat efter Industria, nr 12 1941 s 359. 
676 Industria, nr 21 1941 s 637; Lewin 1970 s 198f. 
677 Industria, nr 13 1941 s 391. Se även Industria, nr 14 1941 s 423ff. 
678 Socialismen och friheten (1942), förlagets presentation av boken på pärmens baksida. 
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SAF:s självupplevda kamp för friheten hade från starten varit en kamp mot soci-
alismen och vid 1940-talets början befann sig föreningens organ Industria alltså 
mitt uppe i en samhällspolitisk debatt om just friheten och socialismen.  

Den 30 september 1941 skrev Otto Järte i Svenska Dagbladet, att det förelåg 
en motsättning i SAP:s kritik av de totalitära systemen och partiets fasthållande 
vid sitt eget socialistiska program. Socialismen hävdades gå stick i stäv med den 
västerländska, borgerliga samhällsåskådningen, ”[…] vilken bygger på politisk 
och ekonomisk frihet för den enskilde men under samhällets överhöghet, uttryckt 
genom en lagstiftning och rättskipning […]”. Järte förband, med hänvisning till 
högerpolitikern Gösta Bagge, den personliga friheten med den ekonomiska. Järte 
hävdade vidare att socialismen är oförenlig med demokratin och att den leder till 
en ”[…] obegränsad samhällelig maktutövning”.679 

Den 2 oktober gick Social-Demokratens chefredaktör Richard Lindström i 
svaromål på Järtes artikel. Lindström framhöll att det förvisso vuxit fram repres-
siva system som kallat sig socialistiska, men att dessa ingalunda voro socialde-
mokratiska. Tvärt om sades de ha uppstått i strid mot socialdemokratin. Beträf-
fande SAP:s program var det bitvis föråldrat. Fram till dess att den pågående 
programrevideringen var färdig borde socialdemokraterna därför lämpligen be-
dömas efter sina gärningar. Lindström betonade att socialdemokraterna inte var 
ute efter att skapa något ekonomiskt tvångssystem och hävdade att en i vissa av-
seenden statskontrollerad ekonomi i medborgarnas intresse inte heller nödvän-
digtvis ledde till något tvång.680 

Härefter fortsatte replikskiftet i SvD och Social-Demokraten utifrån i princip 
samma argument. Om och om igen hävdades socialismen leda till diktatur och 
förtryck. Finansminister Ernst Wigforss ställde då frågan vad det var i socialis-
men som inte gick att förena med demokratin. Svaret han fick var, att det hade 
historien visat.681 

I det här skedet trädde Industria in i debatten. Redaktör Brunius förkunnade 
att socialisterna till syvende och sist ännu voro just socialister och att de inte 
övergivit idén om produktionsmedlens överförande i samhällets ägo, trots att so-
cialismen, enligt Brunius, binder människan vid torvan och maskinen: ”Detta är 
socialismen i högsta potens, en Molok som förintar frihet, självverksamhet och 
personligt initiativ. Socialismen har blivit statskapitalism.”682  

Brunius hävdade alltså att socialismen blivit statskapitalism. Vad avsågs då 
med det i sammanhanget relativt nya begreppet statskapitalism? Jo, när staten 
skall leda hela folkets och industrins ekonomi måste den, enligt SAF-organet, bli 
kapitalist. Produktionen kräver nämligen ett produktionskapital och den som be-
sitter produktionsmedlen måste också ha produktionskapitalet.683 

För arbetsgivarnas del handlade det om att göra socialismen omöjlig. Det pro-
klamerades att socialismen, när den förverkligas, leder till statskapitalism. Den 
socialistiska praktiken hävdades med andra ord skapa ett ekonomiskt system, 
––––––––– 
679 Socialismen och friheten 1942 s 11. 
680 Socialismen och friheten 1942 s 13ff. 
681 Socialismen och friheten 1942 s 31, 38. 
682 Industria, nr 22 1941 s 675; Socialismen och friheten 1942 s 38. 
683 Industria, nr 6 1942 s 205; Socialismen och friheten 1942 s 70. 
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som är logiskt oförenligt med den socialistiska teorin. Att Industria skulle vara 
ute efter att klä ut socialismen till statskapitalism av strategiska skäl förnekades 
dock av tidskriften.684 Det sovjetryska systemet framhölls som praktexemplet på 
statskapitalism och beskrevs så här:  
 

Det samlar all ekonomisk makt i toppen, varifrån producentbefogenheter 
och finansmedel i förutbestämda doser och mängder tillåtas strömma ned 
över  hela näringslivet, såsom ett slags konstbevattning. 

 
Medan statskapitalismen menades bygga på tvång, präglas privatkapitalismen 
istället av det fria initiativet. Planhushållningen ansågs inte behöva vara lika ut-
vecklad som i Sovjetunionen för att leda till det som kallades statskapitalism: 
 

Kontrollen över näringslivet leder på en annan väg till samma statskapi-
talism. Kontrollen är här inte att fatta blott som en ordningsuppgift, den 
växer till en nyordning, en ekonomisk och finansiell koncessionsstat som 
snart befinner sig i tvångsläget att nödgas införa en industriell rangord-
ning, privilegiera vissa näringsgrenar, direkt eller indirekt dra kapital från 
de lägre och hämma deras utveckling. Krigförande länder ha med större 
eller mindre välbehag ägnat sig åt denna ojämna ransonering av kapital 
och arbetskraft, som under nödvändighetens tryck fått insteg även i neu-
trala stater. En sådan kontrollmyndighet kan ej utövas utan statskapita-
lism, öppen eller beslöjad. En planhushållning förutsätter en allsmäktig 
planhushållare, utdelande befogenheter och fullmakter åt underlydande 
organ. Produktionen ordnas och ledes ovanifrån liksom i Sovjetunionen. 
Demokratien blir av samma art som där, ett sken. Demokratisk frihet 
finns inte till utan fritt ekonomiskt initiativ. 685  

 
Anklagelsen som riktades mot socialismen var alltså att den förvandlade staten 
till kapitalist: ”Socialiststaten kan aldrig göra sig urarva. Kapitalet förföljer den 
som en skugga.”686  

Reaktionen från Social-Demokraten lät inte vänta på sig: ”Svenska arbetsgiva-
reföreningens Industria har med kavaljerens fjäderbuske vajande på hjälmen åter 
givit sig ut på rännarbanan för att stöta ner den socialistiske kämpen.”687 Social-
Demokratens replik visar på att Industria inte bara formellt var SAF:s organ, 
utan att tidskriften också i praktiken betraktades på detta viset av de samtida ak-
törerna och att den dessutom gjort sig känd som en kraftfull motståndare till so-
cialismen.  

Det sista inlägget i Natur och Kulturs artikelsammanställning var från den 11 
maj 1942. Men debatten om socialismen och friheten fortgick med Industria som 
en aktiv aktör. Den återuppväckta debatten om socialismen minskade arbetsgi-
––––––––– 
684 Industria, nr 5 1942 s 162; nr 6 1942 s 205ff; nr 7 1942 s 251ff; Socialismen och friheten 1942 s 

62ff, 66ff, 69ff. 
685 Industria, nr 5 1942 s 161f; Socialismen och friheten 1942 s 62, 65. 
686 Industria, nr 6 1942 s 206; Socialismen och friheten 1942 s 72. 
687 Socialismen och friheten 1942 s 72.  
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varnas relativa fördragsamhet med krigshushållningen, som nu med större efter-
tryck än tidigare kom att preciseras som tvångshushållning.688  

Arbetsgivarna, som gärna kallade sig själva ”det praktiska livets män”, häv-
dade fortsatt att de representerade den objektiva nationalekonomin och att den 
”[…] ekonomiska vetenskapen måste stå på de naturrättsliga ekonomilagarnas 
fasta grund […]”.689 Detta till skillnad från de socialister, som under kriget låtit 
den ekonomiska fantasin få vingar. I socialismens ”aprioriska” strävan efter eko-
nomisk omvandling sades dess fundamentala och kardinala misstag ligga. Med 
”apriori-socialism” avsågs doktrinen att socialismen endast kan genomföras un-
der förutsättning att den privatkapitalistiska äganderätten avskaffas och produk-
tionsmedlen överförs i samhällets ägo.690  

Angående förstatligandets påstådda oförenlighet med friheten, hävdades föl-
jande i den socialdemokratiska tidningen Västgöta-Demokraten: 
 

Då förlorade Sverige alltså friheten när järnvägarna förstatligades? Såvida 
det inte redan skedde då telegrafverket kom till? Eller posten? Och hur är 
det med rundradion – är den inte också praktiskt taget förstatligad? Det 
finns många socialiserade ting här i landet, och ändå  känner vi svenskar 
oss friare än många andra folk.691 

 
Ovanstående resonemang sades av SAF-organet vara enfaldigt. Att på förhand 
bestämma var gränsen för friheten går menades vara svårt, men helt säkert skulle 
friheten försvinna innan socialiseringen blev allmän.692 Den ekonomiska ofrihe-
ten hotade, enligt Industria, också den personliga, den andliga och den politiska 
friheten.693  

Under rubriken Frihet och framåtskridande framhöll Gustaf Söderlund – som 
1943 återgått till arbetet inom SAF, men nu som styrelseordförande – följande i 
ett föredrag i Göteborg: ”Historiskt och biologiskt är friheten det primära och vä-
sentliga; den har för varje individ och varje folk ett bestämt egenvärde, som ej 
tarvar någon förklaring.”694 Söderlund lyfte här fram ett argument för friheten 
som dittills stått i skymundan för nyttoaspekten. Friheten hävdades ha ett egen-
värde som inte ens behöver förklaras. Men, tillade han: 
 

Det skall icke förnekas, att vissa människor behöva ett bestämt tvång över 
sig för att göra någon nytta. Men det är också av erfarenheten uppenbarat 
och särskilt i våra dagar dokumenterat, att andra människor – och de 
bättre – reagera på ett rakt motsatt sätt och icke nå sin maximiprestation 
annat än i frihet. 695 

––––––––– 
688 Industria, nr 17 1942 s 690f; nr 18 1942 s 728; nr 19 1942 s 776. 
689 Industria, nr 19 1942 s 776, 797. 
690 Industria, nr 2 1943 s 57f; nr 5 1943 s 214; nr 25 1943 s 1311. 
691 Citerat efter Industria, nr 5 1943 s 213. 
692 Industria, nr 5 1943 s 213. 
693 Industria, nr 17 1943 s 883. 
694 Citerat efter Industria, nr 26 1943 s 1357.  
695 Industria, nr 26 1943 s 1358. 



161 

 
Även om frihetens egenvärde nu dök upp i förbigående, så var nyttoaspekten 
fortfarande central. Vissa människor hävdades behöva tvånget för att göra nytta, 
medan andra sades nå sin maximiprestation med friheten som drivkraft.  

Enligt Söderlund måste individen betrakta varje inskränkning av friheten som 
ovälkommen. Men i samhällets komplexa, sociala samvaro har det skapats regler 
för hur vi får handla i förhållande till våra medmänniskor. Statsbildningarnas 
främsta uppgift hävdades vara att förhindra oreglerad maktutövning utan att sta-
ten själv hemfaller åt godtycklig maktutövning.  
 

Det är min övertygelse, att den sanna demokratien icke kan nöja sig med 
att den politiska representationen vilar på allmän rösträtt och fria val, utan 
också måste förutsätta, att denna representation inser och iakttager sin 
egen begränsning. De organ, som människorna i sina olika yrken och 
verksamheter själva skapat allt efter omständigheter och behov, äro lika 
så viktiga element i folkets demokratiska tillvaro och fostran som den po-
litiskt organiserade statsmakten.696 

 
Den demokratiskt valda statsmakten manades, i demokratins namn, till att över-
låta flesta möjliga angelägenheter åt den fria marknadens frivilligt grundade or-
ganisationer. För arbetsgivarna var detta tveklöst att föredra, då maktbalansen 
och förhandlingspositionen mellan företagare och arbetare var påtagligt annor-
lunda än balansen mellan staten/överheten och företagarna. Möjligheterna att 
styra eller påverka regeringsbeslut torde ha varit mindre än möjligheterna att 
styra eller påverka förhandlingarna med fackföreningsrörelsen. 

Försvaret av denna arbetsgivarvariant av demokratin ingick i försvaret av 
friheten, en frihet som av Söderlund definierades som… 
 

[…] en allmän rätt att lämnas i fred från ingripanden utifrån; en rätt alltså 
att efter eget gottfinnande begagna sina personliga och materiella resur-
ser. [---] Jag kan inte, om jag är obegåvad, opraktisk, långsam eller lat, 
göra anspråk på att i samma utsträckning som den skicklige och arbet-
samme få medel att förverkliga min frihet.697 

 
Ånyo hänvisade Söderlund till den fria, socialdarwinistiska tävlan, i vilken de 
dugliga vinner och de obegåvade, opraktiska och lata kommer på efterkälken. 
För Söderlund var detta som det borde vara. Han skiljde mellan frihet och med-
len som krävdes för att förverkliga friheten. Socialdemokratins strävan efter 
jämlikhet i frihet hävdades inte syfta till att utöka friheten i samhället utan till att 
jämnare fördela medlen till att förverkliga friheten.  

Den ömsom mer återhållsamma och ömsom mycket intensiva debatten om 
frihet kontra socialism gick alltså i början av 1940-talet in i en av sina intensiva 
perioder. Arbetsgivarna deltog inte bara direkt som debattörer, utan också indi-

––––––––– 
696 Citerat efter Industria, nr 26 1943 s 1360. 
697 Citerat efter Industria, nr 26 1943 s 1363. 
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rekt via ekonomiskt stöd till de borgerliga partierna och den borgerliga pressen. 
Enligt Niklas Stenlås gick SAF i själva verket i bräschen för en omfattande 
hjälpaktion till den borgerliga pressens förmån. Det var till och med så att före-
ningens stadgar ändrades för att göra detta möjligt. Av psykologiska skäl skulle 
SAF:s engagemang dock inte synas, varför åtgärderna skulle administreras via 
Näringslivets Fond.698 

Näringslivets Fond hade bildats 1940 för att rädda Svenska Dagbladet från 
nedläggning. Fonden bildades av en grupp storföretagsledare, av vilka Gustaf 
Söderlund var en. Söderlund blev också fondens ordförande. Den av industrin 
formellt oberoende fondens ordförande och de 18 huvudmännen var i besittning 
av 171 styrelseposter i svenska företag under 1940-1943, vilket utgör 9 ½ styrel-
seuppdrag per person.699  

Sedan Svenska Dagbladet räddats tog Näringslivets Fond på sig andra upp-
gifter, som bulvanorganisation för SAF i den opinionsbildande verksamheten. 
För att handha stödverksamheten hade Näringslivets Fond i sin tur bildat pressfi-
nansieringsorganet Libertas, som dragit igång sin verksamhet 1942.700 Som vi 
skall se längre fram hade Näringslivets Fond också en viktig roll i organise-
ringen av efterkrigstidens arbetsgivarmotstånd mot den socialdemokratiska plan-
hushållningsideologin. 

Sammanfattning 
Under 1900-talets första decennier hade arbetsintensiteten och arbetarnas påstått 
bristande moral varit en viktig och återkommande fråga i Industria. Men sedan 
arbetsgivarna av strategiska skäl slagit in på samförståndets väg, avtog kritiken 
av arbetarnas moraliska tillkortakommanden. Det innebar dock inte att arbetsmo-
ralismen övergivits. Det som hände var att arbetarna kom att uppfattas som mer 
disciplinerade av arbetsgivarna än vad som tidigare hade varit fallet. Från 1930-
talets andra hälft och framåt fick den reformistiska arbetarrörelsen vid flera till-
fällen beröm för att bland annat ”genom självupplysning, självtukt och självan-
svar visat sig samhällsvärvet värdigt”. Det är svårt att avgöra om den förändrade 
synen på arbetarna var en del av det strategiska samförståndet eller en reell för-
ändring. Inte desto mindre är det tydligt att en förändring ägde rum. I SAF-orga-
net hävdades att den organiserade arbetarklassen aldrig skulle ”ha nått den ställ-
ning den innehar i vårt land utan självtukt och utan långvarig fostran till ansvars-
känsla”. 

Istället för att kritisera arbetarnas moral riktade arbetsgivarna  uppmärksam-
heten mot rationaliseringsprocessens möjligheter. Tidsstudier var i samman-
hanget en viktig faktor och beskrevs i SAF-organet som  ”det bästa hittills kända 
medlet för förbättring av tillverkningsmetoderna vid ett företag.” Arbetsmora-
lismen hade som sagt inte försvunnit, den hade bara antagit en rationell, tayloris-
tisk skepnad och fortfarande gällde det att få ut mesta möjliga prestation av varje 

––––––––– 
698 Stenlås 1998 s 103ff, 124-145. 
699 Stenlås 1998 s 73ff, 79ff. 
700 Stenlås 1998 s 109ff. 
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arbetare. Arbetsmoralismen stod i ekonomins tjänst och det gjorde även försvaret 
av friheten. Friheten underordnades ekonomin och gavs en utilistisk grund. Detta 
visar sig till exempel i argumentationen mot den tyska nazismen, som av Indust-
ria inte fördömdes på moralisk grundval utan för att den berövade näringslivet 
den ekonomiska friheten. 

Arbetsgivarna intog alltså en mer försonande hållning till fackföreningsrörel-
sen. Även gentemot SAP användes ett mildare tonläge efter den hårda polemiken 
under 1930-talets första hälft. Det hade ånyo visat sig att SAP, trots sitt reger-
ingsinnehav, inte kunde omvälva det borgerliga samhället i dess grundvalar. Ef-
ter att andra världskriget brutit ut ansågs faran för det enskilda näringslivet därför 
inte längre ligga ”i ideologier som förändras och tyna bort”. Den hotade istället 
från ”en statskapitalistisk ekonomisk krigsmaskin som mer och mer utvecklas 
under och efter varje nytt krig”. 

Anmärkningsvärt är att begreppet krigssocialism byttes ut mot statskapitalism, 
vilket var en medveten strategi i striden om tolkningsföreträde till viktiga be-
grepp. Statskapitalism inträder, enligt Industria, när staten skall leda hela folkets 
och industrins ekonomi. Produktionen kräver nämligen ett produktionskapital 
och den som besitter produktionsmedlen måste också inneha produktionskapita-
let. När produktionsmedlen socialiseras blir staten därför kapitalist. För arbetsgi-
varna handlade det om att göra socialismen omöjlig. Den socialistiska praktiken 
hävdades leda till ett ekonomiskt system, som var logiskt oförenligt med den so-
cialistiska teorin. Industria förnekade förvisso att argumentationen skulle vara 
strategisk, men det förefaller ändå ha varit så, att tidskriftens intention var att 
föra bort den socialistiska ideologin från dagordningen. I samband med SAP:s 
50-årsjubileum hävdade till exempel SAF-organet, att det inte var socialismen 
som kommit till makten ”utan ett väldigt folkskikt som fått och begagnat med-
borgerliga rättigheter”. Det var inte socialismen som segrat i Sverige, det var 
dess anhängare och socialismens betydelse menades i sammanhanget ha varit 
psykologisk och illusorisk.  

Socialismen hade dödförklarats under 1920-talets andra hälft och den dödför-
klarades på nytt under andra halvan av 1930-talet. Trollkretsen sades vara bruten 
och ingen kunde, enligt Industria, längre förblindas av socialismens magi. De 
som värnade kapitalismen menades av SAF-organet ha naturen på sin sida. Den 
ekonomiska liberalismen ansågs vara biologisk och bara ifrågasatt av dem som 
ingenting förstått. SAF medgav dock i en skrivelse, att vissa statliga ingripanden 
på arbetsmarknaden kunde visa sig ofrånkomliga ”i av krig föranledda extraordi-
nära situationer”. Kriget gjorde, enligt Industria, att ekonomiska frågor inte 
kunde bedömas nationalekonomiskt, biologiskt. Tidskriften betonade dock att 
arbetsgivarna inte sålt sin självständighet för en ”grynvälling” och att försvarsbe-
redskapen inte innebar någon ”ekonomisk systemförändring, ingen revolution in 
being”. Kriget satte arbetsgivarna i kläm mellan försvaret av den ekonomiska 
friheten och försvaret av nationen. Enligt Industria gällde det i första hand att in-
ventera de frivilliga åtgärder genom vilka arbetsmarknaden kunde regleras, och 
mest frikostiga i stödet till staten var arbetsgivarna när det rörde sig om åtgärder 
som inte lade någon börda på näringslivet. SAF-organet uppmanade till exempel 
medborgarna att teckna statens försvarslån, och det med en motivering som visar 
att den stränga asketismen ännu levde bland arbetsgivarna. Det var nämligen sär-
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skilt stadsungdomen, ”med sin nonchalanta och ganska kostsamma nöjes- och 
lyxkult”, som menades kunna visa återhållsamhet och göra ”ekonomiska eröv-
ringar från onyttigheterna”.  

På grund av den fortskridande krigshushållningen, och det faktum att SAP 
tillsatt en kommitté för att diskutera en revision av partiprogrammet, föreföll den 
socialism som alldeles nyss dödförklarats åter stå levande framför ögonen på ar-
betsgivarna. Hösten 1941 utbröt en politisk debatt som handlade om socialismen 
och friheten, en debatt som främst fördes i Svenska Dagbladet, Social-Demo-
kraten och Industria. Enligt SAF-organets chefredaktör Axel Brunius hade det 
visat sig att socialisterna i slutändan ännu var socialister, och att de inte övergivit 
idén om produktionsmedlens överförande i samhällets ägo. Socialismen är, häv-
dade Brunius, en ”Molok som förintar frihet, självverksamhet och personligt ini-
tiativ”.  

Sedan socialismen ånyo levandeförklarats genom det tidiga 1940-talets fri-
hetsdebatt, minskade arbetsgivarnas relativa fördragsamhet med krigshushåll-
ningen, som istället kom att framställas som en tvångshushållning. I Industria 
förklarades den ekonomiska friheten vara en förutsättning för den personliga, 
den andliga och den politiska friheten.  Framför allt sades demokratin vara hotad 
utan ekonomisk frihet. De forna demokratimotståndarna framställde sig allt of-
tare som demokratins försvarare, medan socialismen förklarades leda till dikta-
tur. Arbetsgivarnas försvar av demokratin var dock inte förbehållslöst. Enligt 
Gustaf Söderlund var det inte nog att den politiska representationen vilade på 
allmän rösträtt och fria val. Demokratin menades också förutsätta, ”att denna re-
presentation inser och iakttager sin egen begränsning”. Den demokrati som ar-
betsgivarna ville ha var en demokrati som lämnade ifrån sig makten åt den fria 
marknadens frivilligt grundade organisationer. Det var alltså inte en demokrati 
som byggde på att de demokratiskt valda partierna förde den politik, som de 
röstats fram för att föra. 

Gustaf Söderlund hävdade att friheten var det väsentliga för människan. Han 
definierade friheten som ”en allmän rätt att lämnas i fred från ingripanden ut-
ifrån”. Vidare skiljde han mellan frihet och de medel som krävdes för att för-
verkliga denna frihet. Socialdemokratins strävan efter jämlikhet i frihet syftade, 
enligt Söderlund, inte till att utöka friheten utan till att jämnare fördela medlen 
till att förverkliga friheten. Dessa jämlikhetssträvanden stred mot SAF-ordföran-
dens ideologi. Den som var ”obegåvad, opraktisk, långsam eller lat” sades inte 
kunna göra anspråk på att i samma utsträckning som ”den skicklige och arbet-
samme” få medel att förverkliga sin frihet. Fortfarande fanns det tydliga spår av 
socialdarwinism samt av den stränga arbetsmoralism, som straffar ut den som 
inte räcker till.  

SAF och Industria deltog som debattörer direkt i den pågående debatten om 
socialism och frihet. SAF deltog dessutom indirekt via ekonomiskt stöd till de 
borgerliga partierna och den borgerliga pressen. Det var till och med så att före-
ningens stadgar ändrades för att göra detta stöd möjligt. SAF ville dock inte att 
deras politiska engagemang skulle synas utåt och därför grundades bulvanorga-
nisationen Näringslivets Fond 1940. Fonden bildades av en grupp storföretagsle-
dare med den förment opolitiske Gustaf Söderlund som ordförande.  
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Planhushållningsdebatten 1944-1948 

Strategier inför freden – planhushållning eller avreglering? 
Inför den åstundade freden samlade sig ”den fria företagsamheten” eller, enligt 
Industria, de krafter ”som äro salt i socialismens sura öga” i en manifestation. 
Den centrala frågan gällde hur den till staten bundna krigshushållningen skulle 
övergå i en friare fredshushållning. SAF och Sveriges Industriförbund kom att 
tillsätta en omställningskommitté, som bland annat syftade till att utgöra en för-
medlande länk mellan de statliga myndigheterna och industrin i frågor som rörde 
efterkrigstiden.701  

Närvarande vid det fria företagandets manifestation var även finansminister 
Ernst Wigforss, som sade sig vara övertygad om att företagsamheten skulle 
överleva även om det ekonomiska livet tog sig nya former. Wigforss uttalande 
bemöttes med följande kommentar i Industria: ”Det bör kunna hjälpa företagarna 
att inse, att det privata näringslivet kämpar på tre fronter: mot tysk nationalsoci-
alism, mot bolsjevikisk statskapitalism och – mot inhemsk socialism.”702 

Även regeringen planerade för freden. Wigforss hade tillsatt en fredsplane-
ringskommission, den så kallade Myrdalskommissionen, i vilken bland andra 
Gunnar Myrdal, Bertil Ohlin samt SAF-ordföranden Gustaf Söderlund och Indu-
striförbundets ordförande Ernst Wehtje ingick.703 

Samtidigt pågick inom arbetarrörelsen en intern efterkrigsplanering. Vid 
SAP:s kongress 1944 antogs Arbetarrörelsens efterkrigsprogram – de 27 punk-
terna – som utarbetats av arbetarrörelsens huvudorganisationer (kommunister 
och syndikalister ej inräknade). Programmet vittnade om en rädsla för att andra 
världskriget, i likhet med det första, skulle följas av en fredsdepression. Efter-
krigsprogrammet uttryckte en strävan efter att minimera krisrisken och lotsa Sve-
rige till en stabil fredsekonomi: 
 

Den huvuduppgift, som förestår, är att samordna den ekonomiska verk-
samheten till en planmässig hushållning, så att arbetskraft och materiella 
tillgångar stadigt utnyttjas för en effektiv produktion. En sådan samord-
ning bör ske under samhällets ledning och med sådan inriktning att en-
skilda intressen underordnas de mål, som samfällt eftersträvas.704 

 
Då krigsregleringarna föreföll ha fungerat väl, blev en fortsatt satsning på en 
planmässig samordning av ekonomin efterkrigsprogrammets recept. Det uttalade 
syftet var dock inte att avskaffa kapitalismen. Enligt Karl Fredriksson, som varit 
vice ordförande i efterkrigsplaneringskommittén, handlade det om att förbättra 

––––––––– 
701 Industria, nr 4 1944 s 161, 165ff; nr 10 1944 s 493. 
702 Industria, nr 4 1944 s 163. 
703 Industria, nr 6 1944 s 280f; Lewin 1970 s 241ff; Appelqvist 2000 s 118-142. 
704 Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (1944) s 4. 
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kapitalismen. Statliga ingripanden ansågs främst nödvändiga i de fall som det 
privata näringslivet brast.705  

Därtill pågick den socialdemokratiska programrevision, som varit under upp-
segling en längre tid, och som varit en bidragande orsak till den ovan redovisade 
frihetsdebatten. Liksom efterkrigsprogrammet antogs det nya partiprogrammet 
på kongressen 1944. Borta var marxistiska begrepp som ”utsugning”, ”utarm-
ning” och ”klasskamp”.706 Borta var också det kompromisslösa kravet på 
näringslivets socialisering. Istället eftersträvades en… 
 

[…] planmässig folkhushållning som syftar till att fullständigt och effek-
tivt utnyttja samhällets produktiva tillgångar, att bereda hela den arbets-
föra befolkningen tryggad sysselsättning, och att tillförsäkra alla medbor-
gare en levnadsstandard svarande mot det gemensamma arbetets avkast-
ning. I all den omfattning det är nödvändigt för att förverkliga en sådan 
hushållning samordnas de olika formerna av ekonomisk verksamhet un-
der samhällets ledning, och överföras i samhällets ägo naturrikedomar, 
industriföretag, kreditanstalter, transportmedel och kommunikationsle-
der.707 

 
I det nya programmet fokuserades, liksom i efterkrigsprogrammet, mer på plan-
hushållning än på socialisering. Planhushållningsideologin syftade i första hand 
till att kontrollera och effektivisera ekonomin och inte till att äga produktions-
medlen, även om det menades finnas fall då kraven på en planmässig hushållning 
i förlängningen också krävde att diverse verksamheter överfördes i samhällets 
ägo.708 

Socialdemokraterna, med Hansson och Wigforss i spetsen, hade, som tidigare 
nämnts, redan innan krigsutbrottet inbjudit näringslivet till samverkan i syfte att 
skapa ett samarbete på lång sikt. Krigsutbrottet ledde till ett mer omedelbart 
samarbete och de långsiktiga målen lades åt sidan. På väg mot freden återupptog 
nu socialdemokraterna planerna på ett långsiktigt samarbete med näringslivet.709 
Med övergivandet av den stränga socialiseringsideologin trodde socialdemokra-
terna också att de öppnat för ett samarbete, men anslutningen till planhushåll-
ningsideologin väckte starka reaktioner. I Industria hävdades följande om SAP:s 
nya partiprogram:  
 

Från detta epitafium över förstenade dogmer hotar ingen fara. En tes-so-
cialism av detta slag har inte plats i en biologisk verklighet. Faran hotar 
från ett majoritetsparti som ideellt förnöjer sig med resterna av en förle-
gad tankebyggnad men med lika god aptit äter sig in i ett – trots allt – 

––––––––– 
705 Lewin 1970 s 74f, 216ff, 224ff. 
706 ”Program för Sverges Socialdemokratiska Arbetareparti. Enligt beslut å partiets sjuttonde 
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708 Lewin 1970 s 230f. 
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blomstrande samhälle och bereder sig att radikalt, angripa det från röt-
terna. Partiet kallar sig demokratiskt men strävar till en statskapitalism 
som måste göra slut på demokratisk frihet och ekonomiskt initiativ. De 
vackra motiveringarna skänka intet liv åt döda dogmer, de äro endast ett 
språngbräde till en ”legal” aktion vars mål blir statskapitalistiskt och fri-
hetsfientligt.710 

 
SAF-organet utgick ännu från att det finns en biologisk verklighet, vilken socia-
lismens teori strider mot. Det var därför inte teorin utan den socialdemokratiska 
praktiken, som arbetsgivarna fruktade. Det hävdades ligga ”ett skimmer av ko-
mik” över programrevisionens försök att återuppväcka tankar från en svunnen 
tid.711 Det var annars efterkrigsprogrammet och inte partiprogrammet som ham-
nade i debattens centrum:  
 

Programpunkterna voro ej 21 som Lenins utan 27, uppdelade under tre 
huvudrubriker: 1) Full sysselsättning. 2) Rättvis fördelning och höjd lev-
nadsstandard. 3) Större effektivitet och mera demokrati inom näringslivet. 
Den springande punkten i detta program är alltså anmärkningsvärt nog det 
ekonomiskt livgivande kriget i förbund med en autokratisk produktions-
ledning.712 

 
Både socialdemokraterna och arbetsgivarna hade, som sagt, börjat planlägga in-
för freden. Arbetsgivarna framhöll det nödvändiga i att få till stånd en smidig 
övergång från krigshushållningens regleringar tillbaka till den fria marknadens 
principer. När så socialdemokraterna ville gå den motsatta vägen och utveckla 
krigshushållningen till en centraliserad fredsekonomi skulle kritiken alltså visa 
sig bli hård.  

Vid valet 1944 förlorade SAP sin majoritet i andra kammaren. Kommunist-
partiet gick dock framåt, vilket enligt tidningen Ny Dag räddade arbetarmajori-
teten. Valresultatet gav följande reaktion i Industria:  
 

De objektiva förutsättningarna ha som sagt spelat en ringa roll för valut-
gången. Det synes mest av högerns förluster. Dess varningar för en – alls 
icke uppkonstruerad – socialisering och för en fortsatt konfiskatorisk be-
skattning ha förklingat ohörda. 713 

 
Det finns, enligt Industria, objektiva förutsättningar. Har man blivit varse dessa 
så röstar man på högern. Eftersom högern gick tillbaka i valet, ledde den enkla 
logiken fram till slutsatsen att de objektiva förutsättningarna hade spelat en liten 
roll för valutgången. Utspelet i SAF-organet vittnar om arbetsgivarnas fortsatt 
nära relation till högern. 

––––––––– 
710 Industria, nr 12 1944 s 605f. 
711 Industria, nr 12 1944 s 605. 
712 Industria, nr 18 1944 s 899. 
713 Industria, nr 21 1944 s 1044. 
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Fanns det då någon reell anledning till oro för att en arbetarmajoritet skulle ta 
vid i riksdagen? Arbetarrörelsens efterkrigsprogram hade förvisso vunnit stöd 
också hos kommunistpartiet, som anslöt till programmets ”bärande grundlinjer”, 
det vill säga de delar som rörde det dagspolitiska reformarbetet. Kommunisterna 
presenterade inte heller något eget efterkrigsprogram utan hävdade att det var 
bättre att arbetarrörelsen stod enad bakom ett program.714  

Den kommunistiska omsvängningen föranledde dr jur. Otto F Meyer att i In-
dustria fråga vad det var ”[…] för en marxistisk kretinism – för att tala med Le-
nin – när proletariatets diktatur icke längre kan propageras och i dess ställe 
kommit genomförandet av ett socialdemokratiskt efterkrigsprogram”. Meyer 
undrade också hur kommunisterna i fortsättningen skulle kunna ”[…] bära sitt 
namn med självaktning och självförtroende”.715  

Meyers inlägg framträder som ytterligare ett exempel på hur arbetsgivarnas 
argumentation förändrades efter sakfrågan och maktbalansen, det vill säga efter 
kontexten. Den tidigare i allt fördömda, och i ett internationellt perspektiv fruk-
tade, kommunismen hånades när den i Sverige gjorde sig av med delar av det 
ideologiska bagage, som varit mest kritiserat. Den forna kommunismen sades ha 
varit något annat än ”[…] en ’reformistisk’ slentrian eller en socialpolitisk op-
portunism, som väntade på smulorna från bourgeoisiens bord”.716 

Meyer kritiserade i arbetsgivarnas organ kommunisterna för att ha svikit sina 
ideal. Det torde han knappast ha gjort för att han själv var kommunist. Min tolk-
ning är att Meyer av praktiska skäl föredrog en radikal kommunism, som huvud-
sakligen vistades i marginalen, framför en ”ministerkommunism”, som befarades 
vara beredd att samarbeta med socialdemokraterna: ”Denna vändning till minis-
terkommunism är det klara uttrycket för den slutliga kris vari den massdemago-
giska klasskampsradikalismen med antistatlig fraseologi befinner sig.”717 Det var 
illa nog att socialdemokraterna lyckats bilda regering med Bondeförbundet. En 
ren vänsterregering bestående av socialdemokrater och kommunister torde ur ar-
betsgivarsynpunkt ha utgjort värsta tänkbara alternativ.  

Arbetsgivarna hade, som även tidigare nämnts, kommit att betrakta sig som 
demokratins främsta tillskyndare, men visade fortfarande inte någon egentlig 
tilltro till den demokratiska processen. Den demokratiska rättigheten att rösta var 
en rättighet att rösta rätt. Den i Industria ofta återkommande skribenten Herbert 
Antoine hävdade att en fungerande demokrati förutsätter ”[…] en upplyst be-
folkning som förstår sitt eget bästa”. Detta sades ha varit lättare att uppnå under 
1800-talet, då rösträtten ännu var begränsad, ty ”[…] det är naturligtvis lättare att 
finna bildning och visdom inom en elit än när hela folket är med”.718 Antoine 
förespråkade därför en utvidgning av bildningssystemet. Men det skulle vara rätt 
bildning, som ”[…] väcker förståelse för de grundläggande ekonomiska sam-

––––––––– 
714 Lewin 1970 s 234ff. 
715 Industria, nr 25 1944 s 1285. 
716 Industria, nr 25 1944 s 1285. 
717 Industria, nr 25 1944 s 1285. 
718 Industria, nr 19 1944 s 962. 
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manhangen”. Det var, enligt Antoine, där som det brustit, ”[…] och inte i själva 
det liberala och demokratiska uppfostringsidealet”.719 

Gustaf Söderlund hävdade att svenska folket genom att rösta på SAP inte givit 
sina ombud fullmakt att driva igenom en socialistisk politik, ty svenska folket 
sades inte äga ”[…] någon närmare kännedom om socialiseringen och vad den 
kommer att medföra”. Socialismen möttes, enligt Söderlund, ofta av en oreflekte-
rad sympati.720 I övervägande fall rörde det sig inte ”[…] om en genomtänkt 
individuell ståndpunkt utan om en kollektiv hängföreteelse under ledning av 
partipolitiska krafter”.721 Söderlund menade sig värna demokratin, men under-
kände samtidigt väljarkårens sätt att rösta. 

Den ekonomiska frihetens överordnade roll 
Världskriget hävdades i Industria ha lett till ideologiska och ekonomiska följd-
sjukdomar.722 Det var en pressad industri som i SAF-organet försvarade ett pres-
sat ekonomiskt system, där även en del liberaler kritiserades för att ha övergivit 
skeppet: ”Utvecklingen från liberalismen anses ödesbestämd även i liberala kret-
sar.”  

Men enligt Industria gällde det att inte sträcka vapen innan striden hade bör-
jat.723 Industriförbundets ordförande Ernst Wehtje hävdade att den svenska indu-
strin inte krävde mer än att få fortsätta där man tvingats stanna och ”[…] att åter 
sätta in hela sin kraft på framåtskridande och effektivisering, ohämmad av alla 
krigshushållningens och avspärrningens band”.724 

Enligt Leif Lewin fanns det inom delar av borgerligheten en önskan att dju-
pare analysera, eller kritisera, socialdemokraternas efterkrigsplaner. En åtgärd 
var att anlita den till Sverige flyttade professorn Berthold Josephy, vilket resulte-
rade i skriften Program och verklighet – Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 
skärskådas (1945).725  

Josephy var även en flitigt återkommande skribent i Industria. Han problema-
tiserade bland annat den sociala budgeten och socialpolitiken, som sades vara det 
mångtusenåriga samhällslivets yngsta produkt. I socialpolitikens spår följde, en-
ligt Josephy, samhällsekonomiska problem. Det gällde till exempel att bestämma 
vilken relation som skulle råda mellan prestations- och välfärdsprincipen. En 
överdriven socialpolitik menades motverka sitt eget syfte:  
 

Mindre än någonsin få vi idag låta driva oss av idel sentimentalitet. Vårt 
land är inte en avskild ö, där vi kunna bygga ett Utopia. Vi leva mitt i en 
hård och hotande, krigshärjad och ostadig värld, och att rusta oss för mor-

––––––––– 
719 Industria, nr 19 1944 s 965. 
720 Gustaf Söderlund, Framtidens svenska ekonomiska samhälle (1945) s 3f. Talet är även publicerat i 

Industria, nr 13 1945 s 662ff. 
721 Söderlund 1945 s 8. 
722 Industria, nr 25 1944 s 1257. 
723 Industria, nr 25 1944 s 1258. 
724 Industria, nr 10 1944 s 492. 
725 Lewin 1970 s 265f. 
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gondagen med en samhällsstruktur, som äger spänstighet och är laddad 
med motståndskraft, är lika nödvändigt som att förverkliga humanitära 
ideal. Att göra det ena innebär inte, och får inte innebära, att försumma 
det andra. 726 

 
Humanitära ideal fick inte ta överhanden. Välfärdssamhället, som inte ansågs 
ställa några krav på motprestationer, förklarades vara mindre dynamiskt, mindre 
anpassningsbart än den prestationsbaserade samhällsekonomin. Josephy tog här 
Frankrikes sammanbrott 1940 som ett exempel.  

Josephy kritiserade även den socialdemokratiska strävan att med hjälp av 
planhushållning försöka stabilisera konjunkturen. Kapitalismens kritiker sades ha 
slagit mynt av den påstått stundande fredskrisen med hjälp av en vulgärteoretisk 
propaganda. Med stöd av en undersökning gjord av professor Erik Lundberg, 
inom ramen för konjunkturinstitutets verksamhet, hävdade Josephy att konjunk-
tursvängningarna i Sverige inte berott på inhemska orsaker, utan att dess grund-
moment legat utanför vår konjunkturpolitiks maktsfär. Förbindelselänken mellan 
världskonjunkturen och den svenska ”reaktionskonjunkturen” sades vara utrikes-
handeln. Att i det läget försöka råda bot på depressioner genom att artificiellt 
stimulera konsumtionen, efter keynesiansk modell, ansågs oberättigat. Sedan 
dessa kort nu lagts på bordet av professor Lundberg, förutspådde Josephy att 
”ekonomiska kvacksalvare” skulle få det svårare att föra ut sina frälsningspla-
ner.727 

Arbetsgivarnas aversioner mot planhushållningspolitiken innehöll många 
olika komponenter, såsom en motvilja gentemot den socialdemokratiska syssel-
sättningspolitiken, konjunkturpolitiken, socialpolitiken, skattepolitiken och soci-
aliseringen av socialförsäkringssystemet. Den gemensamma nämnaren var oron 
inför en ökad centralstyrning och befarad minskad frihet.  

Stor betydelse för den borgerliga opinionsbildningen fick, enligt Lewin, den 
till England emigrerade österrikiske nationalekonomen Friedrich August von 
Hayek. Lewin beskriver Hayeks uppfattning om friheten som identisk med den 
svenska ekonomiska liberalismens åsikt. Hayeks nyligen utkomna bok The road 
to serfdom översattes 1944 till svenska (Vägen till träldom) och gavs ut av När-
ingslivets Fond. Industria kallade boken för ”ett skri mot ekonomiens frihets-
förlust”.728  

Den västerländska civilisationen hade, enligt Hayek, förflyttat sig stegvis från 
de idéer, som varit dess grund: ”Vi har successivt avhänt oss den frihet i ekono-
miska angelägenheter utan vilken personlig och politisk frihet aldrig har funnits i 
det förgångna.”729  

Hayek hävdade att den generella utvecklingen mot socialism, som gjorde sig 
gällande från omkring tiden för första världskriget, brutit med 1800-talslibera-
lismen och med hela den västerländska civilisationens historia – med antiken, 

––––––––– 
726 Industria, nr 23 1944 s 1147. 
727 Industria, nr 8 1945 s 362ff. 
728 Industria, nr 12 1944 s 606; Lewin 1970 s 267ff; Stenlås 1998 s 83. 
729 Friedrich August von Hayek, Vägen till träldom (1996) s 29. 
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med kristendomen och med de stora tänkarna under 1600- och 1700-talen. Indi-
vidualismen hade, enligt Hayek, på 1900-talet fått dåligt rykte och felaktigt för-
växlats med själviskhet. Respekten för den personliga friheten var på tillbaka-
gång.730 Med socialismens intåg hade frihetsbegreppet omdefinierats: 
 

För den politiska frihetens stora apostlar har ordet betytt frihet från tvång, 
frihet från andra människors godtyckliga makt, frihet från de bojor som 
inte lämnade individen något annat val än att lyda order från en överord-
nad som han var bunden vid. Den utlovade nya friheten var däremot frihet 
från nöd, frigörelse från omständigheternas tvång som ofrånkomligen be-
gränsar valfriheten för oss alla, om än långt mer för somliga än för andra. 
Innan människan kunde bli verkligt fri måste ”den fysiska nödens de-
spoti” brytas, ”det ekonomiska systemets hindrande band” lossas.731 

 
Hayek drog slutsatsen att denna typ av frihet bara var ett annat ord för makt. So-
cialismen lovade frihet, men ledde in på den stora vägen till träldom. Den som 
ivrigast ville göra upp planer för samhället sades vara den mest olämplige att 
göra det: ”Från den helgonlike och hängivne idealisten är det ofta bara ett steg 
till fanatikern.”732  

Den kollektivistiska socialismen menades vilja organisera hela samhället efter 
ett för alla gemensamt mål, och den skiljer sig därigenom från den individualis-
tiska liberalismen. Denna gemensamma väg till ”det allmännas bästa” förbiser, 
enligt Hayek, den individuella vägen till lycka. Det som en håller för gott kanske 
inte alls passar en annan. Det finns ingen värdeskala som kan tillfredsställa olika 
människors olika behov: ”Detta är det grundläggande faktum på vilken individu-
alismens hela åskådning bygger.”733 Det är därför som det, inom vissa givna 
gränser, måste stå individen fritt att följa sina egna värderingar, sina egna mål.734 

Hayek kritiserade den framväxande socialistiska planhushållningen, men 
vände sig inte emot själva begreppet planering. Alla som inte är fatalister plane-
rar, men det är skillnad på god och dålig planering.735 Den moderna, det vill säga 
den socialistiska, rörelsen för planering sades vara en rörelse mot konkurrensen. 
Central planering leder, enligt Hayek, till diktatur därför att diktaturen är det ef-
fektivaste styrelseskick under vilket centralt planerade mål kan genomföras: 
”När demokratin kommer under en kollektivistisk trosuppfattnings dominans, 
förintar den ofrånkomligen sig själv.”736 Den fria konkurrensen ställs mot statens 
godtyckliga maktutövning och demokratin är, hävdade Hayek, inte någon garanti 
mot denna godtycklighet. Det är inte källan till makten utan begränsningen av 
densamma, som förhindrar godtycklighet.737  

––––––––– 
730 Hayek 1996 s 29ff. 
731 Hayek 1996 s 41f. 
732 Hayek 1996 s 71. 
733 Hayek 1996 s 75. 
734 Hayek 1996 s 72ff. 
735 Hayek 1996 s 51. 
736 Hayek 1996 s 86. 
737 Hayek 1996 s 87. 



172 

Begränsningen av makten sker, framhöll Hayek, bäst utifrån rättssamhällets 
principer. I rättssamhället är staten bunden till på förhand fastställda och kun-
gjorda regler. Lagarna begränsar dock inte bara statens makt, de inskränker 
också i viss mån den individuella friheten. Men genom att människorna känner 
till samhällets spelregler kan de själva undvika att hamna i tvångssituationer, de 
är fria att handla inom ramen för vad lagarna tillåter.738 

I den godtyckliga staten, som enligt Hayek är lika med den socialistiska, upp-
ställs ett gemensamt mål för alla. Den godtyckliga staten talar om vad som är bra 
och dåligt, den blir moralisk till skillnad från den liberala staten, som inte är 
normgivande. Det är i strävan efter att uppnå det uppsatta målet, som staten blir 
godtycklig och diskriminerande. Det finns, hävdade Hayek, en konflikt mellan 
formell likhet inför lagen och formell rättvisa: ”Alla åtgärder som direkt syftar 
till fördelande rättvisa i materiell mening måste leda till att rättsstaten slås i spill-
ror. För att samma resultat för olika människor skall uppkomma måste de be-
handlas olika.”739  

Hayek stack inte under stol med att möjligheterna för de fattiga i ett konkur-
renssamhälle är mindre än för de rika, men de fattigas frihet är likväl större än 
för dem som är i besittning av en hög materiell standard i ett socialistiskt sam-
hälle. Ur frihetssynpunkt är det alltså bättre att vara fattig i en marknadsekonomi 
än rik i en centralstyrd ekonomi. Friheten har ett pris och individen måste vara 
beredd att göra materiella uppoffringar i syfte att bevara friheten.740 

Enligt Hayek leder socialismen ofrånkomligen till ofrihet och diktatur. Bevi-
set fann han i Tyskland. Han hävdade att den tyska nazismen hade sina rötter i 
socialismen. De nationalsocialistiska idéerna sades blott utgöra kulmen på en 
lång tankeutveckling, som präglades av förakt för 1800-talsliberalismen.741 Nu 
befarade Hayek att stater som England och USA kunde riskera att gå samma öde 
till mötes som Tyskland:  
 

Det är obehagligt att bli påmind om det, men det är inte så många år se-
dan det landets [Tysklands] socialistiska politik allmänt hölls upp av de 
progressiva som ett efterföljansvärt exempel, alldeles som Sverige på se-
nare år har varit det mönsterland mot vilket progressiva blickar har rik-
tats.742 

 
Hayek hävdade att antisemitismen och antikapitalismen har samma källa. Na-
zismens framväxt i Tyskland föregicks av den tyska socialismens utplåning av 
liberalismen. Det synes, enligt Hayek, finnas en determinerad utvecklingskurva. 
När liberalismen får ge vika för socialismen, väntar förtrycket, totalitarismen, fa-
scismen, som nästa steg.743 Därför höll Hayek det för viktigt att krigshushåll-

––––––––– 
738 Hayek 1996 s 88ff. Hayek återkom till resonemanget om frihet under lagen i Frihetens 

grundvalar, som jag refererat till i avhandlingens inledningskapitel.  
739 Hayek 1996 s 95. 
740 Hayek 1996 s 119, 149. 
741 Hayek 1996 s 18f, 184ff, 199ff. 
742 Hayek 1996 s 19. 
743 Hayek 1996 s 46ff, 156. 
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ningen inte också blev en fredshushållning: ”Det är förnuftigt att för en tid offra 
friheten för att göra den säkrare i framtiden, men inte för ett system som föreslås 
som ett permanent arrangemang.”744  

Hayeks bok påstods i Industria utgöra en förintande kritik av socialismen, en 
kritik som övertygade om att nazismens framväxt inte var någon slump, ”[…] 
utan snarast en nödvändig följd av den nära släktskapen mellan nationalsocialism 
och den vanliga, mer eller mindre marxistiskt färgade socialismen”.745  

De farhågor som Hayek hyste över utvecklingen mot diktatur och statssocia-
lism enligt nationalsocialistiskt mönster i England och USA förklarades i Indust-
ria vara lika relevanta för Sverige: ”Vad som gör prof. Hayeks arbete särskilt in-
tressant är, att läsaren ideligen kommer att tänka på den nutida politiska debatten 
i Sverige.”746 I en tid då den politiska jämvikten hävdades ha rubbats åt vänster 
kunde Vägen till träldom utgöra en varning.747  

Hayeks koppling av socialismen till nazismen gav ökad styrka åt argumenta-
tionen i Industria, som redan innan försökt binda socialismen till totalitarismen, 
men då främst till kommunismen i öst. Nu hade nazismen på olika grunder visat 
sig förhatlig för de allra flesta. Kunde man få det till att nazism och socialism var 
samma sak, skulle det tveklöst gagna socialismens motståndare:  
 

För den som bekänner sig till individualismens idé innebär kollektivism 
på det ekonomiska och politiska området helt enkelt diktatur, och i prak-
tiken torde man ha rätt om man anser den förverkligade kollektiviseringen 
vara identisk med ett totalitärt styrelsesätt, som redan kommit till uttryck i 
den nationalsocialistiska, fascistiska och socialbolsjevikiska formen. 748 

 
Ansträngningarna att koppla ihop socialismen, det vill säga anti-tesen till den 
ekonomiska friheten, med kollektivt förtryck kom att växa ut till en väsentlig del 
av arbetsgivarnas argumentation. Gustaf Söderlund hävdade i en debatt med 
bland andra Gunnar Myrdal, att den socialistiska kapitalismkritiken var ”envist 
totalitär”. Socialisterna tycktes, enligt Söderlund vara, ”[…] besatta av något 
som liknar mani, när det gäller vårt ekonomiska system”.749  

Socialisterna hävdades av Söderlund tro att allt blir bra om staten bara får 
handha ledningen, men det tvång som socialismen menades leda till förutspåddes 
inte lämna någon oberörd, inte ens arbetarna.750 I Industria sades förkunnelsen 
om en demokratisering av äganderätten och förvaltningen av egendomen ha sina 
föregångare ”[…] i Sovjetunionen och till stor del i Tyskland”.751  

Enligt Leif Lewin följde borgerlighetens argumentation två huvudlinjer – fri-
hetslinjen och effektivitetslinjen. Dessa båda huvudteman hängde samman, med 

––––––––– 
744 Hayek 1996 s 224. 
745 Industria, nr 5 1945 s 245. 
746 Industria, nr 5 1945 s 246. 
747 Industria, nr 5 1945 s 246. 
748 Industria, nr 9 1945 s 422. 
749 Gustaf Söderlund, Framtidens svenska ekonomiska samhälle (1945) s 7, 15. 
750 Söderlund 1945 s 9. 
751 Industria, nr 18 1944 s 901. 
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frihetslinjen som överordnad effektivitetslinjen: ”Man kan säga att frihetslinjens 
upprinnelse är de liberalas fruktan för statlig maktutvidgning, medan effektivi-
tetslinjen söker sin källa i misstron till statens förmåga att förbättra produktions-
förhållandena.”752  

Med en mer preciserad definition vill jag hävda att det var den ekonomiska 
friheten som gavs ett överordnat värde. Den ekonomiska friheten hävdades vid 
återkommande tillfällen också utgöra en förutsättning för alla andra former av 
frihet. Allt gott emanerade med andra ord ur den ekonomiska friheten, som i för-
sta hand inte var någonting annat än en företagar- eller arbetsgivarfrihet.  

Socialism är lika med kollektivism, som leder till fascism 
När freden väl inträdde, välkomnades den med lättnad i Industria och med en 
anekdot om Hjalmar Söderberg, som när han låg inför döden fick följande fråga 
av sin läkare: ”Käre herr Söderberg, är det något jag kan göra för er?” Söderberg 
svarade: ”Slå ihjäl Hitler!”753 

Men redan innan freden inträtt var alltså en annan strid under uppsegling, den 
om näringslivets frihet. Arbetarrörelsen och framförallt socialdemokraterna hade 
annonserat sina avsikter inför freden, och nu var alltså tiden inne att förverkliga 
dem. Direktör Otto Hellström skrev i Industria: ”Så är då sent omsider kriget i 
Europa slut och nu skall upprustningen för freden sättas i verket.”754 Hellström 
hade föga till övers för de reformatorer som nu ville omdana samhället: 
 

De i dessa dagar framträdande reformatorerna äro uteslutande teoretiker. 
Och de skola nu ordna om vår produktion, göra näringslivet mera effek-
tivt, som det heter. De skola lära ut konsten att organisera och att sköta 
drift, att köpa och sälja. De som med arbete och omsorg bringat vårt när-
ingsliv till den effektivitet det nu har, de duga ej längre. Den fond av erfa-
renhet som samlats är utan värde.755 

 
De socialistiska reformatorerna kallades nedsättande för teoretiker, medan ar-
betsgivarna, enligt eget omdöme, tillhörde det praktiska livets män. De levde i, 
och lärde av, verkligheten. Deras konkreta erfarenheter var ”[…] som lysbomber 
i abstraktionernas halvdunkel”.756  

En annan av dessa det praktiska livets män var, enligt Industria, den gamle 
Götaverkschefen Hugo Hammar, vars stridsskrift Diktatur eller Frihet sades ha 
blottat en reva i de socialistiskt färgade stämningarna. Hammar tog på sig upp-
giften att föra en strid mot ”illiberalismen” i dess växlande former, och hans 
skrift borde enligt Industria läsas i sin helhet.757  

––––––––– 
752 Lewin 1970 s 308. 
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Hammars funderingar aktualiserades, enligt honom själv, av 1944 års valkam-
panj och inför utsikten att ”[…] diktaturens anhängare skulle gå från agitation till 
lagstiftningsåtgärder […]”.758 Hammar inledde med att i översvallande ordalag 
tala sig varm för demokratin, för att i nästa andetag tillstå att utvecklingen trots 
det gjort honom besviken. Väljarkåren menades falla offer för slagord: 
 

Det är som om man helt hade överlåtit uppgiften att tänka åt sina en gång 
valda förtroendemän och bekvämt och lättjefullt sökte skydd och försvar 
bakom deras auktoritet. Jag måste säga, att jag icke känner igen de präk-
tiga svenska arbetarna, då de uppträda i politisk formering, allt under det 
att jag från oräkneliga enskilda samtal med glädje minns dem såsom 
självständigt tänkande, talföra och orädda personligheter.759  

 
Hammar betvivlade att socialiseringsidén verkligen fanns i industriarbetarnas 
själ och hjärta. Han sällade sig till de mångfaldiga arbetsgivarröster som gav sig 
ut för att vara demokratins banerförare, samtidigt som de underkände de val som 
människor gjorde. Många av dem som röstade på socialdemokraterna gjorde det, 
enligt Hammar, mot bättre vetande. De röstade på kommando istället för att följa 
sitt samvete. Ansvaret ansågs ytterst ligga hos det socialdemokratiska partiet, 
som sades ha förmågan att leda folkviljan och som nu tänkte begagna sig av 
denna förmåga till att omvandla samhället i socialistisk riktning.760  

Efter olika strategier genom historien menades socialdemokraterna ha funnit 
sitt lösenord – planhushållning. Med kommunisternas framgång vid valet 1944 
sades socialdemokraterna fått friare händer än någonsin förut att driva en socia-
listisk politik. Hammar gjorde avstamp i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram och 
förkunnade att socialdemokraterna inte endast syftade till planhushållning utan 
också till tvångshushållning under statens ledning.761 

Statsdriften hävdades till sitt väsen vara politiskt monopolistisk. Mot det stat-
liga monopolet, till skillnad från det enskilda, finns det inget botemedel. Den 
korrigerande privata konkurrensen har avskaffats och det finns inget tvivel om 
”[…] att en statlig monopoldrift är inkörsporten till en mot kritik och insyn väl 
skyddad politisk-ekonomisk-administrativ envåldsmakt, som kommer att ut-
veckla sig till en politisk diktatur.”762 

Socialdemokraternas argument att krigshushållningen visat sig effektiv be-
dömde Hammar som felaktig. Produktionskraften sades ha skapats av det en-
skilda näringslivet under många års hårt plikttroget arbete: ”Läget är tvärtom det, 
att staten borde erkänna, att landet under dessa krigsår ådragit sig en mycket stor 
tacksamhetsskuld till näringslivets män.”763 Hammar delade, inlindat i en liten 
anekdot, in människorna i tre kategorier:  
 
––––––––– 
758 Hugo Hammar, Diktatur eller Frihet (1945) s 1. 
759 Hammar 1945 s 22. 
760 Hammar 1945 s 23f, 47ff, 71f. 
761 Hammar 1945 s 24ff, 45. 
762 Hammar 1945 s 62. 
763 Hammar 1945 s 55. 
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sådana, som begrepo och handlade av sig själva; sådana, som begrepo och 
voro i stånd att handla, då de fingo nödiga anvisningar, och till slut så-
dana, som ingenting begrepo och ingenting kunde uträtta, ens då de fingo 
de tydligaste direktiv och upplysningar.764 

 
Enligt Hammar var det särskilt viktigt att de som kunde förstå och handla av sig 
själva fick svängrum i samhället: 
 

Dessa människor äro i elementär grad utvecklingens kraftkällor och moto-
rer – några andra finnas i själva verket icke inom den ekonomiska ut-
vecklingen – jag skulle f. ö. tro inom all utveckling. Dessa, som av en 
givmild natur danats till ledande krafter, böra få tillfälle till fruktbring-
ande verksamhet inom de livsområden, för vilka de äro särskilt läm-
pade.765  

 
Det Sverige behövde nu som alltid sades vara friska hjärnor och viljor, som 
kunde bryta nya vägar utan rädsla för det politiska kotteriet. Den sortens männi-
skor trivdes, menade Hammar, bäst inom det privata näringslivet.766 

Kriget hade öppnat upp för en offensiv socialdemokrati och farhågorna inför 
framtiden kunde i Industria ges målande beskrivningar, såsom nedan av jur. 
kand. G Wirsell: 
 

I framtidens Sverige blir det alltså inte tillfälle till någon enskild förmö-
genhetsbildning och inte heller plats för gamla förmögenheter. Om det 
blir en allmän och lika delad fattigdom återstår att se. Att den nuvarande 
medelklassen kommer att mer eller mindre proletariseras är väl troligt. 
Den nuvarande byråkratien kommer väl också på undantag. Men i gen-
gäld få vi en ny överklass, den nya demokratiska byråkratien utan min-
dervärdeskomplex, stark i tron och kompentent för alla uppgifter. Den blir 
i all sin glans en motsvarighet till den gamla napoleonadeln. Snart få vi 
väl också se veritabla systemköer utanför det statsbärande partiets expe-
ditioner för att i tid skaffa sig den bok, som är dyrbarare än både motbok 
och personkort, medlemsboken.767  

 
Arbetsgivarna befarade att utvecklingen var på väg att skena ifrån dem, och de 
ryckte allt hårdare i tömmarna för att få stopp på ekipaget. I ett öppet brev i 
Morgon-Tidningen riktat till Per Albin Hansson, skrev Gustaf Söderlund att 
planhushållningens motståndare…  
 

[…] befara att friheten, trots den goda viljan, måste få sitt område allt 
hårdare beskuret vid en stark centralisering av den ekonomiska makten. 

––––––––– 
764 Hammar 1945 s 8. 
765 Hammar 1945 s 9. 
766 Hammar 1945 s 11. 
767 Industria, nr 18 1945 s 949. 
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Så har det nämligen gått i alla andra länder, där staten övergivit den mått-
fulla ramlagstiftningens väg och lagt sig till med suverän förvaltnings-
makt över näringslivet.  Icke minst viktig är därvid, att människans frihet 
över sin egen arbetskraft och sina egna arbetsvillkor – även då omgestalt-
ningen av samhället skett i syfte att gynna arbetarna – snart nog begrän-
sats på ett sätt, som är okänt i de västeuropeiska demokratierna. Om våra 
planhushållare föreställa sig, att man i Sverige kan undgå sådana konse-
kvenser, fast det inte lyckats någon annanstans, så är det inte för mycket 
begärt, att de förebringa en grundlig och övertygande redogörelse för hur 
detta skall ske. Och häruti brister det alltjämt.768 

 
Jag har tidigare bemött den av Sven Anders Söderpalm framförda tesen att SAF 
skulle ha blivit opolitiskt under Gustaf Söderlunds ledning. Söderlund är själv 
det bästa exemplet på att så inte var fallet.769 Genom att medverka i statliga kom-
mittéer, politiska debatter, genom att hålla föredrag och nu alltså genom ett öppet 
brev till statsministern gjorde han sitt yttersta för att påverka landets politik i 
riktning högerut. I sitt svar på Söderlunds öppna brev utpekade statsministern 
SAF-ordföranden till ordförande också i planhushållningsmotståndet – av Hans-
son förkortat PHM. Beteckningen PHM blev snart vedertagen i debatten.770  

I ett av genom åren många föredrag över frihetens betydelse för näringslivet 
deklarerade Söderlund att lusten och förmågan att uträtta något varit de krafter 
som fört mänskligheten framåt: 
 

Den fria företagsamheten, i vetenskaplig forskning och praktiskt arbete, 
har genomfört den industriella revolutionen och skapat den utomordent-
liga produktionsapparat, som vi i dag äger. På den vilar allt vårt välstånd. 
Den har låtit tusenden och åter tusenden hämta sin dagliga bärgning ur 
avlönat arbete i stället för att slita den ur torvan med svaga redskap och 
mycken möda. Den har skapat sysselsättning och utkomst åt allt större 
skaror, och den har undan för undan lyft upp den stora allmänhetens livs-
föring på högre och högre nivåer.771 

 
Den ekonomiska friheten leder till kreativitet, som skapar välstånd. Söderlund 
var noga med att framhålla, att i princip all världens framsteg byggt på den fria 
företagsamhetens grund: 
 

––––––––– 
768 Morgon-Tidningen, ”Öppet brev till H. Exc. Herr P. A. Hansson” 7/7 1945. Se även Industria, nr 

16 1945 s 815. 
769 Talande är att Söderlund 1956 erhöll ett tack från högerpartiets Jarl Hjalmarson för det ”[…] 

utomordentliga stöd åt högerpartiets arbete under det gångna året och för all vänlighet, som Du 
[Söderlund] vid så många tillfällen visat mig personligen.”. Se brev från Hjalmarson till Söderlund, 
i Direktör Gustaf Söderlunds handlingar, SAF:s arkiv F51A:6, Stockholms Företagsminnen. 

770 Morgon-Tidningen, ”Statsminister Hansson svarar PHM-rörelsen” 10/7 1945. Se även Lewin 1970 
s 321; Söderpalm 1976 s 126. 

771 Gustaf Söderlund, Frihetens betydelse inom näringslivet (1945) s 2. Se även Industria, nr 21 1945 
s 1073ff. 
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Socialisterna mena, att produktionsviljan kan förankras i statens organ 
lika väl som den är tillfinnandes hos enskilda företagare. Den ekonomiska 
frihetens förespråkare är däremot övertygade om, att statliga funktionärer 
representera en svagare vilja och förmåga i detta hänseende än personer, 
som äro oförhindrade att till sitt eget bästa och sitt företags framgång 
bruka sina krafter och sina resurser.772 

 
Ett genomgående tema hos Söderlund var synen på friheten som drivkraft. Fri-
heten har en nyttoaspekt, den har ett syfte: ”Såsom första regel vid ifrågasatt 
statligt ingripande på näringslivets område har jag i det föregående angivit, att 
produktionsviljan icke får komma till skada.”773  

Söderlund krävde en återgång till den principiella frihetsuppfattning, som var 
rådande före kriget. Konsekvenserna spåddes i annat fall bli omfattande, inte 
minst med hänsyn till demokratin: 
 

Det förefaller, som om socialisterna ville betrakta alla demokratiska krav 
uppfyllda, när en majoritet fattat sitt beslut, vad beslutet än må innehålla. 
Förhåller det sig så, då har deras demokrati mist sitt innehåll och blivit till 
ett tomt skal.774 

 
Söderlund fortsatte arbetsgivarnas strategi att utropa sig till demokratins försva-
rare samtidigt som demokratiskt valda partier kritiserades för att de genomförde 
den politik som de gått till val på. Införandet av socialism hävdades leda till dik-
tatur även om socialismen röstades fram av folket: ”En regering som tagit på sig 
ansvaret för produktionens inriktning, omfattning och översta ledning, måste ha 
betydande makt över sitt folk, om den skall kunna fylla sin uppgift.”775 

Arbetsgivarna nöjde sig inte med att bara förutspå socialismens kommande 
utveckling till diktatur. Enligt Industria var diktaturen redan här. Åtminstone var 
dess representanter närvarande. Finansminister Wigforss utropades till skatte-
diktator, om än på konstitutionell grund: ”Han fordrar underkastelse utan villkor. 
Som så många kollektivister saknar han intresse för individerna, även för dem 
han vill privilegiera.”776 

Det hade gått fort att göra tesen om socialismens diktatorsgrundade kollekti-
vism till ett arbetsgivarmantra. Det var många om budet och en av dem var pro-
fessor Wilhelm Röpke, vars arbeten Industria hänvisade till vid återkommande 
tillfällen. Röpke menade, enligt Industria, att det finns två olika ekonomiska sy-
stem – det fria liberala och det ofria kollektivistiska: 
 

I det system Röpke förkastar leda demokratisk socialism och gruppego-
ism, privatkapitalistisk monopolisering och skyddstullspolitik alla till ett 
och samma resultat, nämligen att det alltmer kringskurna ekonomiska li-

––––––––– 
772 Söderlund 1945 s 2f. 
773 Söderlund 1945 s 10. 
774 Söderlund 1945 s 15. 
775 Söderlund 1945 s 16. 
776 Industria, nr 19 1945 s 970. 
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vet till slut bara finner en enda utväg: den rena diktathushållningen. 
Denna åter är ingenting annat än planhushållning, vilken oberoende av 
om den genomföres i en kommunistisk, nationalsocialistisk, fascistisk el-
ler demokratisk stat till sist tvingar människorna in i en maskintillvaro 
med järnhårda påbud och drakoniska straffåtgärder.777 

 
Det gjordes, såsom tidigare också framhållits, i arbetsgivarretoriken inte någon 
grundläggande skillnad mellan den reformistiska, demokratiska socialismen och 
nazismen/fascismen.778 De olika ideologiska komponenterna var helt frikopplade 
från resonemanget. Fokus låg på den ekonomiska friheten. Det gick således ut-
märkt att jämställa den reformistiska socialismen med en ideologi, enligt vilken 
människor är olika mycket värda beroende på deras etniska bakgrund. Det gick 
bra att jämställa den demokratiska socialismen med en ideologi vars kärna utgörs 
av enväldet. Det ansågs invändningsfritt att jämställa SAP:s strävanden med 
Hitlers, ty socialism är lika med kollektivism och kollektivism leder till förtryck.  

Arbetets värde – kontinuitet genom anpassning 
Socialdemokraterna, bland andra Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal, hade efter 
kriget börjat tala om en skördetid för socialismen, som enligt Industria rest sig 
som en ny fågel Fenix ur krigspsykosens världsbrand. Det socialistiska samhället 
skulle, enligt SAF-organet, skapas under psykos i en hänryckningens tid. Det 
uppbyggda folkhemmet sades bli till ett kollektivhus med staten som vicevärd.779  

Inför det förestående planhushållningshotet lyftes det privata näringslivets alla 
fördelar fram i Industria. Skribenten Mercurio förklarade att näringslivets me-
ning var att tillfredställa behov, där glädjen sades vara den drivande kraften – 
glädjen över att arbeta: ”Vi förnimmer en aktiv glädje när vi utför ett arbete, 
samma glädje som ett lekande barn då det målar eller bygger eller slår sön-
der.”780 

Denna glädje känner vi dock bara så länge vi inte utför ett arbete som är för 
svårt för oss. Ett sådant sades istället trycka ner och pina oss. Eftersom männi-
skor är olika begåvade befinner de sig på olika positioner, men alla arbetar för 
varandra: ”Var och en arbetar på sin plats i näringslivet för andra.”781 Ännu var 
den konservativa organismtanken levande bland arbetsgivarna. Samhällskroppen 
menades fungera harmoniskt så länge var och en skötte sitt och inte strävade 
bortom sin givna plats i den lika givna hierarkin. 

––––––––– 
777 Industria, nr 24 1945 s 1258. Röpke skrev sedermera även själv för Industria. Se t ex Industria, nr 

6 1947 s 9f. 
778 Tendensen i den borgerliga argumentationen att inte lyfta fram ideologiska skiljemärken har även 

noterats av Leif Lewin, fast mer i förbigående. Se Lewin 1970 s 310. Bland arbetsgivarna blev 
emellertid denna strategi central i argumentationen för frihet mot planhushållning. 

779 Industria, nr 20 1945 s 1027; nr 23 1945 s 1191; nr 25 1945 s 1315. 
780 Industria, nr 18 1945 s 951. 
781 Industria, nr 18 1945 s 951. 
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Mercurio gav i Industria uttryck för en bland arbetsgivarna traditionell vörd-
nad för arbetet som sådant, men han gjorde också upp med en del äldre föreställ-
ningar:  
 

Om vi alltså en gång gör oss fria från den ödmjuka resignerade föreställ-
ningen om ”den jordiska jämmerdalen” och från gamla testamentets för-
bannelse ”i ditt anletes svett”, så finner vi att ej nöd och lidanden utan vår 
medfödda naturliga längtan efter glädje leder vårt arbete och därmed hela 
vårt näringsliv.782 

 
Näringslivet hävdades stå i livsglädjens tjänst. Vi synes här ha kommit en bra bit 
bort ifrån den ursprungligen så karga lutherska kallelsetanken. Därtill synes det 
bland arbetsgivarna ha vuxit fram en positivare bild av arbetarna. Detta framgår 
till exempel av K. Bergs artikel i Industria:  
 

Den nya ungdomen, som inte preparerats med hat till arbetet, har en sund 
inställning. Den trivs med sitt arbete, den tar kurser på korrespondens el-
ler gå i aftonskolan i stället för att läsa Krapotkin och Marx. Det är inte 
längre någon skam att bli förman eller förste man i jobbet. Man trivs på 
arbetsplatsen och trivs med att förkovra sig i yrket. Vad detta betyder för 
produktionen och inte minst för den enskilde individens andliga välbefin-
nande torde vara klart för var och en.783 

 
Även om Bergs artikel i någon mån ger uttryck för ett önsketänkande, skulle 
ovanstående positiva rader knappast kunna ha varit skrivna under 1900-talets två 
första decennier. Arbetarrörelsen hade, som redan framhållits flera gånger, tidigt 
uppställt det som ett mål att bilda och fostra arbetarna,784 och arbetarna upplev-
des nu också som mer disciplinerade av arbetsgivarna.  

Frågan är om det i det här skedet fortfarande går att tala om ett band till den 
lutherska kallelsetanken. Först kan vi emellertid med Bo Stråths ord åter konsta-
tera: ”Kontinuitet innebär inte oföränderlighet utan gradvis anpassning till nya 
tiders krav.”785 

I arbetsgivarnas argumentation hade arbetet konsekvent upphöjts till något po-
sitivt, något moraliskt gott, något naturligt. Skillnaden var vid 1900-talets mitt, 
att även arbetarna menades ha kommit till insikt om arbetets värde. Därmed be-
hövdes inte längre pliktargumentet i samma utsträckning som tidigare: ”Insikten 
om att man måste göra rätt för sig har genomträngt största delen av folket.”786  

Arbetsmoralismen hade alltså inte försvunnit bland arbetsgivarna, utan istäl-
let, enligt Berg, införlivats av arbetarna. Utifrån denna utveckling kunde aske-
tismen och pliktargumentet tonas ned. Det var till och med så att framträdande 

––––––––– 
782 Industria, nr 18 1945 s 951. 
783 Industria, nr 22 1945 s 1135. 
784 Se detta arbete s 43f. 
785 Stråth 1998 s 83. 
786 Industria, nr 23 1945 s 1216. 
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representanter inom arbetarrörelsen undrade om arbetsgivarna inte retirerat för 
långt. I ett brev till Gustaf Söderlund hävdade Stefan Oljelund följande:  
 

Jag har många gånger tänkt att det snart är på tiden att arbetsgivarparten 
börjar slåss för att återvinna förlorade positioner – inte ekonomiska posi-
tioner, inte maktställningar, utan positionen som vårdare av arbetets ära 
och moraliska föreställningar kring arbetet.787 

 
Det förefaller otvivelaktigt vara så att någonting har hänt på vägen. Den stränga 
asketismens borttynande återspeglas också i synen på arbetsmiljön. Under tidigt 
1900-tal var det i LM Ericssons fabriker förbjudet att under arbetstiden föra onö-
digt samtal i korridorer och trappor, ”äfvensom att hvissla eller på annat sätt föra 
oljud inom verkstäderna”.788 Men vid 1940-talets mitt fördes inom industrin 
diskussioner om huruvida musik på arbetsplatsen kunde fungera arbetsstimule-
rande. Detta provades också på flera håll även om det inte ansågs bevisat att mu-
siken verkligen ökade arbetstakten, för det var ju i slutändan trots allt det som 
var väsentligt.789 Lika fullt är det i beaktande av det asketiska skötsamhetsidealet 
ett stort kliv från visselförbud till musik på arbetsplatsen. 

Jag vill dock hävda att asketismens borttynande inte innebär något egentligt 
brott med den lutherska kallelsetanken och den gamla synen på arbetets mora-
liska värde. Det är tvärt om precis detta som kännetecknar en kontinuitet genom 
förändring och anpassning till nya tiders krav. Arbetsmoralismen, det vill säga 
det normativa budskapet om arbetets upphöjda värde, var fortfarande detsamma. 
I den meningen fanns det vid 1940-talets mitt ännu ett band till kallelseläran, 
vars syfte, enligt teologen Gustaf Wingren, var att höja det vardagliga arbetets 
status.790  

Fortfarande kunde representanter för arbetsgivarna dock uttala sig nedlåtande 
om arbetarna. I en jämförelse mellan Sverige och USA skrev till exempel Hans 
Linderoth i Industria, att dessa länder brottades med likartade problem: ”I båda 
länderna är omsättningen av arbetskraft mycket hög och en påtaglig ovilja råder 
hos arbetarna att göra sitt bästa.”791  

Dylika uttalanden till trots yttrade sig den fortsatta jakten på effektivisering 
företrädelsevis i en strävan efter att rationalisera produktionen och inte, som un-
der 1900-talets första årtionden, i krav på en högre moral hos arbetarna.792 Enligt 
Linderoth var det i USA vanligt med särskilda rationaliseringsavdelningar inom 
företagen, som hade till syfte att öka produktiviteten. Följande åtgärder sades 
falla inom ramen för en sådan avdelnings verksamhetsområde:  
 

––––––––– 
787 Brev från Stefan Oljelund till Gustaf Söderlund 14/12 1940, SAF:s arkiv F51A:1, Stockholms 

Företagsminnen. 
788 L M Ericsson, Ordnings-regler för arbetarne i Aktiebolaget L. M. Ericsson & C:o verkstäder 

(1900) § 30, s 7. 
789 Industria, nr 5–6 1946 s 60. 
790 Wingren 1993 s 22. 
791 Industria, nr 15 1946 s 14. 
792 Se även detta arbete s 149f. 
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Studium och förslag till lämplig planering av tillverkning och lokaler.  
Studium av tillverkningsprocesser.  
Utnyttjandet av materialet.  
Studium av materialtransportanordningar.  
Arbetsförenkling.  
Tidsstudier.  
Upprättande av ackordsystem.793 

 
De närmast ovan citerade åtgärderna utgjorde i sig inga nyheter, men pekar ändå 
på att arbetsgivarna kommit att fokusera mer på rationaliseringsåtgärder än på 
arbetarnas moral, även om förhållandet fortfarande inte var enkelt svart och 
vitt.794  

Arbetsgivarnas förändrade hållning till arbetarna kan möjligen ses som en del 
av den nya samförståndsstrategin, vilken delvis hade sin grund i arbetsgivarnas 
relativt sett försvagade position (se tabell 4, 5 och 6). 
 
Tabell 6: Anslutning till SAF respektive LO 1939–1948 
Antalet delägare inom SAF samt anta-
let anställda arbetare inom SAF-an-
slutna företag 1939-1948 

Antalet LO-medlemmar 1939-1948 

                  Delägare             Arbetare 
 
1939             5 869                411 319 
1940             6 114                446 552 
1941             6 355                438 786 
1942             6 817                462 237 
1943             7 272                494 429 
1944             7 886                513 171 
1945             8 645                530 161 
1946             9 210                566 800 
1947             9 723                611 320 
1948           10 392                632 486 

 
 

1939    961 216 
1940    971 103 
1941    991 285 
1942 1 023 137 
1943 1 038 808 
1944 1 069 287 
1945 1 106 917 
1946 1 147 015 
1947 1 194 181 
1948 1 238 562 

Källa: Stig Nilsson, Under årens lopp 
(1990). 

Källa: Anders L Johansson & Lars 
Magnusson, LO andra halvseklet 
(1998) s 344. 

 
Obalansen mellan SAF och LO var fortsatt ett problem för den förstnämna par-
ten, som i planeringen inför framtiden föreslog att även mindre företag och före-
tag från andra näringsgrenar än industri- och byggnadsverksamheten skulle an-
sluta sig till SAF.795 Konflikten hade blivit ett allt mindre lockande alternativ för 
arbetsgivareföreningen. 1945 utbröt förvisso metallkonflikten, som var den 

––––––––– 
793 Industria, nr 15 1946 s 14.  
794 Det kan i sammanhanget nämnas att arbetsmarknadens parter skulle komma sluta ett 

arbetsstudieavtal 1948 i syfte att effektivisera näringslivet. Se Industria, nr 9 1948 s IXf. 
795 Jerneck 1986 s 45ff; Stig W Nilsson 1990 s 187ff; de Geer 1986 s 84ff. 
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största konflikten sedan 1909. Men antalet arbetsdagar förlorade genom arbets-
konflikter hade trots allt sjunkit markant sedan 1930-talets mitt och fortsatte att 
ligga lågt efter konfliktåret 1945.796 

Kvinnorna omfattas av arbetsidealet 
Även om rationaliseringssträvandena successivt blivit mer framträdande än mo-
ralpredikningarna, dröjde sig det uppfordrande och uppfostrande förkunnandet 
om arbetets värde alltjämt kvar bland arbetsgivarna. K. Berg skrev i Industria: 
”Barnet känner sin starkaste glädje i arbetet och det gör även den mogne mannen 
och kvinnan om de tänker riktigt noga efter.”797  

Anmärkningsvärt är att den i Industria tidigare självklara framställningsfor-
men i maskulinum i Bergs framställning förbytts mot ett erkännande av kvin-
norna som subjekt i arbetslivet. Berg inkluderade i närmast föregående citat 
kvinnorna i arbetsidealet, vilket var mycket ovanligt.  

Kvinnans kall i den lutherska kallelsetanken hade ursprungligen varit mo-
derskapet.798 Men successivt hade kvinnorna brutit ny mark, vilket alltså nu i nå-
gon mån också visade sig i SAF-organet. Där visade sig emellertid också vilken 
del av arbetsmarknaden som öppnats för kvinnorna. I arbetsgivarnas motstånd 
mot hembiträdeslagen hade det annars självklara ”han” ersatts av ett ”hon”, vil-
ket är talande för vad som betraktades som manliga respektive kvinnliga yrken. 
Hembiträdeslagen syftade till att reglera anställnings- och arbetsförhållandena 
för de tidigare förbigångna och av lagstiftning oskyddade hembiträdena. Det var 
inte självklart för arbetsgivarna att hembiträdena skulle omfattas av samma rät-
tigheter som till exempel industriarbetarna, tvärtom. Ett exempel utgjordes av 
arbetstiderna:  
 

Däremot är det enligt föreningens mening orimligt att i lagen generellt 
stadga att arbetstiden skall sluta senast kl. 19 och att det måste bero av 
särskild överenskommelse mellan arbetsgivaren och hembiträdet, om nå-
got arbete skall utföras därutöver,  låt vara att detta icke gäller i det fall att 
hembiträdet anställts för att uteslutande eller huvudsakligen sköta barn. 
Vid fastställandet av detta klockslag har man uppenbarligen icke tagit nå-
gon hänsyn till att särskilt i städerna dagens huvudmåltid ofta icke kan 
vara avslutad vid denna tidpunkt med hänsyn till den arbetstid, som fa-
miljemedlemmarna själva ha att iakttaga i sitt dagliga arbete. Att en dylik 
bestämmelse ur befolkningspolitisk synpunkt är uppenbart skadlig, säger 
sig självt. 799 

 
I detta yttrande från SAF ansågs det alltså ur ren befolkningspolitisk synpunkt 
vara skadligt, att i lag ge hembiträdena rätt att sluta sin arbetsdag klockan 19.00. 

––––––––– 
796 Westerståhl 1946 s 152; Kuuse 1986 s 62f. 
797 Industria, nr 23 1945 s 1213. 
798 Inger Hammar 1999 s 24f; Wingren 1993 s 18, 65f; Kjellberg 1994 s 192.  
799 Citerat efter Industria, nr 1 1944 s 7. 
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Yttrandet rymmer inte bara en köns- eller genusaspekt utan uppenbarar också en 
klassfråga. Det som antyddes var, att borgarklassens familjer inte skulle få mat 
om inte arbetarklassens kvinnor lagade den åt dem. Föregående citat tydliggör 
dessutom på nytt, att den frihet som arbetsgivarna stred för var en frihet som 
riktade sig uppåt i samhället och inte nedåt mot ”vanligt” folk.  

Arbetsgivarna hade ingått kompromisser där det ansetts nödvändigt. Dessa 
kompromisser hade företrädelsevis slutits med den organiserade manliga indu-
striarbetarkåren och dess fackliga företrädare. Där det inte fanns någon press på 
arbetsgivarna hände heller ingenting på arbetsgivarnas initiativ. Detta stärker 
ytterligare min tes, att samförståndsandan var strategisk och inte ett utslag av 
någon särskilt gammal eller särskilt svensk samförståndsmentalitet. Det var en 
fråga om reella maktpositioner. 

Även om kvinnorna alltså hade tagit sig in på arbetsmarknaden var de delvis 
hänvisade till en viss typ av arbeten, något som innebar att de i en del fall inte 
omfattades av de framsteg som nåtts av arbetarrörelsen, vilken också den utgick 
ifrån en manlig norm. Någon naturlig hemvist för kvinnorna fanns det således 
inte heller inom arbetarrörelsen, som uppbars av en maskulin identitet och 
traditionellt fokuserade mer på klass- än på genusproblematiken.800 Den till sy-
nes könsneutrala klassanalysen utgick, enligt Gro Hageman, från en manlig norm 
både i teori och i facklig praktik:  
 

Precis som sina bröder har de [kvinnorna] haft en vision om en ljusare 
framtid, om välfärd, solidaritet och värdighet. I många konfliktsituationer 
har de tonat ned sina egna kvinnointressen för att inte splittra en gemen-
sam front. Samtidigt har de ofta erfarit att solidariteten inte har omfattat 
dem på samma sätt. Bristen på jämvikt är iögonfallande om man följer ar-
betarrörelsens historia. Det hör till regel och inte till undantag att kvin-
nornas intressen och krav har blivit definierade som sekundära – som 
”särkrav” – både av manliga arbetare och av en gemensam fackförenings-
rörelse.801  

 
Arbetarrörelsen stred för jämlikhet och mot könsdiskriminering, men den var 
inte feministisk. Könsskillnaderna var underordnade klasskillnaderna. Frågan om 
kvinnors förvärvsarbete kom dock att tas upp för diskussion under 1940-talets 
andra hälft. 1947 skulle till exempel LO:s centrala kvinnoråd komma att bildas, 
och året därefter tillsatte SAF och LO tillsammans en kvinnoutredning som kom 
att behandla kvinnoarbetets omfattning och förutsättningar. Den ökade uppmärk-
samhet som gavs åt kvinnors förvärvsarbete berodde åtminstone delvis på den 
arbetskraftsbrist som rådde under 1940-talet.802 

––––––––– 
800 Donald Sassoon, Hundra år av socialism (2002) s 442ff, 452; Linderborg 2001 s 155f. 
801 Gro Hageman, ”Med kvinnohjärtat som pant. Frigörelse och gemenskap i socialismens historia”, i 

Manifestet 1848-1998 (1998) s 170. 
802 Ylwa Waldemarson, Mjukt till formen, hårt till innehållet. LO:s kvinnoråd 1947-1967 (1998) s 

252; Lisbeth Lundahl, Efter svensk modell (1997) s 192ff; Nina Almgren, ”Husligt arbete eller 
metallarbete?”, i Kvinnor tar plats (2002) s 61ff. 
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Planhushållningsmotstånd i organiserad form 
Med 1945 års sista nummer av Industria avgick Axel Brunius som chefredaktör, 
en post som han haft sedan 1908. Han avtackades av SAF:s dåvarande VD Fri-
tiof Söderbäck, som betonade att Brunius avgång innebar en stor förlust för både 
SAF och Industria.803  

Som ansvarige utgivare tillträdde nu Axel Iveroth. I 1946 års första nummer 
förklarades att Industria i sitt nya format skulle bygga vidare på den goda grund 
som lagts under tidigare år. Målgruppen sades vara industrins företag såväl som 
de anställda och den allmänhet som företagen betjänade:  
 

Den vill visa, hur industrien arbetar och förklara företagarnas inställning 
till aktuella ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella frågor. Men den 
skall samtidigt taga upp dessa frågor till belysning och diskussion från 
andra utgångspunkter än företagarsidans. 

 
SAF-organet satte som sin målsättning att belysa mer än bara arbetsgivarnas per-
spektiv. Tidskriften skulle inte heller vara bunden till några särskilda gruppin-
tressen: 
 

Vad vi dock bestämt önskar fastslå är att Industria skall hålla en fri när-
ingspolitisk – icke parti- eller gruppbetonad – linje och söka presentera 
innehållet i så lättillgänglig och slående form som möjligt utan att efter-
sätta saklighet och djup.804 

 
Utåt förmedlades återigen en till synes objektiv hållning angående det som skulle 
vara SAF-organets mål. I en intern promemoria författad av Axel Iveroth den 25 
september 1945 hävdades emellertid att nya Industria skulle lägga större vikt vid 
den opinionsbildande uppgiften, vilken skulle vara dubbelsidig: 
 

a. Argumentering i näringspolitiska frågor samt skildring hur industrin 
arbetar. Med detta innehåll riktar sig tidskriften till alla politiskt infly-
telserika samhällskikt. 

b. Upplysning och påverkan i syfte att ge företagarna och 
företagsledarskikten välinformerad uppfattning om det fria näringslivet 
som ekonomiskt och socialt system och de krav, som utvecklingen och 
förbättringen av detta system ställer på det enskilda företaget.805 

 

––––––––– 
803 Industria, nr 26 1945 s 1364.  
804 Industria, nr 1 1946 s 3. 
805 ”P.M. angående Industrias omläggning”, SAF:s arkiv, oförtecknat material, Stockholms 

Företagsminnen. 
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För att nå bredare opinionsbildande kretsar skulle tidskriften ges en högre stan-
dard med avseende på utseende och innehåll, och därför också redigeras mera 
som en veckotidning än som en facktidning.806 

Ambitionerna att göra Industria mer lättillgänglig fick också genomslag i 
praktiken. Tidskriften gavs framför allt en tydligare struktur, bland annat med 
hjälp av en klarare innehållsförteckning och rubricerade ledare. Innehållsmässigt 
kom varje nummer att präglas av ett särskilt tema, till exempel ”Svenska fartyg” 
eller ”Möbelindustrin”. Den politiska agitationen fördes främst på ledareplats. 
Vid en genomgång av SAF:s arkiv visar det sig, att till exempel SAF:s vd från 
1947, Bertil Kugelberg, författade åtminstone en ledare i  SAF-organet. Huru-
vida detta var vanligt eller ovanligt framgår dock inte av det i huvudsak oför-
tecknade materialet kring Industria.807 Det trycktes också en så kallad B-upplaga, 
senare benämnd ”Arbetsmarknaden och konjunkturläget”, med lite mer tungläst 
text. Det kunde till exempel röra sig om skrivelser från SAF och information om 
ingångna avtal på arbetsmarknaden, det vill säga sådant som tidigare ingått i den 
ordinarie tidskriften.  

Enligt Industrias ledare fanns det troligen inte en enda företagare som skulle 
skriva under på de 27 punkterna i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram: ”Man ut-
går i stället från att det är friast möjliga individuella insatser, som skall samord-
nas, att spridning av initiativ och ansvar föregår planering.”808 Arbetsgivarkriti-
ken mot socialdemokraternas planhushållningspolitik var inte bara kraftfull, utan 
delvis också organiserad. Redan i början av 1940-talet förde Söderlund och Sig-
frid Edström en diskussion om bildandet av en organisation, som skulle värna 
näringslivets frihet. Bildandet av den dylik organisation måste enligt Söderlund 
dock föregås av noggranna förberedelser, och 1944 tillsatte SAF och Industriför-
bundet en kommitté som hade till uppgift att utreda frågan ”om lämplig form av 
direkt propaganda för det enskilda näringslivet”. Söderlund var kommitténs ord-
förande. Med stöd från Näringslivets Fond bildades sedan samma år en särskild 
byrå för uppgiften, Byrån för ekonomisk information, som kom att ledas av dis-
ponenten Per Wenander.809 

Samma år som Byrån för ekonomisk information bildades drogs även tid-
skriften OBS! igång med stöd av Näringslivets Fond. Syftet var att nå ut med 
ekonomiska spörsmål till människor som annars inte intresserade sig för dylika 
ting. Enligt Gustaf Söderlund motsvarade tidskriften förväntningarna, 
 

[…] även om den givetvis varit nödsakad att särskilt nu från begynnelsen 
gå fram med den största försiktighet, när det gäller propaganda för syn-
punkter, som strida mot den allmänna radikaliseringstrenden.810  

––––––––– 
806 ”P.M. angående Industrias omläggning”, SAF:s arkiv, oförtecknat material, Stockholms 

Företagsminnen. 
807 ”Råskiss till BK:s ledare i Industria” 10/5 1952, SAF:s arkiv, oförtecknat material, Stockholms 

Företagsminnen. 
808 Industria, nr 4 1946 s 3. 
809 Brev från Gustaf Söderlund till Sigfrid Edström 1/6 1942, Direktör Gustaf Söderlunds handlingar, 

SAF:s arkiv F51A:1. Se även Stenlås 1998 s 81ff; Söderpalm 1976 s 122ff. 
810 Citerat efter Stenlås 1998 s 82f. 
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Söderlunds utsaga åskådliggör värdet av den kontextualiserande metod som 
denna avhandling tar avstamp ifrån.811 Det går inte att säga vad som helst när 
som helst. Argumentationen måste anpassas till rådande språkbruk och maktför-
hållanden. Det var en delikat sak att angripa en socialdemokrati i medgång. Det 
var också därför som man försökte hålla propagandan så anonym som möjligt 
via Näringslivets Fond, som i sin tur hjälpte Byrån för ekonomisk information 
och tidskriften OBS! att komma igång. Därmed skapades en distans mellan de 
bakomliggande organisationerna och den framförda propagandan, som inte ome-
delbart kunde kopplas till det egentliga särintresset. 

Byrån för ekonomisk information genomförde bland annat omfattande an-
nonskampanjer anonymt. Liknande verksamhet bedrevs av Institutet för sam-
hällsfrågor, som också fick stora anslag av Näringslivets Fond. Kampanjverk-
samheten väckte ont blod bland socialdemokraterna, något som konstaterades av 
Industria.812 Det senare framgår även av Gustaf Söderlunds arkiv, som bland 
mycket annat innehåller en mapp med beteckningen ”Socialdemokratisk propa-
ganda mot PHM”. I ett pressklipp i Söderlunds arkiv, från Morgon-Tidningen 
den 15 mars 1946, refererades – under rubriken ”Reklamexperter engageras att 
’sälja’ socialistskräck” – till statsrådet Myrdal, som framhöll att näringslivet sat-
sar miljoner på propaganda mot socialdemokratins efterkrigsprogram. Morgon-
Tidningen hävdade dagen därpå, att det var ”storfinansen”, som via bulvanorga-
nisationer låg bakom PHM-propagandan och betonade bland annat att Näringsli-
vets Fond var SAF:s skapelse. 813 

I Industria framhölls på ledarplats, att annons- och skriftpropagandan för fri 
företagsamhet fördes av enskilda intressenter med reklamens tillåtna medel. Det 
sades vara en demokratisk rättighet att ge uttryck för sin mening i samhällsfrå-
gorna. De fria företagarna utgjorde en minoritet och de kände sig hotade av den 
avogt sinnade politiska majoriteten. Det var därför som de bringat sina farhågor 
till offentlig kännedom. Socialdemokraterna hävdades dock sätta etiketten PHM 
på all argumentering mot planhushållningsideologin, vilket i Industria kallades 
för öknamnstricket: ”Den hänsynslöse propagandisten sätter en dålig stämpel på 
motståndaren eller på en idé utan att ge motiv för öknamnets riktighet.”814  

I nästa nummer av Industria backade man emellertid något i frågan: ”Beträf-
fande åtskilliga ISF-annonser har annonsörernas iver att anpassa sig till den kolo-
rerade veckopressens läsekrets lett till en rent underhaltigt nivå.”815 Övertramp 
hade alltså begåtts, men bara på grund av en strävan att anpassa sig till den lägre 
nivån. 

Industria menade dock inte att arbetsgivarna skulle hålla sig borta från politi-
ken, tvärtom. Mycken tid sades ha blivit spilld bland företagarna, som levt i tron 
att varje förnuftig människa höll det för orimligt att staten skulle kunna skapa 
välstånd. När nu en majoritet av svenska folket emellertid syntes vara emot det 
––––––––– 
811 Se detta arbete s 23ff. 
812 Industria, nr 4 1946 s 3. Se även Lewin 1970 s 321; Stenlås 1998 s 82. 
813 Direktör Gustaf Söderlunds handlingar, SAF:s arkiv F51A:7, Stockholms Företagsminnen. 
814 Industria, nr 4 1946 s 3. 
815 Industria, nr 5–6 1946  s 6. 
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fria ekonomiska systemet fanns det anledning till självprövning. Industria efter-
lyste ett större politiskt ansvarstagande hos affärsfolket. Det betecknades som 
positivt att industrimän som G. de Geer, Sven Lundberg, Harald Nordenson och 
Ernst Wehtje tagit sig in i riksdagen, där deras sakkunskap i ekonomiska och in-
dustriella frågor hävdades vara behövlig. Det ansågs nödtvunget att en ny men-
talitet växte fram bland företagarna, ”[…] en som är mera avpassad efter den 
tilltagande politiseringen av vårt ekonomiska liv, en som är mindre rädd för of-
fentligt framträdande och ställningstagande”.816   

Vintern 1946 offentliggjordes skatteberedningsgruppens förslag, som sedan 
gick igenom i juli följande år. Förslaget innehöll bland annat höjningar av för-
mögenhetsskatten, bolagsskatten och kvarlåtenskapsskatten. Skatteförslaget blev 
ytterligare en källa till missnöje i det allmänna planhushållningsmotståndet. Det 
ledde också till nya organisatoriska ansträngningar inom näringslivet. Ernst 
Wehtje – som vid tidpunkten bland annat var ledamot av Industriförbundets ar-
betsutskott, suppleant i SAF:s styrelse, högerpolitiker i riksdagen och huvudman 
i Näringslivets Fond – tog initiativ till en ny stiftelse. Ledare för Garantistiftel-
sen blev direktör Ragnar Blomquist. Stiftelsen skulle värna ”näringslivets frihet 
och det enskilda initiativet” samt i enlighet härmed ”stödja näringsvänlig infor-
mationsverksamhet”. Stiftelsen var formellt en privat organisation, men hade i 
praktiken nära band till SAF och Industriförbundet. Stiftelsen höll till exempel 
möten i SAF:s lokaler.817 

Med anledning av det lagda skatteförslaget anklagades Ernst Wigforss av In-
dustria för att lida av inbillningen att den enes nöd är ett utslag av den andres 
överflöd. Wigforss menades visa en stor hänsynslöshet mot kapital och högre in-
komster. Skatteförslaget kunde, enligt SAF-organet, betecknas som en konfiska-
torisk första etapp på vägen mot socialisering.818  

PHM blir vanstyrepropaganda och kulminerar med valet 1948 
Som en del av den socialdemokratiska efterkrigsoffensiven fördes den gamla 
frågan om industriell demokrati åter upp på dagordningen. I Industria konstate-
rades att frågan om industriell demokrati diskuterades lika lidelsefullt som för 25 
år sedan: ”Det föreligger nu många tecken på att man ånyo ilar framåt utan be-
sinning och utan vetskap om vart man egentligen vill komma.” SAF-organet 
ville se en lugn och ”organisk” utveckling av det inre samarbetet.819 Denna 
skepticism till trots togs frågan upp inom den arbetsmarknadskommitté, också 
kallad Saltsjöbadskommittén, som bildats av SAF och LO 1936. Från arbetarrö-
relsen efterlystes ett ”vi-medvetande” inom företagen. Arbetarna ville känna sig 
delaktiga i företagens strävanden och inte ställas utanför.820 1946 fattade SAF 
och LO, tillsammans med den i sammanhanget nya förhandlingspartnern TCO, 
beslut om att inrätta företagsnämnder. Nämnderna skulle blott vara rådgivande 
––––––––– 
816 Industria, nr 7 1946 s 3. Se även Christer Ericsson 2002 s 158ff. 
817 Stenlås 1998 s 146ff, 170ff; Söderpalm 1976 139ff. 
818 Industria, nr 1 1947 s 4. 
819 Industria, nr 2 1946 s 3f. 
820 Industria, nr 1 1946 s 29, 38. Se även Kjellström 1987 s 63ff. 
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organ med rätt till information om respektive företags utveckling. Det som bland 
annat eftersträvades och skapades med företagsnämnderna var ett kontaktorgan 
mellan företagsledningen och arbetarna.821  

Ehuru nämnderna alltså inte skulle utgöra någon beslutande instans gavs ar-
betarna tillträde till en arena som kategoriskt förvägrats dem när frågan om in-
dustriell demokrati diskuterats för 25 år sedan. Ett av motargumenten var då att 
arbetarna inte ansågs ha tillräcklig bildning och även 1946 betonades bildningens 
betydelse för att experimentet med företagsnämnder skulle slå väl ut: ”Ekono-
miska insikter brukar vanligen alstra en mognad och självbesinning, som är äg-
nad att ge stadga åt samhällsutvecklingen – om inte ovidkommande partipoli-
tiska propagandaintressen förvirrar begreppen.”822 

1947 drabbades Sverige av en ekonomisk kris. Regeringen hade förväntat sig 
en efterkrigsdepression och vidtagit åtgärder som stimulerade efterfrågan. Men 
istället kom det en högkonjunktur som ledde till inflation. Inflationen resulterade 
i prisstegringar och underskott i bytesbalansen, vilket fick valutareserven att 
sina.823 Enligt Leif Lewin förde krisen ner planhushållningsdebatten från ett 
principiellt till ett dagspolitiskt plan.824 Det är också den bild som framkommer 
vid analysen av Industria.  

Med anledning av den uppkomna inflationskrisen inbjöd regeringen i slutet av 
april 1947 arbetsmarknadens parter till överläggningar. Industria skriver: ”Det 
praktiska livets män [arbetsgivarna] ansåg allmänt, att frågan var för sent väckt.” 
Regeringen hade bland annat inväntat de stora arbetsavtalen, som enligt SAF-or-
ganet lett till löneförhöjningar på 10-12%. Näringslivets representanter deltog 
ändå i förhandlingarna, och det, enligt Industrias ledare, utan avsikt att spränga 
konferensen.825 Trots det strandade förhandlingarna. Enligt tidskriften berodde 
det på bristande god vilja inom den av Tage Erlander ledda regeringen (Per Al-
bin Hansson avled hösten 1946). Erlanders klandervärda ledarskap sades bland 
annat visa sig genom att han sköt den ekonomiska expertisens förslag åt sidan. 
Regeringens linje hävdades vara fortsatt skärpta regleringsåtgärder, som förde 
den svenska samfundsordningen närmare den konsekvent genomförda tvångssta-
ten.826  

På SAF:s styrelsemöte sensommaren 1947 hävdade den nytillträdde verkstäl-
lande direktören Bertil Kugelberg, att det blivit svårare att föra en centralt styrd 
arbetsgivarepolitik: ”Den politiska maktens förankring hos det socialdemokra-
tiska partiet och den rådande bristen på arbetskraft äro två väsentliga faktorer, 
som hava medverkat därtill.”827 Kugelberg påpekade därmed det som vid flera 
tillfällen synliggjorts i denna avhandling, nämligen att LO successivt utvecklats 
till en samarbetspartner, medan SAP kommit att bli arbetsgivareföreningens hu-

––––––––– 
821 Industria, B-upplagan, nr 10 1946 s 3; Industria, nr 1 1946 s 29; nr 10 1946 s 4. Se även Bo 

Stråth, Mellan medbestämmande och medarbetare (2000) s 50. 
822 Industria, nr 10 1946 s 4. 
823 Industria, nr 10 1947 s XIIf. 
824 Lewin 1970 s 340.  
825 Industria, nr 7 1947 s 3.  
826 Industria, nr 7 1947 s 4f. 
827 Citerat efter Jerneck 1986 s 45. 
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vudmotståndare. Dessutom framträdde alltså arbetskraftsbristen som ett problem. 
Konkurrensen om arbetskraft satte arbetsgivarna i sämre förhandlingspositioner, 
vilket ledde till höjda löner och utvidgade sociala förmåner på arbetsplatserna. 
Samtidigt förväntades det politiska läget i landet leda till att de sociala reform-
förslagen skulle komma att utgöra en väsentlig del av de inrikespolitiska huvud-
frågorna. Det fanns de inom arbetsgivarföreningen, som hävdade att arbetsgi-
varna borde möta denna utveckling genom att ägna de sociala frågorna större 
uppmärksamhet.828 Det efterlystes vidare ett mera offensivt SAF. Curt-Steffan 
Giesecke, sedermera VD för SAF (1966-1978), förutspådde att en arbetsgivare-
förening, som bara försvarade sig skulle komma att få ge upp den ena positionen 
efter den andra: ”När den sista positionen är uppgiven står vi mot väggen.”829 
Enligt Giesecke gällde det för SAF att skaffa sig problemformuleringsinitiativet, 
därför att den som har det har också ett övertag.830 

Beträffande planhushållningsmotståndet tog det sig i och med inflationskrisen 
formen av en ”vanstyrepropaganda”.831 Den uppkomna krisen var ett vapen med 
vilket den socialdemokratiska efterkrigsoffensiven kunde mötas: ”Regeringen 
har till dess krisen blev akut så gott som genomgående vidtagit åtgärder, som i 
stegrad takt ökat detta tryck.”832  

Den socialdemokratiska regeringen sades ha avvisat kritik och varningar från 
näringslivet, som ovederhäftig borgerlig propaganda, när det som man från bor-
gerligt håll kritiserat var regeringens avsaknad av en konstruktiv politik: ”Vad 
man kritiserat är bristen på förutseende hos en regim, som gör anspråk på att 
handla planmässigt.”833  

De samtida skildringarna av krisen tycktes i Industria ge intryck av att den 
internationella utvecklingen varit styrande. Men enligt SAF-organet berodde 
krisen främst på att socialdemokraterna vägrat rätta munnen efter matsäcken.834 
Sent omsider försökte socialdemokraterna lösa krisen genom bland annat 
”vinststerilisering” för företagen: ”Men om man tror sig kunna klara den 
nuvarande situationen med hjälp av den gamla politiska ’klokheten’ att ta pengar 
från de rika och röster från de fattiga, så är man inne på fel väg.”835 I ett till 
kungen riktat yttrande framhöll SAF, att vinststeriliseringen skulle ha liten 
verkan om den inte följdes av återhållsamhet från alla samhällsgrupper.836 

Regeringen anklagades för att föra en ”mañana-politik”, det vill säga en poli-
tik som sköt upp problemen till morgondagen. Detta hade, enligt Industria, sin 
förklaring i att 1948 var ett valår och att SAP inte ville stöta bort väljare med 
impopulära beslut. Om än långt till valet spekulerade Industria i aprilnumret 
kring olika regeringsalternativ. Tidskriften menade att det ur ett socialdemokra-

––––––––– 
828 Jerneck 1986 s 45ff, 50f. 
829 Citerat efter Jerneck 1986 s 54. 
830 Jerneck 1986 s 53ff. 
831 Lewin 1970 s 341. 
832 Industria, nr 9 1947 s 4.  
833 Industria, nr 12 1947 s 3. 
834 Industria, nr 1 1948 s 4; nr 2 1948 s 4. 
835 Industria, nr 1 1948 s 29. 
836 Industria, nr 2 1948 s XV. 
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tiskt perspektiv kunde vara tacknämligt om en borgerlig regering tillträdde efter 
valet, ty då skulle socialdemokraterna möjligen smita undan ansvaret för den si-
tuation som uppstått och även slippa förknippas med de åtgärder som behövdes 
för att komma ur krisen:  
 

Jämförelsen mellan en borgerlig regering, som huvudsakligen måste 
bygga på ”blod, svett och tårar”, och den rundhänt slösande socialdemo-
kratiska regeringen kan mycket väl bli en belastning för de antisocialis-
tiska krafterna i framtida val. Å andra sidan får man inte blunda för att det 
med en borgerlig regering också följer möjlighet att driva en borgerlig 
politik. Detta tillfälle kanske inte så snart kommer tillbaka.837  

 
Industria ville å ena sidan se en borgerlig regering, men å andra sidan skulle det 
kunna få negativa följdverkningar om de borgerliga tvingades att städa upp efter 
socialdemokraterna. Det kanske mest tilltalande alternativet var en ”expertre-
gering”. Därmed skulle partipolitiska överväganden till stor del falla bort: ”En 
expertregering borde mänskligt att döma ha stora möjligheter att ena olika intres-
segrupper kring även ett ganska hårt anti-inflationsprogram.” Utsikterna för att 
en sådan regering skulle komma till stånd betecknades emellertid som små: ”Po-
litiker är likaväl som andra yrkesgrupper besjälade av förvissningen att lekmän 
inte ens för någon kortare tid kan ersätta dem.”838 

Planhushållningsmotståndet var i allt väsentligt en kamp mot socialdemokra-
terna. Viss uppmärksamhet riktades emellertid även mot kommunisterna. Upp-
graderingen av den svenska kommunismens tidigare relativt undanskymda, om 
än icke förbisedda, roll i Industria förklarades av Sven Rydenfelt. Kommunis-
terna hade tidigare utgjort ett ”lilleputtparti”, som få tagit på allvar. Med valen 
1944 och 1946 hade en strömkantring dock skett och kommunistparitet var bara 
några få procentenheter mindre än folkpartiet och högern.839 Därför tog Industria 
initiativ till en ”sociologisk” undersökning och uppdrog åt nämnde Rydenfelt att 
syna den svenska kommunismen. Vissa ting kunde emellertid, enligt Industria, 
genast slås fast:  
 

Ingen må dock inbilla sig, att man kan beröva kommunismen dess livsluft 
helt enkelt genom en fortsatt utbyggnad av den svenska socialpolitiken, 
genom ökade folkpensioner, barnbidrag och dylika generella ingrepp. Er-
farenheten visar att kommunismens jordmån ingalunda försämras härige-
nom.840 

 
Att en utveckling av välfärdssystemet skulle råda bot på kommunismen var det 
bara dumt att inbilla sig. Kommunisterna anklagades för att ställa sig utanför den 
sociala gemenskapen och inta en fientlig hållning till det svenska samhället. Ry-

––––––––– 
837 Industria, nr 4 1948 s 3. 
838 Industria, nr 4 1948 s 3.  
839 Industria, nr 6 1948 s 9. 
840 Industria, nr 6 1948 s 4. 
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denfelt hävdade i sin undersökning att kommunisterna var ett hot mot samhälls-
kroppen: 

 
ETT SAMHÄLLE BESTÅR YTTERST AV INDIVIDER, vilkas inbör-
des samarbete kommer det att fungera som en organisk enhet. Liksom de 
olika organen i kroppen fyller olika funktioner, har de olika individerna 
enligt arbetsfördelningens princip sina speciella uppgifter att fullgöra. För 
att en kropp skall vara frisk, stark och motståndskraftig mot yttre angrepp 
fordras, att de respektive organen fyller sina funktioner utan att svikta och 
att de är så anpassade till varandra, att samarbetet mellan dem förlöper 
friktionsfritt. För samhället gäller samma villkor ifråga om individerna 
och deras samarbete.841  

 
Det går inte att beskriva den konservativa organismtanken bättre än vad amanu-
ens Rydenfelt gör i föregående citat, som också är ännu en indikation på att Leif 
Lewin förenklar den ideologiska utvecklingen i Sverige, när han hävdar att de 
olika borgerliga förgreningarna redan från 1920-talet och framåt slutit upp 
bakom en liberal mittfåra.842 Den ideologiska situationen var mer sammansatt än 
så. 

För att återgå till Rydenfelt så menade denne att vördnaden för det bestående 
lätt kom till korta i ett samhälle som stod under snabb utveckling. Det egna an-
svaret sköts åt sidan och skulden för motgångar lades på den sociala organisatio-
nen. Detta skapade en grupp människor som gick omkring och kände missnöje 
gentemot det bestående samhället. Inom denna grupp hävdades hatet mot det be-
stående vara så starkt, att dess främsta mål var att störta den gamla byggnaden.843  

Enligt Rydenfelt angrep kommunisterna alla samhällets grundpelare – religio-
nen, moralen, rättsväsendet, försvaret, ordningsmakten och landets historia. Det 
var, ansåg Rydenfelt, främst religionen, den gemensamma tron, som band 
samman samhällets medborgare. Även om det konstaterades att religionen inte 
längre hade samma fasta grepp om själarna som förr, menades den ännu skapa en 
fond av gemensamma värden som också var betydelsefull för de icke-religiösa:  
 

Eftersom moralen vanligen har en stark religiös förankring, betraktas kyr-
kan som moralens främsta väktare och försvare. De kommunistiska an-
greppen mot moralen samordnas därför vanligen med angreppen mot kyr-
kan.844 

 
Moralen, som insöps med modersmjölken och inpräntades genom uppfostran och 
bildning, sades vara förhatlig för kommunisterna, då den bidrog till att bevara det 
samhälle som kommunisterna ville rasera. Den kommunistiska underminerings-
verksamheten sades blott vara symtom, som liksom grenarna på ett träd ledde ner 

––––––––– 
841 Industria, nr 9 1948 s 12. 
842 Se Lewin 1970 s 13, 21. 
843 Industria, nr 9 1948 s 12f. 
844 Industria, nr 9 1948 s 15. 
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till roten: ”Kommunismens rot är hatet, ett intensivt hat mot de[t] bestående 
samhället.”845 

I ett vidare perspektiv kan kommunistintresset kopplas till Sovjetunionens ut-
bredning i öst och framväxten av det kalla kriget. Den europeiska jämvikten för-
klarades rubbad och det enda som hindrade Västeuropa från att översvämmas av 
den ryska svallvågen var Förenta staterna: 
 

Det har fällts många tanklösa – och taktlösa – ord om amerikansk imperi-
alism under de senaste åren, både i Sverige och i andra västeuropeiska 
länder (och då medräknas icke den aldrig sinande strömmen av tillmälen 
ur de kommunistiska giftbrunnarna). Är inte tiden nu inne för alla som 
uppriktigt kallar sig demokrater och frihetsvänner att erkänna att utan 
Förenta staternas fortsatta engagemang i Europa, utan deras soldater i 
Tyskland, Österrike och Trieste, utan deras vapen till Turkiet och Grek-
land, utan deras enorma hjälpleveranser och krediter skulle de flesta av de 
ännu fria länderna i Europa, kanske alla, vid detta laget ha dukat under för 
den ryska expansionen.846  

 
Demokrater och frihetsvänner uppmanades att ge USA ett erkännande. Öst stod 
mot väst, socialistisk ”poliskapitalism” mot ”frihetlig privatkapitalism”. I och 
med uppkomsten av två stora block ansågs neutralitetspolitiken ha spelat ut sin 
roll och det var tid för Sverige att lämna isoleringen. Regeringen anklagades för 
inställsamhet mot Ryssland. Handelsavtalet (”ryssavtalet”) som Gunnar Myrdal 
slutit utgjorde en faktor i sammanhanget.847 Industria lyfte fram den amerikanska 
Marshallplanen som ett instrument för att bevara den europeiska friheten: 
”Marshallplanen k a n  rädda friheten och freden för Västeuropa.”848 Åter 
framträder arbetsgivarnas pragmatism, ty vad var Marshallplanen om inte ett om-
fattande, centralt planerat ekonomiskt åtgärdspaket? 

Industria förgrymmades över de svenska kommunisternas uttalanden om att 
Marshallplanen skulle vara avsedd att förslava Europa, som ett led i en ameri-
kansk imperialistisk politik. Tidskriften hänvisade till en amerikansk rapport som 
publicerades av Committee for Economic Development: 
 

Vi tror att den fria företagsamheten med sina stimulanser till fria initiativ 
är den bästa metoden att uppnå den nödvändiga produktionsökningen i 
Västeuropa. Vi tror emellertid också att varje land måste behålla friheten 
att självt bestämma sina egna metoder för organiserandet av sin produk-
tion.849 

 
Anslutningen åt väster var, enligt Industria, den säkraste vägen till frihet och 
fred. På den internationella arenan var det kommunismen som utgjorde det stora 
––––––––– 
845 Industria, nr 9 1948 s 16. 
846 Industria, nr 5 1948 s 3. 
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849 Citerat efter Industria, nr 6 1948 s 51. 
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frihetshotet. På hemmaplan var det, kommunisternas relativa valframgångar till 
trots, de betydligt mäktigare socialdemokraterna. Det hela handlade om interna-
tionella och nationella maktpositioner, och om vilka faktorer som kunde tänkas 
inverka på näringslivet.  

Även om vanstyrepropagandan tagit överhanden i debatten fortgick också det 
principiella, ideologiska planhushållningsmotståndet. I ett anförande vid interna-
tionella arbetskonferensen i Genève hävdade SAF:s Bertil Kugelberg, att det 
fanns en växande vidskepelse, som gör gällande att regleringar och restriktioner 
leder till ökad effektivitet: ”Är det för mycket begärt att söka få fram ett erkän-
nande av det faktum, att en mänsklig individ gör sitt bästa om han får ett visst – 
jag skulle vilja säga ett ganska stort – kvantum frihet?”850   

Med hänvisning till den engelske nationalekonomen John Jewkes – vars bok 
Ordeal by Planning översattes till svenska, som ett led i det organiserade plan-
hushållningsmotståndet851 – skrev John Ekström i Industria, att planeringsväldet 
gjort bankrutt. Enligt Ekström förkastade Jewkes alla argument för planhushåll-
ning – bekämpning av arbetslöshet, kontroll över de ekonomiska krafterna, ve-
tenskaplig styrning, tron att staten kan öka välståndet, kravet på ekonomisk 
trygghet och klassutjämning. Att planhushållningstanken fått sådant genomslag 
sades bero på en vitt spridd okunskap om det ekonomiska systemet och behovet 
av frihet för samhällets pionjärer. För att bevisa riktigheten av sina teser hade 
den socialistisk-kommunistiska propagandan vanställt det fria företagandets pre-
stationer.852  

Vidare blev determinismen åter synlig i arbetsgivarargumentationen. Planhus-
hållaren må starta med ett ädelt uppsåt, men det slutar ändå med att han kontrol-
lerar människor. Det ansågs inte möjligt att införa en planerad ekonomi utan att 
begränsa arbetsfriheten, yttrandefriheten, friheten att välja regering, konsumen-
ternas fria val och den privata äganderätten: ”Ty alla former av personlig frihet – 
ekonomisk, politisk och social – betingar varandra ömsesidigt.853 Utan ekono-
misk frihet är med andra ord ingen frihet alls möjlig.  

I Industria hävdades den socialistiska propagandan mot fri företagsamhet till 
slut ha fått upp företagarnas ögon för nödvändigheten av en systematisk upplys-
ningsverksamhet rörande den fria företagsamhetens faktiska roll i den ekono-
miska utvecklingen. Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, som Industrias 
medarbetare Axel Iveroth854 var med om att bilda 1948, sades ha en sådan funk-

––––––––– 
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1998 s 194. 
852 Industria, nr 7–8 1948 s 13. 
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Brunius, son till Axel, tog vid som ansvarig utgivare. Enligt en promemoria av Thor Brunius hade 
det uppstått slitningar inom redaktionen kring Industrias utformning. Brunius menade att tidskriften 
ur fackmannens synpunkt blivit för utåtriktad. Men det verkar inte som att Iveroth trätt tillbaka på 
grund av en schism med Brunius. Iveroths förordnande förefaller från början ha varit tidsbegränsat 
och han övergick 1947 till Skånska Cement. Men Iveroth var fortsatt engagerad i Industria och 
hade bland annat till uppgift att vid eventuellt behov, tillsammans med SAF:s vd, lösa uppkomna 
kompetenstvister inom redaktionen. Oenigheten inom redaktionen torde främst ha legat mellan 
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tion. Studieförbundets grundtanke var att försvara marknadsekonomi och privat 
företagsamhet mot socialdemokraternas planer på socialisering i efterkrigstidens 
Sverige.855  

Men det var Näringslivets Fond som, enligt Niklas Stenlås, även fortsatt ut-
gjorde navet i den av arbetsgivarna organiserade propagandan. Det kortsiktiga 
målet var att få till stånd en borgerlig valseger i riksdagsvalet 1948.856 Den 
långvariga striden om planhushållning kontra frihet bidrog till att valdeltagandet 
var rekordartat. Socialdemokraterna gick tillbaka med tre mandat, men kunde 
sitta kvar vid makten.857 I Industria konstaterades att valet inte lett till den regim-
växling som många hoppats på, trots att situationen inom landet karakteriserats 
av oupphörliga nederlag för socialismen, ”[…] vars ekonomiska politik utmyn-
nat i vad som i utlandet går under öknamnet Das schwedische Wirtschaftswun-
der, den häpnadsväckande förvandlingen från rikedom till armod”. Socialdemo-
kraterna hävdades ha gjort sig skyldiga till en icke tidigare skådad serie miss-
grepp och felbedömningar och kategoriskt vägrat att ta råd av motparten.858  

Med valet 1948 kulminerade en lång och intensiv debatt i vilken det enligt ar-
betsgivarna var den städse högt värderade friheten som utgjort insatsen. Efter 
valet följde en tid av ekonomisk-politisk avspänning. Det intensiva planhushåll-
ningsmotståndet ledde inte fram till något regimskifte, men väl till att socialde-
mokraterna förde socialiseringsfrågan ur debatten.859  

Sammanfattning 
I början av 1940-talet utspelade sig en debatt om socialismen och friheten, och 
arbetsgivarnas tålmodighet med krigshushållningen började tryta. När så sväng-
ningen i kriget till de allierades fördel gav antydningar om att freden kunde vara 
någorlunda nära förestående, började näringslivet göra upp planer för efterkrigs-
tiden. Inför den åstundade freden samlade sig ”den fria företagsamheten” eller, 
enligt Industria, de krafter ”som äro salt i socialismens sura öga” i en manifesta-
tion. Vid denna närvarade också finansminister Wigforss, som i ett tal sade sig 
vara övertygad om att företagsamheten skulle överleva även om det ekonomiska 
livet tog sig nya former. Industria reagerade på detta genom att göra gällande, att 
det privata näringslivet kämpade på tre fronter: ”mot tysk nationalsocialism, mot 
bolsjevikisk statskapitalism och – mot inhemsk socialism”. Kriget om efter-
krigstidens samhällsutveckling hade inletts.  

                                                                                                                                   
Axel Brunius och redaktör Tell G. Dahllöf. Brunius ville inte se sig som underordnad Dahllöf. I ett 
brev till Kugelberg betonade Iveroth att det på sikt vore bäst om dessa två herrar gick skilda vägar. 
Se Brev från Thor Brunius till Bertil Kugelberg daterat våren 1947;  ”PM angående Industria” 
27/10 1947; brev från Axel Iveroth till Bertil Kugelberg 23/12 1947; ”Överenskommelse rörandet 
det redaktionella ansvaret för Industria” 13/1 1948; brev från Axel Iveroth till Bertil Kugelberg 
5/10 1949, SAF:s arkiv, oförtecknat material, Stockholms Företagsminnen. 

855 Industria, nr 7–8 1948 s 52f; nr 9 1948 s 42f; Stenlås 1998 s 195.  
856 Stenlås 1998 s 192ff; Söderpalm 1976 s 143. 
857 Lewin 1970 s 346.  
858 Industria, nr 10 1948 s 3f. 
859 Lewin 1970 s 346f; Söderpalm 1976 s 150ff. 
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1944 lade SAP fram ett nytt partiprogram och samtidigt presenterades också 
en bredare programförklaring genom Arbetarrörelsens efterkrigsprogram (de 27 
punkterna). I båda programförklaringarna lanserades planhushållningsideologin, 
enligt vilken det var viktigare att kontrollera och styra ekonomin än att äga pro-
duktionsmedlen, även om socialiseringstanken levde kvar. Med övergivandet av 
den stränga socialiseringsideologin trodde socialdemokraterna att de öppnat upp 
för ett samarbete med näringslivet. Istället blossade en ny hetsig debatt upp i vil-
ken arbetsgivarna var pådrivande.  

Argument mot planhushållningen kunde bland annat hämtas från Hayeks bok 
The road to serfdom, som 1944 översattes till svenska (Vägen till träldom) av 
SAF:s bulvanorganisation Näringslivets Fond. I Industria kallades Hayeks bok 
för ”ett skri mot ekonomiens frihetsförlust”. Hayeks roll skall ändå inte överdri-
vas. De flesta av dennes argument var redan välkända och välanvända av arbets-
givarna. Med hjälp av Vägen till träldom kunde dessa argument dock accentue-
ras och systematiseras. Framför allt gällde det den påstådda kopplingen mellan 
socialism och fascism/nazism. Enligt Hayek lovade socialismen frihet, men 
ledde i praktiken automatiskt till träldom. Hayek definierade socialismen som 
kollektivistisk och det var just i kollektivismen som det stora hotet ansågs ligga. 
Den kollektiva strävan efter ”det allmännas bästa” hävdades inte ta hänsyn till 
den individuella vägen till lycka, vilken tedde sig olika för olika människor. Den 
kollektivistiska socialismen sades av Hayek vilja organisera hela samhället efter 
ett för alla gemensamt mål genom en central planering, som stred mot den fria 
konkurrensens principer. Denna centrala planering menades ofrånkomligen leda 
till diktatur därför att diktaturen är det effektivaste styrelseskick under vilket 
centralt planerade mål kan genomföras. 

Att socialism verkligen leder fram till ofrihet och diktatur var, ansåg Hayek, 
Tyskland beviset på. Enligt Hayek hade den tyska nazismen sina rötter i socia-
lismen och de nationalsocialistiska idéerna menades bara utgöra kulmen på en 
lång tankeutveckling, som präglades av förakt för 1800-talsliberalismen. Hayek 
gav uttryck för en deterministisk utvecklingssyn. När liberalismen får ge vika för 
socialismen, så väntar per automatik förtrycket, totalitarismen, fascismen runt 
hörnet.  

Hayeks ihopkoppling av socialism och nazism gav ytterligare ammunition till 
arbetsgivarna, som redan tidigare försökt binda socialismen till totalitarismen, 
men då främst till kommunismen i öst. I Industria hävdades Hayeks bok över-
tyga om att nazismens framväxt inte var någon slump, ”utan snarast en nödvän-
dig följd av den nära släktskapen mellan nationalsocialism och den vanliga, mer 
eller mindre marxistiskt färgade socialismen”.  

Ytterligare en person som ofta åberopades i Industria var professor Wilhelm 
Röpke, som hävdade att det finns två olika ekonomiska system – det fria liberala 
och det ofria kollektivistiska. Det senare menades av Röpke leda till att männi-
skorna tvingas ”in i en maskintillvaro med järnhårda påbud och drakoniska 
straffåtgärder”, och det oberoende av om planhushållningen ”genomföres i en 
kommunistisk, nationalsocialistisk, fascistisk eller demokratisk stat”.  

Tesen om att socialism/planhushållning är lika med kollektivism, som leder 
till förtryck växte ut till ett arbetsgivarmantra, och det gjordes inte någon avgö-
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rande skillnad mellan den reformistiska, demokratiska socialismen och Hitlers 
totalitära nazism.  

Via proklamationerna om socialismens ofrånkomliga utveckling till diktatur 
framställde de fordom demokratikritiska arbetsgivarna sig allt ihärdigare som 
demokratins vänner och försvare. De yttre bekännelserna till demokratin rymde 
dock ett implicit förakt för den demokratiska processen och väljarna. Högerns 
tillbakagång vid valet 1944 togs av Industria som intäkt för att de objektiva för-
utsättningarna spelat en ringa roll för valutgången. Varningarna för socialisering 
och fortsatt konfiskatorisk beskattning sades ha förklingat ohörda. I Industria 
förklarades en fungerande demokrati förutsätta ”en upplyst befolkning som för-
står sitt eget bästa”. En utvidgning av bildningssystemet förespråkades i syfte att 
väcka ”förståelse för de grundläggande ekonomiska sammanhangen”.  

En genomgående arbetsgivarsynpunkt var att väljarna helt enkelt röstade fel 
och icke-objektivt, vilket berodde på att de inte förstod bättre. Arbetarnas sym-
patier för socialismen var, enligt Gustaf Söderlund, inte konsekvensen av ge-
nomtänkta individuella ståndpunkter utan resultatet av en kollektiv hänförelse. 
Enligt Söderlund var de demokratiska kraven inte uppfyllda bara för att majori-
teten sagt sitt i valet. Införandet av socialism hävdades leda till diktatur även om 
socialismen röstades fram av folket, som inte visste vad en socialisering skulle 
föra med sig.  

Arbetsgivarnas planhushållningsmotstånd var delvis organiserat. 1944 hade 
SAF och Industriförbundet tillsatt en kommitté som skulle utreda frågan ”om 
lämplig form av direkt propaganda för det enskilda näringslivet”. Ordförande var 
Gustaf Söderlund. Med stöd från SAF:s bulvanorganisation Näringslivets Fond 
bildades bland annat Byrån för ekonomisk information, som kom att ledas av Per 
Wenander.  

Enligt Gustaf Söderlund gällde det dock att gå varsamt fram med synpunkter 
som stred mot ”den allmänna radikaliseringstrenden”. Söderlund belyser denna 
avhandlings kontextualiserande metod, när han framhåller att det som går att sä-
ga vid en viss tidpunkt är beroende av en både språklig och social kontext. En 
alltför hård kritik av socialdemokraternas politik vid denna tid kunde ha slagit 
tillbaka mot arbetsgivarna, då SAP i hög utsträckning skaffat sig tolkningsföre-
träde till de viktiga frågorna i samhället.  

Det organiserade planhushållningsmotståndet, som av Per Albin Hansson 
döptes till PHM, rönte kritik från socialdemokratiskt håll. Propagandaverksam-
heten försvarades dock av Industria, som hävdade att det var en demokratisk rät-
tighet att ge uttryck för sin mening i samhällsfrågorna. De fria företagarna kände 
sig hotade av den politiska majoriteten och det var därför som de förde fram sina 
farhågor till allmän kännedom.  

SAF-organet uppmuntrade företagarna till ett kraftfullare politiskt ansvarsta-
gande, då en majoritet av svenska folket syntes vara emot det fria ekonomiska 
systemet. Tesen om SAF:s opolitiskhet framstår i sammanhanget som direkt fel-
aktig. Det belyses kanske allra bäst av den som framför andra hävdats ha gjort 
arbetsgivareföreningen opolitisk, det vill säga Gustaf Söderlund. I ett öppet brev 
i Morgon-Tidningen riktat direkt till statminister Per Albin Hansson, skrev Sö-
derlund att planhushållningens motståndare befarade att friheten skulle bli 
beskuren vid en stark centralisering av den ekonomiska makten.  
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Arbetsgivarnas planhushållningsmotstånd betingades just av en rädsla för att 
friheten skulle få förlorad.  Liksom tidigare gavs den ekonomiska friheten en 
överordnad roll. Den ekonomiska friheten menades vara en förutsättning för den 
politiska friheten, för individualism och för ett effektivt näringsliv. Den ekono-
miska friheten sågs med andra ord som alla tings ursprung.  

Friheten gavs också fortsatt ett utilistiskt värde. Ett av Gustaf Söderlunds vik-
tigaste argument i motståndet mot statsingripanden var att ”produktionsviljan 
icke får komma till skada”. Söderlund deklarerade att det var den fria företag-
samheten, som historiskt och nu skapat allt välstånd. SAF:s vd från 1947 Bertil 
Kugelberg var inne på samma linje när han hävdade, ”att en mänsklig individ gör 
sitt bästa om han får ett visst – jag skulle vilja säga ett ganska stort – kvantum 
frihet”. 

Enligt Kugelberg fanns det en växande vidskepelse som gjorde gällande att 
regleringar och restriktioner ledde till ökad effektivitet. Det var just i termer av 
vidskepelse och ekonomiskt oförstånd som alla med den ekonomiska liberalis-
men brytande teser avfärdades. Även planhushållningstankens genomslag förkla-
rades i Industria bero på en vitt spridd okunskap om det ekonomiska systemet. 
Arbetsgivarna såg sig själva som det praktiska livets män, vilka, till skillnad från 
de socialistiska teoretikerna, dragit faktiska och objektiva lärdomar. Överhu-
vudtaget menade sig arbetsgivarna fortfarande stå för det objektiva vetandet.  

Anslutningen till den ekonomiska liberalismen ter sig under 1940-talet relativt 
konsekvent bland arbetsgivarna, även om den konservativa organismtanken ännu 
gjorde sig gällande. Till exempel hävdades i Industria, att kommunisterna ut-
gjorde ett hot mot samhällskroppen, som är beroende av att individernas inbör-
des samarbete får samhället att fungera som en organisk enhet. Också i synen på 
arbetsidealet dröjde sig organismtanken kvar. I SAF-organet hävdades glädjen 
över att arbeta vara den drivande kraften, men denna glädje sades människan 
bara känna när hon utförde ett arbete som inte var för svårt. Då olika människor 
ansågs olika begåvade, befann de sig helt naturligt också på olika platser i sam-
hällskroppen.  

Beträffande arbetsidealet fortsatte arbetsgivarna att i allt högre utsträckning 
lägga kraften på rationaliseringssträvandena hellre än på moralpredikningar. Men 
arbetsmoralismen hade inte övergivits. Arbetarna hävdades i Industria ha kom-
mit till insikt om arbetets värde och därför behövdes inte uppfodringarna till 
plikt-, moral- och ansvarskänsla i lika stor utsträckning vid 1900-talets mitt, som 
vid 1900-talets början. Den stränga asketismens tillbakagång kan exemplifieras 
med att det under tidigt 1900-tal hade varit förbjudet ”att hvissla eller på annat 
sätt föra oljud inom verkstäderna” i LM Ericssons fabriker, men kring 1940-ta-
lets mitt fördes det inom industrin diskussioner om huruvida musik på arbetsplat-
sen kunde fungera arbetsstimulerande. 

Även om representanter för arbetsgivarna fortfarande kunde uttala sig nedlå-
tande om arbetarna, var den stränga andan alltså på väg att mildras, medan det 
normativa budskapet om arbetets upphöjda värde bestod. I Industria hävdades 
det, att barnet känner ”sin starkaste glädje i arbetet och det gör även den mogne 
mannen och kvinnan om de tänker riktigt noga efter”. I förhållande till den 
lutherska kallelsetanken föreligger det här, menar jag, en kontinuitet genom 
förändring och anpassning till nya tiders krav.  
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Anmärkningsvärt är att kvinnorna nu börjat inkluderas i arbetsidealet – dock 
inte på jämlika villkor. I SAF:s motstånd mot hembiträdeslagen hade det annars 
självklara ”han” ersatts av ett ”hon”, vilket är talande för vad som betraktades 
som manliga respektive kvinnliga yrken. Arbetsgivarmotståndet i denna fråga 
tydliggör dessutom ånyo, att försvaret av friheten först som sist var ett försvar av 
företagarfriheten och inte av den enskilda människans personliga frihet och möj-
ligheter till ökad fri tid. SAF motsatte sig en lagstadgad reglering av hem-
biträdenas arbetstider, en reglering som skulle ge hembiträdena rätten att sluta 
arbetet senast klockan 19.00. I ett yttrande från SAF hävdades en dylik 
bestämmelse vara farlig ur ren befolkningssynpunkt. Borgarklassens familjer 
skulle med andra ord inte få mat om inte arbetarklassens kvinnor lagade den åt 
dem. Utöver köns- eller genusaspekten blottlägger SAF:s inställning ett tydligt 
klassperspektiv, enligt vilket arbetarklassen skall sköta marktjänsten åt 
borgarklassen, så att den senare skall kunna reproducera sig.  

Med kalla krigets utbrott fick arbetsgivarförsvaret av friheten ytterligare en 
dimension. Den socialdemokratiska regeringen kritiserades i Industria för ”ryss-
avtalet” och anklagades för inställsamhet mot Ryssland. SAF-organet betraktade 
USA som det enda hindret mot den ryska svallvågen och därför uppmanades fri-
hets- och demokrativänner att ge USA ett erkännande. Öst ställdes mot väst och 
socialistisk ”poliskapitalism” ställdes mot ”frihetlig privatkapitalism”. 

Den frihetsdebatt som tagit fart under 1940-talets början och sedan accentue-
rats i och med publicerandet av Arbetarrörelsens efterkrigsprogram kulminerade 
med 1948 års val. Arbetsgivarnas kraftfulla offensiv ledde inte till ett önskat re-
gimskifte, men bidrog till att SAP lyfte socialiseringsfrågan ur debatten tills vi-
dare.  
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6. Fri att konkurrera, skyldig 
att producera 

SAF, friheten och arbetsmoralismen 

Utgångspunkter 
Denna avhandling är en ideologikritisk granskning av Svenska Arbetsgivarefö-
reningen. Frihetsbegreppet har stått i centrum och frågeställningarna har varit 
följande: (1) Hur formulerade och utvecklade SAF frihetsbegreppet under perio-
den 1902-1948? (2) I vilken mån omgavs frihetsbegreppet av en tvingande ar-
betsmoral? 

Den sida av SAF som jag velat belysa är den officiella, det vill säga den sida 
som föreningen visat utåt. Det är med budskapet utåt som föreningen haft 
möjlighet att påverka opinionen i samhället. Jag har använt SAF:s organ 
Industria som primär källa. Industria delades bland annat ut gratis till riksdagens 
ledamöter och till stora delar av dagspressen i syfte att påverka politiska besluts-
fattare och opinionen i samhället. En bred och inflytelserik läsekrets kunde där-
med ta del av Industria. Upplagan låg i början av undersökningsperioden på 
närmare 5 000 exemplar. I slutet av undersökningsperioden hade upplagan stigit 
till omkring 10 000 exemplar. 

Ur ett metodologiskt perspektiv utgör denna avhandling ett stycke begrepps-
historia. Utgångspunkten är att begrepp inte har någon mening utan en aktör. En 
aktör använder ett visst begrepp i ett visst sammanhang och med en viss inten-
tion, och först därigenom får begreppet en signifikant innebörd. Det rör sig där-
för mer om att försöka förstå vad aktören vill åstadkomma än att förstå själva 
begreppet som sådant. Detta låter sig göras genom att aktören placeras in i en so-
cial kontext och det undersökta begreppet i sitt språkliga sammanhang.  

Vilken är då vinsten med denna kontextualiserande metod? Jag har med den i 
förhållande till problemställningarna relativt breda undersökningen försökt visa 
hur SAF:s argumentation varit tydligt situationsbunden samt hur föreningens 
strategi och ideologiska framtoning varit beroende av den självupplevda maktpo-
sitionen, framför allt då i relation till arbetarrörelsen. Arbetsmarknadspolitiskt 
befann sig SAF i ett dialektiskt förhållande till fackföreningsrörelsen, och i ett 
större maktpolitiskt perspektiv i ett dialektiskt förhållande till i första hand SAP. 

Avhandlingens frågeställningar är baserade på en problematisering av det li-
berala frihetsbegreppet, som bygger på anslutningen till idén om ett lagstyre. 
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Varje enskild individ skall vara fri att göra som han eller hon vill, så länge 
personen ifråga inte bryter mot de skrivna lagarna. Det innebär också att 
individen till exempel skall vara fri att gör okloka val, fri att gå emot det som till 
synes verkar vara hennes eget bästa. Detta är dock bara ena sidan av den liberala 
frihetsargumentationen. Liberala teoretiker, som till exempel Hayek, förefaller 
väl medvetna om att det kapitalistiska samhället, som är beroende av att den 
breda basen av arbetare ser det som sin skyldighet att gå till arbetet, inte skulle 
kunna upprätthållas under dessa premisser. Till de skrivna lagarna måste det 
därför fogas oskrivna lagar i form av normer och etiska regler. Den liberala 
friheten utformas i förlängningen till en frihet under ansvar. Bertil Ohlin, den 
forne folkpartiledaren och socialliberale förgrundsgestalten, menade exempelvis, 
att frihet är konsten att disciplinera sig själv.  

Enligt den liberala friheten skall individen alltså å ena sidan vara fri att göra 
vad hon vill så länge hon följer de skrivna lagarna, å andra sidan kräver ett fritt 
samhälle, enligt Hayek, att människorna ”vägledas i sitt handlande av en 
ansvarskänsla som sträcker sig bortom de förpliktelser som lagen föreskriver.” 
Den liberala friheten blir i förlängningen en frihet och en skyldighet att reprodu-
cera det kapitalistiska samhället. Individerna är fria att göra vad de vill, så länge 
de gör det som förväntas av dem. Det är utifrån denna konflikt eller paradox i det 
liberala frihetsbegreppet, som avhandlingens frågeställningar skall granskas och 
besvaras. 

SAF:s ideologiska utveckling 1902-1948 
Svenska Arbetsgivareföreningen, som grundades 1902, växte fram som en kamp-
rörelse med nära band till högern, och det sågs länge som en självklarhet att ar-
betsgivareföreningens direktör också satt som högerrepresentant i riksdagen. Fri-
hetsbegreppet var tidigt centralt för SAF och från första början förde föreningen 
en självpåtagen kamp för frihet mot socialism. Arbetsgivareföreningen bildades 
enligt egen utsago som en försvarsorganisation. Angriparen var arbetarrörelsen 
och det som angreps var det rådande borgerliga, kapitalistiska samhället. Efter-
som detta samhälle utgjorde normen, sågs det också som sanningen av dess för-
svarare. Kampen för friheten mot socialismen betraktades därför av både SAF 
och dess organ Industria som en objektiv och politiskt neutral kamp för det na-
turliga mot det naturlagsvidriga. 

Under de första åren, till och med storstrejken 1909, betraktades den fackliga 
grenen av arbetarrörelsen som det största hotet mot industrin och det var just mot 
fackföreningsrörelsen som arbetsgivarna framför allt riktade uppmärksamheten. 
Den självpåtagna kampen för frihet tog sig i första hand uttryck i en kamp för ar-
betets frihet, som hävdades vara A och O i striden mellan de samhällsbevarande 
och de samhällsomstörtande krafterna. Arbetsgivarna såg det som sin oeftergiv-
liga rätt att fritt få anställa och avskeda arbetare samt leda och fördela arbetet (§ 
23 i SAF:s stadgar). Arbetets frihet betraktades som det ”viktigaste af alla 
skyddsvärn för egendomsrättens helgd och emot det socialistiska samhället”, och 
den ”opartiska allmänheten” menades i arbetets frihet se en ”naturlig och 
mänsklig lag”.  
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I kampen för arbetets frihet ingick strävan att hålla ”arbetarestammen” borta 
från arbetsledningen. Arbetarnas ”intrång” på arbetsledningen betraktades som 
en industriell fara och de förklenande beskrivningarna av arbetarna och deras 
moral var ofta återkommande. Den påstått bristande arbetsmoralen antyddes vara 
ett ”lyte” i nationalkaraktären, en ”nationell lojhet och lättja”.  

Det var en utpräglad värdekonservatism som tonade fram i SAF-organet. 
Bland annat citerades ett kungligt bankettal, enligt vilket de eftersträvansvärda 
egenskaperna för ”hvarje redlig svensk man” sades vara ”gudsfruktan”, ”foster-
landskärlek” och ”lydnad för lagarna”. Arbetsgivarna förespråkade ett strängt, 
asketiskt arbetsideal, ett ideal som uppvisade en tydlig kontinuitet med den lut-
herska arbetsmoralismen. För att disciplinera arbetarna hade många industrier 
upprättat strikta ordningsregler, enligt vilka arbetarna till exempel hade att iakt-
taga ”ärlighet, nykterhet och godt uppförande”.  

SAF växte fort i delägarantal och i styrka. I samband härmed utvecklades kon-
flikten till ett effektivt vapen i kampen mot fackföreningsrörelsen. Konflikter 
som uppstod inom enskilda branscher skulle utvidgas till övergripande lockouter 
för att bredda fronten och ställa motparten inför ett kraftfullt motstånd. Detta var 
vad som skedde inför storkonflikten 1909, som så småningom resulterade i att 
LO:s medlemstal halverades. I samma skede trädde 1907 års rösträttsreform i 
laga kraft, och i det första valet därefter (1911) fick SAP sitt genombrott. I ett tal 
1912 uttryckte Hjalmar Branting förhoppningen att tillbakagången för fackföre-
ningsrörelsen skulle kunna kompenseras med en politisk framryckning. Det var 
också precis det som befarades av arbetsgivarna, som i SAP var på väg att finna 
en ny huvudmotståndare. Socialdemokraterna hävdades ringakta ”den gamla mo-
ralen” och i stället framhäva en skrupellös klassolidaritet. Den moderna demo-
krati som Branting hoppades skulle förändra samhället misstänktes av Industria 
leda till samhällsruin. Arbetsgivarna var från 1910-talet och framåt involverade i 
en arbetsmarknadspolitisk kamp mot fackföreningsrörelsen och i en partipolitisk 
kamp mot socialdemokraterna. 

I SAF-organet uttrycktes förhoppningen om att uppfostran skulle ”lyfta folket 
till en högre nivå af förstånd och af ömsesidig välvilja och förtroende”. Arbeta-
ren sades inte längre ha några skrankor som spärrade in honom. Han hade sin 
frihet att konkurrera i det dagliga livet, en frihet som emellertid också var en 
plikt, en plikt som skulle uppfyllas av individen enskilt, och om var och en upp-
fyllde denna plikt skulle samhället bli sådant det borde vara. Glädjen vid arbetet 
menades vara ”det ädlaste och bästa som människorna kunna känna”. Att arbe-
tarna trots allt inte tycktes känna denna glädje hölls arbetarrörelsen ansvarig för. 
Den ”medelmåttiga begåfningen och den reducerade dugligheten” verkade, en-
ligt Industria, vara förutsättningen för den socialistiska idealstaten liksom den 
”undermåliga jämnstrukenheten i afseende på yrkesskicklighet och intensitet” 
ansågs vara fackföreningsidealet.  

I syfte att höja just arbetsintensiteten framfördes nödvändigheten av arbets-
betyg, som skulle minska risken för ”att antaga odugliga, onyktra, uppstudsiga 
eller oärliga arbetare”. När arbetareregistren angreps av fackföreningsrörelsen 
och av socialdemokraterna, hävdade Industria att industriarbetare precis som alla 
andra hade att ”täfla med i lifskonkurrensen” och finna sig i ”att de personliga 
utsikterna förminskas genom svag konkurrenskraft”. Här kommer det socialdar-
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winistiska anslag fram, som i långa stycken präglade SAF-organet och som gör 
gällande att livet är en tävling i vilken den starke överlever. 

Att höja arbetsintensiteten var vidare också syftet med den vetenskapliga ar-
betsledningen, vilken utformats av Frederick Winslow Taylor under 1800-talets 
slut. 1912 introducerades Taylors idéer i Industria. Grundtanken var att regler för 
varje arbetsdetalj skulle utarbetas, så att arbetaren kunde utföra en specifik upp-
gift, på ett specifikt sätt, på en specifik tid. Varje arbetsuppgift skulle studeras 
ingående, så att alla onödiga rörelser kunde elimineras. Taylorismen fick ett po-
sitivt bemötande i Industria och hävdades reducera slöseriet med tid och arbets-
kraft. 

Arbetets frihet var sammanfattningsvis en frihet för arbetsgivarna. Arbetarna 
skulle däremot fostras, disciplineras och kontrolleras. Arbetets frihet var för ar-
betarna ingenting annat än ett arbetets tvång, ett tvång som omgärdades av en 
strängt asketisk arbetsmoralism.  

Under första världskriget fick arbetarrörelsen ett uppsving och bland arbetsgi-
varna växte oron för att den uppkomna krigslagstiftningen skulle omvandlas till 
en normallagstiftning. I Industria betonades att staten inte var någon välgören-
hetsinrättning och att sociala reformer inte borde premiera ”lättjan”. Även i den 
sociala hjälpverksamheten borde staten ”sträfva efter att hos sina medborgare 
fostra de bästa medborgareegenskaperna, arbetsvilja och sparsamhet”.  

Efter valet 1917 bildade Nils Edén och Hjalmar Branting en vänsterregering 
och drev 1918 igenom en långtgående författningsrevision, som gav kvinnorna 
rösträtt och demokratiserade kommunvalen. I Industria anklagades socialdemo-
kraterna för att utnyttja de oroliga stämningarna i Europa och gå emot den sunda 
och naturliga utvecklingen.  

Demokratins införande möttes med skepsis av arbetsgivarna. Den politiska 
demokratin hävdades i SAF-organet ha öppnat upp för socialismen. Reaktionen 
på det demokratiska genombrottet blev att Industria tydligare markerade sin an-
slutning till den ekonomiska liberalismen. Statens uppgift hävdades vara värnan-
det av den enskildes rätt och frihet, så länge denna inte stod i strid med någon 
annans rätt och frihet. Individens rörelsefrihet på det ekonomiska området sades 
vara oumbärlig. Argumenten var utilistiska. Industrikapitalismen ansågs ha fört 
mänskligheten framåt på ett aldrig tidigare skådat sätt.  

Individen skulle alltså inte vara fri för sin egen skull, utan för att prestera 
mera. Arbetsgivarförsvaret av den ekonomiska liberalismen övergick, som tidi-
gare framhållits, ofta i en socialdarwinism som vädjade till individens självbeva-
relsedrift. Livet betraktades som en tävling, och att de ”mindre lifsdugliga och 
degenererade” blev efter i denna tävling sades i Industria blott vara naturligt och 
”ett släktets själfförsvar”.  

Arbetsgivarna underbyggde ofta sina argument med begrepp som ”opartisk”, 
”naturlig” och ”objektiv”. Med andra ord presenterades vanligen särintresset som 
ett allmänintresse. Så var även fallet beträffande motståndet mot åttatimmarsda-
gens införande. Alla iakttagare av sakskäl menades inse att åttatimmarsdagen 
skulle leda till verklig olycka för landet. Enligt ett yttrande från SAF, så snörade 
åttatimmarsdagen in ”näringslivet i en tvångströja, i vilken detsamma saknar den 
frihet att utveckla sig, som är ett nödvändigt villkor för dess trivsel”.  
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Liksom striden för arbetets frihet var motståndet mot åttatimmarsdagen en 
kamp för arbetsgivarnas fri- och rättigheter. Ingenstans erkändes av arbetsgi-
varna att en utsträckt fri tid ökade arbetarnas frihet i en positiv mening. Istället 
skulle den sänkta arbetstiden, enligt en promemoria från SAF, kompenseras med 
en sträng disciplin på arbetsplatsen. I Industria ställdes även krav på arbetarnas 
ansvarskänsla under lediga stunder: ”Arbetaren bör lära sig inse, att det sätt, 
hvarpå han tillbringar sina lediga stunder, inverkar på den kondition, hvari han 
går till sitt arbete.” I SAF-organet betecknades, helt i värdekonservativ anda, den 
framväxande nöjeskulturen, som ett problem. Tidskriften återgav högerns 
valprogram av år 1921, där den genomdrivna åttatimmarsdagen bland annat 
menades uppvärdera ”njutningslivet”, undergräva arbetets ”värde och ära” och 
ge signalen till den uppväxande ungdomen att arbetet är något ont. 

Det dominerande ideologiska arbetsgivardraget träder fram just som en värde-
konservatism förenad med en ekonomisk liberalism, som ofta tangerade ett soci-
aldarwinistiskt frihetsideal. Men någon helt entydig och konsekvent ideologian-
vändning går inte att fastställa.  De ideologiska argumenten ändrade nämligen i 
stor utsträckning karaktär och innehåll efter sakfrågan. När SAP i spåren efter 
den politiska demokratin också ville införa ekonomisk eller industriell demo-
krati, avvek arbetsgivarna från det socialdarwinistiska frihetsidealet och anknöt 
istället till en konservativ frihet med dess grund i organismtanken. När Hjalmar 
Branting hävdade, att den industriella demokratin skulle göra arbetarna till mer 
än bara kuggar i maskineriet, svarade Industria att det inte alls var något fel med 
att vara en kugge i maskineriet. Enligt den konservativa organismtanken utgör 
statssamhället en organism, som består av olika delar med olika funktioner sins-
emellan. Kärnan utgörs av den devis som uttrycktes i Industria: ”Var och en på 
sin rätta plats.”  

Försvaret av den liberala friheten att konkurrera inom ramen för vad lagen 
tillåter förvandlades i motståndet mot den industriella demokratin till ett försvar 
av en konservativ frihet att konkurrera inom ramen för vad den sociala positio-
nen tillåter. I ett yttrande från SAF hävdades förhållandet mellan arbetsgivare 
och arbetare vara gott ”när vardera förstår sin naturliga rätts- och intressesfär”. 
SAF befarade att arbetsdisciplinen skulle gå förlorad om arbetarna fick infly-
tande över arbetsledningen och hävdade att den industriella demokratin in-
skränkte arbetsgivarnas ”naturliga handlingsfrihet”.  

Den ideologiska framtoningen komplicerades ytterligare när den fria konkur-
rensens banerförare under 1920-talet kom att förvara bildandet av truster på den 
fria marknaden. Maktkoncentration under statens hägn ansågs farlig, men det 
gjorde inte den privata maktkoncentrationen: ”Kartell är samarbete på markna-
den, syftande till ordning i stället för anarki”, hävdades det i SAF-organet. Och 
när regeringen ville införa en lag som syftade till att förebygga maktmissbruk 
från monopolistiska sammanslutningar, sades det i Industria ha vuxit fram en 
övertro på lagstiftningens makt.  

Det som här kan urskiljas är en kursändring från arbetsgivarnas sida, när det 
gäller synen på lagstiftning och statlig inblandning på arbetsmarknaden. Under 
tidigt 1900-tal hyste arbetsgivarna – i ett skede då staten ännu dominerades av 
konservativa krafter – en stor tilltro till lagstiftningen, som av Industria förvän-
tades skydda den medborgerliga friheten och rädda industrin ”ur tvångssocialis-
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mens dödsbringande famntag”. Nu hade emellertid ett socialistiskt parti tillträde 
till den politiska makten och staten kunde inte längre förväntas hålla arbetarrö-
relsen tillbaka.  

Motståndet mot lagstiftningsåtgärder hade dock inte ännu blivit konsekvent. I 
samband med Kalmarkonflikten 1925 försvarades Åkarpslagen i Industria och 
arbetsfredslagstiftningen 1928 mottogs positivt av SAF. Föreningen var för lag-
stiftning när det var bra för näringslivet, men inte annars.  

Gustaf Söderlund, SAF:s vd från 1931, var den som tog steget fullt ut i mot-
ståndet mot statlig inblandning på arbetsmarknaden. I ett föredrag vid LO:s skola 
i Brunnsvik sommaren 1935 hävdade Söderlund, att det vore ”lyckligast, om 
parterna på arbetsmarknaden principiellt inrikta sig på att ordna sina mellanha-
vanden själva”. Detta har av en del forskare tolkats som att SAF skulle ha blivit 
opolitiskt under Söderlunds ledning. Så var emellertid inte fallet. SAF fullföljde 
under Söderlunds ledning i själva verket en gammal strategi, nämligen den att 
utåt förklara sig opolitiskt för att sedan likväl agera politiskt.  

Det växande arbetsgivarmotståndet mot statlig inbladning bör bland annat ses 
mot bakgrund av krisuppgörelsen 1933. Söderlund ansåg att det skulle vara för 
osäkert att lita till en regeringsmakt, som under en längre tid eventuellt skulle 
kunna bestå av socialdemokrater. Samtidigt hade SAF:s egen position försvagats 
gentemot fackföreningsrörelsen. SAF stod med andra ord inför en förändrad om-
värld. Fram till 1930-talet hade föreningen använt konflikten som vapen. En-
skilda konflikter hade under årens lopp lösts med framgång genom att SAF sys-
tematiskt utvidgat dem till storlockouter och därmed ställt motståndarna inför ett 
övermäktigt motstånd. Nu var situationen en annan, då fackföreningsrörelsen 
hade vuxit sig för stark. SAP satt vid den politiska makten, så dit ville arbetsgi-
varna inte vända sig. Den nya strategin blev därför att söka en samförståndslös-
ning med LO. Den tidigare antagonisten berömdes i Industria för att bland annat 
ha förkovrat sig i ”samhällskänsla, ansvarsmedvetande och ekonomisk besin-
ning”. Men det var inte länge sedan fackföreningsrörelsen hade betraktats som 
”angreppsorganisationer på politisk grund”, medan arbetsgivareföreningen be-
skrevs som ”en opolitisk försvarsorganisation”. 

Fram till 1930-talets mitt var Sverige ett av världens konflikttätaste länder och 
arbetsgivarna nyttjade, som redan framhållits, systematiskt konflikten som ett 
vapen i kampen mot arbetarrörelsen. Samförståndsandan är att betrakta som ett 
nytt fenomen för 1930-talet, även om tendenser till ett samförstånd tillfälligtvis 
kunde urskiljas också under 1920-talets slut. SAF:s vice vd Ivar O Larson beto-
nade just detta, att Saltsjöbadsavtalets största betydelse låg i att det gav uttryck 
för en ny mentalitet hos arbetsgivarna och hos arbetarna. Även i Industria fram-
hölls att den relativa harmonin på den svenska arbetsmarknaden var ett sent sta-
dium i en lång utveckling, ”som präglats av hårda strider”. Tesen om en urgam-
mal svensk samförståndsmentalitet får således inget stöd av vare sig SAF, In-
dustria eller denna avhandling. 

I ambitionen att hålla staten borta från arbetsmarknaden blev den ekonomiska 
liberalismens frihetsargument centrala. Söderlund var själv en flitig föredrags-
hållare över ämnet. Det fanns dock ett dilemma. Den tidiga 1930-talskrisen hade 
ställt låt-gå-liberalismen i dålig dager och samtidigt hade det faktum att Sverige 
klarat den ekonomiska krisen relativ väl stärkt socialdemokraternas legitimitet. 
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Begränsad av kontexten förklarade Industria därför att alla numera var sociala 
och Söderlund sade att kraven på frihet åt näringslivet inte var krav på ett obe-
gränsat laissez-faire-system. Men i praktiken motarbetades i stort sett alla sociala 
reformförslag av SAF, och även om Gustaf Söderlund i retoriken tog avstånd 
från låt-gå-liberalismen förespråkade han lika fullt ett socialdarwinistiskt fri-
hetsideal. Han hyllade den fria konkurrens som ”fungerade hårdhänt gentemot 
dem, som icke kunde eller icke ville utföra ett lika gott och lika billigt arbete 
som andra”. Det fanns i den fria konkurrensens system, enligt Söderlund, en au-
tomatisk ”tuktan av de dåliga och de lata”, som hade både ett moraliskt och ett 
praktiskt värde.  

Arbetsgivarnas resonemang utgick konsekvent från arbetsgivarnas intressen, 
så även när det gällde arbetarnas behov och hur de skulle leva sina liv. Det var en 
strängt asketisk livsföring som implicerades. Alla pengar som inte gick till di-
rekta nödvändigheter ansågs överflödiga och all fri tid som inte ägnades åt vila 
skiljdes från det som betecknades som rekreation.  

Den värdekonservativa arbetsmoralismen dröjde sig kvar bland arbetsgivarna, 
men i samband med den framväxande samförståndsandan går det att urskilja ett 
ändrat förhållningssätt till arbetarna och fackföreningsrörelsen. Kritiken av ar-
betarnas moraliska tillkortakommanden mildrades nämligen under 1930-talet. I 
själva verket berömde Industria den reformistiska arbetarrörelsen för att den 
”genom självupplysning, självtukt och självansvar visat sig samhällsvärvet vär-
digt”. Istället för att kritisera arbetarnas påstått moraliska brister riktades upp-
märksamheten mot rationaliseringsprocessens möjligheter. Arbetsmoralismen 
kom att anta en rationell, tayloristisk skepnad. I stället för att vädja till arbetarnas 
moral och pliktkänsla skulle högsta möjliga effektivitet uppnås genom ett veten-
skapligt tillvägagångssätt.  

Dessa tendenser stärktes under 1940-talet. Arbetarna hävdades i Industria ha 
kommit till insikt om arbetets värde och därför behövdes inte längre uppfodring-
arna till plikt-, moral- och ansvarskänsla i lika stor utsträckning som tidigare. 
Den stränga asketismen var i någon mån på väg att mjukas upp, medan det 
normativa budskapet om arbetets upphöjda värde dock bestod. I Industria 
menades barnet känna ”sin starkaste glädje i arbetet och det gör även den mogne 
mannen och kvinnan om de tänker riktigt noga efter”. I förhållande till den 
lutherska kallelsetanken finns det, menar jag, i arbetsgivarnas arbetsmoralism en 
kontinuitet genom förändring och anpassning till nya tiders krav från det att SAF 
grundandes 1902 till undersökningsperiodens slut 1948.  

Anmärkningsvärt är att kvinnorna under 1940-talet, om än i begränsad ut-
sträckning, inkluderades i arbetsidealet. Den värld som tonar fram i Industria är 
annars en självklar och oreflekterad mansvärld. De få artiklar som faktiskt tog 
upp de förvärvsarbetande kvinnornas problem tydliggjorde och förstärkte den 
manliga normens företräde. Till exempel betraktades det i ett yttrande från SAF 
som absurt att befolkningskommissionens lagförslag från 1938 också omfattade 
männen, ”då det icke lärer förekomma, att manlig befattningshavare avskedas 
därför att han ingår äktenskap”. Det var ännu i hög utsträckning ogifta kvinnor 
som förvärvsarbetade och SAF höll det för rimligt att arbetsgivaren skulle ha rätt 
att ”kräva arbetskraft, som icke är så bunden av privatlivet som en gift kvinna 
och moder”.  
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Kvinnorna var ofta hänvisade till en särskild sorts arbete, vilket också impli-
cerades i ännu ett yttrande från SAF, denna gång gällande hembiträdeslagen 
1944. Det i vanliga fall självklara ”han” ersattes här av ett lika självklart ”hon”. 
SAF motsatte sig en lagstadgad reglering av hembiträdenas arbetstider, en 
reglering som skulle ge hembiträdena rätten att sluta sin arbetsdag senast klockan 
19.00. En sådan bestämmelse sades av SAF vara farlig ur befolkningssynpunkt. 
Yttrandet från SAF synliggör både en genusaspekt och en klassaspekt. Dels sågs 
jobbet som hembiträde som ett självklart kvinnoyrke, dels förväntades 
arbetarklassen ta hand om marktjänsten åt borgarklassen, så att den senare skulle 
kunna reproducera sig utan att behöva bekymra sig om sådana världsliga ting 
som att laga mat och diska på kvällarna.  

Motståndet mot hembiträdeslagen är även belysande i beaktande av SAF:s 
värnande om friheten, då det åter visar sig att arbetsgivarnas frihetsförsvar i 
grund och botten inte omfattade den enskilda människans individuella fri- och 
rättigheter. Värdet för ett hembiträde i att få sluta senast klockan 19.00 förefaller 
ha haft ett ringa inflytande på SAF:s överväganden.  

Det var framför allt den ekonomiska friheten som var tongivande i SAF:s ide-
ologiska budskap. I den debatt om socialismen och friheten som aktualiserades 
under 1940-talets början, hävdade SAF-organet att den ekonomiska friheten var 
en förutsättning för den personliga, den andliga och den politiska friheten. Gustaf 
Söderlund uttryckte sig i det närmaste identiskt, men bytte ut termen ekonomisk 
frihet med näringslivets frihet.  

All frihet sades med andra ord vara beroende av den ekonomiska friheten, 
som sin tur försvarades utifrån ett nyttoperspektiv. Den ekonomiska friheten 
hade sitt värde i att den ansågs skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet. 
Detta sätt att se på friheten hade funnits med sedan 1900-talets början, men blev 
än tydligare i samband arbetsgivarnas alltmer renodlade anslutning till den eko-
nomiska liberalismen från 1930-talet och framåt.  

SAF och Industria deltog direkt i debatten om socialism och frihet. SAF del-
tog dessutom indirekt via ekonomiskt stöd till de borgerliga partierna och den 
borgerliga pressen. Det var till och med så att föreningens stadgar ändrades för 
att göra detta stöd möjligt. Arbetsgivarnas organiserade propagandaverksamhet 
eskalerade med planhushållningsdebattens utbrott i samband med publicerandet 
av Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944 – en debatt som för övrigt lika 
gärna kan kallas för frihetsdebatten, ty det som arbetsgivarna fruktade skulle bli 
resultatet av SAP:s anslutning till planhushållningsideologin var just en in-
skränkning av friheten.  

I själva verket var planhushållningsdebatten en fortsättning på den frihetsde-
batt, som inletts hösten 1941, då SAP:s programrevision aktualiserades. Argu-
menten från arbetsgivarna var också i stort desamma, även om de spetsades till 
ytterligare. Framför allt försökte arbetsgivarna knyta den svenska, reformistiska 
socialismen till totalitarismen. Det hade de också gjort under föregående år, men 
då främst till sovjetsocialismen. Under efterkrigstidens hetsiga debattklimat blev 
det en tydlig arbetsgivarstrategi att också koppla ihop nazism och socialism. In-
spiration hämtades bland annat från Hayeks bok Vägen till träldom, som över-
sattes till svenska av SAF:s bulvanorganisation Näringslivets Fond.  
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Industria kallade Hayeks bok för ”ett skri mot ekonomiens frihetsförlust” och 
menade att den övertygade om att nazismens framväxt inte var någon slump, 
”utan snarast en nödvändig följd av den nära släktskapen mellan nationalsocia-
lism och den vanliga, mer eller mindre marxistiskt färgade socialismen”.  

Arbetsgivarna gjorde alltså i argumentationen ingen skillnad mellan Stalins 
socialism, Hitlers nationalsocialism och den svenska reformistiska socialismen. 
Socialismen förklarades vara kollektivisk och kollektivism sades ofrånkomligen 
leda till ofrihet och diktatur. De tidigare demokratikritiska arbetsgivarna fram-
ställde sig nu som demokratins vänner och försvare. Men läpparnas bekännelser 
till demokratin lyckades inte dölja ett kvarvarande förakt för den demokratiska 
processen och för delar av väljarkåren. En genomgående arbetsgivarsynpunkt var 
att många väljare helt enkelt röstade fel och icke-objektivt, vilket berodde på att 
de inte förstod bättre. Och enligt Gustaf Söderlund var de demokratiska kraven 
inte uppfyllda bara för att majoriteten sagt sitt i valet. Införandet av socialism 
menades leda till diktatur även om socialismen röstades fram av folket, som inte 
visste vad en socialisering av näringslivet skulle föra med sig. Den demokrati 
som arbetsgivarna ville ha var en demokrati som lämnade ifrån sig makten åt den 
fria marknadens frivilligt grundade organisationer och inte en demokrati som 
byggde på att de demokratiskt valda partierna förde den politik som de röstats 
fram för att föra. 

Med valet 1948 kulminerade den frihetsdebatt som blossat upp 1941 med ak-
tualiserandet av SAP:s programrevision och som sedan tog ny fart med presenta-
tionen av Arbetarrörelsens efterkrigsprogram 1944. Arbetsgivarnas kraftfulla 
och organiserade planhushållningsmotstånd ledde till att SAP flyttade socialise-
ringsfrågorna längre ned på dagordningen. 

Om frihet och anpassning 
I beaktande av avhandlingens frågeställningar – (1) Hur formulerade och ut-
vecklade SAF frihetsbegreppet under perioden 1902-1948? (2) I vilken mån om-
gavs frihetsbegreppet av en tvingande arbetsmoral? – kan det först konstateras att 
arbetsgivarnas ideologiska framtoning varit komplex. Det mest framträdande 
draget har under perioden varit föreningen av värdekonservatism och en ekono-
misk liberalism, som stått nära socialdarwinismen. Denna ideologiska förening 
kan härledas till industrikapitalismens genombrott under 1800-talet, då borgar-
klassen växte fram som en ny överklass genom att den gamla aristokratin och de 
nya storföretagarna närmade sig varandra. Därigenom möttes också just konser-
vativa värderingar och den ekonomiska liberalismen. Arbetsgivarna kom att slå 
vakt om den gamla samhällsordningen samtidigt som de försvarade industrika-
pitalismen och rätten att konkurrera fritt inom ramen för vad lagen tillåter.  

Men anslutningen till den ekonomiska liberalismens frihetsideal har inte varit 
konsekvent. Den liberala friheten att konkurrera inom ramen för vad lagen 
tillåter kombinerades understundom med den mer konservativa friheten att 
konkurrera inom ramen för vad den sociala positionen tillåter. Spåren av denna 
ideologiska komplexitet följer med ända in på 1940-talet även om anslutningen 
till den ekonomiska liberalismen blev mer entydig från 1930-talet och framåt.  
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Föreningen av konservatism och ekonomisk liberalism vittnar inte bara om 
ideologisk komplexitet, utan också om ideologisk inkonsekvens. De ideologiska 
argumenten har under hela undersökningsperioden främst syftat till att ge legiti-
mitet åt arbetsgivarnas egna intressen, även om dessa särintressen presenterats 
som ett allmänintresse. Utifrån intentionen att värna den egna intressesfären har 
frihetsbegreppet kommit att ges olika innehåll beroende på vilken sakfråga som 
aktualiserats och i vilken kontext detta skett.  

Försvaret av friheten – oavsett om det rört sig om en liberal eller konservativ 
frihet – har kombinerats med krav på ett moraliskt riktigt uppförande. Strikta 
ordningsregler och en sträng asketism inom industrin kompletterades under det 
tidiga 1900-talet med upphöjandet av arbetets moraliska värde. Att vara behjälp-
lig med folkets uppfostran hävdades i Industria vara en av arbetsgivarnas största 
uppgifter och glädjen vid arbetet sades vara ”det ädlaste och bästa som männi-
skorna kunna känna”. Denna syn på arbetet bevarades under hela undersök-
ningsperioden. Kring 1940-talets mitt förmodades den vuxne förnimma samma 
glädje i arbetet ”som ett lekande barn då det målar eller bygger eller slår sönder”.  

Däremot mildrades den stränga asketismen kring tiden för samförståndsan-
dans genombrott, det vill säga någon gång under 1930-talet. De förklenande om-
dömena om arbetarna tonades ned, även om de inte försvann helt, och arbetsmo-
ralismen antog istället en rationell, tayloristisk skepnad. Högre effektivitet skulle 
inte i första hand uppnås via en höjning av arbetarnas moral, utan genom en ra-
tionalisering av produktionsprocessen. Denna utveckling präglas, menar jag, av 
kontinuitet genom förändring och anpassning till nya tiders krav. Det normativa 
budskapet om arbetets upphöjda värde var detsamma vid 1900-talets mitt, som 
det varit kring 1900-talets början, men omgärdades av mindre stränghet. Orsaken 
till det var, enligt Industria, att insikten om att man måste göra rätt för sig hade 
spritt sig till större delen av befolkningen. Huruvida denna Industrias tolkning är 
korrekt eller om arbetsgivarnas utåt sett förändrade syn på arbetarna var en del 
av den samförståndsstrategi som ersatte SAF:s gamla konfliktstrategi är svårt att 
bedöma, men att en förändring verkligen ägde rum är otvetydigt.  

Slutsatsen blir att SAF och Industria under hela perioden 1902-1948 fört fram 
friheten som ett omistligt värde samtidigt som kraven på att leva upp till en utta-
lad arbetsmoralism varit framträdande. Individen har hävdats vara fri att konkur-
rera och skyldig att producera. Den bakomliggande drivkraften, den genomgå-
ende arbetsgivarintentionen, har varit att reproducera det ekonomiska systemet, 
det kapitalistiska samhället. Både friheten och arbetsmoralismen har med andra 
ord tjänat ett högre syfte. 

Konflikten mellan förespråkandet av en långtgående frihet och kraven på an-
passning till givna normer är kanske ändå inte så uppenbar som det kan tyckas, 
därför att arbetsgivarna vände sig delvis till olika samhällsgrupper med sina bud-
skap. Medan försvaret av friheten, i den mån friheten inte var ämnad att fungera 
fostrande, riktades uppåt mot arbetsgivarna, riktades arbetsmoralismen nedåt mot 
arbetarna. Friheten kan användas som argument för att skydda de privilegierades 
privilegier, medan arbetsmoralismen kan användas för att ställa krav på dem som 
inte upplever sig dra några större fördelar av det kapitalistiska systemet, men 
som ändå måste övertygas om att delta i produktionen och göra sin plikt.  
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Summary 
Points of Departure 
This dissertation is a critical study of the ideological stands of Svenska Arbets-
givareförbundet (SAF) (The Swedish Employer’s Association) during the period 
1902-1948. The concept of freedom is at the center of the investigation and the 
concrete questions I raise are the following: (1) How did SAF formulate and de-
velop the concept of freedom during the period 1902-1948? (2) To what extent 
was the concept of freedom steeped in a compulsory work ethic?  

My aim is to illuminate the official side of SAF, and examine how the asso-
ciation, with its messages, attempted to influence public opinion. I have selected 
SAF’s periodical Industria as the main source. Industria was distributed for free 
to the members of parliament and to the daily press in the attempt to influence 
political decision-makers as well as sway public opinion. In other words, Indus-
tria reached a broad and influential audience. 

Methodologically, this dissertation is a contribution to the history of 
ideas/concepts. The point of departure is that a concept lacks meaning without an 
actor. An actor utilizes a concept in a particular context and with a specific in-
tention, only thereby investing the concept with its significant meaning. Con-
cepts can then operate as instruments for political actors in the social arena. 
Hence it is more important to understand the actor’s intentions than to compre-
hend the actual concept. Such analysis is possible by situating the actor in a so-
cial context and placing the examined concept in a linguistic framework.  

What, then, is the benefit of using a contextual method? I have with the, in 
proportion to the problem, relatively broad investigation, attempted to demon-
strate how contextually bound SAF’s argumentation were. Furthermore, I have 
pointed out how the association’s strategy and ideological image depended on 
the self-experienced position of power, particularly in relation to the labor 
movement. In terms of labor-market politics, SAF’s stand toward organized la-
bor proved to be dialectical, as was the organization’s relation to the Swedish so-
cial democratic labor party (SAP) seen from a larger power-political perspec-
tive.  

The questions raised in this study are based on a problematizing of the liberal 
concept of freedom derived from the idea of a rule-by-law system. Each individ-
ual should be free to do what he or she wants, as long as he/she does not break 
written laws. Accordingly, the individual should, for example, be free to make 
unwise decisions and to act against that which seems to be in her best interest. 
This is, however, only one side of the liberal argument for freedom. Liberal theo-
rists, for example Hayek, appear well aware that the capitalistic society could not 
be upheld under such premises since it depends on the willingness of a majority 
of workers to see it as their obligation to go to work. Therefore, unwritten laws 
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in the shape of norms and ethical rules must be added to the written laws. The 
extended meaning of the concept of liberal freedom thus becomes liberty under 
the condition of responsibility. Bertil Ohlin, the former leader of the Liberal 
Party and prominent figure for social liberalism, did for instance argue that lib-
erty is the art of being able to discipline oneself.  

According to the liberal concept of freedom, the individual should, on the one 
hand, be free to do what she wants as long as she obeys the written laws. On the 
other hand however, a free society demands that people are guided in their ac-
tions by a sense of responsibility reaching beyond the obligations instituted by 
law. The liberal concept of freedom becomes, by extension, a freedom and an 
obligation to reproduce the capitalist society. Individuals are free to do what they 
want, as long as they do what is expected of them. It is from the viewpoint of the 
conflict, or paradox, embodied in the liberal concept of liberty, that the questions 
posed in this dissertation are examined and responded to.  
 
The Ideological Development of SAF, 1902-1948 
The Swedish Employer’s Association, founded in 1902, emerged as a social 
movement closely tied to the political right, and for a long time it was taken for 
granted that the president of the employer’s association would also act as con-
servative representative in the parliament. The concept of freedom was central to 
SAF from the very beginning, as was the association’s self-initiated battle for 
freedom against socialism. SAF as well as its journal Industria perceived this 
battle for freedom as an objective and politically neutral effort in favor of the 
natural, and against that which would undermine the natural order.   

During the early years, up until the general strike in 1909, the union branch of 
the labor movement was perceived as industry’s greatest threat; and, hence, em-
ployers’ focus was first and foremost directed at organized labor. The self-im-
posed battle for freedom expressed itself primarily as a struggle for the “freedom 
of labor,” argued to be a cornerstone in the battle between conservative and radi-
cal forces in society. Employers assumed it their indisputable right not only to 
hire and fire employees at will, but also to supervise and distribute work as they 
saw fit (§23, in SAF regulations).  This “freedom of labor” was considered the 
“most important of all safeguarding devices for property rights and against the 
socialistic society.” The “non-partisan general public” was supposed to perceive 
this freedom of labor as a “natural and human law”.860  

SAF rapidly grew in size and power. As a result, conflicts were developed 
into efficient weapons in the battle against the union movement. Conflicts 
emerging within separate branches were expanded into general lockouts in order 
to broaden the front-line and confront the opposition with forceful resistance. 
This is what happened in the prelude to the 1909 general strike, eventually caus-
ing the National Labor Organization’s (LO’s) membership to decrease by half. 
At the same time, the suffrage reform of 1907 was enacted, and in the first elec-
tion thereafter (1911) the Swedish social democratic labor party (SAP) received 

––––––––– 
860 This quotation, as well as the following quotations in the summary, has been translated by the au-

thor. 
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a breakthrough. Among employers, apprehension was expressed that the labor 
movement would now regain, in the political arena, what had been lost in union 
power. Consequently, employers found themselves involved in a labor-market 
struggle against the unions, at the same time as they were in a political battle 
with the social democrats.  

The drive for the freedom of labor included the attempt to keep the working 
class out of management. As workers’ “intrusion” into management was seen as 
a hazard to industry, a reoccurring theme was disparaging descriptions of work-
ers’ morals. Laborers’ allegedly poor work ethic was referred to as an “imper-
fection” in the national character – a “national indolence and idleness”. This il-
lustrates the pronounced conservatism that emerged within SAF. A strict, ascetic 
work ideal was advocated, an ideal which was an obvious continuation of the 
protestant ethic. Thus, in order to discipline workers, many industries established 
rigid rules and regulations requiring workers to, among other things, exercise 
“honesty, soberness, and good behavior”. SAF’s publication Industria expressed 
the hope that this discipline would raise public intelligence to a higher level, and 
proclaimed that the appreciation of work was “the noblest and best feeling hu-
man beings could have”. The labor movement was held responsible for the fact 
that workers did not seem to feel this joy for work. According to Industria, “me-
diocre intelligence and reduced capability” seemed to be a prerequisite for the 
ideal socialist state, just as “a level of poor labor skill and efficiency” appeared 
to be the ideal of the union.  

Aiming to increase worker efficiency, the association proposed the necessity 
of instituting a system of employee reports to reduce the risk of “hiring incapa-
ble, drunken, recalcitrant, or dishonest workers”. When unions and social de-
mocrats criticized such records, Industria instead argued that industrial workers, 
as everyone else, had to “compete for survival” and accept that “personal pros-
pects were reduced by weak competitiveness”. 

It is within this context that the SAF organization’s Social Darwinist ideas can 
be detected; a theory implying that life in its core is a competition in which the 
strongest survive, and that this is in complete accordance with nature and na-
ture’s law. 

Improving labor efficiency was also the purpose of scientific management, 
developed by Frederick Winslow Taylor at the end of the 19th century. Industria 
introduced Taylor’s theories in 1912. The essential idea of the theory was to de-
velop rules and regulations for each detailed task carried out in the labor process. 
This way, the worker was to perform his duties in a specific way and within a set 
timeframe. Each task was, moreover, carefully scrutinized in order for all unnec-
essary movements to be eliminated. Industria responded positively to Taylorism 
and claimed that the new theory reduced waste of time and manpower.  

Considering the above, there is no doubt that the freedom of labor signified a 
freedom for employers. Workers, on the other hand, were to be trained, disci-
plined, and controlled. For workers, the freedom of labor was hence nothing less 
than coercion – a coercive system engulfed in a rigid, ascetic work ethic.  

During World War I, the labor movement gained in strength, causing employ-
ers to worry that martial law would be adopted as standard law. Industria em-
phasized that the state was not a charity institution and that social reforms should 
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not advocate “indolence”. Rather, the state should, even in matters of social wel-
fare, “strive to implement in its citizens the best characteristics of citizenship; 
i.e., willingness to work and frugality”.   

In the wake of the 1917 election, Nils Eden and Hjalmar Branting formed a 
left-wing government, and in 1918 they managed a far-reaching constitutional 
revision, granting female suffrage and democratizing the municipal election 
processes. In Industria, the social democrats were accused of exploiting the dis-
ruptive political climate in Europe, and progress contrary to sound and natural 
order. Employers viewed democratization with skepticism, and Industria 
claimed that the political process opened up for socialism. The reaction to the 
democratic breakthrough caused Industria to more clearly demonstrate its af-
filiation with economic liberalism. The responsibility of the state was, according 
to the publication, to safeguard the rights and liberties of the individual, as long 
as this did not violate another’s rights and liberties. Furthermore, the individual 
freedom of action in the economic field was deemed indispensable. The argu-
ments were of a utilitarian nature. Industrial capitalism was perceived to have 
fostered human progress in ways never previously seen.  

The individual was, henceforth, not free for his or her own sake, but for the 
benefit of producing more. As pointed out earlier, employers’ defense of eco-
nomic liberalism frequently turned into a Social Darwinist appeal to individual 
self-preservation. Life was considered a competition, and the fact that the “less 
capable and degenerate” lagged behind in this competition was, according to In-
dustria, only natural – “a self-preserving instinct of the human race”.  

Employers frequently supported their arguments with concepts such as “non-
partisan,” “natural,” and “objective.” In other words, they consistently presented 
special interests as general interests. This was also the case concerning their re-
sistance to the implementation of the eight-hour workday. All observers of em-
ployer rhetoric were supposed to realize that the eight-hour-day would lead to 
grave misfortunes for the country. According to a SAF statement, the eight-hour-
day placed the “private sector in a straight-jacket, in which the same lacks the 
freedom to develop that is so essential for its health”.   

Similar to the drive for the freedom of labor, the resistance to the eight-hour-
day was a battle for employers’ liberties and rights. Nowhere did employers ad-
mit that extended free time increased workers’ freedom in a positive sense. 
Rather, reduced hours should, according to a SAF memorandum, be compen-
sated with a strict discipline in the workplace. In addition, workers were required 
to internalize a sense of responsibility during leisure hours as well: “The worker 
should learn to recognize that the way in which he spends his free time affects 
the condition he is in when going to work”. In Industria, the emerging enter-
tainment culture was conservatively represented as a problem. For example, the 
journal quoted the conservative party’s election program of 1921, in which the 
enactment of the eight-hour-day was said to elevate “pleasure”, undermine the 
“value and honor” of labor, and send signals to the young that work is undesir-
able.  

The dominating ideological trait of employers emerges as conservatism united 
with economic liberalism, often touching upon a Social Darwinist ideal of free-
dom. However, it is impossible to establish a lucid and all through consistent 
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ideological application since the arguments, to a great extent, tended to change in 
character and content depending on the issues at hand, and the social or political 
contexts. When SAP – in the wake of political democratization – wanted to ex-
tend democracy to the economic or industrial arenas, employers refrained from 
the Social Darwinist freedom ideal, linking their rhetoric instead with the con-
servative systems-theory. Upon Hjalmar Branting’s claim that industrial democ-
racy would uplift workers from being mere cogs in the machinery, Industria re-
sponded that there was nothing wrong with being a cog in the machinery. Ac-
cording to systems-theory, society resembles an organism consisting of various 
parts with different interconnected functions. In Industria, the essence of the the-
ory was captured in the motto: “each and everyone in his rightful place.” 

In the context of resistance against industrial democracy, the defense of a lib-
eral freedom to compete within legal boundaries transformed into the defense of 
a conservative freedom to compete within the boundaries of what a particular so-
cial position allows. In a SAF statement, the relationship between employers and 
workers was perceived as good “when each side understands its natural sphere of 
rights and interests”. SAF feared that labor discipline would be lost if workers 
gained influence over management, and hence claimed that industrial democracy 
limited employers’ “natural freedom of action.” 

The ideological image was further complicated when the avant-garde of free 
competition during the 1920s came to defend the formation of trusts in the free 
market. Concentration of state power was perceived as dangerous, while con-
centration of power in the private sector was not. Instead, the private cartel for-
mation was described as good cooperation intended to create order rather than 
anarchy in the market. And when the government wanted to institute a law to 
prevent the abuse of power by monopolistic conglomerates, Industria argued that 
a blind faith in the power of legislation had emerged. 

An altered course of direction can here be detected in terms of employers’ 
view on legislation and state interference in the labor-market. In the early 1900s, 
when the state was still controlled by conservative forces, employers had great 
confidence in legislation, which in Industria was expected to protect civic liber-
ties and rescue industry from “compulsory socialism’s deadly embrace”. Now, 
however, a socialist party was in power, and hence the state could no longer be 
expected to keep the labor movement at bay.  

As of yet, however, opposition to legislative measures was not consistent. In 
connection with the Kalmar conflict in 1925, Industria defended the Åkarps-law 
while the industrial peace law of 1928 was positively received by SAF. The as-
sociation was thus in favor of legislation solely when it benefited the private sec-
tor. It was Gustaf Söderlund, president of SAF from 1931, who went all the way 
in resisting state interference in the labor-market. In a lecture at the LO school at 
Brunnsvik, in the summer of 1935, Söderlund stated that it would be “most fa-
vorable if the different parties in the labor-market would focus on settling inter-
nal issues on their own”. 

Some researchers have been interpreting Söderlund’s speech as an indication 
that SAF became apolitical under his leadership. This was, however, not the 
case. In actuality, SAF carried out an old strategy according to which a non-po-
litical image was maintained outwardly while the association nevertheless kept 
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acting politically. Among other things, Söderlund and SAF’s strategy should be 
interpreted in the context of the 1933 crisis settlement. Söderlund considered it 
unsafe to depend on a government which, over extended periods of time, could 
be dominated by social democrats. Concurrently, SAF’s own position vis-a-vis 
the union had become weaker. SAF, it was evident, was facing a transformed 
world. Up until the 1930s, the association had utilized conflict as a weapon. And 
over the years, SAF had successfully solved separate disputes by expanding 
them into general lockouts, thus overwhelming the opposition with superior 
force. Now, the situation was different since the union had become too powerful. 
SAP had the political power, and employers were hence not inclined to turn to 
the state for support. Instead, the new strategy involved seeking a cooperative 
agreement with LO. Industria now praised the previous antagonist for, among 
other things, the improved “public spirit, sense of responsibility, and economic 
presence of mind”. Not long ago, however, the union had been portrayed as a 
“political attack-organization,” while SAF was an “apolitical defense-organiza-
tion”.  

Until the mid-1930s, Sweden was one of the most conflict-ridden countries in 
the world, and as pointed out above, employers systematically utilized conflicts 
as a weapon in its battle with the labor movement. The spirit of mutual under-
standing should therefore be viewed as a new phenomenon of the 1930s, al-
though temporary cooperative tendencies can be seen already in the late 1920s. 
SAF’s vice president, Ivar O Larson, emphasized this when he stated that the 
greatest importance of the Saltsjöbads agreement was that it expressed a new at-
titude of both employers and workers. Even Industria asserted that Swedish la-
bor-market stability was a late stage in a long development “of severe battles”. 
The idea of a traditional Swedish consensus mentality, hence, is not supported by 
SAF, Industria, or by this dissertation.  

Liberal economic arguments for freedom become central in the aspiration to 
keep the state out of the labor-market. Söderlund himself was an ambitious 
speaker on the subject. There was nonetheless a dilemma. The crisis of the early 
1930s had reflected badly on laissez-faire liberalism while the fact that Sweden 
had managed the economic crisis relatively well, served to boost the credibility 
of the social democrats. Restricted by the context, Industria therefore explained 
that presently all were social, while Söderlund said that the demands for freedom 
in the private sector did not mean an unrestrained laissez-faire system. This was, 
however, merely lip-service. In practice, SAF opposed more or less all proposals 
for social reforms, and even if Gustaf Söderlund, rhetorically, disassociated him-
self from laissez-faire liberalism, he still avidly advocated a Social Darwinian 
freedom ideal. He celebrated the competitive system which “severely punished 
those who were unable or unwilling to work as well and as cheaply as others”. 
According to Söderlund, the system of free competition included an automatic 
“correction of the bad and lazy” – something he found of both moral and practi-
cal value. 

The employers’ way of reasoning was consistently derived from their own in-
terests. This was true also in matters of workers’ needs and lifestyles, as can be 
seen in the implementation of a rigid ascetic way of life. Money not used for 
immediate necessities was considered superfluous, and leisure hours not dedi-
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cated to rest were viewed as separate from the category of recreation. In a 1938 
statement regarding the legal right for a 12-day annual vacation, SAF claimed 
that this was an opportunity for entertainment rather than for recreation. Ac-
cording to the association, the reduced workday, combined with Sundays off, 
gave workers enough time for recreation if the leisure hours were used effi-
ciently; that is, for rest instead of for entertainment.  

Although the conservative work ethic lingered among employers, it is, with 
the emerging spirit of consensus, possible to distinguish a changing attitude to-
wards the workers and the union. For example, the critique of the moral short-
comings of workers was toned down during the 1930s. In fact, Industria com-
mended the reformist labor movement on the account that it, “through self-
enlightenment, self-correction, and self-responsibility [had] demonstrated itself 
worthy of the societal mission”. Rather than criticizing the alleged moral poverty 
of workers, attention now focused on the promising potentials of the rationaliza-
tion process. Henceforth the work ethic took on the guise of rational taylorism. 
Instead of appealing to workers’ sense of morale and duty, the highest level of 
efficiency should be attained through scientific methods.  

These tendencies were further strengthened during the 1940s. Industria ar-
gued that workers had come to recognize the value of work, and the call for indi-
vidual duty, morale, and responsibility was thereby no longer necessary to the 
same extent. The rigid spirit of work thus gradually faded, while the normative 
message proclaiming the value of work prevailed. Industria suggested that the 
child finds “its greatest joy in work, and so do mature men and women if they 
really scrutinize themselves”. In relation to the protestant idea of a “calling,” 
employers’ concept of the work ethic is characterized by continuity through 
change and adaptation to the demands of new eras, from the founding of SAF in 
1902 up until the end of this study in 1948. 

It is noteworthy that women were – to a limited extent – included in the work 
ideal during the 1940s. Aside from this period, Industria consistently portrayed 
the world as self-evidently and undisputedly male oriented. The few articles that 
did, in fact, deal which the problems of gainfully employed women served to 
elucidate and emphasize the predominance of the male norm. In one SAF state-
ment it was, for example, considered absurd that the proposal of the census 
commission in 1938 intended to include men, “when it is highly unlikely that a 
male employee will be fired because of entering marriage”. Single women still 
dominated female wage labor, and SAF deemed it reasonable that the employer 
should have the right to “demand a workforce that was not as bound down by 
private life as a wife and mother would be”. 

Women were often restricted to particular occupational fields, which was im-
plicit in a 1944 statement by SAF concerning the domestic servant law. The 
standardized “he” was here substituted with the equally self-evident “she.” SAF 
opposed a legal regulation of work hours for domestic servants granting them the 
right to end the workday, at the latest, by 7:00 P.M. Such a law was, according to 
SAF, potentially dangerous from a population standpoint. From this, one can 
conclude that middle-class families would not be fed unless working-class 
women cooked for them. SAF’s statement illuminates gender- as well as class 
aspects. Domestic service was clearly perceived as women’s work, while it was 
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expected of the working-class to take care of the daily housekeeping for the 
bourgeois so that the latter could reproduce without having to worry about 
worldly things, such as cooking and doing the dishes. The opposition to the do-
mestic servant law furthermore illustrates SAF’s safeguarding of freedom, as it is 
once again evident that employers’ defense of freedom did not incorporate the 
ordinary person’s individual rights and liberties. The value of ending work at 
7:00 P.M. for servants seemed to have had little influence on SAF’s considera-
tions.  

It was above all economic liberty that characterized SAF’s ideological mes-
sage. In the debate about socialism and freedom, brought to force in the early 
1940s, Industria claimed that economic freedom was a precondition for per-
sonal, spiritual, and political freedom. Gustaf Söderlund’s rhetoric was almost 
identical, but he substituted the term “economic freedom” with freedom of the 
private sector. All aspects of freedom were considered to be dependent on eco-
nomic freedom, which in turn was defended from a utilitarian perspective. The 
value of economic freedom was thought to be its ability to create the best op-
portunity for the private sector. This perception of freedom had existed since the 
beginning of the twentieth century, but it became more emphasized with em-
ployers’ increasing adherence to economic liberalism from the 1930s onward. 

SAF and Industria participated directly in the debate concerning socialism 
and freedom. In addition, SAF participated indirectly via economic support to 
the conservative parties and the bourgeoisie press. In fact, association regulations 
were even changed in order to make this support possible. Further, SAF’s or-
ganized propaganda operation escalated with the debate regarding the design for 
a state-controlled economy, arising in connection with the publishing of The La-
bor Movement’s Post War Program in 1944. This debate might indeed be called 
the freedom debate, since employers feared that SAP’s incorporation of state-
controlled economic ideology would result in the restriction of freedom. 

Actually, the deliberation on a state-controlled national economy was a con-
tinuation of the freedom debate initiated in the fall of 1941 when SAP’s revised 
program was enacted. Furthermore, employer arguments were, albeit sharpened, 
virtually the same. First and foremost, employers attempted to link Swedish re-
formist socialism with totalitarianism. They had done this during the previous 
year as well, but then the primary comparison had been with soviet-socialism. 
During the heated political climate of the post war era, employers instead devel-
oped a strategy of comparing socialism to Nazism. Their inspiration derived 
from for example Hayek’s book The Road to Serfdom, which was translated into 
Swedish by SAF’s front-organization Näringslivets Fond (The Private Sector 
Fund). Industria, called Hayek’s book “an outcry against the loss of economic 
freedom,” and claimed that the text convincingly illustrated that Nazism did not 
emerge out of a coincidence, “but rather as a necessary consequence of the close 
kinship between nationalist socialism and degrees of regular Marxist socialism”.  

In their rhetoric, employers made no difference between Stalin’s socialism, 
Hitler’s nationalist socialism, and the Swedish reformist socialism. Socialism 
was explained to be collectivist, and collectivism was viewed as inevitably lead-
ing to totalitarianism and dictatorship. Employers, who had previously criticized 
democracy, now presented themselves as friends and defenders of the democratic 
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system. However, the lip-service to democracy could not conceal a lingering 
contempt for the democratic process as well as for parts of the body of voters. A 
widespread opinion was that many voters simply voted incorrectly and non-
objectively since they did not know any better. And according to Gustaf Söder-
lund, democratic demands were not fulfilled solely because the majority had its 
say in elections. The instituting of socialism was perceived as leading to dictator-
ship even if the people had voted for the system. In the view of employers, the 
general public had no idea what a socialization of the private sector would entail. 
The kind of democracy desired by employers was a democracy leaving the 
power to voluntarily founded organizations of the free market; not a democracy 
based on the premise that democratically elected parties actually forwarded the 
political agenda they had been elected to do.  

The freedom debate that had flared up in 1941 with the enactment of SAP’s 
revised program, and which then was fuelled by the presentation of The Labor 
Movement’s Post War Program in 1944, culminated with the election of 1948. 
The employers’ forceful and organized resistance to state intervention in the na-
tional economy thus caused SAP to move issues of socialization further down on 
the agenda. 
  
Freedom and Adaptation 
In regards to the questions raised in this dissertation – (1) How did SAF formu-
late and develop the concept of freedom during the period 1902-1948? (2) To 
what extent was the concept of freedom steeped in a compulsory work ethic? – 
we can first conclude that employers’ ideological image was complex. The most 
prominent characteristic of the period was an interconnection of conservatism 
and economic liberalism closely linked with Social Darwinism. This ideological 
union can be traced to the breakthrough of industrial capitalism during the 1800s 
when the bourgeoisie emerged as a new ruling class due to the increasingly 
closer ties between the old aristocracy and the new business class. Consequently, 
there was also a meeting between conservative values and economic liberalism. 
In this context, employers advocated the preservation of the old social order at 
the same time as they defended industrial capitalism and the right to free compe-
tition within the boundaries of the law.  

Nevertheless, the adherence to a liberal economic ideal of freedom was not 
consistent. Now and then, this freedom ideal was combined with the more con-
servative freedom to compete within the framework of what the social position 
allowed. Marks of this ideological complexity can be traced up until the 1940s in 
spite of the increasing uniformity of economic liberalism from the 1930s and 
onward.  

The fusion of economic liberalism and conservatism is evidence not only of 
ideological complexity, but also of ideological inconsistency. Throughout the pe-
riod examined, the ideological arguments were primarily intended to legitimize 
employers’ own interests, though employers presented their special interests as 
general interests.  

Moreover, the defense of freedom – whether concerning liberal or conserva-
tive freedom – was combined with the demand for a morally correct code of be-
havior. In the early 20th century, an elevation of the moral value of labor was 
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added to the rigid rules and a strict asceticism within industry. To contribute to 
the disciplining of the people was, according to Industria, one of the employers’ 
greatest tasks, and the joy of work was said to be “the noblest and best feeling 
human beings could have”. This view of work was preserved throughout the in-
vestigated time period. In the middle of the 1940s, the adult person was supposed 
to gain the same sense of joy of work “as the playing child when it paints, builds, 
or demolishes”.  

The strict asceticism, on the other hand, was mitigated in connection with the 
spirit of consensus arising in the 1930s. Derogatory depictions of workers did not 
disappear altogether, but they were toned down as the work ethic took on the 
guise of rational taylorism. Increased efficiency would no longer primarily be at-
tained through a heightened sense of worker moral, but rather through a ration-
alized production process. This development, I argue, is characterized by conti-
nuity through change and adaptation to the demands of new eras. The normative 
message of the elevated value of work remained virtually the same in mid-cen-
tury as in the early 1900s, however, it had lost some of its original rigor. The rea-
son was, according to Industria, that most of the population had come to realize 
the necessity of fulfilling their social duties. It is difficult to determine whether 
Industria’s interpretation is correct, or if employers’ outwardly altered view on 
workers was part of the consensus strategy that replaced SAF:s old conflict strat-
egy. However, it is clear that a change did occur.  

The conclusion is that SAF and Industria, during the entire period 1902-1948, 
promoted freedom as an inalienable value while the demand for workers to 
oblige with a distinct work ethic remained prominent. Thus, the individual was 
viewed as free to compete and bound to produce. The underlying driving force – 
the consistent employer intention – was to reproduce the economic system, the 
capitalistic society. In other words, the concepts of liberty as well as of work 
ethic have served a higher purpose.  

The conflict between the advocating of a far-reaching liberty and the demand 
for adaptation to standardized norms is, however, perhaps not as obvious as one 
might think since employers, partially, directed their messages at different social 
groups. While the defense of liberty, to the extent that freedom was not intended 
to be disciplinary, was directed upward at the employers, the work ethic was di-
rected downward at the workers. The concept of liberty can hence be used as an 
argument to protect the privileges of the privileged, while the work ethic can be 
used to place demands on those who do not experience themselves as reaping 
any significant benefits from the capitalist system, but still need to be persuaded 
to participate in production and perform their duties.  
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