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Abstract: In this paper I will analyze the works of Waldemar Svensson (1897-1984). He was 
a Swedish Christian liberal, who were active i Swedish politics during the 1930:ies through 
1960:ies. The main object of the paper is to analyze what “qustion” Waldemar Svensson 
wanted to answer in his writings. The hypotesis is that he wanted to give an answer to the 
question: How do we preserve personal freedom during modern conditions? I will argue that 
Svensson belong to an 1800-century kind of liberalism, which is very idealistic, and that he is 
predominantly negative to the modernization of society. I will also argue that Svenssons 
Christian beliefs are very important for his political views. In the 1930:ies Svenssons 
“answer” to his question is more radical in the aspect the he, and other Cristian liberals are 
prepared to use the state in order to foster their ideals and impede developement. However, 
after the Second World War Svensson gets more defensive and adopt a strategy of protecting 
the segements of society, in particular the countryside, were he beleives his ideal of “naive” 
freedom is still alive. 
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Inledning 
”Vår vision är, precis som Waldemar Svenssons vision långt före oss, ett samhälle 
där den enskilda människan står på egna ben, genom goda kunskaper, egen 
försörjning och eget ägande. Inte med mössan i hand inför någon överhet, varken 
privat eller statlig, utan med raka ryggar.”1 
 

Orden är Jan Björklunds och citatet hämtat från dennes installationstal som ny 
folkpartiledare 8 september 2007. Waldemar Svensson är med andra ord inte bortglömd. I 
den här uppsatsen kommer jag dock att ge en bredare, delvis annorlunda, bild av den liberale 
politikern och ideologen Waldemar Svensson än den Jan Björklund valde att framhålla i sitt 
tal. Jag menar att den mest centrala tanken hos Svensson är modernitetskritiken. Citatet 
nedan, hämtat ur hans huvudverk Politiska Tankelinjer, får fungera som illustration för detta. 

 
”Enligt min uppfattning måste hela samhällsarbetet bedömas utifrån ett allsidigt, 
hela livet omslutande värdesystem. Självfallet måste då även de materialistiska och 
tekniska målsättningarna underordnas denna värdeskala. Det är detta vi håller på att 
försumma. Hela vår samhällsutveckling ledes vilse av samspelet emellan 1800-talets 
materialistiska idéarv och den moderna tekniken. Om storstäder, kollektivism och 
ensidig materialism får dominera, riskerar vi att personlighetslivet utarmas, tills det 
hela bokstavligt talat blir ett av makt och myt dirigerat samhällsmaskineri med 
mänskliga kuggar i stället för fria personligheter.”2 
 

* 
 

Waldemar Svensson (1897-1984) förde under hela sitt vuxna liv en kamp för den personliga 
friheten. Han var en liberal i den kristet humanistiska tradition som länge haft en stark 
ställning i svensk liberalism. Mänsklig växt, personlig autonomi och idealistisk samverkan 
var de värden han slogs för. 
 
Svenssons aktiva tid sammanföll med en period av stora samhällsförändringar. Sverige 
omvandlades i rask takt från ett traditionellt jordbrukssamhälle till ett modernt 
industrisamhälle. Urbaniseringen, sekulariseringen, materialismen, samt i förlängningen 
marknadskrafterna och statens ökande betydelse, ställde den humanistiskt färgade 
liberalismen inför nya utmaningar. 
 
I denna uppsats ska jag försöka visa vilka problem en liberal av Svenssons snitt såg i det nya 
moderna samhället och vilka ”lösningsförslag” han hade för att bemöta de hot mot den 
personliga friheten han såg i denna samhällsutveckling. 
 
Svensson var ingen originell tänkare. Det fanns ett flertal liberala humanister som delade hans 
farhågor under den aktuella perioden, som framförallt rör sig om åren 1930-1960. Men till 
skillnad från dem var Svensson ingen akademiskt skolad intellektuell. Han hade sin bakgrund 
i frikyrkorörelsen, folkhögskolan och var utbildad agronom vid Alnarps lantbruksinstitut. Det 

                                                 
1 Jan Björklund, Tillsammans lyfter vi Sverige, installationstal (i egenskap av ny folkpartiledare) vid Landsmötet 
i Västerås, 8 september 2007. www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=69066 Hämtat mars 2008. 
2Waldemar Svensson, Politiska tankelinjer, (Stockholm 1954), sid 238. 

http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/ListPage.aspx?id=69066
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som kanske framförallt skiljer Svensson från sina meningsfränder är dock hans roll som aktiv 
politiker, riksdagsman och ledande frisinnad folkpartist. Svensson var inte bara en åskådare 
av samhällsutvecklingen, han var en del av det politiska system som var med om att utforma 
den. 
 
 
Frågeställning och metod 
Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att rekonstruera de frågor Waldemar Svensson 
brottades med. Varför skrev han? Varför skrev han i bokform? Vad var hans ideal? Vad såg 
han som de största hoten och utmaningarna mot sitt ideal? Vilken var hans lösning på 
samtidens problem? Präglades hans författarskap av kontinuitet eller förändring? 
 
Svenssons författande av texter kan av historikern betraktas som aktiva handlingar, vilka går 
att förklara. Det första ledet för att förstå och förklara texten som handling är att förstå dess 
mening. Detta kommer jag att göra bland annat genom att relatera texten till ett antal 
kontexter så att det blir möjligt att förstå textens mening i dess historiska sammanhang. Jag 
kommer även att direkt använda den historiska kontexten i det andra ledet när jag försöker 
förstå och förklara texterna som handlingar. 
 
Till dessa kontexter hör vilka ”debatter” i samtiden författaren deltog i. Vad, i form av 
åsikter, idéer, intressen och händelser, är det som så att säga provocerar författaren att skriva 
som han gör och vad är det som fått honom att anta vissa ställningstaganden? Detta kan 
formuleras som ett försök att förstå vilken fråga författaren försöker besvara. Förklaringen 
består i regel av både textuella och ”utom-textuella” faktorer. 
 
Denna metod har av historiefilosofen R.G. Collingwood betecknats som ”fråga-svarslogik”. 
Den har sedan vidareutvecklats av historikern Quentin Skinner. Det är en ganska allmänt 
hållen metod som öppnar för många tolkningar. Den centrala poängen är dock att förståelsen 
av en text – dess mening såväl som dess karaktär av handling – förutsätter att texten sätts in i 
sitt historiska sammanhang. 
 
Om man inte sätter in en text i dess historiska sammanhang är risken för anakronistiska, eller 
rent felaktiga, läsningar stor. Förklaringen av vad en författare menar och gör med sina texter 
bör, enligt denna metod, vara sådan att han själv skulle ha accepterat den om han fått den 
beskriven för sig. Däremot är det inte nödvändigt att författaren verkligen varit medveten om 
detta sammanhang vid det tillfälle då han eller hon satte sina texter på pränt.3 
 
 
Material 
Waldemar Svenssons skriftliga produktion består av tidningsartiklar samt ett antal böcker och 
häften. Han medverkade även i statliga utredningar och partipolitiska programkommittéer. 
 
Jag har avgränsat min studie till de böcker Waldemar Svensson publicerade. Svensson var en 
flitig artikelskrivare, inte minst i Frisinnad tidsskrift som han själv var redaktör för. Politiska 

                                                 
3 Se vidare: Robin George Collingwood, An Autobiography, kap 5 och 7 (Oxford 1978) samt Quentin Skinner, 
Visions of Politics, volym 1, kap 4 (Cambridge 2002) 
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tidningsartiklar är dock som regel anpassade till den dagspolitiska debatten. Bokformen ger 
helt andra förutsättningar för idémässig fördjupning. Det var även det skäl Svensson själv 
angav för att skriva böcker, trots att han hade god tillgång till offentligheten.4 Jag menar 
därför att det är i böckerna man bäst kan finna svaret på Svenssons grundläggande 
frågeställningar.  
 
I korthet kommer jag även att beröra Frisinnade landsföreningens programförslag från 1933, 
där Svensson var en av tre författare bakom förslaget.   
 
 
Forskningsläge 
Någon egentlig forskning som specifikt behandlar Waldemar Svensson har inte bedrivits. En 
del av hans ställningstaganden och verksamhet tas dock upp i antologin Liberal ideologi och 
politik (red. Jörgen Weibull) från 1984. Waldemar Svenssons politiska ställningstaganden 
berörs även i Gösta Johanssons avhandling: Liberal splittring skilsmässa och återförening 
1917 – 1934 från 1980. 
 
Det har även givits ut ett par skrifter av essäkaraktär om Waldemar Svensson, som dock inte 
kan betraktas som forskning i strikt mening. Det rör sig dels om antologin Värde och 
värdighet från 1997, dels antologin Waldemar Svensson och hans tid från 1998. Dessa skrifter 
är skrivna av personer med anknytning till den liberala rörelsen. 
 
Forskningsläget om den svenska liberalismen under den här aktuella perioden är över huvud 
taget begränsat.5 Vid sidan om Weibulls antologi och Johanssons avhandling kan nämnas 
Kent Zetterbergs avhandling – Liberalism i kris – som handlar om Folkpartiets agerande i 
samband med andra världskriget. Det finns dock ett flertal icke-akademiska studier som berör 
ämnet. Ett populärt hållet verk är idédebattören Johan Norbergs Den svenska liberalismens 
historia. Denna bok är dock av begränsat vetenskapligt värde, bl.a. för att den utgår från en på 
förhand fastslagen definition av vad liberalism ”är” för något. Likväl innehåller studien en del 
intressanta sakupplysningar.  
 
Denna uppsats bör i första hand ses som ett bidrag till forskningsläget om Waldemar 
Svensson som person, i andra hand till forskningsläget om ”moderniseringsdebatten” under 
mellan- och efterkrigstiden samt forskningsläget om svensk liberalism, i synnerhet den 
frisinnade traditionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Svensson, 1954, sid 5 (förordet). 
5 Det finns visserligen ett antal biografier över ledande liberaler från perioden och indirekt behandlas liberala 
ställningstaganden i olika sakpolitiska studier. Antalet akademiska studier som mer specifikt behandlar den 
liberala idéutvecklingen och de liberala partierna är dock begränsat. 
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Disposition 
Jag kommer nedan att teckna en bakgrund till Waldemar Svenssons skrivande. Tonvikten 
ligger på idédebatten under mellankrigstiden och den närmsta efterkrigstiden. Jag kommer 
dock även att ta upp Svenssons levnadsbana samt de liberala partierna och frikyrkorörelsens 
utveckling under perioden, vilka utgjorde Svenssons ideologiska och organisatoriska hemvist. 
Jag kommer därefter att ta upp Svenssons skrifter och det jag anser vara hans huvudsakliga 
”fråga”. 
 
Redogörelsen för Svenssons frågeställning är indelad i fyra avsnitt: Idealet, Hotet, De 
felaktiga lösningarna, respektive Den riktiga lösningen. Dessa avsnitt är i sin tur indelade i 
tematiska delavsnitt. Jag har valt att fördjupa delar av kontexten i anslutning till dessa 
delavsnitt. Efter genomgången och analysen av Svensson frågeställning kommer jag kortfattat 
att beröra recensionerna av hans huvudverk, Politiska tankelinjer. I de sammanfattande 
slutsatserna kommer jag att diskutera hur man kan förstå Svenssons texter och deras syfte. 
Avslutningsvis kommer jag att göra en utblick över hur Svenssons ”idéarv” har ”förvaltats” 
av eftervärlden. 
 
 
Bakgrund 
För att förstå vad det är Waldemar Svensson menar och gör i sina texter är det nödvändigt att 
känna till något om den tid han levde och verkade i, samt de frågeställningar som var 
aktuella under perioden. Det är vad jag kommer att försöka förmedla i denna inledande 
bakgrund.  
 
Vem var Waldemar Svensson? 
Waldemar Svensson föddes 1897 som femte barnet i en skomakarfamilj i det lilla samhället 
Timmernabben vid Kalmar sund. Han arbetade i unga år som bonddräng innan han började 
studera vid Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad. Siktet var redan då inställt på att gå 
vidare till Alnarps lantbruksinstitut och utbilda sig till agronom. 6   
 
Enligt honom själv växte han upp i ett ”kristet hem i frikyrklig miljö”. Ett hem där ”Bibeln 
[var] det enda rättesnöret för människans tro”.7 Svensson uppger att han tidigt brottades med 
sin relation till Gud. Det var först vid 22 års ålder som han, enligt egen utsago, ”kom till 
tro”.8 Först då upplevde han nämligen den ”omvändelse” som han föreställde sig vara 
nödvändig ”för att kunna höra Gud till”.9  

                                                

 
1923 fick Svensson ut sin agronomexamen från Alnarp. Han fick därefter en tjänst som lärare 
på Restenäs folkhögskola utanför Ljungkile (skolan bytte senare namn till Ljungkile 
folkhögskola).10 Här var Svensson verksam fram till sin pensionering. Som riksdagsledamot 
kom han sedan att gå under binamnet ”Ljungkile”.11  

 
6 Waldemar Svensson och hans tid: En krönika om bohusliberaler, (Uddevalla 1998) sid 6f. 
7 Waldemar Svensson, Tro frihet, samexistens, (Falköping 1967) sid 19, 74. 
8 Ibid 
9 Svensson, 1967, sid 45. 
10 Ibid 
11 Det var länge vanligt att riksdagsledamöter fick ”namn” efter orten de representerade. Egentligen 
representerade de naturligtvis ett län, i Waldemar Svenssons fall Bohuslän. 
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Att Svensson vid sidan av sina politiska uppdrag var verksam som folkhögskolelärare är värt 
att notera. Svensson företrädde en personlighetsfilosofi, med rötter i 1800-talsidealismen, som 
kanske hade sin starkaste ställning just bland folkbildarna. Den kristne humanisten Alf 
Ahlberg, som i många stycken var Svenssons meningsfrände, var till exempel också 
folkhögskolelärare.12 
 
Waldemar Svensson var riksdagsledamot för Folkpartiet 1941 – 1964. Sitt första politiska 
uppdrag13 fick han 1926 som ombudsman för Bohusläns frisinnade valkretsförbund. Som 
medlem i Svenska Missionsförbundet var det troligen ganska naturligt för Svensson att söka 
sig till det frisinnade partiet, som stod frikyrkorna nära. 1929 var han med och startade den 
frisinnade tidsskriften Väst-Sverige – sedermera Frisinnad tidsskrift – som han tre år senare 
blev ansvarig utgivare för.14. 1933 valdes han in i styrelsen för frisinnade ungdomsförbundet 
och blev även ledamot i det frisinnade partiets programkommitté.15 I samband med 
sammanslagningen av Frisinnade landsföreningen och Sveriges liberala parti till Folkpartiet, 
1934, blev han vald till vice ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund. 16 
 
Svensson kom med tiden att få en ganska framträdande politisk roll. Han var invald i 
Folkpartiets verkställande utskott mellan 1938 och 1962, alltså i hela 14 år.17 I egenskap av 
utbildad agronom och som fritidsbonde var han särskilt intresserad av jordbruksfrågor och 
satt passande nog i Riksdagens jordbruksutskott. Men han var även intellektuellt orienterad 
som redaktör för Frisinnad tidsskrift, i nästan fyra decennier, hade han goda möjligheter att 
göra sin röst hörd i debatten. I efterhand har han betecknats som ”det svenska frisinnets 
främsta ideolog”.18 
 
Det går knappast att överbetona den roll som den kristna tron spelade i Waldemar Svenssons 
liv. I konkreta personliga valsituationer ställde han sig, enligt vad han själv skriver, ofta 
frågan ”vad är Guds vilja?”. Svaret gav sig sällan direkt. Men när det väl kom gav det honom 
en stark ”inre visshet” om vilken väg han skulle gå.19 Enligt litteraturprofessorn Erik Hjalmar 
Linder var religionen närmast en lidelse hos Svensson.20 Hjalmar Linder beskriver honom 
som en människa som grubblade över tingens och samhällenas grund – en människa med 
filosofisk läggning.21. Det betyder inte att Svensson såg sig som någon religiös dogmatiker. 
Tvärtom betraktade han sig som en fritänkare och trosfrågor var för honom inget man hade 
                                                 
12 Jonas Hansson, Humanismens kris, (Eslöv 1999) sid 63. 
13 Det dåvarande Frisinnade partiet som 1934 gick upp i Folkpartiet.  
14 Svensson, 1967, sid 64. 
15 Anders Johnson, Waldemar Svensson – en snabbskiss, i Anders Johnson (red), Värde och värdighet, 
(Stockholm 1997), sid 24. 
16 Johnson, sid 23f. 
17 Waldemar Svensson och hans tid, sid 12. Vov, sid 24f och 36. Verkställande utskottet utgör som regel ett 
partis viktigaste instans. 1958 – 1962 var han dessutom vice partiordförande i partiet. 
18 Johnson, sid 16. Han utgav Frisinnad tidsskrift 1933 – 1973. De två första årgångarna under namnet Väst – 
Sverige. 
19 Svensson, 1967, sid 45ff, 58f, 62f. Han berättar till exempel om hur Jesus ”kom till honom i drömmen” och 
förklarade innebörden i Johannesevangeliet. På ett annat ställe beskriver han  hur det var ”Guds vilja” att han 
skulle läsa på Alnarp liksom att han skulle ta strid mot den pennalism som förekom där.  
 
20 Erik Hjalmar Linder, Inte så dumt med idéer, i Johnson, sid 54. 
21 Ibid. Erik Hjalmar Linder skriver dock att Svensson samtidigt hade förståelse för det taktiska spelets roll i 
politiken. 
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rätt att tvinga på andra. Han tog bestämt avstånd från ”slutna åskådningar, som på förhand 
bestämt hur samhället skall vara”.22  
 
Ett annat drag som utmärkte Svensson var att han betraktade sig som en man av folket. Det 
var hos ”småfolket” han kände sig hemma och det var deras intressen han främst ansåg sig 
försvara. Detta ”underifrånperspektiv” framgår bl.a. i följande citat: 

 
”’En enkel bondgumma med sin stickstrumpa och sin missionstidning kan ertappas 
med att äga en betydligt mer åskådlig och ingående kännedom om låt oss säga 
Kinas, Indiens och Afrikas geografiska, etnografiska och kulturella förhållanden än 
mången magnifik stockholmsdirektör med lyxbil och social position’, skriver biskop 
Bohlin. Varje missionsvän, som rört sig en smula utanför sina egna kretsar, känner 
till saken.”23  

 
Det är ganska typiskt för Svensson att han samtidigt som han vill framhäva ”den enkla 
bondgumman” refererar till en biskop. Svensson identifikation med småfolket kombinerade 
han, åtminstone i praktiken, med en ganska långtgående auktoritetstro – vilken framgår av de 
rikligt förekommande referaten i hans böcker. 
 
Mellankrigstiden – en krisperiod 
Mellankrigstiden var en politiskt turbulent period. Första världskriget och den ryska 
revolutionen, som följde i dess spår, fick återverkningar på flera plan.24 Fyra europeiska 
imperier föll samman och en mängd nya republiker såg dagens ljus samtidigt som den 
parlamentarisk demokrati infördes eller utvidgades i många länder, däribland Sverige.  
 
Förändringen var inte bara av formell politisk natur, även attityder och sociala vanor hade 
blivit stadda i förändring. De gamla borgerliga värdena och hierarkierna utmanades. Inom 
många olika grupper fanns en utbredd föreställning om att samhället befann sig i ”kris”, även 
om man ställde sig väldigt olika till hur den skulle tolkas och lösas. Till denna allmänna kris 
för etablerade föreställningar hörde även en kris för den traditionella liberalismen vars 
partipolitiska företrädare, i bland annat Sverige, försvagades under 20-talet.25 
 
Nytt efter första världskriget var både demokratins framväxt och de nya diktaturstaterna, 
vilka bägge kan sägas ha sitt ursprung i själva kriget. Bägge dessa institutioner utlovade 
genomgripande samhällsförändringar, vilket ingav antingen hopp eller fasa, och de 
betraktades av samtiden just som nya politiska fenomen. De nya styrelseformerna bidrog till 
att det internationella läget under mellankrigstiden destabiliserades. På 1930-talet ökade den 
internationella dramatiken ytterligare av den världsdepressionen och fascismens frammarsch 
på den europeiska kontinenten.26 
 

                                                 
22 Ibid. Se även Svensson, 1967, sid 34f. 
23 Waldemar Svensson, Kristendom och samhällsbyggande, (Uddevalla 1937) sid 43. 
24 Hansson, sid 109. Nils Runeby (red) Framstegets arvtagare, (Stockholm 1998), sid 9-22. 
25 Christer Skoglund, Saklighet, mytkult och funktionalism,  i Nils Runeby (red) Framstegets arvtagare, 
(Stockholm 1998) sid 78. 
26 Bernt Skovdahl, Tingsten, totalitarismen och ideologierna, (Stockholm/Stehag 1992) sid 171. 
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Vid sidan av dessa mer spektakulära politiska händelser, genomgick flera samhällen en 
djupgående strukturell omvandling under perioden. Det gällde inte minst Sverige, som 
gradvis förvandlades från ett fattigt traditionellt bondesamhälle till en modern industrination. 
I efterhand har man talat om att landet ”moderniserades” vilket även är det begrepp som jag 
kommer att använda mig av.27 Samhällsomvandlingen, och diskussionerna om denna, hade 
visserligen kommit igång redan en bra bit före första världskriget, men nu drogs en större 
andel av befolkningen in i processen och blev medvetna om förändringarna.28 Till 
”moderniseringens” viktigaste inslag hörde den ökande industrialiseringen, urbaniseringen 
och sekulariseringen och med dessa processer följde även nya attityder, vanor, nöjen och 
förändrad mediekonsumtion.  
 
Liberalerna och den politiska situationen i Sverige  
Allmän och lika rösträtt infördes i Sverige 1909 -1921, med liberaler och socialdemokrater 
som pådrivande krafter. Den nya demokratin kom dock ganska snart att präglas av 
parlamentarisk instabilitet. Nio olika regeringar passerade revy mellan 1917 och 1932, varav 
de flesta minoritetsregeringar utan någon varaktig eller stabil bas i Riksdagen.29 Detta gav 
upphov till ett missnöje med hur demokratin fungerade i praktiken, framförallt inom högern 
men även inom delar av den liberala sfären.30  
 
Demokratin och moderniseringsprocesserna innebar inte bara en formell förändring av de 
politiska spelreglerna. Även den politiska maktbalansen ändrades. Åren före, och under, 
första världskriget hade huvudmotsättningen i svensk politik stått mellan den konservativa 
högern, som ville bevara det gamla samhällets institutioner och vänstern, bestående av 
liberaler och socialdemokrater, som ville reformera samhället. Den samlade vänstern hade 
förenats i kampen för demokratiska reformer och i förespråkandet av en restriktiv 
försvarspolitik.31  
 
Men världskriget och ryska revolutionen förändrade bilden. Politiken radikaliserades och 
hotet/löftet om socialism blev nu den centrala punkten på den politiska dagordningen. De 
ideologiska motsättningarna mellan liberaler och socialdemokrater blev därmed mer tydliga 
samtidigt som rösträttsreformernas genomförande innebar de inte längre hade någon 
övergripande fråga som förenade dem, utöver försvarsfrågan. Efter kriget framstod istället 
den främsta politiska skiljelinjen gå mellan socialister och icke-socialister. Förändringen 
skedde dock gradvis och inom de liberala partierna gick åsikterna isär var man hörde hemma 
på den politiska höger-vänster skalan.32 
 
Den organiserade liberalismen i Sverige förlorade på utvecklingen. Det liberala 
samlingspartiet hade före kriget utgjort den dominerande kraften inom den samlade vänstern. 
Men partiets föreslagna försvarsneddragningar och den snabbt genomförda utökningen av 
rösträtten var delvis impopulära och ledde till att många liberala väljare gick över till högern. 

                                                 
27 Se not 210 för en definition av begreppet så som jag använder det. 
28 Hansson sid 198f. Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, (Stockholm 1997), sid 336ff. 
29 Stig Hadenius, Modern svensk politisk historia, (Stockholm 2003) sid 282. 
30 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia  under 1800- och 1900-talen, (Stockholm 1993), sid 183-193. Hadenius, 
sid 50-68. Johansson, sid 394ff. 
31 Idem 
32 Idem 
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Samtidigt stärkte de genomförda rösträttsreformerna kraftigt socialdemokratin. Krigsåren 
innebar i hög grad slutet på det liberala partiets storhetstid. 33 
 
Problemen slutade inte här. 1923 splittrades det liberala samlingspartiet på grund av oenighet 
i frågan huruvida Sverige borde införa ett rusdrycksförbud, likt Förenta Staterna gjort några 
år tidigare. Under elva år, mellan 1923 och 1934, fanns av denna anledning två liberala 
partier representerade i Sveriges riksdag: Sveriges liberala parti och Frisinnade 
landsföreningen. Rusdrycksfrågan var delvis en symbol för mer djupgående motsättningar. I 
det frisinnade partiets programförslag från 1933 beskrivs skillnaden mellan partierna, i synen 
på ett rusdrycksförbud, som symptomatiskt för en skillnad i ”livssyn” mellan å ena sidan de 
”frisinnade/puritanerna” i det frisinnade partiet och å andra sidan ”kulturradikalerna” i det 
liberala partiet.34  
 
Splittringen hade delvis sin grund i samlingspartiets heterogena medlemsskara. Något 
förenklat kan man tala om två falanger. ”Stadsliberalerna”, vars främsta företrädare utgjordes 
av ämbetsmän, framstående tidningsmän och intellektuella var i regel förbudsmotståndare och 
anslöt sig i hög grad till Sveriges liberala parti. ”Lantmanna-” eller ”folkrörelseliberalerna”, 
som hade sin bas i nykterhets- och frikyrkorörelsen, förespråkade däremot ofta även ett 
rusdrycksförbud och anslöt sig i regel till Frisinnade landsföreningen. 35  
 
Det frisinnade partiet kom därmed att ha sin bas bland ”småfolket” på landsbygden medan det 
liberala partiet fick mer av en etablissemangsprägel och hade störst stöd i storstäderna.36 
Liberalerna kom att stå närmare Högern i många frågor, såsom synen på skolan och försvaret, 
än de frisinnade.37 Många inom det liberala partiet delade även Högerns aristokratiskt färgade 
beklagande att ”sakkunskapen” och statens ämbetsmän genom demokratiseringen alltmer fått 
se sitt inflytande minska till förmån för yrkespolitikernas kohandlande och 
kompromissande.38  
 
De bägge partierna behöll dock i praktiken ett visst inflytande i politiken. Trots en 
opinionsmässig kräftgång lyckades de bilda regering ett par gånger under 1920-talet med 

                                                 
33 Gösta Johanson, Liberal splittring: skilsmässa och återförening 1917-1934, (Göteborg 1980) sid 395. 
Hadenius sid 280f. 
34 Förslag till riktlinjer för frisinnad politik, (Uddevalla 1933), sid 61. 
35 Johansson, sid 9f, 395f. Den liberala och frisinnade pressen bidrog till splittringen i två partier genom att 
piska upp stämningen kring rusdrycksfrågan. Dagens Nyheter och Göteborgs Handelstidning stod för ett 
markerat förbudsmotstånd medan Svenska Morgonbladet, som stod Svenska Missionsförbundet nära, 
konsekvent förespråkade en förbudslinje. Efter splittringen drev Svenska Morgonbladet linjen att det frisinnade 
partiet explicit skulle bli ett förbudsparti med ”kristet social prägel”, vilket dock avvisades av partiledningen. 
36 Johan Norberg, Den svenska liberalismens historia, (Stockholm 1998) sid 253. Stenström, sid 49ff. 
Storstadspressens liberaler stod längst från de frisinnade i många värderingsfrågor. Torgny Segerstedt, 
chefredaktör på Göteborgs Handel- och Sjöfartstidning, tyckte t.ex. att de ”förbudsälskande” frikyrkoläsarna inte 
hade i den liberala rörelsen att göra. En åsikt som han delade med bl.a. Axel Johansson på Upsala Nya Tidning. 
Segerstedt var inte någon ateist. Han var professor i religionshistoria och starkt påverkad av Sören Kierkegaards 
religiösa existentialism (även av Nietzcshe). Men det bidrog snarast till hans negativa inställning mot 
frikyrkofolket vars moralism gick helt i strid med hans egen mycket långtgående religiösa individualism. 
37 Johansson, sid 397. Olof Wennås, Bertil Ohlin om socialismen, liberalismen och folkpartiet, i Jörgen Weibull 
(red), Liberal ideologi och politik, (Falköping 1982) sid 108. 
38 Johansson, sid 397. 
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hjälp av s.k. hoppande majoriteter, där man sökte stöd från både höger och vänster i olika 
frågor.39  
 
1932 års val innebar en dock kraftig tillbakagång för de bägge liberala partiernas del. Detta, 
tillsammans med vissa personförändringar i ledningen för det frisinnade partiet, påskyndade 
den återsammanslagning av partierna som skedde 1934. 40 Den frisinnade Waldemar 
Svensson hörde dock till dem som motsatte sig partisammanslagningen.41 Det liberala partiets 
mer försvarsvänliga ställning och öppenhet för högersamarbete gick helt på tvärs med 
Svenssons ståndpunkter. Nykterhetsfrågan förefaller däremot inte ha varit lika avgörande för 
honom.42 
 
1930-talet innebar en dämpning av de politiska motsättningarna i Sverige.43 Bakgrunden var 
den stigande oron i omvärlden. De politiska konflikterna kom i än högre grad att biläggas 
under krigsåren då Sverige styrdes av en samlingsregering. Även 1950-talet kom att präglas 
av politiskt samförstånd, efter att socialdemokraterna fått backa från sina mest radikala 
socialiseringsplaner direkt efter kriget. Samförståndsandan tog sig bland annat uttryck i att 
Sverige 1951 – 1957 regerades av en koalitionsregering mellan socialdemokrater och 
bondeförbundare. När Waldemar Svensson gav ut sin skrift Politiska tankelinjer rådde det 
närmast ett slags ”teknokratisk konsensus” bland ledande politiker. Nästan alla verkade 
överens om att modernisera Sverige och bejaka byggandet av ett nytt välfärdsamhälle.44  
 
Frisinnet och frikyrkorörelsen 
Waldemar Svenssons politiska hemvist var frisinnet. Begreppet ”frisinnad” var enligt 
ordboksdefinitionen under mellankrigstiden närmast synonymt med fördomsfri, politiskt 
liberal och framstegsvänlig.45 Begreppet har dock i Svenssons fall en snävare och delvis 
annorlunda innebörd. I och med bildandet av ett frisinnat parti kom begreppet frisinnad att 
alltmer förknippas med denna gren av den liberala rörelsen, som förespråkade ett 
rusdrycksförbud samt var skeptiskt inställd till försvarssatsningar.46  
 
”Frisinnad” ska här ses som ett politiskt begrepp snarare än religiöst. De frisinnade kan 
definieras som den grupp människor som oftast hade sin bas i frikyrko- och 

                                                 
39 Hadenius, sid 282. På 1930-talet förändrades dock det parlamentariska läget. Per Albin Hanssons regering 
1932 innebar början på ett socialdemokratiskt regeringsinnehav som skulle vara i 44 år. Förändringen 
möjliggjordes av en uppgörelse mellan socialdemokrater och bondeförbundare som gav regeringen en stabil 
majoritet i Riksdagen och innebar att liberalerna förpassades till en oppositionsroll.  
40 Johansson sid 398 
41 Gösta Johansson i Weibull, sid 143, 150. 
42 Gösta Johansson i Weibull, sid 143, 149f, 165, 180, 188. Svensson ogillade Högerpartiet starkt och 
betecknade vid ett tillfälle dess företrädare för ”ett pack”. Att Svensson var en av Riksdagens mest pacifistiska 
ledamöter och tillika republikan bidrog säkert till denna aversion mot det traditionellt försvars- och 
kungavänliga Högerpartiet. (jmf Svensson, 1954, sid 225) 
43 Till det bidrog samarbetet mellan socialdemokraterna och bondeförbundet samt det så kallade 
Saltsjöbadsavtalet mellan arbetsgivarna och fackföreningsrörelsen 1938. Även den tilltagande oron på 
kontinenten och krigshotet skapade krav på nationell samling. 
44 Hadenius, sid 68ff, 101-112. 
45 Nordisk familjeordbok (1927): uppslagsord: ”frisinnad”, Begreppet fick från sekelskiftet en mer radikal klang 
än ”liberal” och kunde även omfatta socialdemokrater 
46 Torbjörn Vallinder, Folkpartiets ideologiska och organisatoriska bakgrund 1866-1934, i Weibull, sid 38. 
Detta behöver inte tolkas som att en motsättning mellan att kalla sig radikal och reformvänlig och att förespråka 
rusdrycksförbud skulle ha förelegat under den här perioden. 
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nykterhetsrörelsen och samtidigt omfattade reformliberala värderingar.47 Begreppet är något 
diffust men ur ett idéhistoriskt perspektiv är det rimligt att utgå från värderingarna hos dem 
som själva kallade sig frisinnade. Gemensamt för dem var en ”småfolksidentitet” och ett 
”motstånd mot överheten”. Flertalet lantmannaliberaler använde till exempel beteckningen 
om sig själva.48 
 

* 
 
Frikyrkorna utgjorde den viktigaste organisatoriska grunden för de politiskt frisinnade. 
Waldemar Svensson tillhörde Svenska Missionsförbundet, som tillsammans med 
Metodistkyrkan och Svenska Baptistförbundet utgjorde de tre stora frikyrkorna i Sverige, 
med rötter i 1800-talets frikyrklighet, under mellankrigstiden.49 
 
Medlemskap i en frikyrka var frivilligt, men för att bli medlem krävdes en uttalad tro, 
bekännelse eller personlig omvändelse till den kristna läran. De utgjorde, till skillnad från 
statskyrkan, s.k. bekännaresamfund.50 Detta var viktigt för frikyrkofolkets självidentitet. 
Frikyrkorna uppstod i själva verket som en reaktion mot föreställningen att man kunde födas 
in i en kyrka deras medlemmar ogillade starkt statskyrkans förstelning, auktoritetstro och nära 
band till staten och etablissemanget.51  
 
Frikyrkorna fick därmed tidigt en liberal prägel med frihet, jämlikhet och broderskap som 
ideal. Influenserna kom ofta från England och USA.52 Frikyrkorna omfamnade även liberala 
värden som internationalism, folkbildning och demokrati. Frikyrkorna kan sägas vara en del 
av den folkrörelsetradition som växte fram i samband med industrialismens genombrott och 
de var både ett uttryck för, och en bidragande orsak till, de gamla patriarkala institutionernas 
försvagning under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.53 Den ”inre rösten” 
skulle äga företräde framför den ”yttre auktoriteten”.54 Med tiden blev även det sociala 
engagemanget hos frikyrkofolket allt starkare.55 Det blev därmed ganska naturligt att dessa 
människor anslöt sig till dåtidens vänsterpartier: liberalerna, och senare även 
socialdemokraterna.56 
 
Kyrkans skiljande från staten var av naturliga skäl en huvudpunkt för frikyrkorna.57 Detta 
tvångsmedlemskap var inte förenligt med det kristna budskapet enligt de frikyrkliga.  

                                                 
47 Se även Nationalencyklopedin, band 7 (Höganäs 1992): uppslagsord: ”frisinne”. Nationalencyklopedins 
ordbok, band 1 (Höganäs 1995) uppslagsord: ”frisinnad”. 
48 Gösta Johansson i Weibull, sid 145f. 
49 Torsten Bergsten, Frikyrkor i samverkan, (Stockholm 1995), sid 15. De hade alla sina rötter i 1800-talets 
senare hälft. Pingströrelsen var av senare datum och var vid denna tid principiellt negativ till politiskt 
engagemang. 
50 Bergsten, sid 16. 
51 Bergsten, sid 25f. 
52 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren, (Stockholm 1998), sid 259. 
53 Bergsten, sid 24. Ambjörnsson, sid 247f.  
54 Ambjörnsson, sid 248. 
55 Bergsten, sid 49, 55. 
56 Bergsten, sid 20, 28ff.  
57 Bergsten, sid 27f. Frågan drevs även politiskt av liberaler och socialdemokrater. 
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Förekomsten av en statskyrka tenderade enligt dem att reducera religionen till en ”byråkratisk 
institution”.58  
 
Frikyrkorna stod således i ett oppositionellt förhållande till det gamla etablerade samhället. 
Det hindrade inte att de samtidigt såg med oro på vissa moderna vanor och värderingar. 
Framförallt gällde det utvecklingen på det sedliga området såsom det ökande ”superiet” och 
den tilltagande sekulariseringen.59 En del frikyrkliga företrädare uttalade sig även kritiskt mot 
industrialismen som sådan. Den hörde till de ”samhällsformer som förkrympa och brutalisera 
deras [folkets] liv och göra Guds barn till mammons trälar”.60 Dessa debattörer menade att 
industrialismen hotade att föröda personlighetslivet och göra arbetet intresse- och 
glädjelöst.61 De här uttalandena kan kopplas samman med frikyrkorörelsens radikalis
under mellankrigstiden. Radikaliseringen tog sig bland annat uttryck i ett närmande m
arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen vilket manifesterades i bildandet av den 
socialdemokratiska Broderskapsrörelsen 1929.

ering 
ellan 

                                                

62 
 
 
Frikyrkorörelsens ökande krav på sociala reformer legitimerades ofta med hänvisning till Jesu 
liv och lära.  Man ställde sig positiv till politiska åtgärder som var till gagn för ”småfolket”. 
Däremot tog man bestämt avstånd från kommunismens klasskampslära och 
religionsfientlighet.63 Den sociala hjälpverksamheten skulle vara riktad till den enskilde, 
belöna ansvarstagande och helst utformas som hjälp till självhjälp.64 
 
De ökande kraven på sociala reformer kan ses mot bakgrund av samhällsutvecklingen. De 
sociala problemen blev fler eller varje fall mer synliga i och med urbaniseringen. 
Arbetarrörelsens växande styrka påverkade dessutom även andra grupperingar i samhället . 
Det bör dock nämnas här att Svenska Missionsförbundet, som Waldemar Svensson tillhörde, 
utgjorde det minst radikala av de tre stora frikyrkorna.65 
 
Frikyrkorörelsens socialpolitik hade en fostrande inriktning. Det ska ses mot att den utgör en 
viktig del av den folkrörelse- och skötsamhetskultur som bland annat beskrivits av Ronny 
Ambjörnsson i Den skötsamme arbetaren.66 Ett genomgående drag i denna kultur var att 
stärka den enskilde individen genom frivilligt pålagd självdisciplin. Skötsamhetskulturen 
präglades av en skepsis inför njutning, utlevelser och lättja. Idealen var nykterhet, 

 
58 Bergsten, sid 44ff. Statskyrkans koppling till staten medförde även en legal särbehandling av de frikyrkliga. 
Först 1926 fick t.ex. frikyrkopastorer rätt att begrava sina medlemmar. Frikyrkomedlemmarna hade inte heller 
rätt att inneha vissa statliga ämbeten, exempelvis statsrådsposter.  
59 Bergsten, sid 47. 
60 Bergsten, sid 54f. 
61 Ibid 
62 Bergsten, sid 56. 
63 Bergsten, sid 55ff. 
64 Bergsten, sid 29. 
65 Bergsten, sid 50f. Samtidigt som det sociala intresset ökade beklagade sig ledande frikyrkliga företrädare över 
att rörelsens inflytande över politiken hade minskat. Något som ansågs bero på att intresset för politik minskat i 
de egna leden, särskilt bland de yngre. De tre äldre frikyrkorna nådde under mellankrigstiden sina högsta 
medlemsantal för att därefter börja gå tillbaka. Samtidigt stärktes pingstväckelsen, som till skillnad från de äldre 
samfunden tog direkt avstånd från praktiskt politiskt arbete under den här perioden. 
66 Ambjörnsson, sid 54. 
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självbildning, strävsamhet och engagemang. Målet var att kunna ta självständig ställning 
”från hjärtat”. Dessa ideal präglade både frikyrkorna och det frisinnade partiet. 
 
Frikyrkornas folk kom från arbetarklassen och den lägre medelklassen.67 Genom 
självdisciplin skulle dessa vanliga människor lyfta sig ur andlig och materiell misär och ta del 
i samhällsutvecklingen.68 Många av folkrörelsernas medlemmar drevs av ett moraliskt nit, 
kombinerat med ett starkt intresse för omvärlden.69  
 
Skötsamhetskulturen nådde sin höjdpunkt under mellankrigstiden och det frisinnade partiet 
genomsyrades som sagt starkt av dessa värden.70 Det frisinnade partiets två ben utgjordes av 
frikyrko- och nykterhetsrörelsen.71 Samhället skulle i första hand förbättras genom att 
individen förbättrades – inte tvärtom.72 Så här beskrivs medlemmarnas ”livsinställning” i 
programförslaget från 1933: 
 

”För en främling ter sig den puritanska livsföringen torftig, för att inte begagna ett 
hårdare ord. Gommens, ögats och örats fest, allt det som ger färg år denne främlings 
eget liv, intar en undanskymd plats. Puritanen dricker vatten, väggarna i hans 
samlingslokaler äro kala, han tillhör icke habituéerna på teaterparketten. Hans liv 
flyter i andra fåror. Arbetet blir gärna ett kall. Det ger honom mer än han med sina 
sobra vanor själv förbrukar. Han sparar eller offrar för sina idéer, för skapandet av 
ett samhälle bortom nuet, där hans värden kommit till heders.”73 

 
 
Det är viktigt att förstå Waldemar Svenssons publikationer mot denna kontext. Att läsa, 
skriva och intressera sig för de stora frågorna, utanför yrkesmässiga eller snäva egenintressen 
var ett ideal i den miljö han befann sig i. Svensson kunde stolt kalla sig ”en enkel läsare”.74 
 
 
 
 
 
                                                 
67 Ambjörnsson, sid 236. Missionskyrkan hade även en del företagare i sina led. 
68 Ambjörnsson, sid 88, 255. Självdisciplin stod på intet sätt i motsättning till frihet, tvärtom var kontroll över 
sina laster och passioner som var vägen till frihetens rike – frihet var detsamma som kultivering och civilisation. 
Detta synsätt delade man med 1800-taletsidealister som Viktor Rydberg, vilka det inte sällan begrundades och 
refererades till. 
69 Ambjörnsson, sid 9, 18. 
70 Ambjörnsson, sid 9. 
71 Waldemar Svensson, C.G. Ekman: Frisinnad hövding nykterhetsman statsman, (Uddevalla 1972), sid 51. 
Ambjörnsson, sid 91. Waldemar Svensson talar när han beskriver partiets bakgrund om ”småfolkets” långa 
kamp för andlig frihet och personlig integritet. Flera ledande företrädare i det Frisinnade partiet var även ledande 
nykterhetskämpar och folkbildare. Ett exempel är professorn i klassiska språk, Johan Bergman, som ofta 
refereras av Svensson. De satt bägge samtidigt med i det frisinnade partiets programkommitté. 
72 Ambjörnsson sid 257f. Detta var en viktig skiljelinje mot de materialistiskt orienterade socialister som menade 
att samhällsförändringar måste föregå individens ”förädling”. Skiljelinjen mellan dessa synsätt gick dock snarast 
inom arbetarrörelsen som var splittrad i frågan. 
73 Riktlinjer, sid 61. 
74 Frikyrkofolket kallades ibland, något nedsättande, för ”läsare”. Svensson är typisk i sitt användande av 
sentenser från Tegnér, Rydberg och Topelius. Just dessa namn var vanligt förekommande i de frikyrkliga 
bokcirklarna (Ambjörnsson, sid 250) 
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Idédebatten under mellankrigstiden 
Första världskriget innebar ett hårt slag mot framstegstron. Många menade att kriget var det 
yttersta uttrycket för att den västerländska kulturen hamnat i en djupgående kris. Före kriget 
var det få som ifrågasatt sambandet mellan vetenskaplig, teknisk och materiell utveckling å 
ena sidan samt socialt, kulturellt och moraliskt ”framåtskridande” å den andra.75 Efter kriget 
föreföll detta samband brutet för väldigt många. Det stod nu väldigt klart att modern teknik 
inte bara innebar automobiler och konstgödsel. Tekniken kunde även frambringa kulsprutor 
och stridsgas. Och det var människan som gjorde valen. Det var nu upp till henne själv att 
utforma sin framtid – utan Guds eller försynens vägledning.76  
 
För vissa innebar dock detta bara att kampen för de gamla upplysningsidealen skulle fortsätta, 
även om ”segern” inte längre kunde betraktas som given på förhand. För andra innebar det 
däremot ett ifrågasättande av den tidigare så omhuldade ”utvecklingen” – som ju resulterat i 
den värsta masslakten i modern tid. 
 

* 
 
Jag har utifrån sekundärlitteraturen valt att schematiskt dela in de olika förhållningssätten till 
den samtida ”krisen” i fyra grupper. Det bör betonas att denna uppdelning är idealtypisk. 
Enskilda individer intog ofta olika mellanståndpunkter. Grupp 1 och 2 representerar dem som 
bejakade moderniseringen, varav grupp 1 var reformistiskt inriktad och grupp 2 revolutionär. 
Grupp 3 och 4 motsatte sig å andra sidan på viktiga punkter samma modernisering. Även här 
går det att tala om ett reformistiskt läger (grupp 3) och ett revolutionärt (grupp 4). 
 
1. De reformistiska teknokraterna. Till dessa kan en stor grupp liberaler och 
socialdemokrater, men även ingenjörer och samhällsvetare, räknas. De höll fast vid den 
utvecklingsoptimistiska traditionen och bejakade fortsatt modernisering, materiell utveckling 
och social ingenjörskonst. De var i regel pragmatiker och reformister och kan sägas tillhöra 
samhällets nya eliter.77  
 
Dessa teknokraters intresserade sig främst för ekonomiska frågor och ”social ingenjörskonst”. 
Politiken uppfattades av dem därför i första hand som ett instrument för att reglera staten och 
marknadskrafternas inbördes förhållanden. De övergripande målen om tillväxt, materiell 
välfärd och demokrati diskuterades sällan i princip utan togs i stort sett för givna. 
Åsiktsskillnaderna inom gruppen rörde graden av statsingripanden samt takten på 
reformerna.78  
 
Många i denna grupp ansåg att livsåskådningsfrågor låg utanför politikens verksamhetsfält. 
Denna ståndpunkt kunde hämta argument från Axel Hägerströms och hans efterföljares, vid 
den här tiden allt mer inflytelserika, ”värdeemotivism”.79 Enligt Hägerström var moral något 

                                                 
75 Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall, (Stockholm/Stehag 1996), sid 47ff. Hansson, sid 159. 
76 Skovdahl, 1996, sid 92f. Christer Skoglund i Runeby, sid 78. 
77 Hansson, sid 62 
78 Jmf Hansson, sid 97f. Denna framstegstro kan sägas ha sina rötter i 1880-talets ”moderna genombrott” och 
förnuftstro.  
79 Staffan Källström, Nihilism och människovärde, i Staffan Källström och Erland Sellberg, Motströms: kritiken 
av det moderna,(Stockholm 1991) sid 17ff. Av kritikerna kallades läran ”värdenihilism”. 
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subjektivt, vilket av många tolkades som att den borde ses som en privatsak. Hägerström 
dömde ut föreställningen att moraliska värderingar kunde ges en fast och objektiv grund som 
metafysik. Tron på objektiva värden i politiken var enligt honom bara en källa till fanatism 
och konflikter som borde elimineras.80 Kritikerna menade däremot att hans filosofi fungerade 
som legitimation för moralisk likgiltighet och teknokratisk maktpolitik 81 
 
De reformistiska teknokraterna ansåg att ”hotet” framförallt kom från de reaktionära eller 
alltför radikala krafterna (grupp 2 och 4) som bägge ville kullkasta samhällsutvecklingen. För 
de reformistiska teknokraterna var mellankrigstidens kris tillfällig och kunde övervinnas med 
fortsatt modernisering. 
 
2. De radikala utopisterna.82 Till denna grupp kan man räkna vissa vänsterintellektuella, 
socialister, estetiska modernister och radikaler.83 Precis som grupp 1 bejakade de 
nedbrytningen av den ”gamla ordningen”. Radikalerna ställde sig i regel mycket positiva till 
moderniseringen, i synnerhet gällde det de marxistiskt orienterade tänkarna. För dem var 
dock den pågående utvecklingen endast ett ”mellanspel” för att gå vidare till ett ”kvalitativt” 
annorlunda samhälle. Detta annorlunda samhälle ville vissa av dem införa med revolutionära 
metoder och där skulle helt andra värderingar än de nuvarande råda.  
 
Den positiva inställningen till tekniken grundades bl.a. på föreställningen att nya tekniker och 
organisationsformer utgjorde de produktivkrafter som skulle få det borgerliga samhället att 
rämna.84 De förebådade revolutionen och det kommande kommunistiska samhället, där en ny 
kultur – ”proletärkulturen” – och en ny människa skulle uppstå.85 För denna grupp var 
mellankrigstidens kris framförallt det borgerliga samhällets kris. Den var ett tecken på att 
”systemet” (kapitalismen, den borgerliga moralen) var ruttet och på väg att bryta samman.86 
Därför bejakade de även upplösningen av ”borgerliga” värden och kulturideal. Dessa var ändå 
bara uttryck för den gamla överhetens ideologi, vilket även gällde idén om ”personligheten” , 
eller det enhetliga subjektet. Den humanistiska tanken om ett ”fullkomnat” subjekt ansågs stå 
i vägen för de radikala målen om emancipation och jämlikhet.  
 
Bland de mest kritiska till de gamla värdena återfanns marxisterna Per Meurling och Per 
Nyström. De menade att tankemödan borde riktas utåt mot samhället och kollektivet, inte inåt 
mot det egna ”själslivet”.87 Både humanismen och religionen var enligt dem uttryck för den 
gamla borgerliga metafysiska vidskepelse som samhället borde göra sig av med, och som 

                                                 
80 Källström, sid 17ff.  
81 Källström, sid 23f. Skovdahl, 1992, sid 176. Hägerströms idéer sågs av kritikerna som ett uttryck för 
samtidens moraliska likgiltighet. Hans Larsson, Ernst Cassirer, Alf Ahlberg och, inte minst, John Landqvist 
hörde till kritikerna. Waldemar Svensson refererar till samtliga dessa kritiker. Hans Larssons lärjunge Alf 
Nyman hävdade att det var en ”psykologisk nödvändighet” för ett samhälle att det fanns ideal som kunde 
vägleda människors handlingar och att Hägerströms nihilistika ”utopi” därför inte gick att förverkliga. 
82 Jag har valt beteckningen ”utopister” för att dessa förespråkade ett radikalt annorlunda samhälle snarare än 
den stegvisa förändring med utgångspunkt u nuet som förespråkades av anhängare till framstegstanken. Jmf 
Skovdahl, 1996, sid 96ff. 
83 Hansson, sid 170. 
84 Hansson, sid 159, 173. Martin Kylhammar, Den okände Sten Selander: en borgerlig intellektuell, (Stockholm 
1990), sid 33. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 78. 
85 Hanson, sid 170ff. 
86 Nils Runeby, Dygd och vetande, (Stockholm 1995), sid 368. 
87 Hansson, sid 114. 
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endast syftade till att dölja krass egoism och klassintressen. Föreställningar om 
”personlighetens enhet” eller ”den fria viljan” stämplade de ut som förljugna och 
världsfrånvända ”illusioner”.88  
 
Per Meurling dömde ut humanisterna som ”småborgerliga intellektuella”, som historien snart 
skulle sopa undan. Arnold Ljungdahl hävdade att borgarklassens alternativ bestod av ”cynisk 
nihilism och trötta idyller”.89 Även radikalerna som dessa kunde i sin kritik av ”metafysiska” 
idéer använda sig av Hägerströms argument.90 
 
En annan grupp, som ofta stod nära marxisterna i sin samhällskritik, var de modernistiska 
författarna. De delade dock inte alltid de förras politiska visioner. Flera av modernisterna 
bejakade den nya tekniken och storstadslivet samtidigt som de framhöll värdet av de naturliga 
instinkterna och den sexuella frigörelsen.91 Vurmen för det enkla och naturliga samt ny teknik 
uttrycktes bland annat av de funktionalister som stod bakom stridsskriften Acceptera från 
1931.92 Tesen här var att ett helt nytt, kvalitativt annorlunda och mer funktionsdugligt 
samhälle kunde formas med hjälp av modern teknik och samhällsplanering. Tonen var mer 
revolutionär än pragmatisk.93 
 
Enligt de radikala utopisterna utgjordes ”Hotet” av dem som ville hålla fast vid den 
nuvarande ordningen, vilket i deras ögon var något som betecknade alla de övriga grupperna. 
 
3. Kulturidealisterna.94  Kulturidealisterna bestod till stor del av intellektuella humanister. 
De var, liksom de reformistiska teknokraterna, ofta liberaler men kunde politiskt även höra 
hemma i det socialdemokratiska eller konservativa lägret. Påfallande många stod, likt 
Waldemar Svensson, ideologiskt nära den äldre idealistiska liberalismen. Till skillnad från 
sina mer materialistiskt sinnade partivänner var de ambivalenta eller negativa till 
moderniseringen.  
 
För denna grupp var mellankrigstidens kris ett uttryck för själva utvecklingstankens problem. 
De ansåg att de idealistiska värden som de progressiva krafterna slagits för under hela 1800-
talet hotades av tidens nihilism, teknikvurm och massmentalitet. De ville slå vakt om dessa 
humanistiska och idealistiska ideal som de ansåg hotades av utvecklingen. Deras lösning var 
dock inte en mer reaktionär politik. Reaktionen var snarare något de varnade för som en farlig 
konsekvens av vissa tendenser i det moderna samhället. 
 
Till kulturidealiserna hörde framförallt företrädare för humaniora, folkbildningsrörelsen och 
frikyrkofolk. John Landqvist, Alf Ahlberg, Manfred Björkquist och Torgny Segerstedt d. ä. 
                                                 
88 Hansson, sid 166ff, 176. 
89 Hansson, sid 173f, 197. Se även Runeby, 1995, sid 277. 
90 Hansson, sid 172. 
91 Hansson, sid 178f. 
92 Hansson, sid 182. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 85f. 
93 Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 85ff. Kylhammar, sid 28. Funktionalisterna bejakade ”den nya 
sakligheten”. Funktionen skulle vara vägledande för formen. Tesen var att acceptera världen som den var och 
göra det bästa av situationen istället för att försöka ”linda in” fakta. Nationalromantikens utsmyckningar var ett 
uttryck för den förljugenhet man vände sig emot. Männen bakom ”Acceptera” menade att kritikernas tal om en 
”maskinkultur” var ”trött och pessimistisk”. 
94 Hansson, sid 179ff. Runeby, 1995, sid 337. Denna grupp består i huvudsak av liberala humanister. Hansson 
menar att de gjorde en ”nostalgisk” tolkning av humanismens kris. 
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kan räknas hit. 95  Med Jonas Hanssons ord kan gruppens samhällssyn betecknas som 
”nostalgisk”.96 De hämtade i regel sina ideal från den idealistiska 1800-talstraditionen med 
tänkare som Geijer, Tegnér, Topelius och Rydberg.97  
 
Kulturidealisterna talade ofta om samtidens ”kulturkris”. De såg ofta sig själva som 
”bildningsaristokrater” vilka representerade ”kulturen”, i motsats till den framväxande 
moderna ”civilisationen”.98 Enligt Jonas Hansson kan man se dem som en bildad klass på 
nedgång. Den ”Kultur” de företrädde var nu hotad av ”revolutionära makter av alla de 
slag”.99   

t 
t av det 

s 

 måste 

redrik Böök beskrev som ”ett marknadsfält där politiska 
harlataner bjöd ut sin kram”.102  

 var inte 

kt 

 samhället i 
önskvärd riktning.104 Hansson menar att föreställningar om ”personligheten” och 

 
Kulturidealisternas hotade ideal utgick från den humanistiska tanken om ett enhetligt subjek
vars högsta strävan borde vara perfektion eller ”fullkomlighet” eller förverkligande
”högsta mänskliga”. Detta innebar dock inte att människan skulle överskrida sina 
begränsningar. Tvärtom tog idealet sin utgångspunkt i den klassiska tanken att det sant 
mänskliga var att behärska och begränsa sig själv. Detta antika ideal kunde i sin tur ställa
mot samtidens av hybris berusade, ”faustiska”, människa som i sin naiva okunskap inte 
erkände några begränsningar för sina handlingar med följden att hon skapade ett samhälle 
som i förlängningen hotade hennes existens.100 Kulturidealisterna ville därför ”rädda” 
människan från henne själv. De menade att ”det sant mänskliga” i det moderna samhället 
hotades av teknifiering, specialisering, kollektivism och ”rekordraseri”.101 Människan
därför återupprättas i det ”massamhälle” som nu bredde ut sig, ett samhälle som den 
konservative litteraturprofessorn F
c
 
Enligt Hansson kan kulturidealisternas personlighetskult ses som en reaktion mot vad de 
upplevde som ett framväxande ”massamhälle” i spåren av demokratin, urbaniseringen och 
den sociala nivelleringen.103 Kulturidealisterna var dock sällan yrkespolitiker och det
alltid så tydligt vad de ville göra, rent konkret, åt de problem de målade upp. En del 
företrädare för personlighetstanken – i synnerhet de politiskt konservativa – intog en dire
negativ hållning till politisk verksamhet. Denna strategi kan, enligt Hansson, ses som en 
”reträtt till subjektet” till följd av en pessimistisk syn på möjligheterna att påverka

                                                 
95 Hansson, sid 160f. 
96 Skillnaden mellan de liberala och konservativa humanisterna kan exemplifieras med två tidigare tänkare: Den 
mer konservative Vitalis Norström och den mer liberale Hans Larsson. Bägge kritiserade den moderna 
utvecklingen men Norström var pessimist angående de humana värdenas framtid i det moderna samhället medan 

ydberg och Toplius.  
ultur avsågs idealismens värden. Med civilisation avsågs i första hand den moderna 

yske tänkaren Oswald Spengler – som blev internationellt uppmärksammad för sin 
t profetiska boken Västerlandets undergång (1918-1922) – hörde till dem som förde 

gar. 
6. 

ället fanns på bägge sidor om engelska 

Larsson trodde att det, med rätt åtgärder, gick att förena modernitet och humanism. Jmf Hansson, sid 150ff. 
97 Hansson, sid 49-56, 85f, 207. Svensson lånar på flera ställen sentenser från R
98 Hansson, sid 198. Med k
politisk-ekonomisk-tekniska sfären, men även vissa moderna ”kulturuttryck”. 
99 Hansson, sid 164, 184. 
100 Hansson, sid 189. Den t
samtidskritik i den dystopisk
fram sådana tankegån
101 Hansson, sid 159, 16
102 Hansson, sid 168. 
103 Hansson, sid 184f. 
104 Hansson, sid 185, 196, 208ff. Den negativa inställningen till politik var mer utmärkande för tyska humanister 
än de anglosaxiska motsvarigheterna även om kritiken mot moderna samh
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hänvisningarna till den idealistiska traditionen för många kulturidealister kanske främst 
fungerade som psykologiskt stabila hållpunkter i en tid av stora omvälvningar.105 Möjligen 
kan man även säga att kulturidealisterna i högre grad tillhörde en äldre generation än de 
övriga grupperna.106  
 
Hotet kom enligt kulturidealisterna från utvecklingen i sig, men även från dem som 
reservationslöst bejakade moderniseringen (grupp 1 och 2), och från de radikalkonservativa 
krafterna (Grupp 4) vars reaktionära ideal stod helt i strid med kulturidealisternas.  
 
4. De radikalkonservativa. Medlemmarna i denna grupp representerade i hög grad 
institutioner som hade sina rötter i det förindustriella samhället och som, i varje fall relativt 
sett, försvagades under mellankrigstiden. Det rörde sig om värdekonservativa grupper inom 
kyrkan, bonderörelsen, ämbetsmannakåren och akademin som reagerade mot den ur deras 
synpunkt hotande samhällsomvandlingen.107  De vände sig liksom kulturidealisterna mot vad 
de uppfattade som ett framväxande ”massamhälle” med dess värdenivellering, dekadens, 
materialism, socialism, individualism och förlorade auktoritetstro. De avspeglade en oro som 
var ganska allmän i högerkretsar. Men till skillnad från de flesta konservativa förespråkade de 
radikalkonservativa att man aktivt borde använda statsmakten för att hejda utvecklingen, eller 
snarare vrida den i rätt riktning.108  
 
De radikalkonservativa grupperna, var inte sällan direkt fientligt inställda till demokratin. De 
menade att den nya styrelseformen lett till att olika särintressen ”kidnappat” staten och satt 
allmänintresset på undantag. Det moderna samhället hotade grundläggande institutioner som 
familjen, den borgerliga staten och kyrkan och det var demokratin som släppt ”makterna 
lösa”. Botemedlet var enligt de radikalkonservativa mer ”disciplin” och ”tukt” i samhället.109 
Politiskt var denna grupp således klart antiliberal, vilket innebar ett närmandet till, eller i 
varje fall förståelsen för, nazismen som ibland kunde vara långtgående. De svenska nazisterna 
kan faktiskt ses som en ytterlighet inom den radikalkonservativa gruppen.  
 
Dessa högerradikaler, ofta studenter, dominerande inte de institutioner där de verkade, men 
de utgjorde likväl viktiga, eller i varje fall högljudda, minoriteter.110 Till de mest reaktionära 
inom denna grupp hörde högermän som Fredrik Böök, Adolf Hedin och Rudolf Kjellen111, 
Nationella studentförbundet, delar av kyrkliga studentförbundet samt sentida ”Rösiöianer” 
inom bonderörelsen.112. 
 

                                                                                                                                                        
nalen. Svenska liberaler var samtidigt mer benägna att ta intryck av den anglosaxiska kultursfären medan 

svenska konservativa ofta hade mer kontakt med den tyska kultursfären. 
ka

105 Hansson, sid 188f. 
106 Runeby, sid 285f. 
107 Runeby, 1995, sid 373ff. 
108 Hansson, sid 169. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 92. 
109 Runeby, 1995, 378ff. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 78. 
110 Runeby, 1995, sid 377ff, 397. Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism och liberalism, (Uppsala 1969), sid 
208-216. Docenten Bo Giertz uttalade sig exempelvis positivt i kristna studentföreningens tidsskrift om vad han 
kallade ”skolnazism”, ungdomens vilja till en mer spartansk livsstil. Även Per Engdahl, som sedermera blev 
ledare för Nysvenska rörelsen, var aktiv i kristna studentföreningen vid denna tid.  
111 Hansson, sid 111. 
112 Angående ”småbrukaraposteln” Per Jönsson Rösiö, se Per Olov Qvist, Jorden är vår arvedel, (Uppsala 1986) 
sid 41. Angående Giertz se Runeby, 1995, sid 373ff. 
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1940- och 1950-talet 
Andra världskriget innebar en tydlig förändring av debattklimatet i Sverige. Kriget 
polariserat världen och utrymmet för extrema idéer blev mindre efter kriget än det varit innan
denna kraftmätning. Bidrag

hade 
 

ande orsaker till denna förändring var även det ökande 
merikanska inflytandet och det faktum att 1930-talets lågkonjunktur förbyttes mot en stark 

ka 
la 

 
snät, den borgerliga kulturens auktoritetstro, maktelitens manövrerande, den 

ndliga nyfattigdomen eller demokratins demagogi – svaret berodde på vem som ställde 

tog i 
rna 

ppslutning bakom demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. I synnerhet de liberalt 

 

jörskonst och välfärdsbyggande efter 
riget. Inriktningen på framtiden och fortsatt modernisering kom att sättas i kontrast mot det 

som så att säga slutat i nazismen.115 

 trots att 
rog även 

Existentialismen övertog så att säga den idealistiska humanismens ”funktion” som 
                                                

a
ekonomisk tillväxtperiod. 
 
Den nazistiska utmaningen 
Civilisationskritik hade varit ett relativt utbrett fenomen under 1930-talet och den nazistis
läran kan delvis ses som en del av denna strömning. Ändå var det få svenska intellektuel
som såg någon ”räddning” i Hitler tredje rike. Tvärtom kom nazismen, om än från olika 
utgångspunkter, att betraktas som ett uttryck för vad man nu ansåg vara problemet med 
samhällsutvecklingen: Nazismen hade uppstått på grund av hög arbetslöshet, ett bristande
socialt skydd
a
diagnosen.  
 
Nödvändigheten av att visa distans mot idéer som kunde förknippas med nazismen till
själva verket ju mer som blev känt om händelseutvecklingen i Tyskland. Bland humaniste
tonades till exempel det aristokratiska/perfektionistiska elementet ned till förmån för 
u
sinnade humanisterna såg som sin uppgift att kämpa mot det ”fascistiska barbariet”.113 
 
Andra världskrigets utgång innebar inte bara ett politiskt nederlag för Tyskland. Landet 
förlorade även mycket av sitt kulturella inflytande. Sverige kom nu att orientera sig mot 
västmakterna och den dominerande tolkningen av kriget blev att det varit en kamp mellan å 
ena sidan förnuftet, framsteget och demokratin och å andra sidan ondskan, oförnuftet och 
reaktionen – en kamp som förnuftet till sist gått segrande ur.114 Nazismen betraktades i denna
analys inte som ett seriöst eller rationellt politiskt alternativ utan förklarades ha uppstått på 
grund av sociala och ekonomiska misslyckanden. Denna tanke blev i sin tur ett argument för 
dem som ville satsa på mer på upplysning, social ingen
k
blodiga förflutna 
 
Efterkrigstiden 
”Flykten från historien” och rationalismens renässans försvagade den idealistiska, ofta 
nostalgiskt tillbakablickande, humanismen med rötter i 1800-talets tankevärld. Detta
många humanister varit uttalade antinazister. Till försvagningen av humanismen bid
genomslaget, speciellt i en yngre generation, för den nya sekulära existentialismen. 

 
113 Hansson, sid 212. Runeby, 1998, sid 21f.  
114 Bernt Skovdahl, Framstegstankens förfall, (Stockholm/Stehag 1996), sid 105, Norberg, sid 270. 
115 Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 95f. Bernt Skovdahl, Den stora framstegskapplöpningen, i Runeby, 
1998, sid 147. För Sveriges del kan denna tendens tänkas ha stärkts av en viss skam över eftergiftspolitiken 
under kriget. 
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samhällskritisk ideologi. Existentialismen betonade, på samma sätt som den humanistiska 
idealismen hade gjort, människans autonomi. Men utan att, som idealisterna, hemfalla till vad 

ånga nu betraktade som ”omodernt” essenstänkande eller tro på pastorala idyller.116 

tod 

orskalig 

 
vnadsstandard, minskade i sin tur de sociala och politiska motsättningarna i samhället.120  

m en 
ara 

nskvärd, den var helt enkelt en nödvändig del i kampen mot östkommunismen.122 

 han 
 och att politiken hädanefter i 

uvudsak skulle handla om att ”administrera” systemet.  

hans egna 
ord, ”servicedemokratin”. Han gick så långt att han betecknade samtidens allt mer 

                                                

m
 
”Tidsandan” efter andra världskriget dominerades dock inte av samhällskritik och 
existentiella grubblerier. Utvecklingstron, teknikoptimismen och systemtänkandet s
snarare starkare än på länge. Andra Världskriget hade krävt stora samordnade och 
välplanerade insatser som nu kunde överföras på det civila området.117 Tilltron till st
planering – ”scientific management” på samhällsnivå, var på uppåtstigande. De nya 
teknokratiska eliterna, bestående av olika expertgrupper som ingenjörer, ekonomer och 
psykologer ökade därmed sitt inflytande – ofta i symbios med statsmakten.118 Denna nya, 
uppifrån planerade, ”välfärdskapitalism”119 samt goda ekonomiska tider och allmänt ökande
le
 
Framstegstron hos politiker, experter och den breda allmänheten kan sägas ha fått en 
renässans efter andra världskriget.121 Till uppsvinget för den nya framstegs- och tekniktron 
bidrog dessutom den nya stormaktskonflikten – kalla kriget – som kom att framställas so
teknisk-ekonomisk kapplöpning mellan öst och väst. Moderniseringen ansågs inte b
ö
 
Den rationella liberalismen 
Det finns anledning att uppehålla sig litet vid Herbert Tingsten – Dagens Nyheters liberale 
chefredaktör, tidigare socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Denne satte nämligen i 
hög grad satte sin prägel på 1940-talets, och framför allt 1950-talets, idédebatt. Tingsten var 
en ”rationalistisk” liberal i samma anda som de ”reformistiska teknokraterna”. , För honom 
hade liberalismen främst sina rötter i Upplysningen. Han förklarade att ideologierna, som
menade var falska verklighetsföreställningar, nu var döda
h
 
Tingsten välkomnade moderniseringen av samhället. Hans politiska ideal var, med 

 
116 Ett vanligt slagord bland existentialisterna blev ”Existensen föregår essensen”. Människan var fri men 
saknade ett givet ideal att fullkomnas till. Hon måste själv genom sina val skapa detta ideal.  
117 Bosse Holmqvist, Strukturernas tvång – det långa 50-talet, i Runeby, 1998, sid 166f, 172. Ett viktigt 
antagande i denna sociala ingenjörskonst var att människan var ett formbart ”objekt” som kunde danas av de 
olika samhällsinstitutionerna. 
118 Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid sid 10.1 
119 Perioden kännetecknades av ett nära samarbete mellan stat och näringsliv, inte minst i Sverige där detta 
fenomen kom att gå under beteckningen ”Harpsundsandan”. Staten gick aktivt in för att stödja det nationella 
näringslivet genom att på olika sätt främja strukturrationalisering. Bostads- utbildnings- och näringspolitik 
underställdes allt mer syftet att stärka landets konkurrenskraft vilket i förlängningen skulle öka skattebasen och 
möjliggöra välfärdsreformer. Jmf Nils Runeby, 1998, sid 137f.  
120 Skovdahl, 1996, sid 27f, 105f. 
121 Bernt Skovdahl i Runeby, 1998, sid 147. Skovdahl, 1996, sid 113f. 
122 Bernt Skovdahl i Runeby, 1998, sid 147ff, 155. Rymdkapplöpningen, som visserligen tog fart på allvar först 
mot slutet av 1950-talet, var ett i och för sig symboliskt men viktigt exempel på detta. Ett paradoxalt utslag av 
det kalla kriget – mot bakgrund av det faktiska systemtänkandet – var att den politiska retoriken i väst samtidigt 
präglades av slagord om ”individens frihet”. Waldemar Svensson betecknar detta användande av, i hans tycke, 
tomma fraser med ett målande bildspråk som ”vimplarna i masttoppen” (Svensson, 1954, sid 197).  
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teknokratiska samhälle som förverkligandet av en ”idyll”.123 Redaktör Tingsten gick 
tillsammans med filosofiprofessorn Ingemar Hedenius till storms mot allt som kunde 
stämplas som ”irrationellt”.124 Till denna kategori räknade de bland annat den kristna tron. 
Men medan Hedenius gick till storms mot kyrkan kritiserade Tingsten framförallt fascismen 
och i synnerhet kommunismen som fortfarande efter kriget utgjorde ett reellt hot mot 
västvärlden.  
 
Kritiken mot de totalitära ideologierna delade förvisso Tingsten med idealistiskt lagda 
liberaler, som Alf Ahlberg och Waldemar Svensson. Men till skillnad från sina idealistiska 
meningsfränder ansåg Tingsten att den kristna humanismen varken kunde utgöra grund för 
liberalismen eller fungera som motvärn till fascism och kommunism. Den kristna 
humanismen gick nämligen lika litet som de totalitära ideologierna att försvara ur ett 
rationellt perspektiv, menade Tingsten. Den kristna humanismen var liksom de totalitära 
ideologierna uttryck för irrationell metafysik. För Tingsten utgjorde liberalismens kärna 
istället formella kriterier såsom tolerans, individualism och demokrati.125 Liberalismen kunde 
inte baseras på objektiva moralkriterier som föreskrev hur människor skulle leva, menade 
han. Tingsten var inte heller beredd att acceptera resonemang om att vissa idéer – såsom den 
kristna humanismen – gick att försvara på grund av deras sociala konsekvenser. En sådan tro 
på ”goda myter” undergrävde nämligen sanningens värde och var i förlängningen ohållbar. 126  
 
Kritiska röster 
De civilisationskritiska rösterna under den första efterkrigstiden var betydligt färre än dem 
som bejakade utvecklingen. Enligt Berndt Skovdahl kom klyftan den intellektuella 
”kultureliten” och folket/experterna/politikerna att vidgas alltmer jämfört med 
mellankrigstiden.127 Vid sidan av företrädare för de nya existentialistiska strömningarna var 
det framförallt en del äldre humanister som fortfarande hördes.  
 
De intellektuella, eller ”skönandarna” som de något nedsättande kunde kallas, intog inte 
sällan en djupt pessimistisk hållning till samhällsutvecklingen. Den nya världen sågs som 
kaotiskt, meningslös och individen i detta samhälle som vilsen och utelämnad åt sig själv. 
Svartsynen tog sig uttryck i ett intresse för Samuel Beckets absurdistiska teater, Jean Paul 
Sartres och Albert Camus existentialism äldre existentiellt orienterade tänkare som Sören 
Kierkegaard och Fjodor Dostojevskij.128 En pessimistiskt färgad samhälls- och människosyn 
framfördes även av religiösa tänkare som de protestantiska teologerna Karl Barth och Martin 
Niemöller.129  
 
                                                 
123 Bernt Skovdahl i Runeby, 1998, sid 147. Skovdahl, 1996, sid 14. Tingsten menade att samhället gått från 
”idéer till idyll”. Den dominerande konsensus som fanns kring ekonomisk tillväxt och demokrati visade på 
ideologiernas död, vilket var ett framsteg i samhällsutvecklingen. Jmf Hägerström. 
124 Skovdahl, 1992, sid 180. Hedenius gick till exempel till kraftigt angrepp mot de kristna trosföreställningarna. 
125 Skovdahl, 1992, sid 183. 
126 Skovdahl, 1992, sid 182f. 
127 Skovdahl, 1996, sid 114 och 118. 
128 Skovdahl, 1996, sid 114, Nils Runeby, 1998, sid 135. 
129 Bosse Holmqvist i Runeby, 1998, 160f. Barth var för övrigt Emil Brunners – som Svensson ofta refererar till 
– läromästere. Diskrepansen mellan framstegsandan hos tekniker, politiker och samhällsplanerare å ena sidan 
och den konstnärliga och akademiska ”kultureliten” å den andra var så påtaglig att den fick den brittiske 
författaren C.P Snow att uppmärksamma ”problemet” i boken De två kulturerna. Snow var kritisk mot de senare 
som han menade ägnade sig åt ”världsföraktande snobberi”. 
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I den allmänna svenska debatten fick samhällskritiken främst sitt genomslag i den s.k. 
rättsrötedebatten på 1950-talet. Den handlade om att ledande ämbetsmän och politiker 
anklagades för vänskapskorruption. Rättsrötedebatten var civilisationskritisk i så motto att 
den undergrävde förtroendet för det rådande samhället och dess företrädare och är av intresse 
här då Waldemar Svensson, som var mycket aktiv i rättsfrågor under 1950-talet, deltog i 
denna debatt, tillsammans med bl.a. författaren Wilhelm Moberg.130 
 
 
Waldemar Svenssons skrifter 
1954 gav Svensson ut boken Politiska tankelinjer, vilket till omfånget är det största och till 
innehållet det mest djuplodande av Svenssons verk. Mitt fokus i denna studie kommer att 
ligga på Politiska tankelinjer  samt Kristendom och samhällsbyggande från 1937. Den 
sistnämnda boken har karaktären av ”kampskrift” vilket ger den en tydlighet som gör att den 
delvis kan fungera ”nyckel” vid läsningen av Politiska tankelinjer. Utöver dessa bägge böcker 
kommer jag även att i viss mån att referera till boken Tro, frihet och samexistens från 1967.  
De tre böckerna utgör tillsammans studiens huvudkällor. Totalt skrev Svensson fyra böcker. 
Hans fjärde bok, biografin C. G. Ekman från 1970, har jag dock bara använt mig av i ringa 
utsträckning, och då för att belysa Svenssons syn på den frisinnade tanketraditionen i 
Sverige.131 
 
Waldemar Svenssons produktion behandlar allt från detaljer i jordbrukspolitiken och 
städernas vattenförsörjning till världspolitiken och de ”eviga frågorna” om människans 
uppgift på jorden. Ingen fråga var för stor – eller för liten – för honom att ta upp. Detta beror i 
hög grad på att Svensson eftersträvade en helhetssyn. Allt skulle hänga ihop, från det 
metafysiska till hur vi organiserar våra kommuner. En sammanhållen världsbild var för 
Svensson ett eftersträvansvärt ideal i det politiska arbetet. Som jag kommer att visa var han 
dock ingen utopist som trodde sig sitta inne på lösningen av alla praktiska detaljer.  
 
När Svensson gav ut sin första bok, Kristendom och samhällsbyggande, var han 40 år och 
etablerad i folkpartiets ledande kretsar, även om han då ännu inte satt i Riksdagen. Boken 
gavs ut som en studiehandledning för Folkpartiets ungdomsförbund.132 och i förordet skriver 
Svensson: 
 

”Om vår kultur skall äga bestånd, måste den byggas på en idégrund, vars moral och 
värdenormer vi alla erkänna, oavsett skiftande partiståndpunkter och olika 
uppfattningar om samhällsbyggets många detaljproblem. Det finnes härvid inget 
godtagbart alternativ till kristendomen”.133 

                                                 
130 Norberg, 271f, 282ff. Både Moberg och Svensson kan betraktas som civilisationskritiker som kritiserade 
samtiden utifrån en bestämd rättsuppfattning. De vände sig bägge mot den dominerande rättspositivismen. 
131 Svenssons skriftliga produktion består, vid sidan av de fyra nämnda böckerna, av en mängd småskrifter i 
form av häften – oftast runt 50 sidor. De flesta av dessa behandlar olika aspekter av jordbrukspolitiken. Ett par 
skrifter behandlar dessutom växt- och djurskötsel ur ett mer konkret perspektiv. I en liten skrift från 1955 tar han 
upp staten och ”maktens problematik”. Denna skrift förefaller dock vara ett särtryck ur Politiska tankelinjer som 
utkom året innan. 1950 gav han ut en skrift om 1920-talet i svensk politik och 1951 gav han ut en skrift med 
titeln judarna vänder hem som behandlar den tre år tidigare nybildade staten Israel, och bakgrunden till 
”judefrågan”. Svensson var som sagts även en flitig artikelskrivare i dagspressen och skrev regelbundet ledarna i 
Frisinnad tidsskrift, dessa var dock så gott som alltid var osignerade. 
132 Svensson, 1937, sid 3. 
133 Svensson, 1937, sid 5. 
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Lägg märke till att Svensson, som så många andra vid den här tiden, anser ”kulturen” hotad 
samt att han framhäver kristendomen – inte liberalismen – som ”lösningen” på denna 
”kulturkris”. 134  Lägg också märke till att han poängterar att han vänder sig till alla ”oavsett 
skiftande partiståndpunkt”. Det sistnämnda är något som över huvud taget karaktäriserar 
Svenssons böcker. Han vill ogärna reducera sina åsikter till uttryck för en ”partiståndpunkt”. 
Han gör istället anspråk på att framföra ett budskap som alla förväntas kunna ställa sig 
bakom.135 
 
Kristendom och samhällsbyggande är skriven med ett patos som ibland antar närmast 
apokalyptiska tongångar. Dess dramatiska karaktär beror delvis på dess tema – vilket kan 
sägas vara ”kampen” mot samtidens ”ondska” – men dramatiken kommer även av att enskilda 
personer och deras personliga egenskaper ges ett stort utrymme. Första kapitlet är till 
exempel betitlat: ”Stora män och större”.136 För Svensson inkarnerar dessa män något utöver 
sig själva. De symboliserar eviga, ideella värden eller principer som går utöver den enskilde 
individen. Det är de kristnas val mellan dessa principer som är bokens huvudtema. 
 
17 år och ett världskrig senare – gav Svensson på eget initiativ ut sin andra bok, Politiska 
tankelinjer. Svensson var då 57 år och en etablerad politiker, bl.a. i egenskap av vice 
ordförande i Folkpartiets partistyrelse137 I förordet till boken skriver han att anledningen till 
dess tillkomst är av ”rent personlig art”. Han säger sig ha känt ett behov av att ge en mer 
fördjupad bild av sina tankar, en fördjupning som han menar sig inte ha fått utlopp för inom 
det dagspolitiska arbetet. Även denna gång understryker han det inte rör sig om ett 
partipolitiskt inlägg:  
 

”Boken är i sina politiska aspekter liberal så långt jag själv är liberal. I någon annan 
mening är den icke ett partipolitiskt dokument.”138 

 
Politiska tankelinjer är ingen lättsmält debattbok. De fyra första kapitelrubrikerna lyder: 
”Staten”, ”Människan”, ”Naturen och Tekniken” samt ”Atlantkulturen”. De är i hög grad 
idéhistoriskt orienterade, varvat med egna reflektioner och samtidskritik. Andra avsnitt 
behandlar samtidens politiska frågeställningar, ofta med internationella utblickar.139  Några 
avsnitt tar även upp jordbruks-, miljö- och försörjningsfrågor. Spännvidden mellan ämnena är 
således stor och de personliga reflexionerna är ofta insprängda i större redogörelser.  
 

                                                 
134 Waldemar Svensson talar i boken genomgående om ”kristna” värderingar och vad ”de kristna” bör göra för 
att möta den hotfulla utvecklingen. Ord som ”liberal” eller ”frisinnad” är mycket mer sällsynta. Detta trots att 
skriften alltså gavs ut av Folkpartiets ungdomsförbund. 
135 Detta utmärker i mer eller mindre utsträckning all politisk retorik. Svensson understryker dock kraftfullt att 
han inte vill att hans böcker ska läsas som partsinlagor och att döma av recensionerna uppfattades även hans 
politiska motståndare honom som en fritänkare. Se vidare avsnittet recensioner. 
136 Svensson, 1937, sid 7. 
137 Svensson, 1954, sid 3. 
138 Svensson, 1954, sid 5. 
139Svensson tar t.ex. upp västvärldens förhållande till tredje världen, och i synnerhet Asien Det kan möjligen 
förklaras mot bakgrund av det 1954 nyss avslutade Korea-kriget samt den pågående avkoloniseringen i denna 
världsdel. Svenssons bakgrund i Svenska Missionsförbundet, som bedrev en omfattande internationell 
verksamhet, torde även ha kunnat spela in. 
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Det förekommer rikligt med referat och hänvisningar till akademiska auktoriteter i Politiska 
tankelinjer. Det gäller i synnerhet för de idéhistoriskt och allmänfilosofiskt orienterade 
avsnitten. Svensson glider här ofta över från att tala om vad olika auktoriteter anser i vissa 
frågor, till att ta dessa teser som givna utgångspunkter för sina fortsatta resonemang.140 En 
möjlig förklaring till detta är att Svensson på detta sätt velat kompensera för sin egen 
avsaknad av formell akademisk utbildning inom dessa fält och så att säga ”lånar” auktoritet 
till sina ståndpunkter.141 Det är en tes som stärks av att boken får en helt annan karaktär när 
han behandlar jordbruk, miljö- och försörjningsfrågor. De var områden som han genom sitt 
arbete och sin utbildning var väl insatt i och i de avsnitt som berör dessa ämnen tillåter han 
sig att mer direkt tala med egen röst.  
 
Även i Politiska tankelinjer är temat den hotade kulturen. Mer specifikt är det personligheten 
och därmed den personliga friheten som är hotad, och det är ett hot som emanerar ur den 
moderna samhällsutvecklingen: 
 

”Enligt min uppfattning måste hela samhällsarbetet bedömas utifrån ett allsidigt, 
hela livet omslutande värdesystem. Självfallet måste då även de materialistiska och 
tekniska målsättningarna underordnas denna värdeskala. Det är detta vi håller på att 
försumma. Hela vår samhällsutveckling ledes vilse av samspelet emellan 1800-talets 
materialistiska idéarv och den moderna tekniken. Om storstäder, kollektivism och 
ensidig materialism får dominera, riskerar vi att personlighetslivet utarmas, tills det 
hela bokstavligt talat blir ett av makt och myt dirigerat samhällsmaskineri med 
mänskliga kuggar i stället för fria personligheter.”142 

 
 
Den tredje boken som jag kommer att utgå ifrån är Tro frihet, samexistens från 1967 som 
Svensson skrev efter att han lämnat sina politiska uppdrag. Han var då 70 år gammal. Boken 
präglas av kristna frågeställningar –dels rena trosfrågor, dels kristendomens samhällsroll – 
vilka blandas med självbiografiska avsnitt. Svensson beskriver själv boken som ett 
”vittnesbörd” och tonen är mer resonerande än i hans tidigare skrifter, och åtminstone i snäv 
mening mindre politisk. Ändå återfinner man en tydlig idémässig kontinuitet till de tidigare 
verken. 
 
Vid sidan av dessa böcker kommer jag även att ta upp Frisinnade landsföreningens 
programförslag från 1933, som Svensson var medförfattare till. Anledningen till att jag tar 
upp denna skrift är att programförslaget innehöll en del intressanta, och mycket 
kontroversiella förslag, som bl.a. gick ut på att förändra statskicket i korporativ riktning. Jag 
menar att programförslagets ”problemställning” ligger i linje med Svenssons egen och att det 
visar hur Svensson i yngre år kunde tänka sig en mer ”aktivistisk” lösning på samtidens 
problem. 
 
 
                                                 
140 Se exempelvis 74f där Svensson övergår från att tidigare ha talat om hur olika källor beskriver 
personlighetsprincipen till att ha den som utgångspunkt för egna ställningstaganden. 
141 Man bör påminna sig om att auktoritetstron var starkare på 1950-talet än idag. En titel gav mer tyngd åt ett 
påstående även inom fält som vi idag skulle betrakta som personliga värderingsfrågor. 
142 Svensson, 1954, sid 238. 
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Waldemar Svenssons fråga 
Med utgångspunkt från Svenssons böcker samt programförslaget från 1933 kommer jag i 
denna uppsats att försöka visa att Waldemar Svenssons ”fråga” kan formuleras: Hur bevarar 
vi den personliga friheten i det moderna samhället? Denna ”fråga” implicerar på ett 
analytiskt plan tre saker. För det första: Det finns något som Svensson anser värt att försvara. 
Detta ”något” kommer jag att beteckna som Svenssons ideal. För det andra: Idealet hotas, 
enligt Svensson, av den moderna utvecklingen. För det tredje implicerar ”frågan” ett svar 
eller en lösning: Vad är det Svensson vill göra för att avvärja hotet mot sitt ideal? 
 
Svensson ägnar sig dock inte bara åt att ge egna svar/lösningar på sin fråga. Han försöker 
även tillbakavisa andra svar på ”frågan”. Det går därmed att i Svenssons text analytiskt 
urskilja dels en riktig lösning (Svenssons egen) dels felaktiga lösningar (andras alternativ) på 
problemet/frågan. Med utgångspunkt från denna analys har jag delat in redogörelsen av 
Svenssons text i fyra avsnitt: Idealet, Hotet, De felaktiga lösningarna samt Den riktiga 
lösningen. Det bör påpekas att denna uppdelning en analytisk konstruktion. Waldemar 
Svensson väver i regel ihop ideal, hot och olika lösningsförslag i sin framställning. 
 
 
Idealet 

”Om du inte är dig själv, vem är du då? Bör inte en människa vara ett genom eget 
tänkande, kontemplation och gudsgemenskap laddat personligt kraftcentrum? Inte 
skall hon väl vara en passiv mottagare av allt vad tekniken förmedlar… Bör hon inte 
vara herre över sina händers verk? I stället håller den västerländska människan på att 
vinna hela världen men förlora sig själv. I nästa omgång förlorar hon även världen.” 
143 

 
Svensson ideal handlar i hög grad om hans människosyn. Svenssons människosyn är 
förankrad i en kristet-idealistisk tradition med gamla anor. För att förstå vad Svensson menar 
med ”frihet” är det nödvändigt att förstå hur han ser på människan och hennes relation till 
omvärlden. Svenssons syn på frihet kan sägas vara betydligt mer komplex eller ”djup” än den 
moderna uppfattningen att frihet är avsaknad av tvång eller tillgång till materiella resurser. 
För Svensson begränsar sig inte frihetsproblemet till yttre faktorer. Det handlar i huvudsak 
om inre faktorer – det personliga. 
 
Jag ska här försöka visa att den personliga friheten utgör kärnan i Waldemar Svenssons ideal 
– ett ideal som kommer till uttryck i den s.k. personlighetsprincipen. Jag kommer först att 
analytiskt klassificera Svenssons frihetssyn innan jag går in på vad personlighetsprincipen 
innebär. Därefter tar jag upp ”samvetet”, den inre rösten, som spelar en central roll i 
personlighetsprincipen. Dessa avsnitt ger en bild av Svenssons människosyn. Till 
människosynen hör dock även den personliga relationen till medmänniskan vilken behandlas 
i avsnittet ”mänsklig förbrödring”. Dessa kategorier är alla sammanvävda och centrala för att 
förstå vad Svensson ser som sitt ”ideal”. 
 
Slutligen kommer jag även, i detta avsnitt, att ta upp Svensson syn på tro, sanning och värden 
samt den kristet-idealistiska tradition som hans tänkande är förankrat i. Detta för att ge en 

                                                 
143 Svensson, 1954, sid 303. 
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analytisk och idéhistorisk ram kring hans tankar. Jag hoppas därmed kunna förmedla en 
allsidig bild av Svenssons ideal. 
 
Svenssons frihetssyn 
För Svensson är frihet något mer än rätten att få göra som man vill. Fri är först den som väljer 
att utveckla sin personliga potential. Avsaknad av yttre tvång är visserligen ett villkor för 
frihet, men friheten måste även fyllas med rätt innehåll. Svenssons frihetssyn kan analytiskt 
betecknas som substantiell. Alla val som individen gör leder inte till frihet. Denna frihetssyn 
skiljer sig från en formell frihetssyn som likställer frihet med ren valfrihet (d.v.s. endast 
avsaknad av tvång) och inte värderar valens utfall.144  
 
Svensson frihetssyn skiljer sig även från en del andra förespråkare för substantiell frihet. Han 
lägger nämligen tonvikten vid de ideella förutsättningarna för att ”välja rätt” eller att leva ett 
”gott liv” snarare än vid de materiella förutsättningarna.145 Denna problematik kommer jag 
att behandla mer i avsnitten ”De felaktiga lösningarna” respektive ”Den riktiga lösningen”, 
även om den i viss mån även kommer att framgå i detta och följande avsnitt. 
 
Svenssons frihetssyn är i ett idéhistoriskt perspektiv inte särskilt originell. Den har djupa 
rötter i antik, kristen och humanistisk-idealistisk tradition. Centralt I denna tradition är att 
frihetsbegreppet starkt knyts till synen på människans ”natur” eller ”väsen” och hennes roll i 
ett större metafysiskt sammanhang. Låt oss gå in på vad personlighetsprincipen, i Svenssons 
tappning, innebär. 
 
Personlighetsprincipen 
Waldemar Svenssons människosyn är i mycket hög grad förankrad i kristendomen. Detta 
framgår tydligt i det kapitel i Politiska tankelinjer, som han betitlat Människan:  
 

”Enligt Bibeln har människan en absolut särställning i tillvaron… Antingen man 
läser dem [skapelseberättelserna] bokstavligt eller symboliskt står det klart, att 
människan å ena sidan är förenad med den övriga naturen och att hon å andra sidan 
har en metafysiskt anknytning”.146  

 
Människan har alltså ett dubbelt ursprung - dels i den ”metafysiska” världen och dels i 
”naturen”. Denna dubbelhet skiljer människan från djuren, som endast hör hemma i 
”naturen”.147 Människan står, enligt Svensson, mellan ”två världar” och är fri att göra ett val 
emellan dem. Den fria viljan ger människan möjlighet att utforma livet på en mängd olika 
sätt.148 Människans ”dubbelnatur” är sålunda förutsättningen för hennes frihet och det är 
också denna som gör henne till människa.149  
 

                                                 
144 Svensson, 1954, sid 203, 304. 
145 Ibid 
146 Svensson, 1954, sid 65. Jmf Svensson, 1967, sid 33: ”Vi lever i ett gränsland mellan frihetens och 
nödvändighetens världar. Detta synes också vara kontentan av bibelns vittnesbörd om människan.” 
147 Ibid 
148 Svensson, 1954, sid 9. 
149 Ibid 
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Även om Människan har ett ”dubbelt” ursprung så slår Svensson fast att själva personligheten 
utgör en okränkbar enhet. Den kan inte delas och den kan inte heller uppgå i något större än 
individen.150 Enligt Svensson får ingen enskild individ, kollektiv eller filosofi tillåtas att: 
”ödelägga de primära förutsättningar, som kräves för att människan skall kunna utvecklas 
[min kurs.] enligt sitt väsens grundbetingelser.”151  
 
Friheten är en förutsättning för att kunna handla rätt och att kunna utveckla sin personlighet. 
Men friheten är även orsaken till att människan kan handla fel. 

 
”Priset för den mänskliga friheten är sannerligen högt. Det visar historien. Och ändå 
måste Gud ha ansett att det centralt mänskliga – den fria viljan, den personliga 
ansvarställningen, förutsättningen för andlig utveckling – var värt det priset.”152 

 
Enligt Svensson så måste Gud ha haft starka skäl för att ge människan möjlighet att bryta mot 
hans ordning och kunna begå ”onda” handlingar. Gud hade nämligen kunnat skapa 
människorna helt igenom ”goda”, menar Svensson. Men då hade de inte varit människor - 
”med personligt liv och förutsättningar för andlig utveckling”.153 Då hade människan bara 
”utgjort en ny variation av de instinkt- och hormonstyrda djuren”.154 Friheten utgör sålunda 
det centralt mänskliga. 
 
Samvetet 

”Det som gör en människa till personlighet i egentlig mening är, såsom i avsnittet 
om den bibliska människan antyddes, hennes samvete”.155 

 
Samvetet spelar en viktig roll i Svenssons personlighetsfilosofi. Det är nämligen samvetet 
som är grunden för människans okränkbarhet och värdighet och som förbinder henne med 
Gud. Det är den enskildes samvete som talar om för henne vad som är rätt. ”Gud anropar den 
enskilda människan… Gud talar nämligen till samvetena [min kurs.]”.156 Svensson betonar 
att endast individer har samvete – inte kollektiv. Vad som är rätt måste därför alltid utgå från 
individen.157 
 
Kärnan i den personliga friheten för Waldemar Svensson blir därmed att varje människa fritt 
ska få följa sitt samvete. Denna tes – som likställer frihet med samvetsfrihet – är även den 
djupt förankrad i den kristet-idealistiska idétraditionen. Immunel Kant företräder till exempel 
samma ståndpunkt. 
 
Enligt Svensson är samvetet ”det centrum, varifrån personligheten styres”. Samvetet ger 
människan ”verklig identitet, personlig slutenhet, andlig profil och styrka”. 158  Med ett 

                                                 
150 Svensson, 1954, sid 75. Jmf Människans värdighet och okränkbarhet 
151 Svensson, 1954, sid 66f. Med väsendets grundbetingelser avser Svensson främst den metafysiska 
anknytningen. 
152 Ibid 
153 Svensson, 1954, Sid 67. 
154 Ibid 
155 Svensson, 1954, sid 74. 
156 Svensson, 1954, sid 67. 
157 Ibid  
158 Svensson, 1954, sid 74. Jmf Hansson, sid 144. 
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analytiskt begrepp kan man säga att samvetets roll i personlighetsprincipen tydliggör att 
denna princip förespråkar en inifrånstyrd människa. Enligt Svensson kan samvetet inför 
”pliktens kategoriska imperativ… föra en människa i döden” utan att ”hennes personliga 
suveränitet kränkes”. Men om däremot en ”utifrån kommande makt” tvingar henne till 
”samma offer” är det något ”radikalt annat”.159 Endast den inifrånstyrda människan är fri 
medan den utifrånstyrda människan däremot är ofri. Svensson drar slutsatsen av detta att 
ingen har rätt att tvinga på andra sin övertygelse, s.a.s. utifrån.160  
 
Samvetet är dock inget vi kan analysera. Enligt Svensson undandrar sig samvetet från 
rationella förklaringar. Detta gäller för övrigt allt i människan ”vilket höjer sig över 
naturgrunden”.161 Detta är en central punkt. Svensson ser en stor fara i de olika försök som 
genom historien som gjorts för att helt förstå människan rationellt och vetenskapligt. 
Konsekvensen av en sådan ansats är att människan reduceras till ett förment kontrollerbart 
objekt.  
 
Mänsklig förbrödring 
Individens frihet i allmänhet – och samvetsfriheten i synnerhet – står visserligen i centrum för 
Waldemar Svensson. Det innebär dock inte att han förespråkar någon form av moralisk 
egoism. Svensson värderar tvärtom altruism och mänsklig gemenskap högt. Människan är, 
enligt Svensson, till sin natur ett ”’samvisteligt djur’”.162 Det innebär däremot inte att 
gemenskapen per se blir ett egenvärde. Den måste bygga på gemensamma ideal och fri 
samverkan för att inte urarta till simpel konformism.163 
 

”Om personlig integritet är det första grunddraget hos den bibliska människan, så 
kommer fri [min kurs.] samverkan därnäst. Dessa två drag förutsätter och 
kompletterar varandra… Ju mera självständigt en människa får utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar, desto mera kan hon tillföra en mänsklig gemenskap och desto 
frimodigare kan hon göra det utan risk att förlora sig själv”.164 
 
”…ju mer en människa ger ut, desto rikare blir hon”. 165 
 

Individuell olikhet är, enligt Svensson, en förutsättning för verklig gemenskap. En människa 
som är (stark i) sig själv bidrar även till omgivningens välbefinnande, vilket i sin tur ger något 
tillbaka till den som på detta sätt bidrar till gemenskapen. Detta är grunden för varje personlig 
relation. Svensson knyter denna tes till Jesu uppmaning att älska din nästa såsom dig själv.166  
 
Tro, sanning och värden 

”Varje relation mellan Gud och en människa är unik. Trosupplevelsen kan därför 
inte som ett vetenskapligt resultat föras vidare från en människa till en annan. Inte 
ens Kristus kunde säga mer än detta: ’Söken och I skolen finna’… Inte genom att 

                                                 
159 Svensson, 1954, sid 74. 
160 Svensson, 1954, sid 75. 
161 Svensson, 1954, sid 74. 
162 Svensson, 1954, sid 9. Uttrycket ”samvisteligt djur” tillskriver Svensson: E.H. Thörnberg. 
163 Svensson, 1954,  sid 77 och 83. 
164 Svensson, 1954, sid 68 
165 Ibid 
166 Ibid 
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utforska Gud utan genom att utföra hans befallningar kan vi enligt Jesu ord och 
enligt all erfarenhet lära känna honom: ’Om någon vill göra hans vilja, så skall han 
förstå om denna lära är av Gud eller om jag talar av mig själv.’”167 
 
”En levande tro på Gud kan inte vara en på speciella argument grundad åsikt. Den är 
inte ett försanthållande av någon viss lära. Den är inte en hypotes om ovetbara ting, 
och den förutsätter inte underkastelse under någon auktoritet… Därför blir den 
personliga upplevelsen av Gud trons yttersta källa. Den får karaktären av övertygelse 
som tar sig uttryck i tillit. En på det sättet fattad tro står i förhållande till vetenskapen 
på egen grund och blir inte beroende av vad man från dess målsmän bekräftar eller 
bestrider”168 

 
Människan kan inte förstå vad som är rätt endast med hjälp av den egna känslan eller 
förnuftet. Samvetet undandrar sig som sagts förnuftig eller vetenskaplig analys. Vad som är 
rätt och fel, eller ont och gott, är för Svensson ytterst givet av Gud. Människan är fri att lyda 
Gud eller att låta bli. Svensson skriver, med hänvisning till den judiske filosofen Martin 
Buber, att ”Guds möte med människan betyder kallelse och befallning… Vi ställs inför ett 
avgörande: att lyda eller att gå vår egen väg.”169 Varje människa har en personlig relation till 
Gud. 
 
Trosupplevelsen är således unik för varje människa. Ändå är kommunikation mellan 
människor om vad som utgör det rätta möjlig genom det personliga vittnesbördet. Detta 
verkar, om det är äkta, genom att beröra själslivet.170  Ett äkta vittnesbörd ger visshet, mening 
och mål med livet.171  
 

”Abrahams upplevelse på Moria Berg förblir hans egen. Och ändå har den varit till 
hjälp för tusen och åter tusen, när deras tro prövats… Den kan pejlas in i ett stort 
sammanhang, i en världsvid andlig gemenskap.”172 

 
Individen kan nå insikt genom mötet med det gudomliga eller andras vittnesbörd. De kristna 
idealen existerar oberoende av de historiska förhållandena, eftersom Gud befinner sig utanför 
historien.173 Svensson återger denna tanke i ett citat av den norske biskopen Eivind Berggrav.  
 

”’Den personligt medvetna förbindelsen med Gud och kristendomen kan hos 
individer och grupper vara bruten, kanske under generationer. Likväl verkar 
den.’”174  

 
Att välja Guds väg är för Svensson en möjlighet som står varje människa till buds. Det rör sig 
om ett i djupaste mening existentiellt val. I en passage som starkt påminner om den danske 

                                                 
167 Svensson, 1967, sid 35f. 
168 Svensson, 1967, sid 10. 
169 Svensson, 1967, sid 35. 
170 Svensson, 1967, sid 36. 
171Svensson, 1967, sid 37f. 
172 Svensson, 1967, sid 36. 
173 Svensson skriver även att han, över tid, övergått från en bokstavstrogen bibeltolkning till en mer tolkande. 
(jmf Svensson, 1967, sid 113.) 
174 Svensson, 1954, sid 71. 
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filosofen och existentialisten Sören Kierkegaard talar Svensson om ”Den heliga 
likgiltighetens nollpunkt”, ett utryck han tillskriver den, likaledes danske, prästen Carl Axel 
Skovgaard-Petersen. Svensson beskriver i Tro frihet, samexistens hur han själv som ung 
upplevde denna ”nollpunkt”.175 
 

”På något sätt sänkte sig himlen eller den eviga världen eller Gud ned till mig och 
jag upplevde, såg, förnam, blev förvissad om – inga ord är adekvata – att jag inte 
kunde förlora något, att allt vad vi här uppger skall återskänkas… Ja Herre! Jag skall 
lämna vad som helst och gå vart som helst, när som helst… Vad ville Gud? En 
vandring uppför Moria Berg. En beredskap att offra Isak. Ett avgörande prov inför 
livsuppgiften. Det var möjligt. Eller en definitiv kallelse. Det var lika möjligt. Jag 
var väl förtrogen med att Guds vilja ofta avslöjas ett steg i sänder.”176 
 

* 
 

Friheten, och i synnerhet samvetsfriheten utgör med andra ord kärnan i Svensson ideal. Det är 
denna frihet som måste värnas. Friheten är en förutsättning för att människan ska kunna välja 
det rätta och en förutsättning för tron. Svenssons ideal är förankrad i en kristen världs- och 
livsåskådning och moralen ges en bas i kristendomen, vilket i sin tur är en förutsättning för 
hans substantiella frihetssyn. Svenssons frihetssyn erkänner därmed inte den moderna 
distinktionen mellan vad som är och vad man bör. Tvärtom kan man säga att moderniteten – 
där denna distinktion är ett centralt inslag – utgör Svenssons centrala problem då den 
undergräver hans syn på moral. Vilka praktiska konsekvenser personlighetsprincipen får för 
Svenssons syn på politik och samhälle kommer jag att vidareutveckla i kapitlet ”Den rätta 
lösningen”. 
 
Den kristet-idealistiska traditionen 
Waldemar Svenssons tänkande är djupt förankrat i protestantisk kristendom.177 Rent generellt 
kan protestantismen sägas betona den personliga relationen mellan Gud och den enskilde.178 
Svenssons ideal återfinns mer specifikt hos den kristet-idealistiska 1800-talstradition som 
representeras av namn som den tyske filosofen Immanuel Kant och den svenske historikern 
och liberalen Erik Gustaf Geijer.179 Denna idétradition är färgad av romantiken men står, inte 
minst genom Kant, även i förbindelse med upplysningen. Den vänder sig emot materialism 
och nyttotänkande och har på ett politiskt plan kunnat förenas med både liberala och 
konservativa ståndpunkter.180 
 

                                                 
175 Svensson, 1967, sid 54.  
176  Svensson, 1967, sid 54f. 
177 Missionsförbundet var orienterad mot en svensk/tysk protestantisk tradition Det frisinnade partiet menade sig 
dock vara orienterat mot den anglosaxiska kalvinismen/puritanismen. Enligt den historieskrivning som ges i 
programförslaget från 1933 hade det Kalvinistiska inflytandet spridit sig från Schweiz via England till 
Skandinavien. Då kalvinisterna aldrig erövrade statsmakten betonades där de demokratiska och individualistiska 
värdena än mer än Lutherdomen. (jmf Riktlinjer sid 58ff) 
178 Hansson, sid 50. De Lutherska  och Calvinistiska lärorna betonar även alla människors likhet inför Gud. Den 
lutherska läran utmanade visserligen inte de världsliga hierarkierna men var och en hade möjlighet att läsa 
bibeln och tolka Guds vilja (jmf Ambjörnsson, sid 247). 
179 Svensson, 1972 sid 34.  
180 Se Hansson, kap2. 
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Vid sidan av Geijer kan 1800-talsidealisten Viktor Rydberg ha påverkat Svensson. Rydberg 
lästes flitigt i frikyrkliga kretsar och Svensson inleder ibland sina kapitel med sentenser av 
Rydberg. Denne var ju i första hand skönlitterär författare men Rydberg var, likt Svensson, en 
nostalgisk, idealistisk liberal som var kritisk till både marxism och kapitalism.181 
 
Svenssons litteraturförteckning visar inte om han direkt studerat äldre tänkare men referenser 
till exempelvis Kant och Geijer förekommer i den löpande texten. I litteraturförteckningen 
återfinns dock bl.a. John Landqvist182, vilken var den främste Geijerkännaren på 30-talet, 
samt den kristne humanisten Alf Ahlberg och dennes lärare, filosofiprofessorn Hans Larsson 
– samtliga nykantianer.183 Dessa kan sägas vara sentida representanter för denna idealistiska 
tradition i liberal tappning (Både Landquist och Ahlberg företrädde en Geijerinspirerad 
personlighetsfilosofi.184) och dessa källor har rimligen betytt mycket för Svenssons 
formulering av sitt ideal. Hans grundläggande inriktning kan dock mycket väl ha sitt ursprung 
i den kristet färgade uppväxtmiljön.185 
 
Tesen att Svensson hör hemma i ”Geijer-traditionen” stärks av att han ofta hänvisar till den 
judiske religionsfilosofen Martin Buber och den Schweiziske kalvinisten Emil Brunner, två 
tänkare som visserligen brukar räknas till den existentialistiska traditionen men som genom 
sitt betonande av människans relation till Gud och medmänniskorna anses ligga nära den 
Geijerska personlighetsfilosofin.186 
 
Föreställningen om en personlighetsprincip är förvisso inte Geijers skapelse. Han ingick i en 
dialog med den tyska idealistiska traditionen från Kant, Fichte och Shelling.187 Geijer kom 
dock att få stor betydelse för personlighetstankens genomslag på svensk mark. Han verkade i 
en tid som var präglad av romantiken och det är symptomatiskt att hans filosofi utmärks av en 
personlig kamp med livsåskådningsfrågorna vilket bl.a. kommer till uttryck i kravet att tanke 
och liv måste hänga samman. 188  
                                                 
181 Svante Nordin, Svensk biografiskt lexikon, band 31 (Stockholm 2002): Viktor Rydberg. 
182 Lars Lönnroth, Geijerminnet under hundra år, i Att följa sin Genius:tio studier om Erik Gustaf Geijer 
(Karlstad 1982), sid 196-197. Jmf även Thure Stenström, Existentialismen i Sverige: mottagande och inflytande 
1900-1950, (Stockholm 1984), sid 46ff. Landqvist var frisinnad, liksom Svensson, men kom under 
mellankrigstiden att orientera sig allt längre i värdekonservativ och tyskvänlig riktning. Han uppgav dock aldrig 
sin principiella liberalism. Landqvist framhöll att människan är fri och moraliskt ansvarig. Han kritiserade hårt 
naturalismen som ansågs sig kunna förstå människan med naturvetenskapliga metorder och som ville underställa 
henne deterministiska betraktelsesätt. Landquist motarbetades av den s.k. Uppsalaskolan som tog sin 
utgångspunkt hos Hägerströms kritiska filosofi. 
183 Stenström, sid 42, 81f. Hans Larsson var påverkad av Platon, Kant och Spinoza. Han intog en idealistisk 
intellektuell position som han förenade med liberal hållning i politiken. Se även Hansson, sid 116ff, 133, 183, 
186. 
184 Hansson, sid 186 
185 Bland andra företrädare för den idealistiska traditionen som påverkats av Geijer och från olika 
utgångspunkter intresserade sig för samma ”problem” som Svensson kan här nämnas Vitalis Norström och 
Nathan Söderblom. (se Stenström, sid 45 och 55) 
186 Anders Jeffner, Geijers personlighetsfilosofi, i Geijer-jubileet i Uppsala 1983 (Uppsala 1983), sid 120. 
Stenström, sid 13, 55, 62, 68, 71. Martin Buber var även påverkad av traditionellt judiskt tänkande. Han blev 
känd för en bredare svensk publik genom publiceringen av Dag Hammarskjölds ”Vägmärken” 1963. 
187 En viktig tanke i denna tradition är det mänskliga subjektets moraliska autonomi och frihet från ”yttre 
ändamål”/”naturnödvändigheten”. Traditionen är enligt Hansson präglad av den ”protestantiska innerligheten”. 
Jmf Hansson, sid 50, 185. 
188 Jeffner, sid 111f. Stenström, sid 43f. Liberalism, humanism och romantik gick under första halvan av 1800-
talet ofta hand i hand. Man bör komma ihåg att bejakandet av den personliga utvecklingen spelar en central roll 
även i den tidiga romantiken. Jmf även Hansson, sid 41, 68. 
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Geijers filosofi präglas av ett sökande efter ”enhet och sammanhang”, vilket bl.a. innebar en 
strävan att övervinna den kantianska dualismen189 Personligheten utgör ett fundament i 
Geijers filosofi, om än inte det yttersta fundamentet. Det mest karaktäristiska för Geijer är 
nämligen betonandet av den s.k. ”Jag-Du relationen”. Den kan beskrivas som att relationen 
och erfarenheten av en annan personlighet – Gud eller medmänniskan – är grundläggande för 
den egna personligheten. Att stå i en personlig relation till Gud utgör, enligt Geijer en 
förutsättning för att förverkliga personligheten.  
 
Geijer tog avstånd från en rent sekulär humanism.190 Gud har en nödvändig plats i den 
idealistiska humanismen. Det är en tankegång som jag menar även återkommer i Waldemar 
Svenssons skrifter.191 Kärleken mellan människor och mellan människan och Gud blir det 
högsta goda i Geijers etik, vilket ger hans tänkande ett ”socialt drag”.192 Denna etik härleder 
Geijer ur sin ”Jag-Du relation”. Den innebär en plikt att behandla andra människor som 
mål/subjekt, inte medel/objekt. Geijer kom också med åren att närma sig liberalismen193. Han 
har i efterhand beskrivits som en ”moralisk optimist” med en ”naiv tro på möjligheten att 
vinna frälsningsvisshet genom att i mänsklig gemenskap praktisera det kristna 
kärleksbudskapet”.194 
 
En annan tes hos Geijer, som också återkommer hos Svensson, är att uppenbarelsen utgör en 
viktig kunskapskälla. Det är en tes som kan kopplas till tanken på mötet med den andre och 
Guds närvaro i historien.195 Det kan även tilläggas här att Geijer av många kom att ses som en 
”hembygdsromantiker”. Hans höga värdering av den frie ”odalbonden” är också det ett tema 
som vi ska se återkommer hos Svensson. 196 
 
Geijers filosofi blev inflytelserik och kom, under både 1800- och det tidiga 1900-talet, att 
användas som en motkraft till naturalismen.197 Enligt Lars Lönnroth var intresset för Geijer, 
under 1900-talet, som störst kring de bägge världskrigen, i synnerhet perioden 1933-47, vilket 
bl.a. tog sig uttryck i en popularisering av Geijers tankar.198 Detta uppblommade intresse vill 

                                                 
189 Jeffner, sid 119. jmf Hansson, sid 44. 
190 Hansson, sid 80f. 
191 Jeffner sid 119ff, 125. Denna tankegång återfinns även hos Landquist (jmf Stenström, sid 48) 
192 Jeffner sid 123, Stenström sid 43 Jmf Kants människovärdesprincip 
193 Läsaren bör vara medveten om att ”Liberal” under Geijers tid var en ”vänsterposition” och innebar en tro på 
den enskilda människans möjligheter och rättigheter i förhållande till etablerade institutioner. 
194 Stenström, sid 43, 66. 
195 Jeffner, sid 124. Lönnroth, Sid 196. Jmf Stenström sid 63ff. Som jag visat menar Waldemar Svensson att den 
enskilde kan möte Gud i ett personligt möte. Gud är närvarande i historien och Gud och människan har en mer 
”jämlik” relation i den Geijerska Gudsuppfattningen på ett sätt som skiljer den från några synsätt hos tänkare 
brukar räknas till den kristna existentialismen. Hos Karl Barth och Sören Kierkegaard är avståndet mellan Gud 
och människan mycket större. Enligt Torsten Bohlin, som citeras av Stenström, överskattar de senare Gud på 
samma sätt de profana humanisterna överskattar människan. Guds närvaro i historien hos Geijer-Landquist 
traditionen ger därmed i högre grad människan mening samt lägger grund för en ”dramatisk” 
historieuppfattning. Det kan här nämnas att Svensson påpekar att den moderna tekniska utvecklingen utgör ett 
hot mot bl.a. denna ”dramatiska” historieuppfattning. (Svensson, 1967, sid 92) 
196 Lönnroth, sid 184. Hansson, sid 191. Norberg, sid 10. Odalbonden kom att bli en symbol för den s.k. 
bondeliberalismen. Romantiseringen av den enkla människan på landbygden var även ett tema hos 1930-talets 
humanister. 
197 Stenström, sid 43. 
198 Lönnroth, sid 180, 197. Stenström, sid 68. 
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Lönnroth förklara med att krigen hade en tendens att mobilisera nationalromantiska 
strömningar.199  
 
Under 1930-talet framställdes Geijer ofta som den ”kristne liberalen”. Man framhöll hans 
ambition att förena politik, filosofi och religion.200 John Landqvist spelade en viktig roll i 
denna process då han i Geijer såg en förebild i sina egna försök att förena liberalism, 
bygderomantik och kulturkonservatism.201 1931 utgav Landquist boken Humanism som 
närmast var en kampskrift för de humanistiska värdena. Det är en bok som Svensson på flera 
ställen refererar till. 
 
Bland de kristna humanisterna på 1930-talet – vilka i hög grad tillhörde de tidigare nämnda 
kulturidealisterna –, räknade sig flera till den ovan skisserade Geijertraditionen. De framhöll 
klassiska dygder som jämvikt, måttlighet och humanitet till vilka man fogade det kristna 
kärleksbudskapet. Dessa ideal uppfattade man som ”eviga sanningar” om människan.202 
Waldemar Svensson hör helt klart hemma i denna gruppering. 
 
Vid sidan av John Landquist torde Alf Ahlberg vara den viktigaste inspirationskällan för 
Svensson. I vart fall delar de väldigt många utgångspunkter. Ahlberg tillhörde samma 
generation som Svensson och var precis som denne kristen humanist, antinazist och verksam 
som folkhögskolelärare. Politiskt var Ahlberg socialdemokrat men med en klart liberal 
inriktning. Ahlberg värderade dessutom, liksom Svensson, det ”enkla livet på landet” högt.203 
 
 
Hotet 
Riskerna och farorna som den samtida utvecklingen medför mot den personliga friheten utgör 
ett centralt tema för Waldemar Svensson. Jag kommer att beteckna dessa faror som moderna 
hot. Svensson använder visserligen sig inte själv av begreppet ”modern” men jag anser ändå 
att detta begrepp fångar vad Svensson menar.204 Enligt Svensson leder det moderna samhället 
till en relativisering av värdena. Denna ”värderelativism” underminerar i sin tur den 
personliga friheten, då relativismen underminerar de ”inre” ideal som utgör förutsättningen 
för sann personlig frihet. Människor kan inte klara sig utan fast värden. Värderelativismen 
leder därför enligt Svensson till att människor söker sig till olika ”falska livsåskådningar”. I 
detta avsnitt kommer jag att ta upp de samhällsförändringar som Svensson menar ligger 

                                                 
199 Lönnroth, sid 183. 
200 Lönnroth, sid 211. Observera att detta kunde förenas med en nationalromantisk karaktäristik. 
201 Lönnroth, sid 197. Hansson, sid 193. 
202 Hansson, sid 185. 
203 Hansson, sid 14f. 
204 Martin Wiklund, I det modernas landskap, (Stockholm/Stehag 2006) sid 75f. Thomas Brante, Heine 
andersen, Olav Korsnes (red), Sociologiskt lexikon, (Stockholm 2001): ”Modernism/postmodernism”. Svensson 
själv använder inte begreppet modern. Han talar i regel om ”vår tid” eller ”den nu pågående 
samhällsutvecklingen”. Det är dock slående att de fenomen han beskriver konkret är samma fenomen som inom 
samhällsvetenskapen idag betecknas som ”moderna”. Enligt Svensson utmärks samtiden av ökad rationalism, 
instrumentalism och framstegs- och vetenskapstro, sekularisering, arbetsdelning, urbanisering, byråkratisering 
och individualisering. Denna beskrivning är i stort sett identiskt med vad begreppet ”modern” refererar till inom 
nutida sociologi och det är så jag använder begreppet (som analytiskt begrepp) här.  
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bakom värderelativismen. De falska livsåskådningarna kommer jag däremot att behandla i 
avsnittet ”den felaktiga lösningen”.205  
 
Jag kommer här enbart att fokusera på de hot mot den personliga friheten som Svensson 
anser att det ”moderna” samhället medför. Svensson uppehåller sig även en hel del vid de rent 
fysiska hot moderniseringen medför i form av till exempel försörjningsproblem och 
miljöförstöring. Dessa rent fysiska hot kommer jag dock inte att beröra närmare eftersom de 
enligt min tolkning av Svensson utgör sekundära hot, de är s.a.s. konsekvenser av de moderna 
värderingarna. 
 
Jag kommer först att precisera hur Svensson förhåller sig till tron på framsteget. Det innebär 
framförallt Svenssons syn på teknik och vetenskap, vilka utgör de viktigaste bakomliggande 
orsakerna till samhällsomvandlingen enligt Svensson. Därefter kommer jag att ta upp de tre 
faktorer som Svensson ser som de mest problematiska uttrycken för den moderna 
utvecklingen: urbaniseringen, ”det ekonomiska motivets dominans” och statens allt mer 
allomfattande roll. Dessa utgör de tre processer som Svensson själv pekar ut som de centrala 
hoten.  
 
I samband med behandlingen av Svenssons urbaniseringskritik kommer jag även att ta upp 
den romantisering av landsbygden som var vanlig under perioden och som Svensson får sägas 
vara en del av. På samma sätt kommer jag att beröra den under perioden vanliga diskussionen 
om ”massamhället” i samband med Svenssons resonemang om ”det ekonomiska motivet” 
samt den s.k. totalitarismtesen i samband med hans diskussion om statens roll. Slutligen 
kommer jag att sammanfatta Svenssons hotbild och analysera den utifrån kategorierna 
institutionella/mentala samt kontingenta/inkontingenta hot. 
 
Framstegstanken 

”De yttre [min kurs.] förhållandenas snabba omgestaltning har skapat en allmän 
föreställning, att vårt samhälle går framåt. Detta är dock ingalunda självklart. Man 
kan ju inte tala om framsteg annat än i förhållande till en bestämd målsättning. Och 
var finns den? Den vetenskapliga grundforskningen är förutsättningslös. Den 
bestämmer vår tekniska utveckling, som i sin tur leder till vårt samhälles 
omformning.”206   

 
Vetenskapen och tekniken är enligt Waldemar Svensson de drivande krafterna i samhällets 
omvandling men de tillhandahåller inga värden. Svensson medger att den tekniska 
utvecklingen medfört odiskutabla materiella förbättringar. Men han poängterar att bättre 
teknik endast innebär bättre medel att uppnå mål, mål som i sig inte kan tillhandahållas av de 
tekniska framstegen. Svensson omfattar, vad som med Bernt Skovdahls terminologi kan 
betecknas som en ”villkorlig framstegstanke”. Framsteget är villkorat i förhållande till mål 
som ligger utanför utvecklingen. Svensson tar däremot helt avstånd från föreställningen att 

                                                 
205 Svensson använder själv inte begrepp som ”värderelativism”, ”nihilism” eller ”falska livsvärden” utan dessa 
begrepp ska ses som analytiska. 
206 Svensson, 1954, sid 301f. 



 37

teknisk utveckling automatiskt leder till ett bättre samhälle även ur socialt och moraliskt 
hänseende – d.v.s. det som Skovdahl benämner ”den fullkomliga framstegstanken”. 207 
 
Enligt Bernt Skovdahl var den fullkomliga framstegstanken starkast före första världskriget 
medan den ”villkorliga framstegstanken” kom att bli dominerande efter detta krig. Detta 
gäller åtminstone på ett intellektuellt plan. Långt ifrån alla kom dock, likt Svensson, att 
problematisera denna avsaknad av ”mål” hos moderniseringen efter kriget. Den naiva eller 
oproblematiska attityden till utveckling var fortsatt stark, inte minst bland de tidigare nämnda 
”reformistiska teknokraterna”. Ökad materiell standard har med andra ord i praktiken fortsatt 
vara ett givet självändamål för en stor grupp under 1900-talet.208 
 
Svensson tillmäter som sagt den tekniska utvecklingen stor betydelse även om han ställer sig 
kritisk till den. Utvecklingen av vetenskap, teknik och organisation utgör drivkraften bakom 
moderniseringsprocessen, enligt Svensson.209. Men genom att dessa ”framsteg” ofta används 
tanklöst, eller i fel syften, till exempel för att kontrollera andra människor, har ”framstegen” 
alltför ofta haft negativa effekter för den personliga friheten.  
 
Tekniken har, enligt Svensson, även en frigörande kraft eftersom den minskar människans 
beroende av naturen. Men baksidan av detta är att den samtidigt ökar hennes beroende av 
samhället. Detta har enligt Svensson lett till att en ”naturvuxen ordning” ersatts av ”påbud 
och förordningar” vilket just innebär ofrihet.210  
 
Svensson tar explicit avstånd från det han kallar ”reaktionära drömmar” om att försöka vrida 
utvecklingen tillbaka.211  Men han ser en viktig uppgift i att kritisera de idéer och mål som 
styrt moderniseringsprocessen, samt att uppställa alternativ. Teknik och vetenskap får leva 
med, enligt Svensson, men deras användning och effekter måste problematiseras.212  
 
Urbanisering, ekonomism och allstatlighet 

”Mot den bakgrunden framstår frågan om den personliga och medborgerliga friheten 
som vårt samhällsarbetes kärnproblem. Det är hög tid, att vi söker klargöra för oss, 
vart den nu pågående samhällsutvecklingen och de däri inneboende 
utvecklingstendenserna leder… Bland mångfalden av företeelser är från denna 

                                                 
207 För begreppen ”fullkomlig” respektive ”villkorad” framstegtanke se Skovdahl, 1996, sid 35f, 71, 84,137f. 
Emil Brunner, som Svensson ofta refererar till, kallade framstegstanken för ”den oäkta ättlingen av… den 
kristna eskatologin”.  
208 Svensson, 1937, sid 57. Skovdahl, 1996, sid 27ff, Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 78. En stark 
anhängare av det ”antimetafysiska projektet” som Herbert Tingsten kunde till exempel samtidigt se 
moderniseringen som ett viktigt mål samtidigt som han ville hålla isär mål och medel och betecknade den 
”fullständiga framstegstanken” som metafysik. (Skovdahl, 1996, sid 83).  
209 Svensson, 1954, sid 300ff. Vetenskap och teknik hänger samman för Svensson. De skapar ökad kunskap och 
därmed ökad kontroll över natur och människor. 
210 Svensson, 1954, sid 301. 
211 Svensson, 1954, sid 301. Svensson, 1937, sid 17f. 
212 Flera humanistiska och liberala civilisationskritiker under mellankrigstiden omfattade en villkorlig 
framstegstanke. Samhället kunde utvecklas om bara teknik och civilisationen ställdes i kulturens eller högre 
moraliska värdens tjänst. Jmf Hansson, sid 198ff. Skovdahl, 1996, sid 11. En av de viktigaste representanterna 
för tanken att värden måste skiljas från medel var Max Weber. Han hade dock en mer pessimistisk (realistisk?) 
syn på svårigheterna att bemästra den instrumentella (mål)rationaliteten. Denna tenderade att bli allt mer 
dominerande och hotade därmed ”personligheten” och upplevelsen av mening genom att den slog hål på allt fler 
illusioner. Jmf Skovdahl, 1996, sid 57f. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 80f. 
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synpunkt statsmaktens ständiga utbredning över nya områden, befolkningens 
fortgående överflyttning till städerna samt de ekonomiska motivens dominans på 
samhällslivets alla områden i alldeles särskild grad värda uppmärksamhet. Bakom 
samtliga dessa företeelser ligger den tekniska utvecklingen, som lik en väldig 
opersonlig makt håller på att gestalta mänsklighetens öde. Ändå får vi inte sträcka 
vapen inför någon ödestro. Den slutsatsen är tämligen ofrånkomlig, att om 
mänskligheten inte kan behärska sin egen teknik så kommer den att förlora sin 
mänsklighet och därmed också sin frihet”.213 

 
Av citatet ovan framgår det att urbaniseringen, ”det ekonomiska motivets prioritet” 214. (något 
jag hädanefter kommer att referera till som ekonomism) samt statens växande makt (av 
Svensson betecknat som en tendens till ”allstatlighet”215) utgör de, enligt Svensson, tre 
viktigaste – och farligaste – effekterna av moderniseringen. De har samtliga drivits fram av 
den tekniska och vetenskapliga utvecklingen som de tre i sin tur främjar. De tre hotfulla 
tendenserna förstärker samtidigt varandra i växelverkan. Man kan säga att Svenssons med sin 
hotbild vänder sig mot den moderna ”faustiska” människa, som i sitt högmod frambesvärjt 
krafter hon knappt längre kan kontrollera. 
 
Urbaniseringen 
Waldemar Svensson var känd som en stark förespråkare av landsbygdens intressen, inte minst 
småbrukarnas. Det finns hos honom ganska starka drag av ”agrarromantik” där den 
självägande bonden ofta får representera idealet om en fri och obunden individ. Storstaden 
beskrivs i kontrast som ”omänsklig” med epitet som ”’människoslukande’”. 216 I Svenssons 
texter finns åtskilliga figurer som retoriskt beskriver skillnaden mellan stad och land, där 
landsbygden får representera naturlighet, liv, moral och individualism medan staden får stå 
för konstgjordhet, opersonlig anonymitet, alienation, kollektivism, beroende, omoral och 
förfall. 
 
Ny teknik i form av bättre transportmedel, vatten- och avloppsanläggningar m.m. har 
visserligen frigjort människan från naturen. Denna tekniska utveckling har möjliggjort 
uppkomsten och tillväxten av storstäder.217  Stadsmänniskans oberoende från naturen har 
dock ”köpts” till priset av ökat beroende av samhället, vilket hotar den fria personligheten.218 
 

”Jag är emellertid för min del övertygad om att staden som samhällstyp både 
materiellt och psykologiskt ökar den enskilda människans svårigheter, när det gäller 
att bevara personlig integritet och medborgerlig frihet. Den leder till att de 
opersonliga makternas grepp om individen hårdnar.”219 

 

                                                 
213 Svensson, 1954, sid 177f. 
214 Svensson, 1954, sid 195. 
215 Svensson, 1954, sid 202ff. 
216 Svensson, 1954, sid 190. Begreppet ”människoslukande” citerar visserligen Svensson från Emil Brunner, 
men han instämmer själv i dennes beskrivning. Storstaden användes ofta som metafor för 
moderniseringstendenserna i stort under mellankrigstiden. Jmf Runeby, 1998, sid 11. 
217 Svensson, 1954, sid 190. 
218 Svensson, 1954 sid 301. 
219 Svensson, 1954 sid 195. 
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Staden kräver kollektiv planering och anonymiserar individen, enligt Svensson. Den skapar 
därmed beroende, samtidigt som den gör att individen förlorar sin identitet. Det senare genom 
att arbete och hem skiljs åt och det personliga ägandet åsidosätts. Uppdelningen mellan arbete 
och fritid skapar dessutom ett nytt och konstlat rekreationsbehov, enligt Svensson. 
Storstadsmänniskorna köper ”för högt pris tillbaka förbindelsen med de värden som man 
tidigare för billigt pris lämnat.”220 
 
Sammantaget kan storstaden sägas vara den yttersta symbolen för det moderna, abstrakta 
samhälle som Svensson tar avstånd från, ett samhälle han gärna beskriver som ”ett 
maskineri”. Individen förminskas till en kugge i denna ”maskin” och förlorar därmed 
riktlinjer och överblick. Sambanden mellan handling och konsekvens går lätt förlorade i den 
komplexa staden med följden att moral och personlighet utarmas. 

 
”I en landsbygdsmiljö, där jordbruket står i centrum, blir alla förtrogna med 
civilrättens grundelement. Man äger fast och lös egendom. Det är fråga om gränser, 
stängselskyldighet, vägkostnader och vattenrätt m. m. De personliga relationerna, 
inte minst förpliktelser och rättigheter med allt vad därav följer, ger levande 
kunskap. Genom problemens allsidighet och de praktiska förhållandenas 
genomskinlighet växer rättsordningen praktiskt taget upp ur bygdens eget liv inför 
ögonen på var och en som vill se… I en storstad måste de personliga relationerna i 
stor omfattning upplösas och nästan allting ordnas via samhället. På grund av att den 
enskilde inte förmår genomskåda det invecklade samhällsmaskineriet blir rätten 
något abstrakt.”221 

 
Rättskänslan riskerar alltså att gå förlorad i staden och därmed moralen. Men städerna 
uppmuntrar även till materiell ansvarslöshet. Bonden som hämtar vatten ur sin brunn slösar 
inte med vattnet till skillnad från den moderna storstadsmänniskan som bara behöver vrida på 
kranen och därmed lätt gör av med ofantliga mängder vatten av ren tanklöshet.222  
 
Agrarromantiken  
Svenssons höga värdering av landsbygden var inte unik vid den här tiden. Värdet av de 
förmoderna livsformerna framhävdes även av liberala humanister som John Landquist och 
Alf Ahlberg. De ställde gärna det mänskliga livet på landet mot det omänskliga i den 
moderna samtiden. Alf Ahlberg försvarade explicit ”idyllen” och talade till exempel om ”den 
enkla primitiva mänskliga godhet som bygger upp världen i det tysta”.223 Det samma gällde 
den av Geijer påverkade Landquist. Enligt Jonas Hansson var Geijers romantisering av den 
gedigne ”odalbonden” högst levande bland Geijeranhängarna på 1930-talet.224 Landsbygden 
förknippades med sammanhang och traditioner och för dessa humanister var ett levande 
historie- och traditionsmedvetande något som inte bara skapade mening och sammanhang i 
tillvaron utan också stärkte personligheten.225 
 

                                                 
220 Svensson, 1954  sid 138. 
221 Svensson, 1954, sid 194. 
222 Svensson, 1954, sid 135. 
223 Hansson, sid 190f 
224 Ibid 
225 Hansson, sid 193f. 
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Agrarromantiska idéer fick ett uppsving både bland intellektuella och i bredare lager i 
samband med de bägge världskrigen.226 Fenomenet kan beskrivas som ”folklig 
nationalromantik”.227 Småstads- och bondeskildringar var inte ovanliga i den bredare 
litteraturen under mellankrigstiden och idylliseringar av landsbygden förekom ofta på film.228 
Läsaren kan i det här sammanhanget påminna sig om att filmens genomslag var starkare före 
televisionens genombrott än idag. Temat i dessa skildringar var som regel nostalgiskt ( ”det 
förlorade paradiset”) och tendensen värdekonservativ. De målade upp en värld av 
”mänsklighet och gemenskap” i kontrast mot samtidens och stadslivets ”krasshet”.229 
 
Kulmen för dessa skildringar nåddes åren efter andra världskriget. 230 En möjlig förklaring till 
detta kan vara att urbaniseringen, industrialiseringen, och standardhöjningen och därmed 
distansen till det äldre bondesamhället blivit tillräckligt stor för att tillåta en sådan 
romantisering.231  
 
Agrarromantiken kännetecknas, enligt kulturvetaren Per Olov Qvist, av en ”dubbel misstro” 
mot både kapitalism och socialism samt en pessimistisk syn på industrisamhället och 
stadslivet. Ett centralt inslag i agrarromantiken var idealiserandet av bonden som ”den eviga 
människan”232, en gestalt som stod bortom samhällsförändringar. 233 Detta menar jag kan 
förklara varför agrarromantiska idéer, som i Svenssons fall, så lätt verkar kunna 
sammansmältas med den humanistiska personlighetsprincipen.234 
 
Dikotomin mellan land och stad är ett viktigt inslag i agrarromantiken. Landsbygden kopplas 
samman med gemenskap, naturlig rättskänsla, moral, känslovärme och enkelhet medan 
staden får stå för främlingskap, lagvrängeri, materialism, girighet, överhet, byråkrati, 
korruption, dekadens och förkonstling.235 Städerna betraktas inom den agrarromantiska 
traditionen som ”parasitära” i förhållande till landsbygden.236 Denna tankegång finns även 
hos Waldemar Svensson när han till exempel behandlar slöseriet med naturresurser. 
 

                                                 
226 Qvist, sid 7, 41. Med ”agrarromantik” menas här ett idealiserande av landsbygden och den lantliga livsstilen, 
ofta framställd genom en slags ”jordnära” variant av romantiskt idégods. Jmf Qvist sid 41, 54. 
227 Qvist, sid 41. 
228 Hansson, sid 191f. Qvist, sid 7. 
229 Qvist, sid 12ff. 
230 Qvist, sid 7. 
231 Qvist, sid 14, 40ff. Kritikerna menade just att idylliseringen bottnade i bristande insikt om verkligheten på 
landet och var ett uttryck för ”skrivbordsromantik”(Qvist, sid 65). Marxisten Per Meurling såg i agrarromantiken 
som ett försök att motverka socialistiska idéer i en tid då industrikapitalismen ifrågasattes. Andra marxister har 
velat förklara agrarromantiken med bondeklassens speciella mellanställning i klasskampen. Som småföretagare 
har de ofta haft en fiende i storbolagen (särskilt skogsbolagen) samt bankerna samtidigt som de inte varit en del 
av arbetarklassen. Qvist, sid 56, 59. 
232 Denna föreställning implicerade att bonden utgjorde en norm som samhället borde anpassas efter. Bonden 
skulle inte behöva anpassa sig till samhället. 
233 Qvist, sid 54ff. Denna tankegång återfinns även hos Oswald Spengler. 
234 Ett inslag i agrarromantiken var att framhäva det tålmodiga jordbruksarbetets personlighetsdanande effekt. 
Se Qvist, sid 71, 73. 
235 Qvist, sid 55, 59 och 207ff. Se även Anders Frenander, Kulturen som kulturpolitikens stora problem, 
(Hedemora 2005), sid 120ff. Dikotomin motsvarar i viss mån sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar 
”Gemeinschaft” och ”Gesellschaft”. Landsbygden (Gemeinschaft) kännetecknas av stark sammanhållning och 
en misstänksamhet mot främlingar medan Staden (Gesellschaft) kännetecknas av en svag sammanhållning, 
större tolerans och mer marknadsmässiga relationer mellan människor. Se Qvist, sid 54f, 58f. 
236 Qvist, sid 58. 
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Den agrarromantiska bonderörelsen i vid mening var under mellankrigstiden övervägande 
konservativ och delvis även reaktionär.237 På det politiska planet företräddes dessa idéer 
främst av Bondeförbundet.238 Bondeförbundet vid den här tiden karaktäriseras av historikern 
Rolf Torstendahl som ett modernitetskritiskt ”protestparti”, som uppstod p.g.a. böndernas 
försämrade ställning efter första världskriget. Partiet idealiserade bonden som typ och 
kombinerade agrarromantiska och nationalistiska föreställningar med bl.a. kritik av 
”storfinansen”. Partiet var kritiskt till statlig byråkrati men delade i grunden de konservativas 
positiva syn på staten som representant för allmänintresset. Staten skulle stå över individuella 
särintressen. Denna konservativa syn på staten underlättade dock, enligt Torstendahl, 
paradoxalt nog den uppgörelse med socialdemokraterna som kom till stånd 1933 – den s.k. 
kohandeln – vilken skulle komma att garantera ett långvarigt socialdemokratiskt 
maktinnehav.239  
 
För att förstå agrarromantikens uppsving under mellankrigstiden bör man betänka att 
jordbruket befann sig i ekonomisk kris under nästan hela denna period. Bönderna tvingades 
ställa om sig från självförsörjning till marknadsförsäljning, en omstrukturering som staten 
delvis försökte påskynda. Processen uppfattades naturligt nog av många jordbrukare som ett 
hot mot deras oberoende.240 
 
Efter andra världskriget ökade staten sin inblandning i jordbrukspolitiken ytterligare, bl.a. 
genom 1947 års jordbrukspolitiska beslut. Även om jag här inte kan gå in på detaljer kan det 
nämnas att Waldemar Svensson ägnar ett stort utrymme åt den konkreta jordbrukspolitiken i 
Politiska tankelinjer. Med hjälp av bl.a. särskilda lantbruksnämnder gick staten efter andra 
världskriget in för att slå ihop och avveckla de olönsamma småjordbruken och påskynda 
strukturrationaliseringen av landsbygden.241 Alla bönder missgynnades inte av utvecklingen. 
De större gårdarna blev ofta vinnare vilket kanske kan förklara varför Bondeförbundet, som 
1951-57 ingick i en koalitionsregering med socialdemokraterna inte gjorde något större 
motstånd. Åtminstone var det Waldemar Svenssons syn på saken, och han utmålade det som 
ett stort svek mot landsbygden från Bondeförbundets sida.242 
 
Den politiska agrarromantiken blev på det hela taget mer nedtonad efter andra världskriget, 
även om den samtidigt levde som ett kulturellt-nostalgiskt uttryck. Idéströmningen hade 
komprometterats av nazisterna som hade hängivit sig åt snarlika idéer och Bondeförbundets 
allians med den socialdemokratiska regeringen bidrog säkerligen till omsvängingen. Enligt 
Qvist inträdde en övergång från ”romantik” till ”pragmatism” inom den politiska delen av 
bonderörelsen. Bondeförbundets namnbyte till Centerpartiet 1958 var ett tecken på detta.243 
Den yngre generationen på landsbygden var dessutom inte lika hängiven de agrarromantiska 
idealen som sina föräldrar. Den gamla ”tjuriga bondeindividualismen” betraktades nu av allt 

                                                 
237 Qvist, sid 59f. Till de mer reaktionära hörde Per Jönsson Rösiö och hans efterföljare. 
238 Qvist, sid 54, 61. Torstendahl, sid 208ff. 
239 Torstendahl, sid 208ff. 
240 Qvist, sid 64. 
241 Qvist, sid 66f. En stor del av dessa småjordbruk var relativt nya och härrörde från sekelskiftets 
egnahemspolitik. 
242 Tesen stöds av senare forskning som menat att de ledande krafterna inom bonderörelsen ”offrade” 
småjordbruken för att vinna fördelar i förhandlingar med socialdemokratin. (Qvist, sid 76) 
243 Qvist, sid 76f. 
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fler som föråldrad, till och med på landsbygden.244 Sociologen Gösta Carlberg talar om en 
”generationskonflikt” som bidrog till att landsbygdens företrädare anpassade sig till de 
moderna villkoren, men även till fortsatt avfolkning.245 Samtidigt levde dock agrarromantiken 
kvar i litteraturen och på filmen under hela 1950-talet, representerad av författare som 
Wilhelm Moberg och Elin Wägner.246 
 
Ekonomism, arbete och fritid 
 

”Den västerländska människan har i sin strävan att med teknikens hjälp lägga 
världen och naturen under sig blivit den ekonomiska människan… Det bästa beviset 
för huru totalt detta grepp är ligger däri, att företeelsen knappast från något håll 
ställes under debatt.”247 
 
”Är människolivets mening, att vi skall producera och konsumera så mycket varor 
som möjligt under släktenas gång från vaggan till graven?”248 
 
 

En av de mest betydelsefulla följderna av moderniseringen, enligt Waldemar Svensson, är det 
”ekonomiska motivets prioritet”. Denna ”penningdyrkan” hotar, enligt Svensson, att tränga ut 
idealiteten, göra människan osjälvständig och beroende samtidigt som den bidrar till att 
abstrahera samhället och de personliga relationerna. Penningen kan dock inte tillfredställa 
människans grundläggande – d.v.s. andliga –behov, menar Svensson. Han ställer därför 
retoriskt upp ”penningvärden” som en motpol till de ”livsvärden” han själv förespråkar.249 
 
Som framgår av citatet ovan menar Svensson att det ”ekonomiska motivets prioritet” felaktigt 
kommit att tas för givet, vilket i själva verket är ett uttryck för tankemässig slöhet. 
 

”Nutidsmänniskans ekonomiska hållning är konventionell. Den ingår i hennes 
allmänna vanor, i tro och livsuppfattning. Den håller på att bli en dominerande 
ingrediens i det religionssurrogat, som nutidsmänniskan består sig med. Man måste 
för sitt anseendes skull ha en viss standard… Den sociala positionen kräver, att man 
inte är sämre ställd än andra ifråga om inkomst och fritid. Vi håller på att bli 
likriktade i en nästan vidskeplig vördnad för ekonomiska synpunkter. Siffrornas 
magi förtrollar, även om man vet, att bakom dem döljer sig långa rader av lösa 
antaganden.”250 

 
                                                 
244 Qvist, sid 72ff. En del ”pragmatiska” företrädare för landsbygden beklagade sig till och med över den i deras 
ögon föråldrade syn på landsbygden som kom till uttryck i filmer och böcker. Det hade därmed uppstått två 
läger: Ett som ville hålla fast vid agrarromantiken och bondeindividualismen och därför värnade om en särskild 
”landsbygdkultur”. Samt ett som ville anpassa landsbygden till den moderna tidens förutsättningar och krav på 
anpassning och initiativkraft. Den senare linjen var på frammarsch. Vid 1950-talets slut hade agrarromantiken 
nästan helt försvunnit. 
245 Qvist, sid 71f. 
246 Qvist, sid 68f. Moberg kan sägas ha stått för en liberal agrarromantik som betonade bondens frihet. Han var 
för övrigt påverkad av Per Jönsson Rösiö. Wägner var 1910-1922 gift med John Landquist.  
247 Svensson, 1954, sid 195. 
248 Svensson, 1954, sid 302. 
249 Svensson, 1954, sid 195ff och 237. 
250  Svensson, 1954, sid 197. 
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Svensson menar att konsumtionen blivit ett egenvärde i samtiden och att ”marknaden” alltmer 
ägnar sig åt att skapa nya konstlade behov istället för att tillfredsställa de ”egentliga” 
behoven. Detta utgör, enligt Svensson, en form av ”självstympning” som gör människan 
otillfredsställd. Strävan att berika sig går ut över personlighetsutvecklingen och förgiftar de 
sociala relationerna. Människor förtingligas, blir utbytbara och abstrakta. Som framgår av 
citatet ovan menar Svensson även att ekonomismen tenderar att likrikta människor och göra 
dem ”utifrånstyrda”.251 Det ekonomiska motivet gör människor till ofria slavar under 
”mammon” (läs girigheten) och därmed i förlängning även till slavar under makten. 
Penningvärdets dominans har gjort människor lättmanipulerade och lättköpta, vilket i sin tur 
bidragit till ökad ofrihet och statsmaktens utbredning, menar Svensson.252 
 
Orsakerna till ekonomismens utbredning är, enligt Svensson, urbaniseringen, ”siffermagin”, 
kvantiteternas herravälde samt den långtgående arbetsdelningen, med det fysiska och mentala 
avstånd denna skapar mellan produktion och konsumtion.253 Bristen på verkliga ideal i 
samtiden har också lett till att människor lättare faller offer för lockropen om ”ytlig glädje”, 
”känslorus och sensation” – något som ”nöjestruster” och ”profithajar” inte varit sena att 
utnyttja. 254 
 
Det bör påpekas att Svensson inte vänder sig mot materiell produktion som sådan. Han ser 
tvärtom ett värde i det personliga ägandet och arbetet. Det är samhällets inriktning mot 
överflödskonsumtion och tendensen att ge pengar ett egenvärde han oroar sig för – strävan att 
tjäna pengar, i ordets alla bemärkelser.255 
 
Det finns hos Svensson en tydlig koppling mellan ekonomism och hedonism. Särskilt i 
Kristendom och Samhällsbyggande utgjuter han sig över den framväxande nöjesindustrin, till 
vilken han räknar sport- biograf- och musik- och delar av tidningsindustrin. Ungdomen är 
värst utsatt. Till skillnad från äldre tider då ungdomen själva ordnade sina nöjen, enligt 
Svensson för att tillfredsställa ”naturliga” behov, blir den unga generationen nu på allahanda 
sätt exploaterad av ”nöjestruster” vilka genom att skapa ”konstlade behov” exploaterar dem 
såväl andlig som materiellt.256  

 

                                                 
251 Begreppet ”utifrånstyrd” är inte Svenssons eget utan används här som ett analytiskt begrepp. En i stort sett 
identisk kritik framfördes under samma tid av den liberale humanisten Sten Selander (Kylhammar, sid 35ff, 49.) 
252 Svensson, 1954, sid 195ff. 
253 Kritik av den moderna tidens specialisering och arbetsdelning var vanlig i det humanistiska lägret. Jmf 
Hansson ,sid 188. Den borgerlige humansten Sten Selander menade t.ex. att den allt mer specialiserade och 
teknifierade produktionen framtvingade en ensidig inriktning på kvantiteter. Den nya ”maskincivilisationen” var 
enligt Selander ”besinninglös” till sin natur. Den strävar efter ständigt större kvantiteter av allt oavsett om det 
fanns någon egentligt behov av detta. Resultatet blev materialism och en materialistisk ideologi där 
människovärdet reduceras till en siffra i taxeringskalendern. (Kylhammar, sid 35ff). 
254 Svensson, 1937, sid 74. 
255 Svensson, 1954, sid 277ff. 
256 Svensson, 1937, sid 74ff. Nöjesindustrin sågs som ett stort hot inom folkrörelserna (Ambjörnsson sid 95). 
Den förledde och passiviserade ungdomen bort från engagemang och självdisciplin. Brännvinet var den första 
produkt vars massproduktion fick märkbara sociala konsekvenser (Ambjörnsson, sid 243). Kampen mot 
folklasterna blev därmed förbunden med kampen mot nöjes- och förlustelseindustrin i stort. Behovet av statlig 
reglering av nöjesindustrin var även inskrivet i det frisinnade partiets förslag till partiprogram 1933. 
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”De av statsmakten hägnade folklasterna träda i växelverkan med det 
privatkapitalistiskt rotade nöjeslivet och samverka till en försvagning av ungdomens 
idealitet och vårt folks moraliska standard”257 
 
”Man annonserar och suggererar, och bilar, motorcyklar och bussar föra stora skaror 
samman, vilka plundras ekonomiskt, fördärvas moraliskt och fördummas. Man 
dansar i folkets hus och folkets park, man dansar på bondeförbundets politiska 
fester, man dansar och skålar i nationella ungdomsförbundets klubbar, man dansar 
inom nykterhetsorganisationer, man dansar i fosterlandets, i välgörenhetens, i 
proletariatets, i bondeklassens och först och sist i mammons tjänst.”258 

 
Det är profitintresset som står i centrum för Svenssons kritik. Men som i citatet ovan knyts 
detta ofta indirekt ihop mod utlevelse, modern teknik, reklam/masspropaganda och 
kollektivism. Penningen leder människan bort från den fria personlighetsutvecklingen. 
Svenskarna har enligt Svensson drabbats av ”ett förlamande grepp om själen” genom de 
ständigt stigande materiella anspråken. Enligt Svensson: ”leker [man] med livsvärden, vars 
förskingring betyder samhällets undergång”.259  
 
Nära knutet till hotet från ”det ekonomiska motivets dominans” står relationen mellan arbete 
och fritid, enligt Svensson. Ekonomismens utbredning är ett uttryck för att arbetet förlorat sitt 
egenvärde till förmån för konsumtion och fritid. Den långt drivna specialiseringen och 
arbetsfördelningen inom industrin förvandlar människans arbete till ”en kugge i ett 
ekonomiskt maskineri”. När arbetet inte längre ger utrymme för ”personlig fantasi” och 
”skapareförmåga”, utan framstår som ”ett nödvändigt ont” börjar människor istället att leva 
för sin fritid.260 
 
Detta är olyckligt, enligt Svensson. För även den moderna fritiden präglas av meningsförlust, 
menar han. Tätorternas hyreslägenheter skapar till exempel inte, såsom en egen gård, någon 
”mening” med bostaden. De snabba materiella och geografiska ”omskiftningarna” i 
konsumtionssamhället skapar också ”meningsförlust”. I köp- och slängsamhället är ingenting 
längre heligt. Kvar står hedonism, materiell konsumtion och penningdyrkan som förment 
lovar fylla det andliga tomrum man skapat. 261 

* 
 

                                                 
257 Svensson, 1937, sid 104. När Svensson anklagar Staten för att ”hägna” folklasterna syftar han på att Staten 
tjänar pengar på rusdrycksförsäljning, lotter m.m. istället för att bekämpa dem fullt ut. 
258 Svensson, 1937, sid 75. 
259 Ibid. Kritiken mot samtidens ”utlevelser” och ”njutningslystnad” var stundtals stark i samtiden, framförallt 
inom kyrkliga kretsar. Ungkyrkorörelsens ledare Manfred Björkquist och Bo Geertz från det kristliga 
studentförbundet hörde till de ivrigaste i kampen mot dekadensen. Mot ”utlevelser” och ”driftsliv” ställdes krav 
på självbehärskning, tukt och disciplin. Se Hansson sid, 187f. Runeby, 1995, sid 373ff. Men även de mer 
liberala humanisterna kritiserade ”primitivismen” och vissa radikalers upphöjande av driftslivet. Hans Larsson 
menade till exempel att inriktningen på den ögonblickliga njutningen snarast försvagade livskänslan eftersom de 
kulturella och idella sammanhangen försummades. Hansson, sid 194f. Kritiken mot nöjesindustrin kunde även 
gå ut på att den var ”fördummande” och ett uttryck för massamhällets prioritering av ”skräp” framför kvalitativ 
kultur. Jmf Hansson, sid 203. 
260 Svensson, 1954, sid 88. Jmf Alienation. 
261 Ibid 
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I sin kritik av det moderna samhället refererar Svensson ganska ofta till två brittiska tänkare: 
filosofen Bertrand Russel och sociologen Lewis Mumford.262 Bägge dessa gav uttryck för en 
aristokratiskt färgad samtidskritik under 1950-talet.263  Svensson återger på samma sida som 
han talar om arbetet och fritidens förfall ett citat av Mumford med följande innehåll: 
 

”’I våra dagar med dess så gott som universellt utbredda läskunnighet har gemene 
mans krav på förströelse och uppbyggelse sjunkit till lägsta möjlig nivå av ren brist 
på andlig ambition; den vanliga dagliga tidningen i jätteformat och det kolorerade 
veckobladet har nått en grad av slö tomhet som endast står ett steg från den 
narkotiska sömnen’”264 

 
Svensson menar att Mumfords omdöme stämmer för ”betydande grupper” men tillägger 
sedan att det också finns ”stora skaror”, åtminstone i Sverige, som ägnar sig åt ideellt 
föreningsliv och folkrörelsearbete. Men även för dessa människor riskerar det specialiserade 
samhället att sätta käppar i hjulet för önskan om ”tro och inriktning åt liv och strävan”, menar 
Svensson. 265  
 
Bertrand Russels kritik mot den ”moderna människan” tar framför all sikte på den, i hans 
tycke, tilltagande konformismen. Den moderna människan är enligt Russel, historielös samt i 
avsaknad av egna värden och därmed fångad i en jakt på bekräftelse av omvärlden. Hon är 
mer intresserad av att följa åsiktsmoden än av att finna sanningen eller ”tänka bättre” än 
andra. Förändringstakten i samhället och eroderingen av traditionella värdehierarkier har 
istället, enligt Russel, utelämnat människan åt en tom jakt på ryktbarhet och publicitet.266 
 
Russels tes kan betecknas som en kritik av den ”utifrånstyrda” människan. Det är en kritik 
som Waldemar Svensson delar. Svensson hävdar ju att den moderna människan riskerar att 
förlora sin självständighet: 
 

 ”…ibland har jag undrat om inte vår tid med all sin teknik håller på att göra 
människor till andliga reflexmaskiner. De styrs inte inifrån utan får sin andliga 
näring genom att reagera på utifrån kommande impulser”.267  

 
Svensson hävdar att dessa ”opersonliga ’reflexmaskiner’” har alltför lätt att ”dansa” efter de 
”melodier” som kollektivets styresmän spelar.268 Det ekonomiska motivets dominans är 
                                                 
262 Mumford tillhörde ”The New Humanism” i USA. En rörelse som delade de europeiska humanisternas 
civilisationskritik. (Hansson sid 30) 
263 Fras id 190f: Humanismen levde i högre grad kvar i England under 1950-talet än på kontinenten där den mer 
pessimistiska existentialismen fått ett starkare fäste. 
264 Svensson, 1954, sid 88. 
265 Svensson, 1954, sid 88f. Det kan vara värt att nämna att folkrörelse och föreningslivet troligen var mer utbrett 
i Sverige än i Storbritannien. De brittiska professorernas syn torde vara färgad av att levde i ett betydligt mer 
klassuppdelat samhälle. Mumford var liksom Svensson en kritiker av ”maskinåldern” och menade att tekniken 
måste underställas ”människan” för att värna personligheten. Jmf Skovdahl, 1996, sid 85f. 
266 Anders Johnson, Den moderne antimodernisten, i Anders Johnson (red), Värde och värdighet, (Stockholm 
1997) 
sid 59. Anders Johnson tar i sin presentation av Waldemar Svensson upp Russels essä ”Att vara modern” från 
1950, där han uttrycker dessa tankegångar. Svensson hänvisar till Russel flera gånger i Politiska tankelinjer även 
om han inte tar upp honom i sin litteraturförteckning. Även Svensson menar att den moderna tekniken brytit 
sönder de ”historiska utvecklingslinjerna”. 
267 Svensson, 1954, sid 303.  
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kanske det viktigaste uttrycket för denna osjälvständighet, enligt Svensson. Men den 
farligaste konsekvensen är dock statens växande makt, det Svensson kallar ”allstatlighet”.269 
 
Massamhället 
Ett vanligt tema bland civilisationskritiker under 30- 40- och 50-talen var framväxten av vad 
de betecknade som det s.k. massamhället.270 Föreställningen om massamhället fick ett större 
genomslag när den spanske filosofen José Ortega y Gasset, 1930, publicerade sin bok 
Massornas uppror.271 Boken översattes 1934 av Alf Ahlberg till svenska.272 Idén om det 
begynnande massamhället, och massmentaliteten, gick delvis tillbaka på den äldre 
masspsykologin men till skillnad från denna menade tänkare som Ortega att massmentaliteten 
var ett fenomen som vann mark i alla samhällsklasser, inte bara bland de lägre.273 
 
Massmentaliteten antogs ta sig uttryck i en kulturell nivellering, där den breda massans 
värderingar och (o)kunskap överflyglade och infiltrerade de gamla eliterna. Det framväxande 
massamhället präglades av rotlöshet, identitetsupplösning, konformism och opersonliga 
affärsrelationer – eller kort och gott falska leenden. Bidragande orsaker var massmedierna 
och massproduktionen som verkade för standardisering av åsikter och smak. Kvantitet –  vare 
sig det gällde pengar, röster eller publiksiffror – blev viktigare än kvalitativa värden, det 
gemensamma blev viktigare än det särskiljande.274 Massmänniskan utmärktes av att hon var 
ytlig, banal, anonym, sekulär, materialistisk och andefattig.275  Massmentaliteten hotade 
därmed de humanistiska idealen om personlig utveckling och integritet, samt i förlängningen 
själva friheten. Ortega menade även att individens vilsenhet och utsatthet i det moderna 
massamhället kunde förklara uppkomsten av de fascistiska rörelserna med deras, ledarkult, 
antiintellektuella handlingsvurm och storskaliga manifestationer.  
 
Kritikerna av massamhället – ofta tillhörande gruppen ”kulturidealister” – var i regel, likt 
Svensson, även negativt inställda till storstaden. I staden framgick massmentaliteten som 
tydligast.276 Dessa kritiker vände sig även, likt Svensson, mot den tilltagande 
specialiseringen, materialismen och nyttotänkandet. Däremot försvarade de, åtminstone i 
Sverige, som regel demokratin, vilket kan förklaras med att gruppen här dominerades av 
liberaler.277 

                                                                                                                                                        
268 Ibid. Svenssons analys av hur det moderna ”systemet” utvecklas enligt sin egen logik påminner om den tyske 
sociologen Simmels tes om ”kulturens tragedi”. Enligt Simmel objektifieras den mänskliga kulturen i hennes 
artefakter, i vid mening, och denna ”objektiva kultur” blir till sist mäktigare än människan som alieneras av sin 
egen skapelse. Simmel och Svensson delar även analysen av det moderna samhället som abstraherande. Jmf 
Hansson, sid 124f. 
269 I det här sammanhanget kan även en annan brittisk civilisationskritiker nämnas: Aldous Huxley som i sin 
Dystopi Du sköna nya värld skildrade människan som fången i sociala strukturer och utsatt för psykologisk 
manipulation. Inga Sanner, Drömmen om en ny människa, i Runeby, 1998, sid 54. 
270 William Kornhauser, Mass Society, i International Encoclypedia of the Social Scienses, band 10. (McMillan 
1968) 
271 Staffan Källström, Massan, eliten och civilisationens framtid, i Runeby, 1998, sid 36f. 
272 Stensström, sid 86. 
273 Staffan Källström i Runeby, sid 36f. 
274 Mass society  
275 Staffan Källström i Runeby, 1998, sid 29. Crister Skoglund i Runeby, 1998, sid 89.  
276 Staffan Källström i Runeby, 1998, sid: 40f. Mass Society. 
277 Hansson, sid 200. Skovdahl, sid 73. Mass Society. Även Ortega y Gasset försvarade demokratin, i vart fall 
som procedur. REF (var han liberal?) Föreställningen om ”massan” som ett hot mot individen och den fria 
personlighetsutvecklingen finns även hos 1800-talsliberaler som John Stuart Mill och Alexis Tocqueville. De 
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Allstatligheten 
 

”Statens mest utmärkande kännetecken är makten”.278 
 
”Makten får liksom varje annat redskap sitt berättigande av det sätt varpå den 
användes. Det borde i princip inte råda någon tvekan om att maktens verkliga 
legitimation är att den tjänar rätten.”279 

 
För Waldemar Svensson utgör staten mer av ett hot än en möjlighet, vilket får anses vara 
något av en liberal kungstanke. Staten är i Svenssons ögon makthavarnas ”redskap” och dess 
makt måste vara inskränkt, och underordnad ”rätten”. Som framgår av citatet ovan anser 
Svensson att staten optimalt bör vara ett ”redskap” i rättens tjänst. Så är dock sällan fallet. 
Människans vilja till makt är till sin natur är outtömlig, enligt Svensson.280 Han talar ibland 
om ”maktviljans demon” för att beskriv detta hot, som en näst intill djävulsk kraft.281 När 
denna ”demon” behärskar staten blir följderna extra allvarliga. Staten utgör nämligen 
samhällets mäktigaste organisation. Till saken hör att själva maktkoncentrationen hos staten, i 
sig ökar risken för maktmissbruk då makt korrumperar.  
 
Staten utgör för Svensson något av ett ”evigt problem”. Han menar att redan Platon insåg 
behovet av att få statsmakten att tjäna de ”rätta” idealen. Statskonstens kärnproblem är att 
balansera mellan anarki och tyranni. För att lyckas med detta krävs enligt Svensson 
idealistiska riktlinjer att förhålla sig till.282 
 

”Härmed är det grundläggande problemkomplex, som knyter sig till staten, 
åtminstone antytt. Det gäller att undvika anarkien å ena sidan och maktmissbruket å 
andra sidan. Det gäller vidare att ge människors strävan i dessa avseenden en 
utomstatlig, en metafysisk [min kurs.] förankring, som kan ge inriktning åt viljelivet 
och stålsättning i kampen mot anarki och allstatlighet”.283 
 

I citatet ovan framställer Svensson behovet ”att ge” människornas målsättningar en 
”metafysisk förankring” som en nödvändig förutsättning för att människor ska kunna skilja 
goda och dåliga styrelseformer. För Svenssons är det uppenbart den kristna tron, som ska 
utgöra denna metafysiska förankring. Det intressanta med citatet är att Svensson här härleder 

                                                                                                                                                        
talar visserligen mer om den likriktande ”opinionen” än ”massan” men dessa fenomen kopplas å andra sidan ofta 
samman av massteoretikerna. Massan är konformistik, utifrånstyrd och lättmanipulerad.   
278 Svensson, 1954, sid 10. Svensson använder sig även av Max Webers definition av staten som en institution 
med ”våldsmonopol”. 
279 Svensson, 1954, sid 11. 
280 Svensson, 1954, sid 13. 
281 Svensson, 1954, sid 24. 
282 Svensson tar sin idéhistoriska utgångspunkt i Platons statslära och menar att kärnan, eller åtminstone det som 
är värt att ta fasta på, i dennes filosofi är att makten måste tyglas under rätten. Svensson utnämner Platon till 
”rättstatens filosof”.282 Motpolen till Platon är – enligt Svensson – Machiavelli som tvärt emot Platon bejakar 
den otyglade maktviljan. Svensson delar således Platons problemformulering. ”Hotet” kommer från begären och 
människans ”lägre” sidor. De leder för den enskildes del till bundenhet vid det yttre, och själslig splittring – för 
samhällets del leder det till förfall. Han delar däremot inte vad han ser som Platons idé att ”lösa individernas 
problem via staten”. 
283 Svensson, 1954, sid 11. 
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tron ur ett känslomässigt eller moraliskt behov. I vanliga fall tar Svensson tron som 
utgångspunkt för sina resonemang men här är det behovet av den som får fungera som 
utgångspunkt.  
 
En tolkning av detta är att han, likt många andra idealister, inte ser något problem med att s.a.s. 
argumentera ”baklänges”: Den goda moralen förutsätter tron. En alternativ tolkning, som 
åtminstone låter sig göras på ett analytiskt plan, är att han vill vända sig även till dem som inte 
delar hans egna religiösa premisser, men som ändå skulle kunna tänkas acceptera den kristna 
tron som en nödvändig myt eller social funktion.  
 
   * 
 
Hotet från statsmakten är med andra ord inget nytt, enligt Svensson. I det moderna 
sekulariserade, urbaniserade och materialistiska samhället – med sin utvecklade teknik, 
penningekonomi och organisationsstruktur – har det potentiella hotet från staten dock ökat 
markant, menar han. Staten har, under modernitetens villkor, på ett helt annat sätt än tidigare 
kommit att genomsyra hela samhället. Enligt Svensson har följden av detta inte blivit – som 
socialisterna menat – att människorna fått ökad makt över staten. Tvärtom har staten fått allt 
mer makt över människorna, vilka av de styrande lätt manipuleras och omformas till 
beroende klienter. Det finns en likhet mellan Svenssons kritik av tekniken och hans kritik av 
staten. Bägge utgör system som människan skapat för sina egna syften men som hon i 
längden inte kan kontrollera. Istället börjar dessa system fungera efter sin egen logik vilken 
människan i slutändan tvingas följa. 
 
Politikens ökande komplexitet i och med allstatligheten, i kombination med människornas 
ökande beroende av staten för sin försörjning, har även lett till ett förfall av det politiska 
samtalet, enligt Svensson. Den politiska diskussionen har allt mer kommit att domineras av 
egenintresse, cynism och känsloargument.284  
 

”’Den så kallade realismen i modern politik är inte alls någon realism utan ren 
opportunism, brist på moralisk styrka, brist på moralisk fantasi…’”285 

 
”Faktum är att man numera även i de egentliga demokratierna har starka inslag i 
debatten, som mera vädjar till människors intressen och till deras mer eller mindre 
undermedvetna och känslostyrda resonansbotten än till förståndet. 
De demokratiska lärofäderna förutsatte vidare, att individerna var för sig skulle 
lyssna till debatten, pröva argumenten och ta personlig ståndpunkt. Även i det fallet 
har en mycket stark förändring inträtt. Samhället är genomorganiserat till en grad, 
som man för hundra år sedan inte kunde förutse. 
Det finns snart ingen människa, som uppträder och talar om sina egna ståndpunkter, 
sin egen tro eller sina egna logiska slutsatser. Istället talar man i statens, i folkets, i 

                                                 
284 Svensson menar att propagandan fått en allt större betydelse i politiken, vilket han menar hänger samman 
med värdena eller idealens minskade betydelse. En liknande iakttagelse gjorde Herbert Tingsten som dock såg 
lösningen i att ge ”förnuftet” en större roll snarare än att återupprätta värdena. (Skovdahl, 1996, sid 14.)  
285 Svensson, 1954, sid 144. som Svensson inleder fjärde kapitlet i Politiska tankelinjer med detta Citat av 
Chaim Weizmann,. 
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klassens, i partiets, i yrkets, i idrottsrörelsen, i husmödrarnas, i ungdomens, i 
folkpensionärernas eller i kyrkans namn.”286 

 
Orsaken till det politiska samtalets ”förfall” är, enligt Svensson, statens växande makt vilken 
skapar en kollektiv förhandlingskultur där organiserade särintressen försöker kapa åt sig en så 
stor del av den gemensamma kakan som möjligt, utan tanke på allmänintresset. Till 
allstatligheten bidrar även ”det ekonomiska motivets prioritet” genom att detta underminerar 
allt motstånd mot en den starkaste parten, det vill säga staten, som kan köpa sina kritiker. 
Uppgörelser av det här slaget sker oftast i slutna rum.287 Schackrandet, samt de ekonomiska 
motivens dominans i politiken, leder till både bristande perspektiv bakåt och kortsiktighet 
framåt. Därför har den moderna politiken kommit att domineras av tillfälliga kalkyler istället 
för bärande principer.288  
 
Staten tenderar under allstatligheten dessutom att smälta samman med det övriga 
organisationssamhället, enligt Svensson. Staten och de organiserade intressena blir att gå 
hand i hand. Enskilda individer förminskas samtidigt till representanter för olika 
organiserade intressen, personligheten minskar därmed i betydelse och individen kan 
”gömma” sig bakom kollektivet. I detta system blir solidaritet med gruppen viktigare än 
personligt ansvar och rättrådighet. 289  
 
När staten växer tenderar dessutom sambandet mellan makt och rätt att tunnas ut. 
Statsorganisationen blir mer komplex och oöverskådlig och beslutsfattarna får svårare att 
hålla sig till koherenta riktlinjer. Ju större en organisation är, desto abstraktare blir den, enligt 
Svensson.290 Detta tar sig uttryck i ett allt ökande behov av ”mer lagbud, detaljföreskrifter, 
inspektion och exekutiv makt.”291 
 
Den kollektivism som den moderna staten representerar har enligt Svenssons inte mycket 
gemensamt med hans eget ideal om medmänsklig samverkan mellan fria individer. Den 
statliga kollektivismen kännetecknas varken av medmänsklighet eller av fri samverkan. Enligt 
Svensson har staten och intresseorganisationerna istället i allt högre grad blivit redskap för 
kollektiv gruppegoism. Detta är extra farligt, enligt Svensson, eftersom kollektiv – till 
skillnad från individer – saknar ett korrigerande samvete. I kollektivet namn kan individens 
maktbegär och egoism bli helt ohöljd.292  
 
Svensson menar även att allstatligheten leder till ökad makt för byråkratin på de folkvaldas 
bekostnad. Enligt Svensson leder därmed uppkomsten av en väldig ”statsapparat” till att även 
dess främsta företrädare förvandlas till något som kan liknas vid ”systemets fångar”: 
 

                                                 
286 Svensson, 1954, sid 81f. 
287 Svensson, 1954, sid 198f. Jmf Harpsund.  
288 Svensson, 1954, sid 180. Svensson menar även att ”ekonomismen” leder till en tendens mot stordrift som 
påskyndar socialisering. Jmf Marx. Kritiken av dagspolitikens flyktighet förekom hos flera humanister, i 
synnerhet bland de konservativa och tyskinfluerade som gärna ställde politiken i motsatsställning till ”de eviga 
värdena”. Jmf Hansson, sid 195f. 
289 Svensson, 1954, sid 82. 
290 Svensson, 1954, sid 306. Svensson, 1937, sid 104. 
291 Svensson, 1954, sid 306. 
292 Svensson, 1954, sid 73ff. 



 50

”Det är inte fråga om maktkoncentration hos en liten grupp enskilda människor – 
demokratiska statsråd kan på grund av bristande kunskap eller handlingsvilja 
stundom vara på ett nästan rörande sätt hjälplösa i det system av allstatlighet, som de 
är med om att utveckla.”293 

 
Svensson oroas på ett konkret plan av att statens exekutiva funktioner - regeringen och 
myndigheterna – i hans samtid hela tiden stärks på Riksdagens bekostnad. Detta till följd av 
att staten tar sig an allt fler uppgifter. Utvecklingen mot allstatlighet drabbar därmed enligt 
Svensson demokratins själva fundament. Svensson delar med andra ord inte alls Herbert 
Tingstens positiva värdering av en administrativ ”servicedemokrati”. Tvärtom varnar 
Svensson för att man genom att bygga upp en allt starkare stat skapar en maktstruktur som 
lätt kan urarta i totalitär riktning.294  
 
Svensson ser faktiskt de totalitära staterna, som växte fram efter första världskriget, som en 
produkt av moderniseringen. Han vänder sig således emot, den efter andra världskriget, 
populära uppfattningen att de skulle representera något radikalt annorlunda än den 
västerländska demokratin. Svensson tillbakavisar även att de totalitära staterna skulle vara en 
kvarleva från en fördemokratisk tid. Diktaturen är snarare – om inget görs – det logiska 
slutresultatet av de tendenser i den moderna samhällsutvecklingen, enligt Svensson. En 
uppfattning Svensson förvisso delade med en del samtida förespråkare av den s.k. 
totalitarismtesen.295 
 
Totalitarismtesen 
Redan efter första världskriget lanserades begreppet ”totalitarism”.296 Totalitarismtesen gick 
ut på att Sovjetkommunismen och de fascistiska staterna uppvisade liknande drag. Bägge 
systemen, hävdade man, strävade efter total kontroll över samhället genom staten, och bägge 
försökte genom ideologisk propaganda mobilisera hela befolkningens för sin sak.297  
 
Denna teori kunde efter andra världskriget användas för att kompromettera kommunismen 
genom att den kopplades samman med nazism och fascism. Herbert Tingsten och Karl 
Popper hörde till dem som förfäktade denna variant av tesen efter kriget.298 Vissa 
samhällstänkare – varav många med tysk bakgrund – började dock hävda att även västvärlden 
uppvisade totalitära drag. De menade pekade på att de kommunistiska och fascistiska staterna 
kunde ses som extremfall av byråkratins expansion och det alltmer organiserade samhället. 299 
Svenssons kritik av ”allstatligheten”, som främst kommer till uttryck i Politiska tankelinjer 
från 1954, bör ses mot bakgrund av denna diskussion kring ”totalitarismtesen”. 
 

                                                 
293 Svensson, 1954, sid 183. 
294 Svensson, 1954, sid 184. 
295 Ibid 
296 Nationalencyklopedin, band 18 (Höganäs 1995), uppslagsord: ”totalitarism”. 
297 SkovdahlT sid 187ff 
298 Fras id: 158f. 
299 Fras sid 133f 145f. Skovdahl, 1992, sid 221ff. Den modifierade tesen framfördes i tydligast form av den 
marxistinfluerade Frankfurtskolans filosofer, Theodor Adorno och Max Horkheimer, i boken Upplysningens 
dialektik 1947. Mer indirekt framfördes tesen även i Hannah Arendts bok The Origins of Totalitarianism 1951, 
där hon ville beskriva nazistatens rötter i 1800-talets kolonialpolitik. Arendt menade även att det utmärkande för 
de totalitära staterna var ”system-manin”, viljan att helt och hållet omforma verkligheten efter en given mall. 
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Totalitarismtesen hänger även samman med tesen om ”massamhället”. Enligt flera 
samhällstänkare på 30-, 40-, och 50-talen utgjorde massamhällets rotlösa individer en ideal 
förutsättning för framväxten av rörelser med totalitära budskap, och i förlängningen 
uppkomsten av totalitära stater. Det var nedbrytningen av traditionella värden och 
gemenskaper som, enligt dessa teoretiker, hade banat väg för samtidens masspropaganda, 
massorganisationer och ökat centralstyre. 300 
 
Moderniteten som hot mot den personliga friheten – analys 
Svenssons bild av det moderna samhället är övervägande negativ. Det skapar andlig splittring 
och förvirring, utarmar personligheten, minskar idealiteten samt främjar cynism och 
ansvarsflykt. Den tilltagande organiseringen av samhället stärker dessutom ”systemen” på 
individens bekostnad. Staten intar här en särställning, i egenskap av den största och 
mäktigaste organisationen. Men Svenssons kritik drabbar organisationssamhället som sådant, 
inklusive storföretagen med dess tilltagande specialisering, arbetsdelning och reklam. 
Människorna, inklusive beslutsfattarna, reduceras i detta samhälle till vad som, enligt 
Svensson, kan liknas vid ”kuggar i maskineriet” eller ”systemets fångar”.  
 
I det moderna samhället ersätts kreativitet, moral, ansvarstagande, rättrådighet och 
självständighet med njutningslystnad, girighet, resursslöseri, Gudlöshet och cynism. 
Samhället präglas dessutom alltmer av materialism, abstrahering och kvantifiering. Svensson 
betecknas det som uttryck för ”andlig nyfattigdom”. Moderniseringsprocessen har helt enkelt 
brutit ned det gamla samhällets ideal utan att kunna ersätta dem, vilket i sin tur gett fritt 
spelrum för andliga irrläror och människans naturligt svaga sidor. Den moderna människan 
har, i sin faustiska teknikiver, skapat ett samhälle som likt Frankensteins monster hotar att 
förslava och förgöra sin skapare. 
 
Waldemar Svenssons hotbild kan analytiskt indelas i två kategorier. Hotet är dels 
institutionellt. Individen blir alltmer beroende av samhället för att klara sin försörjning. Detta 
har sin förklaring ökad specialisering, arbetsdelning och teknikutveckling samt i staten och 
organisationernas ökande makt. Svensson beskriver gärna det moderna samhället som ett 
”system”, ”maskineri” eller en ”apparat”,301 där den enskilda människan har mycket svårt att 
påverka förutsättningarna för sitt liv. 
 
Men hotet är även mentalt. Det moderna samhället är oöverskådligt, storskaligt, teknisk och 
abstrakt. Individen upplever sig därför lätt som maktlös. Samhällets komplexa, mångtydiga 
och abstrakta karaktär underminerar alla ideal och värderingar eftersom det blir svårt att följa 
enkla och entydiga moralregler. Denna normlöshet försvagar individens självständighet 
eftersom hon därmed inte har tillgång till någon ”inre kompass” att orientera sig efter. 
Svensson återkommer på flera ställen till att den moderna människan är andligen ”splittrad”, 
vilket gör henne till ett lätt offer för de växande opersonliga krafterna. 
 

                                                 
300 Mass Society. Förutom de redan nämnda – Adorno, Horkheimer och Arendt – var bl.a. Erich Fromm och 
Karl Mannheim inne på dessa resonemang. 
301 Metaforer som ”Systemet” eller ”maskineriet” ställs ofta i motsats till ”livet” eller det ”naturliga”. Ett 
exempel från Svensson, 1954, sid 293: ”Ett samhällsmaskineri som i sin stela, byråkratiska funktion mal 
ungdomsdrömmar och livsvärden till stoft emellan sina paragrafer”. 
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I Svenssons hotbild kan man även analytiskt urskilja en kontingent respektive en inkontingent 
del. Det inkontingenta – eller oföränderliga – inslaget härrör från människans ”natur”. Hennes 
frihet gör att hon kan välja fel och, till sin egen och samhällets olycka, vända sig bort från 
Gud. Det rör sig då om ”klassiska” begär såsom maktvilja, girighet och njutningslystnad. 
 
Den kontingenta – föränderliga – delen härrör däremot från det moderna samhället, vilket 
dels underminerar förutsättningarna för att leva i enlighet med kristendomen och utveckla en 
personlig frihet, dels ökar risken och lockelsen att välja fel. 
 
 
De felaktiga lösningarna 

”På vitt skilda vägar söker man i vår tid lösa problemen. Den ryska klasskampen, 
den tyska raskampen, den rationalistiska otron, den lidelsefulla vantron, den 
vetenskapliga självtillräckligheten och den religiösa bortvändheten: Man accepterar 
bara en del av livets mångfald och underkänner resten. Men kulturen tål inte vid 
denna sönderdelning.”302 
 

Svensson ägnar sig inte bara åt att beskriva moderniseringsprocessens faror. Han kritiserar 
även olika ”lösningsförslag” – eller andra ”svar” på hoten. Distinktionen, mellan 
moderniseringen som sådan och dessa alternativa ”svar” utgör egentligen en analytisk 
konstruktion från min sida. För Svensson utgör de felaktiga svaren en viktig del av själva 
hotbilden. ”Svaren” skiljer sig dock från ”hoten” genom att de utgör artikulerade teser om hur 
människan ska orientera sig i det moderna. 
 
Enligt Svensson går de felaktiga lösningarna ut på att förenkla tillvaron genom att lyfta fram 
en del av livets mångfald och göra denna till dogm istället för att se till helheten. Det mest 
fundamentala misstaget med dessa andra svar – ”irrläror” med Svenssons ord – är dock att de 
ser människan som sig själv nog och alltså inte erkänner behovet av ett religiöst fundament i 
människans liv. De utgör således sekulära – och därmed otillräckliga - ”religionssurrogat”, 
enligt Svensson.303  
 
Huvuddelen av Svensson kritik ägnas åt olika former av rationalism och vetenskapstro. För 
att återknyta till Bernt Skovdahls termenologi kan man säga att det är den ”absoluta 
framstegstanken” – tesen att utvecklingen ger oss både medel och mål – som Svensson 
angriper.304 Denna föreställning ser Svensson som den mest utbredda vanföreställningen. Jag 
kommer att behandla Svenssons kritik av vetenskapstron i avsnittet Förnuftstro och 
ingenjörskultur för att därefter, i avsnittet Samhälls- och beteendevetenskaperna, fördjupa 
mig av hans kritik mot tillämpningen av vetenskapen i politiken. I avsnittet Frihet, vetenskap 
och ödestro relaterar jag hans vetenskapskritik till hans frihetssyn. 
 
Svensson vänder sig även mot olika former av hedonism, voluntarism och ”mytism”, d.v.s. de 
idéer som hävdar att känslan, viljan eller lögnen kan ge oss ”svaret” eller mening och frihet i 

                                                 
302 Svensson, 1937, sid 128f. Återgett i Svensson, 1967, sid 7f. 
303 Svensson, 1937, sid 85ff. 
304 Den ”absoluta framstegstanken” nådde sin höjdpunkt under 1800-talet men försvagades efter första 
världskriget. Bernt Skovdahl menar att man kan se 1800-talets utvecklingsoptimism som en sekulariserad 
variant av tron på den gudomliga försynen. (Skovdahl, 1996, sid 93.) 
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livet.305 Svenssons kritik av dessa ”lösningsföslag” behandlar jag i avsnittet Totalitarism, 
hedonism och voluntarism.   
 
Det finns även en annan grupp ”lösningsförslag” som Svensson kritiserar och som jag tar upp 
i slutet av detta kapitel, i avsnittet Humanism, kyrklig despotism och världsfrånvändhet. 
Dessa faller lite utanför den ovan skisserade ramen. Det rör sig om dels om den sekulära 
humanismen, dels den kristna ”bortvändheten” samt den kyrkliga ”despotismen”. Dessa 
”lösningar” skiljer sig från de ovan nämnda då de delar många av Svenssons idealistiska 
premisser och, till skillnad från de verkliga ”irrlärorna”, kan sägas vara ”besläktade” med 
Svenssons egen lösning.  
 
Förnuftstro och ingenjörskultur  

”…människan [är] ingalunda en renodlad förnuftsvarelse av det slag man tänkte sig 
under 1700-talet. De emotionella krafterna spelar även på samhällslivets område en 
lika stor roll som förnuftsresonemangen.” 306 
 
”Om hela vår kultur är ett ingenjörsproblem, så finns det å ena sidan ingen anledning 
att taga avstånd från storstäderna och de materialistiska värderingarna. Men då finns 
det å andra sidan inte heller någon verklig grund för frihetskraven och demokratien.” 
307  
 

Waldemar Svenssons kritik mot rationalismen handlar dels om att den överbetonar 
människans förnuftighet gällande hennes beteende, dels om att den överbetonar människans 
förmåga att förstå samhället med förnuftiga metoder. Den överdrivna vetenskapstron, 
tekniktron och materialismen utgör alla utlöpare av denna rationalism, enligt Svensson. Han 
är som sagt inte i sig fientligt inställd till vare sig vetenskap, teknik, förnuft eller materiell 
utveckling. Det Svensson kritiserar är den felaktiga tron att dessa är tillräckliga för att ge 
människan mål och mening eller för att förstå samhället. Den naiva förnuftstron utgör 
därmed en av de största farorna – inte lösningen – på samtidens problem, enligt Svensson. 
 
Rätt använd kan tekniken ge oss bättre förutsättningar för ”andlig utveckling”, eftersom den 
minskar vårt beroende av naturen. Men då måste förnuftet inse sina begränsningar. förnuftet, 
tekniken och den materiella utvecklingen kan bara vara instrument, enligt Svensson. 
Människans mål hör till den ”andliga” sfären som ligger bortom dessa.308  
 
Många tänkare har dock inte insett förnuftets begränsning, vilket Svensson ser en stor fara 
i.309 Förnuftet och dess utlöpare kan nämligen lika gärna leda människan fel ifall de inte ställs 
i några verkliga ideals tjänst. Utan ”human målsättning, moralisk kraft och andlig frihet” kan 

                                                 
305 Svensson använder inte själv begreppen ”hedonism” eller ”voluntarism” utan de ska här ses som analytiska 
begrepp. Den ”religiösa bortvändheten” kommer jag att behandla i samband med kristendomen i kapitlet ”Den 
rätta lösningen”. 
306 Svensson, 1954, sid 81. 
307 Svensson, 1954, sid 237f. 
308 Svensson, 1954, sid 305f. 
309 Under mellankrigstiden fanns det många som förespråkade att teknokraterna – de vetenskapliga experterna – 
borde ges större inflytande på politikernas bekostnad. Vissa gick så långt att de ville ersätta demokratin med 
teknokrati. Christer Skoglund i Runeby, 1998, sid 98. 
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tekniken komma att bidra till ”ännu värre former av träldom och tyrrani”, skriver han.310 Den 
ensidiga materialismen och rationalismen utgör i själva verket ett hot mot den personliga 
friheten eftersom den ger en felaktig ”lösning” (eller en icke-lösning) på människans 
problem. 
 
Vetenskapen kan inte ge oss mening då den till sin natur ät objektiv och opersonlig, till 
skillnad från trosupplevelsen som är personlig och ”oupplösligt förbunden med den enskilda 
människan och den situation vari hon befinner sig”, enligt Svensson. De moraliska och 
mellanmänskliga frågorna hör hemma i den senare sfären – inte i den förra. Det är av största 
vikt att denna boskillnad upprätthålls och att inte ”ena sidan” får överhanden. 311 
 

”Kristendomen är nödvändig för samhällets moraliska grundval. Lika nödvändig är 
vetenskapen i allmänhet och naturvetenskapen i synnerhet för samhällets materiella 
utveckling… Emellan vetenskap och religion ha under gången tid svåra 
motsättningar uppstått. Ibland har det sett ut, som om tänkande människor skulle stå 
inför alternativet: Religion eller vetenskap. Åtskilliga dröja kvar vid denna 
motsättning… Problemet har emellertid förlorat sin skärpa. Det är å ömse sidor en 
fråga om självbegränsning.”312 
 

Tesen att teknik och vetenskap kan ge oss mål och mening har ofta framförts med goda 
intentioner, enligt Svensson. Men de vetenskapliga idealister som velat ersätta religionen med 
vetenskap har i själva verket levt på ”andligt arvegods” från kristendom – dock utan att de 
förstått det själva. Men denna godtrohet är farlig, enligt Svensson. Den riskerar nämligen att 
underminera själva det arv den lever av. 313 
 

”…den långa sekulariseringsprocessen, som burits upp av den vetenskapliga 
livssynens konflikter och samspel med de religiösa troslinjerna, [har] lett till att 
dessa senare utarmats och förtunnats intill rena kraftlösheten. Den vetenskapliga 
sakligheten och det tekniska skapandet har absorberat själskrafterna. Även om 
livssyn och hållning alltjämt är präglade av kristendomen, gäller för flertalets del, att 
de inte är engagerade av dess ideal. Man lever på andligt arvegods och det kristna 
budskapets efterklang.”314 

 
Denna vetenskapligt-rationella hybris var som starkast under 1800-talet, enligt Svensson. Han 
nämner Auguste Comte och Herbert Spencer som två viktiga representanter för denna. Comte 
ville å sin sida explicit sätta vetenskapen i religionens ställe medan Spencer förklarade att 
”den sociala utvecklingen skulle skapa en ny människotyp, som inte ville och knappast ens 
kunde göra något ont”. Kristendomen ansågs därmed inte längre fylla någon funktion. Men 
under 1900-talet har vi ”fått lära en annan läxa”, menar Svensson:315 
                                                 
310 Svensson, 1954, sid 306. 
311 Svensson, 1967, sid 34f. Den tekniskt-vetenskapliga utvecklingen har, enligt Svensson, ”slitit sönder de 
historiska utvecklingslinjerna” och därmed slitit loss människan ur sitt sammanhang. Att tro och vetande bör 
hållas isär men samtidigt kan fungera i harmoni med varandra var en vanlig föreställning inom den idealistiska 
traditionen. Jmf Stenström, sid 45f. 
312 Svensson, 1937, sid 113f. 
313 Svensson, 1937, sid 59. 
314 Svensson, 1954, sid 308.  
315 Svensson, 1967, sid 34. 
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”Säkert är, att 1890-talets naturvetenskapliga världsbild ohjälpligt är sprängd. 
Oerhörda framsteg ha vunnits på de mest skilds områden, men ingen kan för 
närvarande av allt detta material sammanfoga en helhetsbild.”316 

 
”En ’naturvetenskaplig livsåskådning’ existerar ej längre. Vad som har funnits av det 
slaget är sönderbrutet. Nittiotalets väldiga kunskap har krympt ihop eller rättare sagt 
vetenskapsmännen ha blivit mindre, allt efter som kunskapen blivit större… I varje 
fall ha vetenskapsmännen nu ingen lust att fungera som den nya tidens präster, 
såsom August Comte en gång profeterade om.”317 
 
”Motsättningen emellan tro och vetenskap har avvecklats genom en fördjupad 
vetenskaplig forskning, vilken nått fram till insikten om sin egen begränsning.”318 

 
Svensson hävdar alltså att vetenskapsmännen själva insett att vetenskapliga resultat aldrig är 
slutgiltiga och att vetenskapen inte kan lösa några moraliska problem.319 Citaten ovan visar 
att Svensson, samtidigt som han vill betona vetenskapens begränsningar, hyser en auktoritativ 
tilltro till den vetenskapliga verksamheten. Svensson försöker med andra ord att ”vända 
vetenskapen mot sig själv”. Detta har varit något av en standardfigur för dem som velat 
försvara religionens förenlighet med den vetenskapliga världsbilden.320 
 
Det kan möjligen tyckas problematiskt att han här själv gör sig skyldig till samma 
hopblandning av utom- och inomvetenskapliga kriterier, som han så starkt kritiserar, när han 
hävdar att ”fördjupad forskning” – det vill säga vetenskapen själv – kunnat visa på 
vetenskapens egna begränsningar.  
 
Samhälls- och beteendevetenskaperna 

”Psykologerna ha inte den exakta naturvetenskapens möjligheter att kontrollera 
varandras resultat. Detta har i hög grad medverkat till vetenskapens splittring. Ehuru 
psykologien kunnat uppvisa viktiga detaljresultat… har den därför inte bidragit till 
en harmonisering av människornas uppfattning om sig själva och världen. Snarare 
har den medverkat till en ytterligare splittring av en förut söndertrasat idégrund.”321 
 
”En fördjupad forskning har understrukit hur mycket det individuella, det unika hos 
varje enskild människa betyder. Därför kan inte psykologin uppträda med den 
auktoritet som naturvetenskapen gör och inte heller utnyttja den exakta vetenskapens 
experimentella sanningskontroll.”322 

 

                                                 
316 Svensson, 1937, sid 67. 
317 Svensson, 1937, sid 86f. 
318 Svensson, 1937, sid 67. 
319 Svensson, 1967, sid 14 och 34. De nya vetenskapliga rönen under 1900-talets första decennier – 
relativitetsteorin och kvantmekaniken – togs av många till intäkt för att vetenskapen inte kunde tillhandahålla ett 
enhetligt fundament för världsbild och tänkande. Jmf Thord Silverbark, Den nya fysiken och kunskapens 
möjligheter, i Runeby, 1998, sid 110ff, 120. 
320 Jmf Kjell Jonsson, Harmoni eller konflikt: förhållandet vetenskap-religion, (Stockholm 1999), sid 159f. 
321 Svensson, 1937, sid 69. 
322 Svensson, 1967, sid 31. 
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Waldemar Svenssons vetenskapskritik går, som sagts, ut på att vetenskapen har sina 
begränsningar. Vetenskapen hör hemma i den opersonliga sfären. Det vetenskapliga studiet 
av människan blir därmed problematiskt, enligt Svensson, eftersom det lätt överskrider denna 
gräns och då reducerar människan till ett objekt.323  
 
Beteendevetenskapen har en tendens att vilja tala om vad som är bäst för människan i analogi 
med en ingenjör som talar om vad som är bäst för en maskins funktionalitet, menar Svensson. 
Den moraliska dimensionen faller då lätt bort vilket skapar falska föreställningar om att 
människan, och samhället, kan omformas enligt ett förment objektivt ideal.324 
 
Svenssons kritik av humanvetenskaperna är inte minst riktad mot den sociala ingenjörskonst 
som stod högt i kurs under hans tid.325 När Svensson i Kristendom och samhällsbyggande tar 
upp makarna Myrdals tre år tidigare utgivna bok Kris i befolkningsfrågan så delar han 
visserligen deras problemställning men tar avstånd från deras ”materiella” lösning. Enligt 
Svensson beror paret Myrdals problem – den minskande nativiteten – inte i första hand på 
materiella orsaker utan på att svenskarna tappat ”lusten att leva”. Detta är, enligt Svensson, i 
grunden är ett ”andligt” problem, som inte nödvändigtvis kan lösas med social ingenjörskonst 
och ökad materiell standard. Den rationalistiska samhällssynen tenderar dock, enligt 
Svensson, att ensidigt utmynna i materiella lösningar eftersom den bara kan hantera det 
kvantifierbara. 326 
 
Det kan nämnas att Svensson här går på tvärs inte bara med makarna Myrdal utan även med 
Bertil Ohlin som sedermera skulle bli folkpartiledare under Svenssons aktiva tid som 
politiker. Både Ohlin och Gunnar Myrdal var verksamma som nationalekonomer vid 
Handelshögskolan i Stockholm och de kan sägas vara tydliga representanter för den 
”rationalism” Svensson angriper.327 Med den terminologi jag använt ovan utgjorde de bägge 
nationalekonomerna typiska representanter för gruppen ”teknokratiska reformister”. 
 
Svensson varnar i Politiska Tankelinjer för den ”till synes oskyldiga och allmänt utbredda 
saklighet [min kurs.], som kännetecknar vår tid”. Det är en saklighet som gärna likställer det 
förnuftiga med det mätbara, och ofta gör det i ekonomiska termer. Som exempel på detta tar 
han en nationalekonom som under 1950-talet ska ha yttrat att det var ”ett stort slöseri” när ett 
uppbåd av civila, polis, soldater och flyg sattes in för att leta reda på tre barn som gått vilse i 
skogen. Ekonomens yttrande är – enligt Svensson – ett exempel på hur man, ofta genom en 

                                                 
323 Psykologin försökte tidigt ta efter naturvetenskapens arbetsmetoder (Inga Sanner i Runeby, 1998, sid 43) 
Liknande kritik framfördes av andra företrädare för humanismen. I synnerhet vände man sig mot behaviorismen 
och psykoanalysen som man menade gav en splittrad och ofri bild av människan. Se Hansson, sid 187ff. 
324 Föreställningen om en ”formbar” människa är enligt Skovdahl typisk för 1900-talet och var extra utbredd 
under mellankrigstiden. Denna tanke skiljer sig från den äldre idealistiska traditionen där människan stod inför 
valet mellan gott och ont. Skovdahl, 1996, sid 102. 
325 Inga Sanner i Runeby, 1998, sid 52, 71. Inga Sanner menar att 1930-talets kris av många sågs som en kris för 
ideologierna. Istället satte man sitt hopp till vetenskapen som ”social ingenjörskonst”. Psykologin sågs av 
anhängarna i praktiken som en ersättning för religionen, menar Sanner. 
326 Svensson, 1937, sid 100. 
327 Bertil Ohlin och Gunnar Myrdal hade dock en ganska skild syn på vilka ”materialistiska” åtgärder som borde 
vidtas, inte minst gäller det synen på planhushållning. Jmf. Claes Henric Sivén, ”Perspektiv på 
Stockholmsskolan”, Ekonomisk debatt nr 4, (1987). Gunnar Myrdal, ”Den förändrade världsbilden inom 
nationalekonomin” i Samhällskrisen och socialvetenskaperna (Stockholm 1935), sid. 7ff. 
Bertil Ohlin, Fri eller dirigerad ekonomi, (Stockholm 1982) sid. 7. (originalutgåva, 1936). 
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förment vetenskaplig täckmantel, räknar på människors värde i kvantitativa, ekonomiska 
termer.328 
 
Rationalisterna begår ett dock tankefel när de objektifierar människan, enligt Svensson. Den 
ena människan kan nämligen inte mätas med den andra via en rationell skala. Enligt 
personlighetsprincipen är varje mänsklig varelse ”någonting för sig själv”. Hon ”har ett mål i 
sig” och kan därför inte objektifieras, jämföras eller reduceras till ett medel eller en sak.329. 
Människan är inte utbytbar, hennes värde kan inte mätas, eller ens begripas. Svensson 
uttrycker det genom formeln att människan har värdighet inte värde.330Han går så långt att 
han betecknar samtidens utbredda saklighet som ”materialistisk förgiftning”.331 
 
En annan variant av denna förmenta ”saklighetsideologi” ser Svensson i den förment 
objektiva eller ”realistiska” bilden av politiken. Sakligheten har här lett till ett jämställande av 
politik med Machiavellistisk cynism och maktspel och därmed indirekt legitimerat ett sådant 
beteende.332  
 
Svenssons analys av den politiska realismen kan beskrivas som att denna lära betraktar 
politiken – felaktigt – som en ”separat sfär” med egna ”spelregler”. Men enligt Svensson kan 
inte politiken betraktas separat från samhället i övrigt. Politiken måste istället, enligt 
Svensson, grundas på vår ”allmänna uppfattning om livet och tillvaron”. Det Svensson syftar 
på här är ytterst personlighetsprincipen och den kristna metafysiken: ”Livet är odelbart och 
samhällets grundvalar är liksom tillvarons i övrigt av ideell art”.333 Svensson varnar alltså för 
en ”mekanistisk” syn på politik och ställer s.a.s. det vetenskapligt specialiserade studiet av 
politik mot sitt eget holistiska betraktelsesätt.334  
 
Svensson riktar på samma punkt kritik mot vissa av de politiska ideologierna. Marxismen, 
socialdarwinismen och i viss mån även den ”äldre liberalismen” har alla, enligt Svensson, 
drag av ”falska analogier”, hämtade från geometrin, matematiken och biologins område.335 
Marxismen och kommunismen har enligt Svenson använt sig av kvasivetenskapliga och 
överrationella teser för att fullständigt underordna individen under kollektiva mål.336 
Svensson ser kommunismen som en produkt av materialism och rationalism. Den är med 
Svenssons ord: ”ett logiskt resultat av den västerländska materialismens antikristna 
idélinjer”.337 
 
 
 
 
                                                 
328 Svensson, 1954, sid 73f. Observera att termen ”saklighet” både anspelar på ”sak” och ”rationalitet”. 
329 Ibid Jmf John Landqvists kritik av den naturalistiska synen på människan. Stenström, sid 47. 
330 Svensson, 1954, sid 74. 
331 Ibid 
332 Svensson, 1954, sid 28ff, 59ff 
333 Svensson, 1954, sid 300f. 
334 Ibid 
335 Svensson, 1954, sid 301. Dessa ideologier har sina rötter i 1800-talet, men det gäller även moderniteten som 
sådan. Det mekanistiska betraktelsesättet är en del av den moderna åskådningen. 
336 Svensson, 1954, sid 73. 
337 Svensson, 1945, sid 309. Svensson hävdar detta i polemik mot dem som ser kommunismen som uttryck för 
”österländsk despotism och barbari”. 
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Frihet, vetenskap och ödestro  
”Går man till de stora frågorna om viljans frihet och människans ansvarighet har 
psykologin inget svar att ge. Den judiske religionsfilosofen professor Hugo Bergman 
avfärdar själva frågeställningen som ovetenskaplig. Han skriver: ’Visserligen kan 
människans frihet inte bevisas, ty ett bevis är blott möjligt inom det logiska tvångets 
område, och friheten lösgör sig sålunda eo ipso ur bevisets ram. Men å andra sidan 
ligger det ingen motsättning mellan vetenskapens deterministiska krav och 
människans tro på sin frihet, ty vetenskapens krav är blott metodiskt. Till sitt väsen 
förblir vetenskapen ofullbordad, ständigt på väg, och aldrig lyckas den bli färdig 
med sin analys av människan. Aldrig blir den i stånd att förvandla människolivet till 
matematisk ekvation, vars lösning i förväg är avgjord.”338 

 
Svensson menar att det mekanistiska betraktelsesättet, liksom viljan att göra människan till ett 
vetenskapligt objekt, egentligen är ett uttryck för ödestro – ett försök att fly friheten och det 
moraliska ansvaret – vilket står i strid med den kristna läran.339 Om så klädd i vetenskaplig 
dräkt, är determinismen alltid ett ”sjukdomstecken” hos samhället, enligt Svensson. Han 
skriver, med hänvisning till Martin Buber att: ” i ’de sjuka tiderna’ det orsaksbundna växer 
till en dominans, som blir till ett kvävande öde.”340 Enligt Svensson är det den omvälvande 
tekniska utvecklingen – som gett upphov till denna ödestro i samtiden.341 
 
Totalitarism, hedonism och voluntarism   

”De moderna diktaturerna med sin mytologi och sin masspropaganda har f.ö. visat 
att ett folkflertal i vissa situationer helt kan ryckas loss från logik och förnuft. 
Nationalism, klasskampsförkunnelse och rashat har därvid visat sig höra till de 
starkaste vapnen”.342 

 
Fascismen, hedonismen och övermänniskoidealet utgör alla exempel på 
irrationella reaktioner gentemot den dominerande rationalismen. Svensson 
fördömer alla dessa alternativ. Min tolkning är att han ser dem som klart sämre 
alternativ än rationalismen. Men ändå är det rationalismen som merparten av hans 
kritik ägnas åt. Det har sin förklaring i att rationalismen är den dominerande 
ideologin i den svenska debatten och den ideologi som legitimerade 
moderniseringen. De irrationella idealen utgjorde däremot endast marginella 
företeelser i den svenska kontexten. 
 

                                                 
338 Svensson, 1967, sid 32f. 
339 Svensson avfärdar även predestinationsläran 
340 Svensson, 1967, sid 43. 
341 Svensson, 1954, sid 177f. Svensson tar på flera ställen avstånd från ödestron. En av hans huvudteser är ju att 
människan har en fri vilja. Men han hävdar samtidigt, möjligen i strid med sina egna teser, att det inte (i 
praktiken?) finns någon återvändo från det den tekniska utvecklingen. I samband med att han tar upp 
atombomben över Hiroshima 1945, skriver han ”Den tekniska utvecklingen i sin nuvarande fas kan varken 
hejdas eller behärskas”. Möjligen ska detta yttrande tolkas som ett praktiskt konstaterande snarare än ett logiskt 
postulat. Jmf Svensson, 1954, sid 301. Kritik mot ”ödestro” har varit vanligt bland liberaler, i synnerhet under 
1900-talet. Det beror inte minst på att ödestron var ett viktigt inslag i den marxistiska historiefilosofin, som 
aktualiserades i och med ryska revolutionen. Bland liberala kritiker av ödestron kan nämnas Karl Popper och 
Herbert Tingsten. (Skovdahl, 1996, sid 74.) 
342 Svensson, 1954, sid 81. 
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De totalitära ideologierna, nazismen och kommunismen, var för Waldemar 
Svensson självskrivna hot. De totalitära staterna utgjorde på många sätt motpolen 
till Svenssons egna ideal. Men Svensson menar samtidigt att ledarna för dessa 
länder, till skillnad från ledarna i väst, förstått människans psykologiska behov av 
ideal liksom de insett förnuftets begränsningar.343 Problemet är bara att de ideal 
de totalitära staternas ledare framför, enligt Svensson, i själva verket är 
förkastliga myter. Istället för den kristna personlighetsprincipen har det brutala 
våldet, maktviljan, ledardyrkan och den fullständiga kollektivismen gjorts till 
ledstjärnor i dessa länder.344 
 
Även om Svensson hävdar att den kommunistiska läran är en produkt av 
”västerländsk materialism” så menar han den i sin praktik delar många av 
nazismens irrationella drag. Individen underordnas till exempel i bägge 
idésystemen kollektivet helt och hållet. Gemensamt för nazism och kommunism 
är också att ”myten”  eller den medvetna lögnen spelar en väsentlig roll. Istället 
för att, som i väst, överbetona förnuftet så överbetonas i dessa system viljan och 
känslan. De kollektiviska ideologierna bygger i hög grad sin praktik på en 
förment gemenskapskänsla.345 
 
Svensson menar att uppkomsten av de totalitära ideologierna ska ses som ett 
symptom på västerlandets andliga kris. Hos Svensson fungerar dessa läror, i 
första hand, som en ”hotbild” som han använder sig av för att underbygga sin tes 
om riskerna med vissa drag hos det moderna samhället. Det faktum att de flesta 
svenskar uppfattades dem just som hot gör att Svensson inte i detalj behöver 
argumentera för varför dessa ”alternativ” är felaktiga. 
 
En annan idériktning som enligt Svensson överbetonar känslan är hedonismen, vilken främst 
legitimeras av den s.k. laissez faire-liberalismen.346 Svensson är här inte lika explicit i sin 
kritik. Men den framgår tydligt när Svensson går till storms mot nöjesindustrin, 
konsumtionskulturen och alkoholförsäljningen (se även avsnittet om ”ekonomism” i kapitlet 
”Hotet”).347 Laissez-faireliberalismen gör nämligen i praktiken, om än inte nödvändigtvis i 
teorin, lustprincipen (hedonismen) – d.v.s. känslan/begäret – till rättesnöre. Den bortser 
därmed från människans behov sammanhang och ”metafysisk förankring”.348  

                                                 
343 Svensson, 1937, sid 86. Svensson, 1954, sid 196. Svensson karaktäriserar kommunismen och nazismen som 
”nya religioner”. Enligt Svensson är nationalismen, som flitigt används av de totalitära staterna, den enda kraft 
som på allvar lyckats utmana det ”ekonomiska motivet”  
344 Svensson, 1954, sid 180. Svensson var över huvud taget en stark motståndare till alla former av militarism. 
Han är även kritisk mot den allmänna värnplikten som han menar befrämjar kollektivism och nationalism  
345 Svensson syn på nazism och kommunism överensstämmer i hög grad med Alf Ahlbergs. Denne såg de 
totalitära ideologierna som ”världsliga religioner” som vunnit mark till följd av de kristet-humanistiska värdenas 
försvagning i samtiden. Både Svensson och Ahlberg menade att det behövdes ett positivt alternativ för att stoppa 
de nya ”irrlärorna”. Se Hansson, sid 13f. 
346 Hedonismen förespråkades än mer explicit av de så kallade primitivisterna. Dessa nämnder dock ej Svensson. 
(jmf Hansson, sid 177.) 
347 Låt gå-liberalismen kritiseras explicit i det frisinnade programmanifestet från 1933 för att vara en dogm. 
Författarna (vilken en är Svensson) vill där frångå principen både på handelns och sedlighetens område.  Jmf 
Riktlinjer, sid 34, 63. 
348 Svensson, 1954, sid 202. Jmf Martin Wiklunds sammankoppling av nyliberalism och hedonism. 
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Svensson delar som sagt inte det – laissez faire-liberala – frihetsbegrepp som går 
ut på att vad människor väljer är oväsentligt så länge de är fria att välja.349 
 
En tredje lära – eller ”lösningsförslag” – som Svensson kritiserar är den nietzcheanskt färgade 
”övermänniskofilosofi” som, särskilt bland vissa intellektuella, vann ett bredare genomslag 
efter sekelskiftet och som bejakar individens ohämmade vilja.350 Även denna lära strider, 
enligt Svensson, mot personlighetsprincipens metafysik.  
 

”…när en självtillräcklig maktmänniska, utan respekt för vare sig mänsklig eller 
gudomlig ordning, söker överskrida det mänskligas gränser och bli en övermänniska 
eller en ’människogud’, är all höghet borta. Då ramlar hon ned igenom det sant 
mänskligas alla över- och mellanskikt och förvandlas till en omänniska, vars 
personlighet [min kurs.] råkar i upplösning och i grund fördärvas”351 

 
* 

 
Humanism, kyrklig despotism och världsfrånvändhet  
Waldemar Svensson eget ideal var, som sagt, förankrat i den humanistisk-idealistiska 
traditionen och personlighetsfilosofin. Ändå riktar han kritik mot humanisterna på två 
avgörande punkter. Det gäller dels draget av elitism, dels försöken att ersätta religionen med 
humanistiska studier. Svensson menar att humanismen aldrig bli en lära för folket. 
Humanistiska studier är, i praktiken förbehållet en liten elit.352  
 
Den sekulariserade humanismen begår dessutom, enligt Svensson, samma misstag som de 
verkliga ”irrlärorna”. Den tror att människan kan klara sig utan Gud.353 Humanismen blir 
därmed även den ett förment religionssurrogat. Humanistiska studier kan dock aldrig ersätta 
trons innerlighet, enligt Svensson. 354  
 

                                                 
349 Jmf det formalistiska frihetsbegreppet. Svensson kritiserar inte explicit laissez-faire liberalismen utan i det 
fallet rör det sig om en slutledning från min sida. 
350 Detta är i varje fall Svenssons tolkning av detta ideal, en tolkning som var ganska allmän. Se även  Hansson 
sid 99f. En viktig föregångare för denna övermänniskofilosofi var naturligtvis Nietzsche, som tolkades och 
vantolkades av en mängd tänkare. Andra namn som kan nämnas i sammanhanget är Georges Sorel och Vilfredo 
Pareto. Marxisten Georg Lukács har velat se dessa idéer som ett uttryck för borgarklassens värdekris under 
mellankrigstiden. (Skovdahl sid 20) 
351 Svensson, 1954, sid 66. 
352 Svensson, 1937, sid 88f. Det Svensson vänder sig emot är tesen att humanismen kan ersätta religionen som 
ideal för folkflertalet. Det hindrar inte att Svensson själv kan betecknas som en kristen humanist och dela många 
ideal med t.ex. Alf Ahlberg.  Svenssons position i denna fråga liknar delvis de mer konservativa humanisterna 
(eller för den delen konservativa anti-humanister) som också ansåg att de humanistiska idealen var förbehållna 
en ”elit” men som till skillnad från Svensson inte intresserade sig lika mycket för vad ”folket” skulle ha för ideal 
istället – alternativt ansåg att ”folket” behövde disciplinerande institutioner snarare än bildning. Jmf Hansson sid 
17, 188f En viktig tradition inom konservatismen har faktiskt ansett sig stå i direkt motsats till romantikens 
(liberala) ideal om bildning och frihet och istället betonat människans svaghet och behov av starka institutioner. 
(Jmf Scruton). Jag har dock inte funnit några belägg för att Svensson skulle ha varit anhängare av ”starka 
institutioner”. Tvärtom var han ju en svuren motståndare till ”överheten” - statskyrkan, armén, 
ämbetsmannastaten, kungahuset osv. 
353 Det är oklart hur Svensson ser på relationen mellan kristendom och lärda studier. Han själv ägnade sig 
onekligen åt humanistiska studier när han skrev och läste men han ville samtidigt hålla isär tro och vetande. 
354 Denna kritik var inte ny från ”kristet håll” Jmf Hansson, sid 64, 93f. 
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Svensson vänder sig även, i god frikyrklig anda, mot dem som delat hans kristna värderingar 
men velat upprätthålla dem med tvångsmakt. Både den protestantiska statskyrkan och 
katolska kyrkan har begått detta misstag. Svenska kyrkan kom att gå statens ärenden efter 
reformationen. Makt och tro blandades samman vilket ledde till att det andliga livet i många 
fall blev ”förtunnat ända till kraftlöshet”. En annan konsekvens av kyrkans dogmatism och 
allians med makten blev att förnuftets företrädare ville klara sig utan kristendomen vilket på 
sikt slog tillbaka mot religionen, enligt Svensson. 355 
 
Den katolska kyrkan smittades tidigt av ”maktviljans demon” och därmed den världsliga 
statens logik, enligt Svensson.356 Han går så långt att han menar att den till sist blev ”de 
världsliga diktaturernas läromästare”. Svensson skriver att Sydeuropa visserligen bevarat 
idealen, men till priset av friheten. 357  
 
Maktinnehav utgör helt enkelt en fara för tron, enligt Svensson. Det innebär dock inte att de 
kristna kan vända den världsliga makten ryggen. Svensson vänder sig således även mot de 
kristna samfund som förespråkar ”världsfrånvändhet” som en lösning på tidens andliga kris. 
Denna strategi menar han är både ödesdiger och oansvarig. Det är människans lott att slåss 
för idealen även i politiska sammanhang, trots de risker det innebär. Den inre kompassen får 
dock aldrig gå förlorad i kampen. Han upprepar att man måste akta sig för att ”vinna världen 
men förlora sig själv”. Denna senare frågeställning torde ha berört honom personligen i hög 
grad, med tanke på hans egen kyrkliga bakgrund och politiska engagemang. 358 
 
 
Den riktiga lösningen 
Vilken är då Waldemar Svensson egen ”lösning” på den andliga kris som moderniteten 
medfört? På det hot moderniteten innebär gentemot hans personlighetsideal? Man kan säga 
att Svenssons samhällsvision i hög grad går ut på att skapa förutsättningar för att värna 
personlighetsprincipen, tygla människans djuriska sida och motverka modernitetens 
verkningar. Svensson betonar hela tiden vikten av äkta och levande ideal hos medborgarna. 
Det krävs ett positivt alternativt för att människorna ska kunna stå emot ”irrläror” som 
fascism och kommunism. Det räcker inte att veta vad man slåss emot. Man måste veta vad 
man slåss för.359 
 
Det finns genomgående ett defensivt drag i Svenssons ”lösningsförslag”, vilket tar sig lite 
olika uttryck i hans texter. I Kristendom och samhällsbyggande betonar han vikten av att 
värna den kristna enhetskulturen i Sverige – i Politiska Tankelinjer är denna tankegång 
nedtonad för att i Tro, frihet och samexistens vara utbytt mot ett försvar för pluralism.  
 
Denna förändring kan förklaras med att hans ideologiska position kraftigt försvagats under de 
trettio åren mellan 1937 och 1967. På trettiotalet kan han fortfarande utgå från att han talar för 
                                                 
355 Svensson, 1937, sid 72. 
356 Svensson, 1954, sid 24 och 219. 
357 Svensson, 1954, sid 24 och 308. Svenssons liberala värderingar var rimligen ett starkt hinder för att han 
skulle kunna omfamna den katolska kyrkan. Det kan dock nämnas att det bland katolska tänkare fanns en 
utbredd kritik av det moderna kapitalistiska samhället som liknar Svenssons och andra svenska kristna 
humanisters kritik. (jmf Hansson, sid 38.) 
358 Svensson, 1967, sid 166f. Jmf Pingströrelsen. 
359 Svensson, 1937, sid 85. 
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majoriteten av svenskarna och för den rådande kulturen – mot de nya hot moderniteten står 
för. På sextiotalet tvingas istället att föra en försvarskamp från en minoritetsposition. I några 
konkreta frågor byter han därför ståndpunkt och intar en mer tolerant, eller om man så vill 
”liberal” linje. Politiken måste, enligt 1960-talets Svensson, ta större hänsyn till samhällets 
faktiska värdepluralism. Han förespråkar till exempel kvinnans rätt till abort och 
konfessionsfri religionsundervisning i skolan medan han intog motsatt ståndpunkt 30 år 
tidigare.360  
 
Själv skriver Svensson att han med åren blivit mindre ”bokstavstroende” vilket möjligen kan 
vara en förklaring denna förskjutning i ”tolerant” riktning.361 Hans försvagade position i 
förhållande till samhällets dominerande värderingar, tillsammans med åldern och 
erfarenheten från riksdagsuppdraget, kan kanske förklara varför Svenssons tilltro till politiska 
lösningar förefaller vara mindre på 1960- jämfört med 1930-talet. Svensson har visserligen 
inte ändrat sina ideal under de trettio åren mellan sin första och tredje bok, men han har 
behövt modifiera sin strategi.  
 
I detta kapitel kommer jag först att visa Svenssons vision av det ”goda samhället”. Därefter 
kommer jag att analysera hans syn ”kulturen” samt hans diskussion av begreppen ”makt” och 
”myndighet”. Dessa begrepp är centrala i Svenssons samhällsvision då de fångar 
motsättningen mellan vad som hos Svensson kan beskrivas som en ”spontan ordning” vilken 
han förespråkar och ställer mot en ”konstgjord”. Hos Svensson är politiken egentligen inte en 
del av det ”naturliga” samhället utan något yttre, ett nödvändigt ont. 
 
Efter de inledande avsnitten kommer jag att titta närmare på Svenssons mer konkreta politiska 
idéer. Det sker delvis i avnitten: Äganderätt, socialism och kapitalism, Västerlandet och den 
övriga världen samt framförallt i avsnittet Konkreta politiska åtgärder. Här visar jag vilka 
åtgärder Svensson tänkte sig kunde stoppa/hämma, eller eventuellt vända, den farliga 
utveckling som samtiden slagit in på. 
 
Det goda samhället  
Waldemar Svenssons beskriver ”det goda samhället” som ett fritt, enkelt, naturligt och 
levande samhälle. 362 Grunden för detta idealsamhälle utgörs naturligtvis av den kristna tron 
men här finns också ett starkt ”agrarromantiskt” drag. Möjligen kan man tala om ett 
romantiskt drag generellt. Han talar om värdet av ”självständighet, skaparvilja och 
pionjäranda” av ”självhjälp och grannehjälp, av mänskliga relationer över huvud taget”.363 
Han talar om ett samhälle där människor kan gå med ”rakare ryggar”.364 I hans idealsamhälle 
är rättskänslan stark och naturlig och människor är självständiga. 365 Visserligen menar han 
att människor är olika och att alla inte känner samma behov av självständighet, men det är 
viktigt att det ges utrymme för udda personligheter.366  
 

                                                 
360 Svensson, 1937, sid 100. Svensson, 1967, sid 100. 
361 Svensson, 1967, sid 100f och 165. 
362 Svensson, 1954, sid 277. 
363 Svensson, 1954, sid 294 samt 299. 
364 Svensson, 1954, sid 279. 
365 Svensson, 1954, sid 300. 
366 Ibid  
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Förutsättningarna för Svenssons ideal är, enligt honom själv, störst på landsbygden där 
människor i högre grad kan rå sig själva, äger sina gårdar och kan överblicka 
sammanhangen.367 Det finns ett spartanskt drag i denna idealisering av landsbygden. Han 
nämner äldre tiders ”backstugusittare” som exempel på hur ett materiellt fattigt liv ändå 
kunde vara ”rikt” för att det ingick i ett sammanhang och talar om värdet av att ha ”sitt öde i 
sina egna händer, även om det ödet inte är så givmilt”.368   
 

”Frågan är därför, huru vårt folk skall kunna befrias från det förlamande grepp om 
själen, som ett ständigt stegrat anspråk på ekonomisk trygghet och välstånd föder. 
Utan tvivel kräves det en tro, en tro, som går utöver den jordiska lyckans trånga ram. 
’Människolivet får icke rätt mod att leva på jorden och föröka sig med mindre 
evighetsperspektivet upplåter sig. Människan behöver himmelen över sig för att orka 
leva på jorden’.”369 

 
 

* 
 

Kulturen 
”kraven på en strängare livsstil och en mera realitetsbetonad uppskattning av 
religiösa och ideella värden komma… från många håll”370 

 
Svensson kulturbegrepp är ”antropologiskt”, d.v.s. kulturen kan inte skiljas från livet och 
samhället i övrigt. 371 Svensson vill se en kultur präglad kristendomen och landsbygdens 
enkla men rättrådiga levnadssätt. Svensson likställer sålunda kulturbegreppet med norme
moral. Kultur är för Svensson disciplinering, men en disciplinering som syftar till att 
förverkliga människans inneboende potential till det goda. ”Den lägre naturen” duger inte 
som förebild åt fria människor, enligt Svensson. Människan har, till skillnad från de 
”instinktsbundna” djuren, en fri vilja och därmed behov av en samhällelig rättsgrund, en 
”metafysiskt” grundad ordning.

r och 

                                                

372  
 

”Det är därför på människorna det kommer an. Om verklig kultur kräver, att naturen 
lägges under människornas välde och tvingas att tjäna henne, så gäller det i allra 
högsta grad om naturgrunden i människan själv. En människa som vinner världen 
men förlorar sig själv blir en dålig kulturarbetare. Vi måste höja oss utöver instinkt 
och självbevarelsedrift och ställa oss i ett positivt lydnads- och tjänareförhållande 
gentemot medmänniskor, institutioner och andliga makter… Varje moment av 
mänskliga livsyttringar måste få en levande funktion i det ’genom generationernas 
liv växande väsen’ som kallas kultur.”373 

 

 
367 Svensson, 1954, sid 292ff, 278f, 219. 
368 Svensson, 1954, sid 281. 
369 Svensson, 1937, sid 101. Citatet i citatet hänvisar Svensson till teologen Arvid Runestam. 
370 Svensson, 1937, sid 94. 
371 Jmf Frenander, 2005, sid 34ff, för en diskussion om det antropologiska vs. Det ”finkulturella” 
kulturbegreppet. Det sistnämnda innebär att ”kulturen” ses som en särskild sfär i samhället. 
372 Svensson, 1954, sid 316. 
373 Svensson, 1937, sid 81. Stycket som Svensson sätter inom parentes är möjligen ett citat av Johan Huizinga. 
Svenssons hänvisning är något oklar. 
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Motsättningen mellan natur och kultur är central hos Svensson. Kulturen representerar den 
ideella och metafysiska polen hos människan. Svenssons knyter explicit an sin kultursyn till 
den klassiska humanistiska idén om kultur som odling och kultivering av naturen.  
 
Betoningen av ordning är särskilt tydlig i Kristendom och samhällsbyggande.  I förordet till 
denna bok förkunnar han att kulturen måste byggas på ”en idégrund, vars moral och 
samhällsnormer vi alla erkänna”. Behovet av en ”andlig grundval” är så starkt att det är en 
förutsättning för den kulturens och samhällets bestånd. Svensson ställer inte behovet av 
”ordning” mot individens frihet. Han ser tvärt om ”ordningen” eller gemensamma normer, 
som en förutsättning för friheten. 374  
 
Svensson betonar hela tiden människans behov av ideal. Samtidens brist i detta avseende har 
skapat håglöshet, tomhet och brist på viljeinriktning. Kulturen tillhandahåller strävan och växt 
– för samhället likväl som för den enskilde personligheten. De ideella målen samlar inte bara 
de goda krafterna hos människan, de stärker dem också. Med hjälp av ”idealitet, offervilja 
och disciplin” ska ett ”svenskt kultursamhälle” byggas upp - grundat på humanistiska och 
kristna ideal.375 Med hänvisning till John Landqvist376 beskriver Svensson kulturen som en 
strävan mot ett ideal. Kulturen är ”först och sist” en rörelseriktning: 
 

”Kulturarvet måste mottagas, erkännas och förvaltas. Om så sker kan det göra varje 
generation rikare än sin närmaste föregångare… Men varken detta arv eller nuets 
strävan kan få någon djupare mening, om det inte ligger ett mål framöver… Tvivla 
vi ’att där i fjärran vinkar ett förlovat land’ så kunna vi väl ändå roa oss och dela 
bröd och välstånd med varandra men vi kunna ej mobilisera den kraft, varöver 
mänsklig kultursträvan under prövningar och hårda tider måste förfoga… Historien 
bekräftar, ’att vad stort som världen såg verkats har av späda krafter, spända av eldig 
håg’! Men kulturen kan aldrig få denna harmoniserande inställning framåt, om inte 
människorna förenas i tro på ett ideal, som ligger högre än enskilda individers, 
klassers eller generationers partiella mål. Det är denna tro, som vår generation i i 
alllt för stor utsträckning saknar.”377 

 
Det är tydligt hur Svensson anknyter till en äldre idealistisk tradition.378 Han framhäver gärna 
den förmoderna tidens mer ”ideella” livsformer, som enligt honom genomsyrades av en 
naturlig tros- och rättskänsla, även om han samtidigt i en passus varnar för att ”harmonisera” 
”den gamla goda tiden”. Enligt Svensson, fick detta naturliga levnadssätt sitt renaste uttryck 
under medeltiden då landsbygden och kyrkan var stark:379 
 

”När den medeltida kulturen stod på sin höjdpunkt, var allt mänskligt vetande 
sammanfattat i en väldig världsåskådningssyntes, och denna stod i full harmoni med 

                                                 
374 Svensson, 1937, sid 5. Med kultur avser Svensson snarast samhällets andliga liv. Det rör sig alltså inte om det 
snävare ”finkultur-begreppet” utan snarare ett bredare ”antropologiskt” kulturbegrepp. Jmf Frenander, 2005, sid 
34ff. 
375 Svensson, 1937, sid 93. 
376 Landquist försökte förena liberalism och kulturkonservatism och var i sin kultursyn påverkad av Geijer. (se 
Lönnroth, sid 197.) 
377 Svensson, 1937, sid 82f. 
378 Svensson, 1937, sid 51. 
379 Ibid 
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en allmänt omfattad religiös livsåskådning… Bönderna levde i sina 
byorganisationer, i vårt land under en obruten lokal självstyrelse… Var och en visste 
sin plats, och livet var tryggt… så står det ändå fast, att den medeltida 
samhällsbyggnaden i sin ideala form [min kurs.] var enkel och djärv i sin resning 
samt en säker grund och ett skyddande fäste för vardagsmänniskornas 
lyckosträvan.”380 

 
Medeltiden var en epok då kulturen var stark och staten svag. De inslag av maktmissbruk 
som Svensson erkänner i praktiken fanns under medeltiden ser han närmast som avvikelser 
från ”dess ideella form”: d.v.s. ett harmoniskt samhälle genomsyrat av rätten. Trots att 
Svensson visar att han inte är omedveten om de förändringar som skett på landsbygden 
genom historien kan man lätt tolka honom som att den samtida landsbygdkulturen utgör en 
sista rest av denna medeltida harmoni.381  
 
I enlighet med personlighetsprincipens utvecklingstanke kan inte daningen av enskilda 
individer ske med tvång och maktmedel. Detta gäller även för samhället, enligt Svensson. Det 
goda kan bara frammanas genom närvaron av personliga förebilder, goda 
samhällsinstitutioner och rätt värderingar. Vilket leder över på Svenssons behandling av 
begreppen ”makt” och ”myndighet”.382 
 
Makt och myndighet 
Distinktionen mellan ”makt” och ”myndighet” är viktig för Svensson. Med ”myndighet” 
menar Svensson en personlig egenskap som närmast påminner om personlig auktoritet. I 
Politiska tankelinjer skriver han: 
 

 ”Myndigheten vädjar, makten befaller. Myndigheten griper om en människas inre 
och allierar sig med hennes viljeliv och samvete. Makten angriper utifrån, kränker 
och uppväcker motstånd. På myndighet är familjens ordning uppbyggd. Myndighet 
har prästen, läkaren, domaren, läraren, kommunalarbetaren [sic!] etc. Denna 
myndighet kan i viss mån följa med en människas uppgift eller uppdrag men endast 
under förutsättning att hon motsvarar denna sin ställning. Myndigheten hör nämligen 
oupplösligt samman med personligheten. Därför kommer varje människa som 
utvecklas till en personlighet, också att besitta en viss fond av myndighet med den 
aktning och det inflytande som därav följer”.383 

 
Myndighet kan, till skillnad från makt, endast utövas gentemot ”fria människor” enligt, 
Svensson. Den myndige personens inflytande bygger på erkännande och legitimitet – inte 
                                                 
380 Ibid. Svensson, 1954, sid 307. Århundradena efter medeltiden ”började emellertid krafter verka, som i sinom 
tid måste spränga medeltidens enhetliga uppfattning av livet”, enligt Svensson Han syftar här främst på ”den 
vetenskapliga revolutionen”. Den innebar, enligt Svensson, att ”en motsättning mellan tro och vetande höll på att 
grundläggas, som i fortsättningen skulle bliva ödesdiger nog”. Även kyrkan bidrog  till detta genom att 
dogmatiskt försvara – inte bara de ”religiösa sanningarna” – utan den gamla världsbilden i stort. Följden blev att 
”de mest klarsynta och intellektuellt redbaraste sanningssökarna kom i strid med kyrkan”, vilket Svensson ser 
som en stor olycka.  
381 Denna positiva värdering av medeltiden delade Svensson med Alf Ahlberg. Bägge ansåg att människan 
kommit att främja sig för mycket från Gud efter medeltiden samtidigt som ingen av dem försvarade den faktiska 
medeltiden reservationslöst. Jmf Hansson, sid 15. 
382 Svensson, 1954, sid 205ff. 
383 Svensson, 1954, sid 205. 
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tvång. Myndigheten är ”strukturskapande”. Den ger ”ordning, sammanhållning och harmoni 
utan att någon behöver kränkas”. Svensson menar att tron på myndigheten förutsätter en 
positiv människosyn och en tro på ”de moraliska krafternas seger”. En hög grad av ”spontan 
myndighet” i samhället gör folket rustat att stå emot ”maktdemonien”. 384 
 
Den myndige personen utgör även en slags personlig förebild för sin omgivning. Kristendom 
och samhällsbyggnad innehåller faktiskt en mängd exempel på ledargestalter som Svensson 
karaktäriserar som antingen bra eller dåliga förebilder utifrån deras personliga egenskaper. I 
Tro frihet, samexistens är det istället bibliska gestalter, inte minst de gammaltestamentliga 
profeterna som får spela denna roll. 
 
Svenssons resonemang verkar förutsätta en ”spontan” eller ” naturlig” ordning i samhället. 
Lägg märke till att Svensson i citat ovan framhäver familjen som idealtyp för denna ordning. 
Det är rimligt att karaktärisera Svenssons ideal som en patriarkal ordning baserad på 
legitimitet. På ett större samhälleligt plan förespråkar Svensson en slags subsidiaritetsprincip. 
Makten bör i möjligaste mån decentraliseras. Ju livskraftigare ett samhälle är desto mer kan 
åläggas den naturliga ordningen istället för de administrativa organisationerna.  
 

”Samhällets naturliga uppbyggnad innebär, att fullmyndiga medborgare samverkar 
med varandra för att lösa de uppgifter, som den enskilda människan eller familjen 
inte kan klara på egen hand. Det riktigaste är, att organisationerna i varje särskilt fall 
inte göres större än som är nödvändigt för de olika uppgifternas lösning”. Därigenom 
blir de personliga relationerna fyllda av verklighet och sammanhangen lätta att 
genomskåda.”385 

 
I avsnittet ”Hotet” redogjorde jag för Svenssons kritik av den ökande ”allstatligheten”, vilken 
han beskriver som en tendens att ”ersätta myndighet med makt”.386 Svensson hävdar att 
statsmaktens ingripanden på kort sikt kan innebära vinster tack vare att ingripandena 
samverkar med de ”moraliska tillgångar” som redan finns i samhället. På längre sikt riskerar 
dock de ”konstgjorda” statsingripandena att underminera den ”naturliga” myndigheten. 387 
Slutresultatet blir ett allt större behov av ”kontroll, inspektion och detaljföreskrifter” samt i 
förlängningen minskad effektivitet i statsingripandena.388  
 
Äganderätt, socialism och kapitalism 
Svensson var, som framgått, en stark kritiker av materialismens utbredning. Därför kan det 
synas överraskande att han i sin uppräkning av vad som ”gör livet värt att leva” (se ovan) tar 
med ”värderika relationer till tingen”. Svensson betonar dock, med kursiv, att han menar ”de 
materiella tingens ideella [min understr.] sida”.389 Det han vill värna är alltså ägandets 
betydelse för människan. Det som förvärvats genom eget arbete blir förbundet med 

                                                 
384 Svensson, 1954, sid 206. 
385 Svensson, 1954, sid 206. 
386 Ibid. 
387 Ibid. 
388 Svensson, 1954, sid 277. 
389 Ibid. 
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personligheten. Att sköta en gård, att driva en affär eller planera för sitt boende ger mening i 
tillvaron.390 Det är därför han slår vakt om den personliga äganderätten.  
 
Svenssons försvar för personligt ägande innebär däremot inte något oreserverat stöd för den, 
med Svenssons ord: ”mera opersonlig[a] ’kapitalism’ som i storföretagens och 
monopolismens gestalt breder ut sig…”.391 Han är med andra ord kritisk till den storskaliga 
kapitalismen. Samtidigt menar han att socialisternas ambition att övervinna 
”privatkapitalismen” genom att införa ”statskapitalism” bara utgör ett försök att bota ont med 
ont värre.392 För Svensson går helt enkelt inte skiljelinjen mellan stat och kapital. Den går 
mellan det storskaliga och opersonliga å ena sidan och det småskaliga och ”personliga” å den 
andra. 
 
Västerlandet och den övriga världen 
Waldemar Svenssons kritik av moderniteten leder även över i en kritik av västvärlden. Han 
talar till exempel gärna om ”den atlantiska ingenjörskulturen” när han beskriver det moderna 
samhällets avigsidor. Han ställer denna västliga ”ingenjörskultur” mot östern – Asien – där  
de andliga värdena, enligt Svensson, fortfarande spelar en viktig roll. Denna dikotomi mellan 
öst och väst framhävs i synnerhet i Politiska tankelinjer. Svensson uttalar sig till exempel i 
positiva ordalag om Indien men ställer framförallt sitt hopp till den nya staten Israel. Han 
hoppas att den nybildade judiska staten ska kunna förena politik och livsvärden på ett nytt 
sätt.393  
 
Svenssons kritik av atlantkulturen var inte unik. USA symboliserade för många 
”kulturidealister” de dåliga inslagen i moderniteten. Amerika ansågs materialistiskt, historie- 
och kulturlöst. Där härskade tekniken, hetsen, reklamen, ytligheten, strebermentaliteten, 
skyskraporna och storskaligheten. Kritiken av Amerika kunde också lätt kopplas samman 
med kritiken av det moderna stadslivet.394  
 
Konkreta politiska åtgärder 
Ovan har jag försökt skissa på Svenssons vision av det ”goda samhället. Hur ska då detta 
ideal förverkligas? Svensson föreslår framförallt att den politiska makten decentraliseras. Han 
vill till exempel stärka kommuner och landsting i förhållande till staten och föra ned beslut så 
nära medborgarna som möjligt.395 
 
Svensson vill över huvud taget begränsa statsmakten. Det gäller i synnerhet dess ”borgerliga” 
element, såsom militärmakten, byråkratin och kungahuset. Det sistnämnda vill han avskaffa 
helt. Han vill även avskaffa möjligheten att kollektivansluta medborgare till statskyrkan, 
partier och fackföreningar. 396 Slutligen vill han stärka riksdagen gentemot regeringen och 
myndigheterna. Han vill även värna småjordbruken genom att avskaffa 

                                                 
390 Svensson, 1954, sid 277f. 
391 Svensson, 1954, sid 278. 
392 Ibid. 
393 Svensson, 1954, sid 144-160.  
394 Hansson, sid 201 
395 Svensson, 1954, sid 208ff, 279. 
396 Svensson, 1954, sid 87. 
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lantbruksregleringarna, som han menar missgynnar de små jordbruken och framtvingar 
”onaturliga” rationaliseringar vilket driver på urbaniseringen.397  
 
Svensson vill dock inte bara begränsa statens befogenheter. Han försvarar en aktiv 
socialpolitik. Dock med förbehållet att den ska syfta till att stärka medborgarnas eget 
ansvarstagande och bygga på principen om ”hjälp till självhjälp”. Han vill även att staten 
aktivt ska bekämpa ”folklasterna” och stärka de kristna värderingarna. Denna aktivistiska 
hållning är mer påtaglig i Kristendom och Samhällsbyggande än i de senare skrifterna. På det 
internationella planet förespråkar han ökad samverkan.398   
 

* 
 
För att få en fördjupa bilden av Svenssons konkreta åtgärdsförslag kan det vara idé att titta 
närmare på det frisinnade partiets programförslag från 1933 – som Svensson var 
medförfattare till. Här återfinns nämligen en del långtgående förslag, bl.a. angående 
reformering av statsskicket i korporativistisk riktning.  
 
Programförslaget är visserligen inte helt jämförbart med de böcker som behandlats i den här 
uppsatsen. Dels eftersom Svensson bara var en av de tre personer som stod bakom förslaget. 
Dels eftersom programmet skrevs – egentligen riktlinjer för ett program – i syfte att ligga till 
grund för beslut på partiets stämma. Det kan ändå antas att Svensson i stort sett står bakom de 
resonemang som förekommer i programförslaget. Detta då två av programkommitténs 
ledamöter (totalt bestod gruppen av fem personer) reserverade sig mot förslaget på olika 
punkter medan Svensson valde att stå bakom det i sin helhet. För denna hypotes talar även att 
de allmänna resonemangen i boken ligger i linje med Svenssons åsikter.399 
 
Programmet riktar i första hand kritik mot parlamentarismen, som den vill ersätta med en 
permanent samlingsregering av Schweizisk modell. Programförfattarna vill även att 
valbarheten till första kammaren regleras enligt korporativa principer. Första kammaren skall 
enligt förslaget delas in i nio olika sakkunnigområden där representanterna väljs efter 
erfarenhet och förtjänst av folkvalda elektorer.400 Vidare skriver man att 1918 års utvidgning 
av den allmänna rösträtten var ”förhastad”. Författarna vill därför att återinförandet av ”ett 
lämpligt avvägt skattestreck” övervägs.401 Helst vill författarna ha ett rösträttsvillkor som 
”från rösträtten uteslöte sådana element, som på grund av allmän undermålighet, bristande 
intresse och otillräcklig kunskap, med säkerhet kunna väntas rösta på ett sätt, som förfalskar 
valresultatet”.402 De konstaterar dock snabbt att ”Tyvärr torde en sådan regel vara omöjlig att 
angiva”.403 Observera att väljarna i detta resonemang anses kunna rösta ”fel” om de är 
okunniga, ointresserade et.c. 
 

                                                 
397 Svensson, 1954, sid 208ff, 214, 229. 
398 Detta bl.a. med hänvisning till miljö och nedrustning. 
399 Riktlinjer, sid 3. 
400 Riktlinjer, sid 43ff 
401 Riktlinjer, sid 56 
402 Ibid 
403 Ibid 
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Författarna – varav Svensson alltså är en av dem – poängterar noga att de står bakom 
demokratins princip och att de inte vill se en utveckling mot diktatur. De föreslagna 
reformerna framställs istället som ett sätt att komma till rätt med den rådande demokratins 
avigsidor. Demokratins införande har enligt programställarna blivit en besvikelse. Folket har 
inte tagit sitt ansvar och skaffat sig erforderliga kunskaper. Politiken har istället blivit en 
marknadsplats för demagoger. Det är främst parlamentarismen som får klä skott för 
problemen. Konkurrensen mellan partierna har skapat en kortsiktig jakt på röster och 
popularitet. Dessutom har den lett till ”uppförstorade” motsättningar inom samhället som går 
ut över politikens innehåll och undergräver långsiktigt ansvarstagande. Strategi, konfrontation 
och demagogi belönas både inom partierna och i konkurrensen mellan dem. Slutresultatet är 
en ineffektiv och oansvarig regeringsmakt.404 
 
Det går att urskilja två huvudsakliga argumentationslinjer i programmet. Dels anser 
författarna att den rådande demokratins svagheter banar vägen för diktatur. De föreslagna 
inskränkningarna av demokratin kan därmed presenteras som ett sätt att stärka och rädda 
samma demokrati som kritiseras. Dels är författarna även i sak missnöjda med hur 
demokratin fungerar. Rösträtten ses inte som en given mänsklig rättighet. Den är något man 
kvalificerar sig till.405 
 
Programförslaget bör ses mot bakgrund av fascismen och nazismens frammarsch på 
kontinenten, den rådande ekonomiska depressionen samt det faktum att Sverige, när 
programmet skrevs, hade dominerats av svaga minoritetsregeringar från det att den allmänna 
rösträtten infördes. Liknande kritik och förslag, bland annat om permanent samlingsstyre, 
fanns även inom Högern och Bondeförbundet.406 
 
Programmet genomsyras av krav på större disciplin och ansvarstagande hos medborgarna. 
Det blir tydligt i programmets resonemang om författningsreformer, men även i dess syn på 
nöjesindustrin som man vill reglera. Även frihandelsdoktrinen kritiseras för att vara just 
oansvarig.407 
 

* 
 
Waldemar Svensson medverkade vid ännu ett partiprogram – Efterkrigstidens samhälle – som 
gavs ut 1944 för folkpartiet, och författades av Svensson och Bertil Ohlin. Här finns inga av 
de kontroversiella frisinnade förslagen från 1933 med. Några inskränkningar av rösträtten 
eller regleringar av nöjeslivet är det inte tal om. Istället ligger tyngdpunkten på ekonomiska 
frågor. När det kommer till folkbildning och ”fostran” är den genomgående linjen att via 
skolan och folkrörelserna stödja kvalitativa alternativ.408 
 

                                                 
404 Riktlinjer, sid 43ff 
405 Ibid 
406 Torstendahl, sid 123ff. Programförslaget bör även ses mot bakgrund av att Bondeförbundet antagit ett nytt 
partiprogram samma år som gick i radikalkonservativ riktning. Jmf Qvist, sid 60ff. 
407 Riktlinjer, sid 34, 37ff 
408 Efterkrigstidens samhälle: Några ekonomiska och sociala riktlinjer, framförda inom Folkpartiet, (Stockholm 
1944), sid 114ff. 
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Utrymmet för Svensson att driva en modernitetskritisk linje inom det nybildade Folkpartiet 
torde ha varit begränsad med tanke på att tongivande delar av partiet – inklusive partiledaren 
Ohlin – i moderniseringen såg lösningen på tidens problem snarare än motsatsen. Svensson 
var i det utåtriktade partiarbetet lojal mot sin partiledare. 409 Att Svensson på detta sätt efter 
kriget kom att företräda ett parti där långt ifrån alla delade hans modernitetskritiska 
inställning kan vara ytterligare en förklaring till att han valde att framföra dessa åsikter i 
bokform, vid sidan om partipolitiken 
 
 
Recensioner  
Vid en genomgång av recensionerna i dagspressen av Politiska tankelinjer visar det sig att de 
var övervägande positiva. I viss mån förefaller de färgade av recensenternas partitillhörighet 
men även socialdemokratiska recensenter berömmer boken. Svensson framställs i många 
recensioner som en självständig tänkare och man är överlag positiv till hans ambitionen att ge 
ett helhetsperspektiv på politiken och hans försök att förankra politiken i bestämda 
värderingar.410 Flera recensenter drar paralleller mellan Svensson och Alf Ahlberg.411 De 
positiva omdömena kan ses mot bakgrund av att recensionsverksamheten som regel skedde 
på kultursidorna. Det var främst på dessa sidor som fördjupande samhällskritik kunde komma 
till uttryck (jmf avsnittet om idédebatten på 1940- och 1950-talen).412 
 
Några recensioner förtjänar att närmare beröras. Dagens Nyheter berömmer Svenssons kritik 
av den hotande ”allstatligheten” men ställer sig avvisande till hans kritik av urbanisering och 
”det ekonomiska motivets prioritet”. Recensenten skriver kritiskt att Svensson försvar av 
småjordbruket ”glidit över på ett ideellt plan”.413 Karlstads-Tidningen ställer Svenssons 
liberalism mot Herbert Tingstens och menar att Tingsten företräder en formell liberalism 
medan Svensson vill ge liberalismens ett ”innehåll”. Recensenten ställer sig dock tveksam till 
om detta projekt låter sig göras. (jmf avsnittet om ”den rationella liberalismen”). 
 
 
 
Sammanfattnde slutsatser  
Waldemar Svenssons tankar formades under mellankrigstiden, en brytningstid då Sverige 
förändrades i grunden och en ”modern” rationalism allt mer kom att ersatta gamla idealistiska 
tankesätt. Svensson var långt ifrån ensam om att uppleva en ”kulturkris” i samtiden. Från 
yttersta högern till yttersta vänstern formulerades olika problembeskrivningar och 

                                                 
409 Johnson, sid 61.Gunnar Helén, Vida mer än Sur-Mumle, i Johnson, sid 48. Ingemar Eliasson, Frisinne – vart 
tog du vägen?, i Johnson, sid 93. Gösta Johanson, Frisinnade och liberaler 1934-1984, i Weibull, sid 155. 
410 M S-W, ”Människan i kollektivismens värld”, Karlstads-Tidningen 16/7 1954. ”En bok”, 
Västerbottenskuriren, 20/7 1954. Margit Wohlin, ”Politik med världsperspektiv”, Göteborgs handels och 
sjöfartstidning 23/7 1954. Erik Hjalmar Linder, ”Ett huvud för sig”, Stockholms-Tidningen, 26/7 1954. E.G.C 
Brandt, ”’En absolut fri man!’”, Eskilstunakuriren, 5/10 1954. 
411 Erik Hjalmar Linder, ”Ett huvud för sig”, Stockholms-Tidningen, 26/7 1954. ”En man och hans värld”, 
Svenska Morgonbladet 13/8 1954. 
412 Anders Frenander, Debattens vågor: om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt, 
(Göteborg 1999), sid 119. Det fanns gott om kulturskribenter som tyckte att politiken blivit “teknifierad och 
tråkig” i mitten av 1950-talet. 
413 Dagens Nyheter 31/8 1954. 
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lösningsförslag. För många konservativa låg ”problemet” hos moderniteten för många 
socialister låg det hos kapitalismen. Liberalerna var mer splittrade i frågan. En mer 
teknokratisk falang – Tingsten, Ohlin – menade att krisen kunde övervinnas med mer förnuft 
och fortsatta framsteg. Bertil Ohlin lanserade exempelvis socialliberalismen d.v.s. den 
liberala välfärdsstaten som svar på den nya tidens krav. För reformistiska teknokrater som 
Ohlin och Tingsten utgjorde fortsatt modernisering lösningen snarare än problemet i 
samtiden. 
 
För en annan grupp liberaler: intellektuella humanister som Alf Ahlberg och John Landqvist, 
eller bönder och frikyrkliga i det frisinnade partiet utgjorde moderniteten själv en viktig del 
av problemet. Den här skiljelinjen kan kanske delvis förklaras med att de senare hade mer att 
förlora på utvecklingen än de förra. Ohlin och Tingsten tillhörde grupper – samhällsvetare 
och journalister – vars ställning stärktes av moderniseringen. Urbaniseringen och 
sekulariseringen var däremot direkta hot mot böndernas och de frikyrkligas livsstil – i 
förlängningen mot deras existens. Även humanisterna och de intellektuella hotades att bli 
marginaliserade av teknokratins stärkta ställning. 
 
Ett utmärkande drag hos moderniseringen är det instrumentella förnuftets ökande dominans 
och värdefrågornas förpassning till en andrahandsroll. För teknokraterna utgjorde detta inget 
problem. De tog i regel värdena för givna och lade istället sitt intresse på tekniska lösningar. 
För en troende idealist som Svensson var det däremot oacceptabelt att ignorera värdefrågorna. 
Målen kunde inte vara oviktigare än medlen. Materialism, rationalism, hedonism och 
ekonomism var inte värden det gick att bygga ett samhälle på. Människans behov var djupare 
och allsidigare än så. 
 
Att Svensson inte lika lätt som vissa av sina teknokratiska professorskolleger kunde ta det 
moderna samhällets värden som givna berodde rimligen på hans starka religiösa engagemang 
och ”existentialistiska läggning” men det kan även ha sin förklaring i hans 
landsbygdsbakgrund. Svensson hade personligen upplevt kontrasten mellan gammalt och 
nytt, mellan land och stad. Han kunde sätta moderniteten i perspektiv och för honom var inte 
den moderna livsstilen den enda möjliga. 
 
För Svensson var det nödvändigt att kunna förena, den till sin natur, instrumentella politiken 
– minns staten som verktyg – med kampen och skyddet av de i hans mening rätta värdena. 
Under 1930-talet verkar han ha hyst gott hopp om att det var möjligt. 1933 är han beredd att 
ställa sig bakom ett programförslag som föreslår ganska långtgående åtgärder för att stoppa 
tidens negativa utveckling. Även i Kristendom och samhällsbyggande från 1937 är tron på 
politiken fortfarande ganska stark. Här har Svensson fortfarande en förhoppning att både 
statsmakten och medborgarna kan fås att underordna sig det rätta värderingarna.  
 
Det finns ett romantiskt drag hos Svenssons ideal, en föreställning om den frie enkle och 
troende bonden. De värderingar han förespråkar föreställer han sig ha haft en naturlig 
ställning i bondesamhället. När Svensson under mellankrigstiden inser att denna livsform 
hotas är han beredd att använda staten för att stoppa det hot han upplever. Det frisinnade 
programförslaget från 1933 ger uttryck för en vilja att reglera medborgarnas beteende med 
hjälp av staten. Det handlar dock inte om att skapa ett nytt samhälle med politiska medel utan 
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om att förhindra ett förfall. Man är rädd att den allt mäktigare staten ska falla i händerna på 
oförnuftiga, eller rent av onda krafter. 
 
Man skulle kunna säga att det bland vissa frisinnade på 1930-talet, däribland Svensson, finns 
en tendens att förespråka en platonsk ”idealstatslösning” – i meningen att de 
förnuftiga/rättrogna ska styra. Genom att rätt personer styr tänks det potentiella hotet från 
statsmakten kunna avvärjas. Liksom hos Platon är tanken med de frisinnades idealstat att 
underordna makten under rätten och därmed ”befria” individen från lasterna och ”maktviljans 
demon”.  
 
Svenssons människosyn är positiv i så motto att den förutsätter att människan kan befria sig 
från sina dåliga/lägre sidor. Detta är tydligast i programförslaget och Kristendom och 
samhällsbyggande. Här finns en tro på det goda och rättrådiga ledarskapet. Samtidigt måste 
det understrykas att människans godhet är något potentiellt hos Svensson. Hon är s.a.s. inte 
god (eller ond) från början, utan fri att välja mellan goda och onda handlingar. Därav kravet 
på självdisciplin.  
 
När jag talar om att de frisinnade var beredda att ”använda” staten är det inte tvång eller 
utopisk planering som avses i första hand. De vill använda staten för att uppfostra 
medborgarna och förhindra dem att begå fel. Således ska nöjesindustrin och 
rusdryckshanteringen regleras, skolans fostrande roll för kristna värderingar stärkas och 
rösträtten inskränkas till dem som gjort sig förtjänta av den. Det är disciplin snarare än direkt 
tvång som utgör kärnan i deras ”idealstatslösning”. 
 
Benägenheten att använda statsmakten för att hindra modernitetens förment negativa 
verkningar fanns inte bara bland de frisinnade under 1930-talet. Radikalkonservativa grupper 
och nazister delade mycket av de frisinnades modernitetskritik även om deras alternativa 
ideal såg helt annorlunda ut. Där de frisinnade ville använda staten för att skydda den fria 
personligheten, genom att underordna individen under rätten, ville de radikalkonservativa 
använda staten för att underordna individen under statsviljan själv. De radikalkonservativa, 
inte minst nazisterna, bejakade våldet där de frisinnade ville tygla det. 
 
Waldemar Svensson och de frisinnade ”platonska” idéer kan sägas ha förmedlats via den 
kristna och idealistiska traditionen och aktualiserats av mellankrigstidens turbulens. Tyrraniet 
– under mellankrigstiden symboliserat av kommunism och nazism – är det som ytterst ska 
motverkas genom dessa idealstatliga idéer. I denna tankefigur ligger en stark tro på att 
människan kan förädlas genom tron/insikten om det rätta, vilket är i linje med 
personlighetsprincipen. 
 
Jag menar att det går en klar linje i Waldemar Svenssons samhällskritik från 1930-talet till 
efterkrigstiden. Efter kriget är Svensson dock mer pessimistisk om möjligheten att förverkliga 
ett samhälle som genomsyras av hans ideal. Hans position blir mer defensiv. Han vill bevara 
den befintliga landsbygdskulturen samt att tygla själva statsmakten snarare än att tygla dess 
ledarskap.  
 
En förklaring till att Svensson gav ut böcker, trots en relativt inflytelserik position i politiken, 
är att han helt enkelt inte kände sig tillfreds med riktning politiken tagit. Tidningsartiklar, 
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anföranden och statliga utredningar ställde alla krav på anpassning till ”systemets logik”, en 
logik som genomsyrade den dagsaktuella debatten. För Svensson med sin 
folkrörelsebakgrund och sitt intresse för djupare livsfrågor var behovet att anpassa sig till 
”systemets” regler ett svårt offer. 
 
Det politiska systemet hade enligt Svensson allt mer kommit att bli en enorm 
förvaltningsapparat – ett maskineri som administrerade det moderna samhället. Detta 
samhälle styrdes i hög grad av krafter bortom enskilda människors – inklusive de politiska 
ledarnas – kontroll. Svensson fann att utrymme för djupare funderingar kring samhället och 
människan inom ramen för detta system var högst begränsat. 
 
Svenssons idealistiska liberalism, vars kärna var personlighetsprincipen, hade utformats under 
1800-talet. Att Svensson uppfattade den frambrytande moderniteten som ett hot mot sina 
ideal är därför inte konstigt. I det moderna samhället och den moderna politiken var de 
idealistiska målen svåra, för att inte säga omöjliga, att förverkliga. När det mer radikala 
”idealstatliga” alternativet inte längre framstod som realistiskt återstod endast en kamp mot 
tiden.  
 
 
Utblick 
I början av denna uppsats citerade jag ett stycke ur den nuvarande folkpartiledaren Jan 
Björklund installationstal. Björklund refererar på ett flertal ställen i detta tal – hans första tal 
som partiledare – till Waldemar Svenssons tankar. Detta torde indikera att Svensson minne är 
levande inom Folkpartiet än idag. Tittar man närmare på talet är det dock tydligt hur selektivt 
Björklund använder sig av Svensson. Den gamle riksdagsmannen från Ljungkile får i den 
nuvarande folkpartiledarens mun varna för bidragsberoende, minskat privat ägande och en 
”allsmäktig stat”.414 Däremot nämns inte ett ord om Svenssons kritik av rationalismen, 
ekonomismen, tekniken och urbanitetens dominans.  
 
Samma selektiva tendens återfinns i en kolumn av Dagens Nyheters tidigare chefredaktör, 
Hans Bergström, som denne skrev inför riksdagsvalet 2006. Där beskriver Bergström 
folkpartiets nya ”kravprofil” som en återgång till den frisinnade traditionen och Waldemar 
Svenssons idéer. Dessa idéer reduceras då kort och gott till att den enskilde ska ta ansvar för 
sitt eget liv och inte göras till en klient hos statsmakten.415  
 
Dagens liberaler tycks alltså främst ha tagit fasta Svenssons kritik av staten – den del av 
Svenssons tänkande som torde vara minst kontroversiell i den liberala rörelsen. Svensson 
civilisationskritik torde däremot snarast vara lättast att återfinna hos miljörörelsen och 
miljöpartiet.416 Här hittar man en kritik av just urbaniteten, tekniken, rationalismen, 
ekonomismen och inte minst miljöförstöringen vilken påminner starkt om Svenssons. Å andra 
sidan torde Svenssons kristet färgade samhällsideal och tankar på personlig disciplin lysa med 
sin frånvaro hos just dessa modernitetskritiska efterföljare. 
 
                                                 
414 www.folkpartiet.se Jan Björklunds installationstal som ny folkpartiledare vid Landsmötet i Västerås, 8 
september 2007.  
415 Hans Bergström, ”Ett folkligare folkparti”, Dagens Nyheter 10 augusti 2006. 
416 Wiklund, kap 7. 
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Dagens liberaler och miljövänner kan sägas dela selektiva stycken av Svenssons världsbild. 
Kanske är det främst hos en annan politisk rörelse som Svenssons tankar går att finna idag –
mer i sin helhet. Svensson var hela sitt liv motståndare till bildandet av ett politiskt parti på 
kristen grund.417 Ändå är det slående hur mycket av hans tankegods som går att återfinna hos 
kristen demokratisk samling när partiet bildades på 1960-talet. Partiet förklarade sig vara ”ett 
parti för kristet-ideellt intresserade medborgare” som på ”kristen-rättslig grund” ville bygga 
ett ”människovärdigt samhälle”.418 Kds sade sig dessutom vara kritisk till den politiska 
verksamhetens ”materialistiska inriktning” och ville se positiva insatser på det ”folkmoraliska 
livsområdet”. Partiet ville även att skolan skulle ge en ”personlighetdanande fostran på 
kristen-etisk grund”.419  
 
När kds efterföljare, kristdemokraterna, idag ska beskriva sin ideologi använder de sig av 
begreppet ”personalism”, vilket framställs som ett alternativ till både individualism och 
kollektivism. Det är ett begrepp som onekligen för tankarna till den av Svensson så 
omhuldade personlighetsprincipen: 
 

”Personalism är kristdemokraternas alternativ till individualism och kollektivism, 
och en människosyn som stämmer överens med verkligheten. För oss är inte den 
enskilde sig själv nog och oberoende av andra, men inte heller bara en anonym 
kugge i det stora samhällsmaskineriet. Varje människa är unik, men behöver 
gemenskap med andra för att utvecklas. Varje person är född in i ett sammanhang av 
andra personer med ett ömsesidigt beroende. Människan har såväl kroppsliga och 
själsliga som andliga behov. Det kristdemokratiska samhällsarbetet tar därför sin 
utgångspunkt i människans helhet och betonar människans behov av gemenskap.”420 
 

Vidare skriver man att människan kan välja mellan att göra bra och dåliga handlingar och är 
ansvarig för dessa handlingar, att människan är ofullkomlig och att maktdelning därför är 
eftersträvansvärd. Man vänder sig även mot ”avigsidor i konsumtionssamhället” och en 
”materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi” och betonar behovet av ansvarstagande för 
miljön. Partiet förordar även decentralisering och en politik byggd på frihet, värdighet, 
medmänsklighet och kärlek.421 
 

* 
Samhällsutvecklingen gick knappast i Svenssons riktning under hans livstid. Men arvet efter 
Svensson lever vidare och återfinns idag inom flera olika politiska grupperingar som 
sinsemellan kan tyckas ha föga gemensamt. Om inte annat så visar det att frågan om den 
personliga frihetens villkor i det moderna samhället kanske är mer komplicerad än vad 
många vill göra gällande. 
 
 

                                                 
417 Svensson, 1967, sid 166f. 
418 Göran Josefsson, Kristdemokratiska samhällspartiet, i Nationalencyklopedin, band 11, (Höganäs 1993)  
419 Ibid. KDS kom även, i linje med Svensson, att under engagera sig mot miljöförstöringen under 1970-talet och 
stödde linje 3 i kärnkraftsomröstningen 1980. 
420 Ett värdeorienterat parti Kristdemokraternas hemsida: www.kristdemokraterna.se/Varpolitik/ideologi.aspx 
(Hämtat mars 2008) 
421 Ibid 

http://www.kristdemokraterna.se/Varpolitik/ideologi.aspx
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