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Förtroendefrågan hundra år senare 
 
För hundra år sedan och för den unga arbetarrörelsen räckte det inte att verka för 
allmän rösträtt och majoritetsstyre. Ännu mer grundläggande var att slå vakt om de 
grundläggande friheterna gentemot en borgerlighet, vars uppslutning bakom frihet och 
folkstyre inte kunde tas för given. För Hjalmar Branting handlade denna avvägning 
både om förtroende och om taktik, skriver Sverker Gustavsson som också konstaterar 
att förtroendefrågan tillförts en ny vertikal dimension. Hur bör arbetarrörelsen förhålla 
sig när striden mellan vänster och höger kommit att europeiseras? 
 
Nu råder ”orostider” av ett slag som motiverar ”detta upplysningsföretag” på grundval av ”en 
sund förening av verklighetssinne och idealitet”. Med dessa ord anmälde Hjalmar Branting det 
första numret av Tiden för hundra år sedan. 
 
För att förstå vad Hjalmar Branting menade med ”orostider” behöver vi erinra oss, att han 
skrev med den europeiska utvecklingen under 1800-talet i färskt minne. 1908 års läsare 
förutsattes vara väl förtrogna med samlingsverket Socialdemokratiens århundrade, som hade 
utkommit några år tidigare med honom själv som svensk redaktör. 
 
Tillsammans med danskarna Carl Emil Jensen och Frederik Borgbjerg hade han där 
sammanfattat de föregående hundra årens framgångar och bakslag i Frankrike, England och 
Tyskland. Till detta hade han fogat sin analys av läget för den unga svenska arbetarrörelsen. 
 
”Orostider” var med andra ord för Hjalmar Branting ingen allmän och till intet förpliktande 
formulering. För honom var det europeiskt allvar. Han ville gå till botten med problemet. En 
socialdemokrat förstår bättre, menade han, vad som händer i nuet och vad som kan tänkas 
hända i framtiden, om han eller hon gör sig förtrogen med vad som tidigare har inträffat. 
 
Bakgrunden var franska revolutionen och vad som sedan följde. Grundligt och levande 
beskrevs de misslyckade upproren i Frankrike 1830 och Tyskland 1848, masslakten på 
arbetare i Paris 1871 liksom Bismarcks försök på 1880-talet att genom undantagslagstiftning 
en gång för alla tillintetgöra den tyska arbetarrörelsen. 
 
Med andra ord är det ohistoriskt att mot Hjalmar Branting i efterhand rikta invändningen, att 
han oroade sig i onödan. Han visste inte vad vi i dag vet om att rösträtten och majoritetsstyret 
faktiskt var inom räckhåll och kunde fås att fungera. Han hade skäl för sin oro. 
 
Ty europeiskt betraktat var det alls ingen omöjlighet, att också den svenska borgerligheten 
skulle kunna gå till våldsam motattack. Högern kunde mycket väl tänkas vilja göra rent hus 
inte bara med yttrandefriheten och föreningsfriheten. Den kunde också tänkas vilja en gång för 
alla stänga vägen mot allmän rösträtt och majoritetsstyre. 
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Den svenska högern hade ännu mer effektivt än den tyska lyckats hålla tillbaka strävandena 
till allmän rösträtt och majoritetsstyre. Däremot hade den mindre framgångsrikt lyckats 
motverka utnyttjandet av förenings- och yttrandefriheten.  
 
Visserligen hade både Hjalmar Branting och Axel Danielsson blivit åtalade och fått sitta i 
fängelse. Men det hade inte varit för deras politiska agitation i sociala och ekonomiska frågor 
utan för att de hade väckt religiös förargelse och kunnat åtalas för hädelse. 
 
Näringsfriheten hade vid mitten av 1800-talet av överheten utformats på ett sätt som tydde på 
att de styrande inte närmare hade betänkt risken för uppkomsten av fackföreningar i hägnet av 
friheten att yttra sig och sluta sig samman. Varken kungen, kyrkan eller kapitalet verkar ha 
förstått, vart förekomsten av föreningsfrihet, yttrandefrihet och konflikträtt kunde leda. 
 
Visserligen hade den stora arbetsnedläggelsen i Sundsvall 1879 behövt krossas med hjälp av 
militär. Men inte heller en så allvarlig sak hade aktualiserat en undantagslagstiftning av 
motsvarande slag som i Tyskland vid samma tid. 
 
Demokratin inte självklar 
 
Hjalmar Brantings samlade bedömning av förtroendeproblemet var att arbetarrörelsen borde 
slå vakt om föreningsfriheten, konflikträtten och yttrandefriheten. Friheterna var för honom 
politiska tillgångar, som det gällde att vara försiktig med. De behövdes för att kunna verka för 
allmän rösträtt och majoritetsstyre.  
 
Att enbart satsa på den politiska vägen var alltför riskfyllt. Ingen kunde säkert veta, om denna 
någonsin skulle komma att öppnas.  
 
Med tanke på de europeiska erfarenheterna var det svårt att utesluta en borgerlig motattack. 
Därför var det viktigt att slå vakt om föreningsfriheten, konflikträtten och yttrandefriheten som 
oförytterliga rättigheter. Motståndarnas uppslutning kunde inte tas för given. 
 
De tyska undantagslagarna tjugo år tidigare talade sitt tydliga språk. De utgjorde en ständigt 
närvarande påminnelse om att de liberalt sinnade helt plötsligt kunde vilja nöja sig med enbart 
näringsfrihet – på liknande sätt som fackföreningar i dag bekämpas i Förenta staterna och 
yttrandefrihet och föreningsfrihet är otänkbara i dagens kapitalistiska Kina. 
 
För möjligheten att nå framgång med stöd av föreningsfriheten och konflikträtten talade också 
det förhållandet att Sverige var religiöst homogent. Kyrkan ansträngde sig inte för att etablera 
konkurrerande fackföreningar på motsvarande sätt som i de katolska länderna.  
 
De frikyrkliga lade visserligen stor vikt vid att motverka socialistiskt tänkande. Men deras 
betoning av att alla människors lika värde öppnade en möjlighet. Motståndet mot rösträtt och 
majoritetsstyre skulle på det sättet kunna brytas och öppna för sociala reformer. 
 
Handlingslinjen borde enligt Hjalmar Brantings mening vara att på en gång hävda vikten av fri 
arbetsmarknad och lika rättigheter garanterade av staten. De senare skulle inte bara avse 
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medborgarens ställning inför domstol och valurna utan också lika rätt till utbildning, vård, 
omsorg, kultur och bostad oavsett social härkomst och plånbokens tjocklek. 
 
Alltsedan dess har arbetarrörelsen hävdat både marknaden och staten. Å ena sidan har den 
förhållit sig misstroget liberal till varje form av statligt garanterade minimilöner. Ty sådana är 
ägnade att pressa ned lönerna för alla dem som måste försörja sig på eget arbete. 
 
Å andra sidan har arbetarrörelsen varit aktivt pådrivande, när det har gällt att låta staten 
garantera lika sociala rättigheter med materiellt innehåll och utan behovsprövning. Politiken 
har på det sättet kunnat göras generell och brett samhälleligt kvalitetshöjande. 
 
Förtroendet för staten inte odelat 
 
Förklaringen till denna kombination av arbetsmarknadsliberalism och välfärdspolitisk 
socialism är att arbetarrörelsen inte har ansett sig kunna hysa odelat förtroende för 
högerkrafternas goda vilja i fråga om löner och arbetsvillkor. 
 
Friheten från statliga ingripanden på arbetsmarknaden liksom löntagarnas rätt och möjligheter 
att utan repressalier kunna kritisera sina arbetsgivare har arbetarrörelsen ansett vara till större 
fördel för dem som måste försörja sig genom eget arbete än den alternativa modellen. 
 
Enligt den motsatta uppfattningen är löner och arbetsvillkor en statlig angelägenhet. Staten bör 
garantera minimum. Arbetsgivarens rätt att fritt avskeda och anställa bör lagfästas, vilket 
enligt arbetarrörelsens uppfattning gynnar lönedumpning. 
 
Poängen med den uppfattning som Hjalmar Branting hävdade – och som alltsedan dess har 
varit vägledande – är att han såg problemet som en dubbel förtroende- och taktikfråga. 
 
Gentemot staten på arbetsmarknaden gällde det att hysa misstroende. Gentemot statligt 
garanterade rättigheter i fråga om socialförsäkringar, vård, skola och omsorg, däremot, gällde 
det att hysa tillförsikt inför möjligheten att på längre sikt kunna stärka tilltron till rösträtten 
och majoritetsstyret. 
 
Mot europeisk bakgrund fanns det skäl att misstro högern. Utifrån den principiellt liberala idén 
om motståndsrätt borde arbetarrörelsen intensivt försvara föreningsfriheten, yttrandefriheten 
och konflikträtten och aldrig någonsin lämna ifrån sig denna ”pant” till borgerligheten. 
 
Konflikträtten, yttrandefriheten och föreningsrätten tolkades av arbetarrörelsen som 
löntagarnas yttersta maktmedel, som borgerligheten var ute för att erövra. Tilltron till rösträtt 
och majoritetsstyre, däremot, kom sig av att man trodde att en aktiv reformpolitik på sikt 
skulle göra de borgerligt röstande mindre aggressiva. 
 
Borgerligheten måste med näbbar och klor förutsättas vilja försvara den privata äganderätten, 
antog Hjalmar Branting. Av samma skäl kunde arbetarrörelsen inte ge upp föreningsfriheten, 
yttrandefriheten och konflikträtten som yttersta garantier för rösträtt och majoritetsstyre. 
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Löntagarna bekämpas också vertikalt 
 
Under senare tid har tillkommit något som Hjalmar Branting för hundra år sedan inte kunde 
föreställa sig. Nu måste kampen även föras vertikalt. Hur bör arbetarrörelsen förhålla sig till 
att bekämpandet av löntagarna – med borgerliga ögon betraktat – kommit att europeiseras och 
betydelsen av de nationella ”kommandohöjderna” i motsvarande reducerats? 
 
Efter samgåendet med övriga europeiska länder utkämpas striden mellan höger och vänster 
inte längre bara mellan inhemska aktörer, vars göranden och låtanden låter sig bedömas och 
påverkas av debatt och politik inom det egna landet. Det som har tillkommit är att länderna 
överlämnat den yttersta beslutanderätten i vad avser kravet på ”fri rörlighet” till unionen. 
 
Vad detta praktiskt innebär framgår av domarna i det svensk-lettiska Laval-målet i december 
2007 och det tysk-polska Rüffert-målet i april 2008. Kollektivavtal anses av domstolen hindra 
nedåtpressande lönekonkurrens. Avtalsfrihet bör därför inte gälla på arbetsmarknaden. 
 
”Fri rörlighet” är en kautschukformulering, som låter sig tillämpas på snart sagt vilken som 
helst mänsklig företeelse. De politiskt liberala grundvärdena konflikträtt, yttrandefrihet och 
föreningsrätt har underordnats den ekonomiskt liberala idén om maximal frihet för kapital, 
varor, tjänster och arbetskraft att röra sig över gränserna. 
 
Också de politiska friheterna finns visserligen uppräknade i fördragen. Avgörande i praktiken 
är vilken tolkningsregel som praktiseras. Om ekonomisk och politisk frihet kommer i konflikt 
med varandra måste domstolen avgöra vilken synpunkt som är viktigast. 
 
Den praktiserade tolkningsregeln är proportionalitet. Politiskt liberala grundvärden får inte 
hävdas på ett sätt som ”alltför mycket” inkräktar på principen om fri rörlighet och vad som är 
”alltför mycket” avgörs av domstolen. 
 
Den alternativa tolkningsregel, som i stället skulle kunna vägleda, är vad teoretikerna kallar 
lexikalitet. Genom en rangordnande uppräkning skulle det kunna slås fast, att den politiska 
liberalismen är primär i förhållande till den ekonomiska. 
 
Men så har ländernas förtroendevalda inte velat ha det. Närmare bestämt är det bara dödsstraff 
och tortyr, som de har velat förbjuda rättsinstanserna att bedöma proportionellt mot den fria 
rörligheten. 
 
Stark juridik och svag politik 
 
Sammanfattningsvis aktualiserar denna övergång från förhandlingar mellan parterna på 
arbetsmarknaden till domstolsbehandling på europeisk nivå något som Hjalmar Branting för 
hundra år sedan inte hade i sitt blickfält, när han skrev om den övergripande förtroendefrågan. 
 
Men hans framhållande av vikten av att skaffa sig insikt om ”samhällets fakta och om hur vår 
egen socialistiska åskådning tolkar och förklarar dessa fakta” kvarstår onekligen. 
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Möjligheten att hävda en kombinerat misstrogen och tillitsfull hållning till föreningsrätten, 
yttrandefriheten, konflikträtten, rösträtten och majoritetsstyret har genom unionsmedlemskapet 
kommit i ett delvis nytt läge. Ty det som utmärker unionen är en kombination av svag politik 
och stark juridik. Fördragen låter sig bara korrigeras med 27 likalydande ratificeringar, vilket i 
praktiken är liktydigt med fria tyglar för en tillämpning av principen om proportionalitet. 
 
Allt som i någon avlägsen mening låter sig förbindas med fri rörlighet för kapital, varor, 
tjänster och arbete kan underordnas det huvudsakliga rättesnöret. Tillsägelser från politiskt 
ansvariga organ har ingen rättsligt bindande verkan, om de låter sig tolkas som stridande mot 
den i det grundläggande fördraget uttryckta huvudprincipen. 
 
Under perioden från 2001 till 2007 pågick en politisk förhandling mellan medlemsländerna i 
syfte att modernisera grundförutsättningarna. Resultatet av alla dessa turer föreligger nu i form 
av det så kallade Lissabonfördraget. 
 
Vad som förbryllar utifrån den här anlagda synpunkten är att frågan om den fria rörligheten 
som övertrumfande huvudprincip inte verkar ha bearbetats av några ansvariga politiker utan 
bara diskuterats som ett tekniskt problem av offensiva jurister. Inget har förändrats med 
avseende på kärnpunkten. 
 
Regeringarna synes med andra ord inte ha förstått (eller velat förstå) vikten av att lexikaliskt 
rangordna grundvärdena till ledning för domstolen. Som det nu ser ut kommer allt att fortsätta 
som förut. Domstolen kan bedöma allt som kommer i dess väg som bristande proportionellt 
mot principen om fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbete. 
 
Därmed aktualiseras frågan om vad som är ett klokt förhållningssätt. Som jag tolkar debatten 
finns det på ett europeiskt plan i huvudsak tre svar på den frågan. Jag bortser då från dem som 
menar att tiden är mogen att helt avstå från överstatligheten. 
 
Ordoliberalism, federal vision eller tillitspakt? 
 
Den entusiastiskt borgerliga ståndpunkten går förstås ut på att en konstitutionell låsning av den 
fria rörligheten på europeisk nivå löser det problem som borgerligheten inom varje land för sig 
hade under större delen av 1900-talet, nämligen att klåfingriga förtroendevalda kunde störa de 
fria marknadskrafterna. 
 
Poängen med unionen är att den förverkligar principen om en överordnad, ordningskapande 
stat, vars enda och huvudsakliga uppgift är att främja marknaden. Ordoliberalism är det i 
Sverige sällan brukade ordet för denna hållning. 
 
Genom partiellt samgående har ”vi” skapat en administration av marknaden och myntet, som 
befinner sig garanterat utom räckhåll för valmanskårer och allmän opinion. Samtidigt har ”vi” 
inte måst gå så hårt fram mot folkstyret, att ”vi” har behövt inskränka rösträtten och det 
formella majoritetsstyret. Det har räckt med att ”vi” på ett avgörande sätt har lyckats reducera 
rösträttens, yttrandefrihetens och föreningsfrihetens praktiska betydelse. 
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Den entusiastiskt socialdemokratiska ståndpunkten går på motsvarande sätt ut på att vi som 
har hjärtat till vänster visserligen har förlorat i första omgången gentemot de ordoliberala men 
att vi bör eftersträva en på motsvarande sätt konstitutionellt fastlåst europeisk reglering av 
arbetsrätten och socialpolitiken. Vi bör låta oss vägledas av en federal vision. 
 
Visserligen kräver en motsvarande europeisering av förhandlingsrätt, sociallagstiftning och 
beskattningsrätt en ratificering av samtliga 27 medlemsländer. Men fackföreningsrörelserna 
och socialdemokratin har framtiden för sig. Ett långsiktigt program av det slaget är ägnat att 
sporra och mobilisera till solidaritet över landsgränserna. Historiskt är en sådan uppgift inte 
märkligare än vad våra partivänner stod inför på 1800-talet inom varje land för sig. 
 
Den alternativa och något mindre visionärt formulerade socialdemokratiska ståndpunkten, 
däremot, går ut på att förhållandet mellan union och länder bygger på en understådd tillitspakt. 
Förhållandet karaktäriseras bäst som en konstitutionell terrorbalans. 
 
Båda sidor vet att de kan förgöra varandra. Samarbete är därför det enda möjliga. Unionen 
måste förutsätta medlemsländernas lojalitet till priset av att EG-domstolen inte träffar 
avgöranden som av länderna tolkas som suveränitetskränkande. 
 
Denna tredje uppfattning företräds bland andra av den kände tyske statsvetaren Fritz Scharpf. 
Den här våren har han (intervju i LO-tidningen den 28 mars) hävdat, att domen innebär just 
precis ett sådant brott mot den historiskt underförstådda tillitspakten. 
 
Den adekvata reaktionen är att Sverige vägrar lyda, menar Fritz Scharpf. En ordervägran 
skulle leda till en för unionen långsiktigt nyttig konstitutionell kris. Frågan är vilken risk vi 
löper om vi tar honom på orden. Till skillnad från vad som gällde för hundra år sedan är krig 
och inbördeskrig inget som arbetarrörelsens motståndare överväger. 
 
Teoretiskt kan föreningsfrihet, yttrandefrihet, allmän rösträtt och majoritetsstyre förklaras 
proportionellt oförenliga med fri rörlighet. Men är det troligt att domstolen skulle våga träffa 
ett sådant avgörande? Knappast, skulle jag vilja säga. 
 
Sverker Gustavsson 
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