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Inledning: 
Under 30-talet inledde Socialdemokraterna sitt långa maktinnehav och byggandet av 

vad Per-Albin Hansson döpt till ”folkhemmet” hade således precis börjat.1 En av de 

tidigare byggstenarna som lades var bidragen till barnen till änkor och invalidiserade 

familjeförsörjare vilka jag ska kalla för ”de behovsanpassade barnbidragen”.2 Tio år 

senare, 1947, kom dock de allmänna barnbidragen, som utgick med samma belopp för 

varje barn oavsett inkomst eller andra variabler.3 Hur det kommer sig att barnbidrag 

gick från att vara något enbart för de fattiga till att vara något som kom alla till del är 

mitt studieobjekt i denna uppsats. 

 

Som utgångspunkt för min analys ska jag använda mig först och främst av Gösta 

Esping-Andersens The three worlds of welfare capitalism, men också av Alva och 

Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan. Esping-Andersen är professor vid 

”European University Institute” och i denna bok undersöker han olika typer av 

välfärdsstater och deras uppbyggnad och funktionssätt.4 Han kommer fram till att det 

finns tre övergripande modeller av välfärdsstater. En liberal, en korporativ och en 

socialdemokratisk. 

 

Den liberala präglas av en blygsam välfärd som bara är avsedd för de behövande, 

medan de bättre ställda mer förlitar sig på privata välfärdslösningar eller 

socialförsäkringar av högre kvalitét. Själva understödstagandet är här väldigt 

skambelagt, och hela systemet är byggt efter tanken att understödet inte ska 

underminera viljan att arbeta. Som jag förstår det bidrar både själva skammen och de 

låga ersättningarna till detta. I grunden beror detta på synen att arbetaren i stor 

utsträckning ska vara ”kommodifierad”, alltså sälja sin arbetskraft nästan som vilken 

vara som helst vilket alltså ska gynna marknaden. Denna typ av välfärdssystem finns 

enligt Esping-Andersen i USA, Canada, Australien och till viss del Storbritannien.5 

 

1 Tommy Möller, Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år, (Pozkal, 2007), 
s.117 
2 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276 
3 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220 
4 Gösta Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, (Storbritannien, 1998), baksida 
5 Esping-Andersen, s.26-27, 63-65 
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I den korporativa är ersättningarna till stor del knutna till din position i samhället. 

Välfärdssystemet ska uppehålla klassamhället som jag förstår det och har därför ingen 

direkt omfördelande effekt. Denna regim är konservativ till sin natur och därför 

inriktad på att främja kärnfamiljen och hemmafru-systemet, och välfärdslösningarna 

gynnar därför dessa. Detta system är, enligt Esping-Andersen, vanligt i 

centraleuropa.6 

 

Den tredje kategorin välfärdsstater är som sagt den socialdemokratiska, och den syftar 

på de system vi har eller har haft i Skandinavien. Detta system bygger till stor del på 

generella välfärdslösningar (de gäller alltså alla, rik som fattig) som till ganska hög 

grad är ”dekommodifierande”, alltså gör medborgarna mindre beroende av att sälja 

sin arbetskraft som om den var vilken vara som helst för att överleva. Med sin 

generella utformning förhindrar den också den typen av stigmatisering av de fattiga 

och polarisering mellan klasserna som lätt uppstår i ett liberalt system, där välfärden 

får arten av fattighjälp och där systemet lätt uppfattas som att de som har betalar för 

dem som inte har. I samma anda syftar den till jämlikhet mellan klasserna, just genom 

att se till att samma service kommer alla till del. I den generella modellen drar alla 

nytta av systemet varför det vinner stöd av en stor del av folket. Som Esping-

Andersen själv säger; ”All benefit; all are dependent; and all will presumably feel 

obliged to pay.”.7 

 

Jag kommer i uppsatsen att huvudsakligen utgå från dessa modeller och sätt att se på 

välfärd när jag analyserar steget från att barnbidrag bara var för de fattigaste till att 

alla blev garanterade barnbidrag.  

 

Som sagt kommer jag också att använda mig av Alva och Gunnar Myrdals Kris i 

befolkningsfrågan. Det finns flera anledningar till detta. Dels var Alva och Gunnar 

Myrdal två mycket inflytelserika socialdemokrater under det tidsspann som avhandlas 

i denna uppsats. Gunnar Myrdal var en av förgrundsgestalterna bakom 

Stockholmsskolan, en grupp ekonomer som samtidigt som Keynes, kanske till och 

med före, utvecklade kontracyklisk krispolitik, och var som sådan också en av 

förgrundsgestalerna bakom den krispolitik av keynesiansk art som 

6 Esping-Andersen, s.27 
7 Esping-Andersen, s.27-28 
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Socialdemokraterna drev under depressionen i början av 30-talet. Sedermera skulle de 

båda också tjänstgöra som socialdemokratiska ministrar.8 

 

Dels behandlar de i Kris i befolkningsfrågan bland annat just stöd till barnfamiljer och 

varför detta är viktigt, tre år innan de behovsanpassade barnbidragen och tretton år 

innan de allmänna barnbidragen. Och framförallt; de förslag som i denna bok 

framlägges har stora likheter med de allmänna barnbidragen och Esping-Andersens 

socialdemokratiska välfärdsmodell. Detta i kombination med deras politiska betydelse 

i framväxten av folkhemmet gör att jag tycker denna bok är väldigt relevant för mitt 

studieobjekt. 

 

Men det finns ytterligare en aspekt som gör Alva och Gunnar Myrdal och Kris i 

befolkningsfrågan relevant, och det är att de i Sverige var förgrundsfigurer för en 

företeelse som kallas ”social ingenjörskonst” som var vanlig just under uppbyggnaden 

av folkhemmet, och Kris i befolkningsfrågan är präglad av denna. Social 

ingenjörskonst kan sägas vara viljan att med noggrann planering och rationella 

åtgärder förbättra samhället. Man ser politiken lite som en naturvetenskap. Med rätt 

åtgärder kan man styra samhällsutvecklingen och människors beteenden rätt.9 I sin 

bok diskuterar de just hur samhället kan förbättras utifrån statliga åtgärder. Boken 

skrevs utifrån att det föddes för lite barn i Sverige, något de ansåg bero på att 

levnadsvillkoren var för dåliga. Deras problemformulering är att ”[…] 

befolkningsstocken reagerar emot de yttre levnadsvillkoren genom att sluta upp att 

förnya sig själv […]”10. I detta sammanhang föreslår de ett flertal åtgärder för att 

underlätta barnuppfostran och samtidigt förbättra samhället. Bland annat just 

barnbidrag och en preventiv socialpolitik. 

 

8 Stockholmsskolan, http://www.ne.se/lang/stockholmsskolan, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-12-17. 
Yvonne Hirdman, Urban Lundberg, Jenny Björkman, Sveriges historia 1920-1965, (Stockholm 
2012), s.184-185  
Alva Myrdal, http://www.ne.se/lang/alva-myrdal, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-17. 
Gunnar Myrdal, http://www.ne.se/lang/gunnar-myrdal, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-
12-17. 
9 social ingenjörskonst, http://www.ne.se/social-ingenjörskonst, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-12-11 
Alva Myrdal, http://www.ne.se/lang/alva-myrdal, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-16. 
Gunnar Myrdal, http://www.ne.se/lang/gunnar-myrdal, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-
12-16. 
10 Alva och Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan, (1934), (Falun 1997), s.205 
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Just måttet av social ingenjörskonst i de olika barnbidragen tycker jag är intressant, då 

de kan sägas visa syftet med dem. Med det måttet kan man till exempel mäta 

ambitionsnivån i de olika förslagen, och detta kan i sin tur leda till slutsatser.  

 

Syfte och frågeställningar: 

Då den generella typen av välfärd är så unik för Skandinavien, så anser jag det vara 

väldigt intressant att man gällande barnbidragen kan se ett steg från att barnbidrag 

bara var behovsanpassade till att det infördes en generell modell av barnbidrag. Hur 

kom det sig att man tog detta steg? Möjligtvis kan man få en större förståelse till 

varför den generella välfärdsmodellen utvecklades. 

 

Mina frågeställningar ser ut som följer: 

• Varför införde man behovsanpassade barnbidrag 1937 för att tio år senare 

införa allmänna barnbidrag? Hade det skett ett ideologiskt eller filosofiskt 

skifte? 

 

Avgränsning: 

Till att börja med funderade jag på att behandla själva riksdagsdebatten kring 

barnbidragen, vad det fanns för åsiktsskillnader osv. Tidigt i arbetet bestämde jag mig 

dock för att fokusera på själva ”byggandet” av barnbidragssystemen, vilka tankar och 

syften som låg bakom dess skapande, snarare än debatten kring dem. Därför ligger 

fokus på utredningar och propositioner. Nämnas ska för formens skull att jag läst 

mycket annat material också, till exempel utskottsutlåtanden och motioner, men 

funnit att dessa inte har något att bidra med till min undersökning. 

 

Metod: 

Jag kommer först att granska de behovsanpassade barnbidragen, för att sedan granska 

de allmänna. Detta genom att medelst kvalitativ metod granska propositionerna om 

behovsanpassade respektive allmänna barnbidrag samt de statliga utredningar som 

dessförinnan gav förslag till dem. Därpå kommer jag att utveckla min analys under 

avslutningen. Som verktyg i min analys kommer jag använda The three worlds of 

welfare capitalism samt Kris i befolkningsfrågan. I början av respektive del kommer 

jag inleda med en bakgrund om hur förslagen utvecklades samt kort om det politiska 

läget vid tiden. 

 6 



Källor och litteratur: 

Mitt källmaterial är som sagt propositionerna om behovanpassade respektive 

allmänna barnbidrag och de utredningar som gav förslag till dem (dessa presenteras 

närmre i inledningarna av respektive kapitel) och mina analysverktyg The three 

worlds of welfare capitalism samt Kris i befolkningsfrågan. I övrigt kommer jag till 

viss del att använda historisk överskiktslitteratur för att kunna leverera en kontext. 

Denna kommer bestå av Tommy Möllers Svensk politisk historia, Lars Magnussons 

Sveriges ekonomiska historia samt Yvonne Hirdmans, Urban Lundbergs och Jenny 

Björkmans Sveriges historia 1920-1965. I övrigt kommer jag använda mig av 

Nationalencyklopedin som hjälp för att leverera fakta. 

 

Definitioner av central betydelse: 

Den enda definitionerna som kan vara svår i denna uppsats är ”SoU”, vilket helt 

enkelt står för ”Statens offentliga utredningar”, samt ”proposition” som är regeringens 

förslag till riksdagen.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 proposition, http://www.ne.se/lang/proposition/287638, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-12-31 
Statens offentliga utredningar, http://www.ne.se/lang/statens-offentliga-utredningar, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-31 
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De behovsanpassade barnbidragen: 

Bakgrund: 

Dessa bidrag genomfördes 1937 och var riktade till föräldralösa barn eller barn vars 

fader dött eller blivit varaktigt arbetsoförmögen och på gund av det har en inkomst 

som ligger under en viss minimigräns.12 När det infördes hade Socialdemokraterna 

suttit vid makten i 5 år och Sverige hade precis genomgått depressionsåren.13 

 

Förslaget till detta bidrag gavs i SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag 

åt barn till änkor och vissa invalider samt åt föräldralösa barn. Ordförande för denna 

utredning var socialdemokraten och partistyrelseledamoten Bernhard Eriksson.14 

Initiativ togs av socialminister Möller som 1934, efter bara knappt två år i 

regeringsställning, begärde att få tillsätta en utredning om stöd till ”[…] obemedlade 

eller mindre bemedlade personer med försörjningsplikt mot minderåriga barn […]”15 

samt åtgärder för att hjälpa föräldralösa.16 Denna utredning ledde sedermera fram till 

propositionen Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om 

barnbidrag, m.m. (Kungl. Maj:ts prop. 1937:276). Propositionen var underskriven av 

socialminister Gustav Möller.17 

 

Analys av bakomliggande ideologi och syften: 

Som redan framkommit har den generella välfärdsmodellen sitt hem i Skandinavien, 

men när de behovsanpassade barnbidragen kom till så hade Socialdemokraterna bara 

haft makten i fem år i streck och välfärdsstaten hade precis börjat byggas. Hur pass 

fast fäste hade denna filosofi hunnit få? Denna fråga aktualiseras av att de 

behovsanpassade barnbidragen, åtminstone på ytan, bär sådana likheter med det 

12 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.2-5 
13 Möller, s.111, 117 
Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, (Falun, 1996), s.403 
14 SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt 
föräldralösa barn, s.3 
Bernhard Eriksson, http://www.ne.se/lang/bernhard-eriksson, Nationalencyklopedin, hämtad 
2012-12-19. 
15 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.28 
16 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.28 
SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt 
föräldralösa barn, s3 
17Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.1 
Gustav Möller, http://www.ne.se/lang/gustav-möller, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-
19. 
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liberala välfärdssystemet där välfärden ska vara just något som bara de mest desperata 

använder sig av.  

 

Om vi tittar på regleringarna kring det behovsanpassade barnbidraget ser vi att det 

riktas mot samhällets mest utsatta. Enbart barn vars fader eller båda föräldrar avlidit 

eller är oförmögna till arbete och vars inkomst därför ligger under en viss nivå. 

Överskreds denna nivå skulle bidraget trappas ned i en fallande skala till dess att inget 

bidrag alls skulle utgå.18 Vidare kunde inte änklingar komma ifråga för bidrag även 

fast fallet var så med änkor med, bland annat motiverat med att män tjänar mer än 

kvinnor och att mannen, även om hans situation också kan bli svår, bör ha lättare att 

hitta lösningar.19 Bidragen var också reglerade utefter hur dyr ort du ansågs bo på via 

tre stycken så kallade dyrortsgraderingar. I ortsgrupp ett, som ansågs vara den 

billigaste, var ditt första barn berättigad till 240kr/år, i ortsgrupp två 300kr/år och i 

ortsgrupp tre 360kr/år. För varje nytt barn sjönk också bidraget till och med det fjärde 

och därefter kommande barn för vilka du fick 120 respektive 150 och 180kr/år, 

beroende på ortsgrupp (föräldralösa barn fick något högre bidrag).20 Vi kan verkligen 

tala om välfärd avsedd för de mest behövande. Någonting som ytterligare belyses av 

den hårda regleringen kring anmälningsplikten. För att få bidrag skulle du anmäla var 

du bodde och om du flyttar, eftersom systemet var reglerat efter ett dyrortssystem, och 

anmälde du inte en flytt drogs bidraget in helt och hållet.21 Det är en hjälp som är av 

tydlig fattigvårdskaraktär, någonting som blir ytterligare mer uppenbart av att 

bidragsnivåerna var satta utefter jämförelse med de belopp som annars skulle ha 

utbetalats av just fattigvården. Detta var vad de ”sakkunniga” (de tillsatta experterna) 

föreslog, och dessa belopp var också de som slogs fast.22 Detta måste sägas vara ett 

mycket starkt argument för likheterna med fattigvård. I fattighjälpsanda skriver man 

också i både proposition och utredning att denna typ av hjälp bör inskränkas till fall 

där hjälpbehovet är särskilt framträdande.23 

 

18 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.2-5, 176-179 
19 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.49 
20 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.3-4 
21 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.5 
22 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.3, 58, 173 
23 SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt 
föräldralösa barn, s.29 
Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.49 
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Likheterna med fattigvård kommer också av att bidragen hade karaktär av att de som 

har ger till de som inte har, vilket enligt Esping-Andersen kan leda till en dualism 

mellan olika klasser och stigmatisering av de fattiga – just sådana företeelser som den 

generella modellen sedermera försökte få bort.24 

 

En intressant aspekt av detta är att propositionsförfattarna själva ansåg att man i och 

med dessa barnbidrag tog ett steg bort från fattighjälpen. Detta är till och med den 

allra första saken man konstaterar under rubriken ”Allmän motivering” i 

propositionen när man säger att ”Fattigvård är en olämplig understödsform åt barn”.25 

På nästa sida skriver man också att: 
Det kan icke förnekas, att huru välordnad och humaniserad fattigvården än är, fattigvårdsunderstöd 

likväl ofta för barnens föräldrar och närstående medför en känsla av osäkerhet, beroende och 

mindervärdighet. Dessa omständigheter kunna även inverka på barnens känslo- och tankeliv och 

giva detta en för framtiden olycklig inriktning.26 

 

I den utredning som ledde fram till propositionen skriver man: 
Fattigvården var länge den enda hjälpformen. Under de senare årtionderna har emellertid den 

uppfattningen mer och mer trängt igenom att vissa, genom sina orsaker klart avgränsade 

understödsbehov böra tillgodoses icke av fattigvården utan genom åtgärder som kunna hänföras till 

socialförsäkringen eller äga med denna besläktad karaktär.27 

 

Man skriver senare också uttryckligen att barnbidragen är syftade att begränsa 

fattigvården.28 

 

Det råder inga tvivel om att åtminstone de som stod bakom förslaget ansåg det vara 

ett steg bort från fattigvård. Dock tycker jag att man i förslagets utformning hittar 

klara drag av samma tänkande som präglar det liberala välfärdssystemet. Denna 

ståndpunkt kan styrkas med att man faktiskt uttalar oro för att bidraget ska kunna 

försämra faderns motivation att själv försörja barnen (i sammanhanget att änklingar 

inte ska få bidrag). Man utrycker således rädsla för en dekommodifiering av 

arbetskraften. Dekommodifiering som ju, vilket jag visade ovan, sedermera blev en 

24 Esping-Andersen, 26-27 
25 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.31 
26 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.32 
27 SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt 
föräldralösa barn, s.26 
28 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.47 
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ganska bärande punkt i det generella system som växte fram. Man tycks åtminstone 

delvis präglad av liberala värderingar.  

 

Paralleller kan också dras till den korporativa välfärdsmodellen, där ju 

välfärdslösningarna skulle värna kärnfamiljen och uppmuntra till husmoderlighet. 

Regleringarna kring det behovsanpassade barnbidraget var utformade på ett sätt som 

tydligt stipulerade att det var kvinnan som skulle vara hemma och mannen som skulle 

arbeta och försörja familjen. Detta blir tydligt till exempel av att mannens 

inkomstbortfall till följd av död eller invaliditet kompenseras, däremot inte kvinnans. 

Som tidigare visat var änklingar inte berättigade till bidrag, även fast 

propositionsförfattarna förstår att kvinnas inkomstbortfall också kan drabba en familj 

svårt. Man är, som jag ovan visade, bland annat rädd för att bidraget ska skada 

faderns motivation till att försörja sina barn, någonting man uppenbarligen inte är lika 

rädd för när det kommer till kvinnan. Man talar också om att ingenting är bättre än ett 

föräldrahem när det kommer till barnuppfostran, och att samhällets försörjningsbidrag 

ska lämnas i sådan form att föräldrarnas förmåga och möjlighet att själv ta hand om 

sina barn stöds, i kontrast till barnhem, även om det så är det bästa av barnhem medan 

förhållandena i föräldrahemmet är torftiga. Att växa upp i familj är således bättre än 

det bästa av barnhem anser man. Här ser man hur välfärden syftar till att skydda 

familjen.29 Påpekas ska att just detta sades då man talar om kommunala 

pensionstillskott, ett lagförslag som behandlas i samma proposition, men jag tycker att 

det absolut är relevant i sammanhanget. 

 

Således finns vid denna tidpunkt, 1937, drag av tänkande både från de mer korporativt 

präglade länderna i centraleuropa och de liberalt präglade länderna såsom USA och 

till viss del Storbritannien. Men åtminstone på en punkt särskiljer man sig tydligare, 

och det gäller synen på socialpolitikens roll. Såsom är tydligt präglas både de liberala 

och de korporativa modellerna av synen på socialpolitik som något nödvändigt ont 

man sysslar med för att människor inte ska svälta ihjäl. Esping-Andersen skriver till 

exempel om den korporativa modellen att ”[…] the state will only interfere when the 

family’s capacity to service it’s members is exhausted.”.30 I utredning och proposition 

framgår det att tanken om en så kallad ”preventiv socialpolitik” finns redan i denna 

29Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.32 
30 Esping-Andersen, s.27 
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lag. Preventiv socialpolitik är något som i Sverige har arv bland annat från Alva och 

Gunnar Myrdal. De talar mycket om denna i Kris i befolkningsfrågan. Tanken bakom 

denna är att man ska förekomma problemen, istället för att bara försöka plåstra när 

problemet redan uppkommit.31 Makarna Myrdal skriver just att i en preventiv (eller 

profylaktisk som de istället säger) socialpolitik är omvårdnaden om barnen den 

viktigaste delen och de föreslår därför just barnbidrag och en rad andra åtgärder för att 

åstadkomma detta.32 Esping-Andersen beskriver också hur tanken att socialpolitiken 

ska vara preventiv finns i det generella systemet då han säger att ”In contrast to the 

corporatist-subsidiarity model, the principle is not to wait until the family’s capacity 

to aid is exhausted, but to preemptively socialize the costs of familyhood.”.33  

 

Detta tankesätt hittar man många exempel på i utredningen och propositionen 

gällande de behovsanpassade barnbidragen. Allra tydligast i blockcitatet vid fotnot 26 

där man talar om att oro i hemmet kan inverka på barnets känslo- och tankeliv och ge 

det en för framtiden olycklig intriktning. Det framgår också när de talar om att 

socialpolitiken ska hjälpa barnen ”[…] förutom av humanitära skäl, av samhällets 

eget intresse av att dana ett livskraftigt släkte.”.34 Samma åsikter kommer fram även 

senare då den ansvarige departmentschefen skriver att samhällets omvårdnad av 

barnen inte endast är av humanitära skäl utan för att ”fostra dugliga medborgare.”.35 

Man anser det alltså inte handla om nödhjälp, utan om att försöka säkerställa att alla 

får en bra uppväxt för att sedermera bli bra samhällsmedborgare. Även exemplet jag 

gav högre upp där det beskrevs hur socialpolitiken syftade till att säkerställa att barnet 

kunde växa upp i föräldrahemmet är relevant här, då också detta är exempel på 

preventiv socialpolitik. Om barnet får rätt uppväxtförhållanden kommer det minimera 

risken för problem i framtiden. Hela denna syn att man med barnbidragen ska göra 

barnen till bättre människor känns igen från Kris i befolkningsfrågan och makarna 

Myrdal. De skriver till exempel att ”Den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift 

är att framskapa ett bättre människomaterial.”36 I hela synen bakom barnbidragens 

preventiva roll finns alltså kopplingar till makarna Myrdal.  

31 A & G Myrdal, s.200-204 
32 A & G Myrdal, s.202-204 
33 Esping-Andersen, s.28 
34 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.31 
35 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.47 
36 A & G Myrdal, s.205 
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Just denna typ av tänkande visar tydliga drag av social ingenjörskonst. Problem i 

framtiden ska rättas till genom noggrann planering idag. Den framtida 

folksammansättningen ska förbättras genom att ge dagens unga en så bra uppväxt som 

möjligt. Samhället ska förbättras genom planerade åtgärder. Dock hade jag väntat mig 

en strängare, mer ingående typ av social ingenjörskap, där man på ett tydligare sätt 

vill styra människors beteenden. Alva och Gunnar Myrdal talar till exempel om att 

”Dåliga vanor måste vridas rätt, de oförståndiga måste upplysas, de ansvarslösa 

väckas.”.37 Man ser tydligt viljan att styra vissa människors beteenden rätt på en 

djupare nivå än bara genom stöd och standardhöjning. Som jag visat förekom stränga 

regleringar kring vem som ska få hur mycket eller någonting alls, men det behöver ju 

inte visa på någon vilja att styra människors beteenden. Det finns dock undantag. Till 

exempel stadgas att om någon anses olämplig att ta hand om barnets ekonomi ”[…] 

antingen på grund av förhållanden som sammanhänga med förmyndarens person, eller 

andra orsaker.”38 så ska pengarna utbetalas till en barnavårdsnämnd eller annan som i 

sin tur ska utbetala belopp i den mån det ”anses gangeligt”.39 Notera hur svepande 

och otydligt man uttalar sig om en så viktig fråga som huruvida du ska få sköta ditt 

barns ekonomi. Formuleringen är väldigt orättsäker; ”på grund av förhållanden som 

sammanhänga med förmyndarens person, eller andra orsaker.”. Man lämnar stor makt 

att besluta vem som ska få disponera över bidraget själv och inte. Att utbetalning till 

förmyndaren av de belopp som ”anses gagnelig” kunde, och troligtvis var tänkta att, 

villkoras förefaller mig uppenbart. Alltså att man stipulerar att för dessa pengar ska du 

köpa detta. Här ser man en tydlig vilja att styra vissa individers beteenden åt rätt håll. 

Även om man här hittar en öppning för en vilja att styra människors beteenden så är 

ju detta inget bevis på att det faktiskt var vad man ville. 

 

Slutligen; ännu en sak som är anmärkningsvärd med de behovsanpassade 

barnbidragens strama omfattning är att Alva och Gunnar Myrdal, som ju som sagt var 

två inflytelserika socialdemokrater, i sin bok Kris i befolknignsfrågan redan tre år 

tidigare förordar ekonomiskt stöd till barnfamiljer av betydligt mer omfattande art. 

Nästintill av generell art faktiskt. De skrev bland annat att ”De individuella lönerna 

37 A & G Myrdal, s.226 
38 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.119 
39 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.6, 119 
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och inkomsterna utgå ju vanligen utan hänsyn till barnförsörjningsbördan. Vore det 

inte då naturligt, att det allmänna trädde in och övertoge åtminstonde en väsentlig del 

av den direkta barnförsörjningsbördan?”40, och de påstod att om man blir intresserad 

av att uppehålla födelsetalen, ”kommer man även känna en förpliktelse att 

ekonomiskt stödja de familjer, som uppföda folkets nästa generation.”41 Vad gäller 

specifikt barnbidragen säger man dock att höginkomstagare kan vara utan barnbidrag, 

men att en gräns inte bör sättas för lågt. På ett annat ställe säger de att barnpensioner, 

som de kallar det, i första hand ska utgå till familjer på relativt låg inkomstnivå, men 

även för familjer på en högre nivå.42 På ytterligare ett annat ställe använder de 

generella barnbidrag som exempel och säger att kostnaderna skulle bli höga, men 

försvarar det ändå med att det ändå bara rör sig om en omfördelning, för idag så ligger 

ju hela kostnaden hos barnfamiljerna.43 Något längre fram när andra socialpolitiska 

lösningar diskuteras förordar man generella lösningar framför behovsanpassade då de 

påstår att dessa gör likheten med fattigvård för stor. I detta fall diskuterar man inte 

specifikt barnbidrag, utan exempelvis skolmat och hälsovård, men att de är inne på 

det tankesättet är intressant.44 I det stora hela är makarna Myrdal inne på ett tankesätt 

som står ganska långt ifrån de behovsanpassade barnbidragens utformning. Här synes 

exempelvis inte samma rädsla för dekommodifiering, och här synes tänkande av en 

art som ligger mer åt det håll som den som sedermera skulle prägla de allmänna 

barnbidragen. 

 

Avslutning, de behovsanpassade barnbidragen: 

Jag kan konstatera att de behovsanpassade barnbidragen inte följer den typ av 

välfärdsfilosofi som sedermera kom att prägla Sverige och Skandinavien, utan tvärt 

om på flera ställen bär drag av den sortens tänkande som dominerade i övriga 

västvärlden. Tecken på ett liberalt tänkande finns på flera ställen, och det går även att 

hitta drag av korporativt tänkande. Speciellt anmärkningsvärd är rädslan för 

dekommodifiering. Dock syns ambitionen att, tvärt emot dessa ideologier och mer i 

linje med den typen av tänkande som sedermera skulle komma att känneteckna vårt 

välfärdssysten, få till stånd ett skifte från fattighjälp till preventiv socialpolitik, ett 

40 A & G Myrdal, s.189 
41 A & G Myrdal, s.189 
42 A & G Myrdal, s.188, 198-199 
43 A & G Myrdal, s.200 
44 A & G Myrdal, s.202 
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skifte som bland annat är tänkt att få bort stigmatiseringen av de fattiga, något som är 

en bärande punkt i det liberala systemet, och som syftar till att förebygga fattigdom 

och sociala problem innan de uppkommit. Man är också mycket tydliga med att man 

vill ta ett steg bort från fattigvårdssystemet. Spåren av fattighjälp och liberalt 

tänkande är dock fortfarande tydliga, vilket kommer dels av rädslan för 

dekommodifiering, dels av de mycket hårda regleringarna och dels av att 

bidragsnivåerna var satta utefter fattigvårdsersättningarna samt att man stipulerar att 

hjälp av denna art bör förbehållas de fall där hjälpbehovet är extra stort. 

 

Vad gäller drag av tänkande av social ingenjörskonst-typ så finns klara belägg för att 

man genom detta förslag avsåg att förbättra samhället. Genom att förbättra fattiga 

barns uppväxtvillkor hoppades man ”[…] dana ett livskraftigt släkte.” och ”[…] fostra 

dugliga medborgare”. Man ville också genom stöd till änkor öka motivationen att 

hålla ihop hemmet.45 Dock hittar jag inte speciellt stora belägg för att man på en 

djupare nivå vill styra människors beteenden. Jag hittar som bekant en tydlig öppning 

för detta, men en öppning är inte ett bevis för att det var tanken. 

 

I övrigt är det intressant att makarna Myrdal eftersträvade betydligt mer omfattande 

stöd till barnfamiljerna än vad de behovsanpassade barnbidragen ger, redan tre år 

innan dessa. 

 

De enda tydliga likheterna med klassisk socialdemokratisk ideologi synes vara 

ambitionen att föra preventiv socialpolitik, och till viss del dragen av social 

ingenjörskonst, samt såklart också ambitionen att frångå fattigvård, även om förslaget 

i vilket fall synes vara väldigt besläktad med sådan. 

 

 

 

 

 

45 Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.32 
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De allmänna barnbidragen: 

Bakgrund: 

Tio år efter de behovsanpassade barnbidragens tillkomst kom de allmänna 

barnbidragen, som vi fortfarande har idag. Dessa utgick med exakt samma belopp för 

varje barn, vilket nummer det än var i barnskaran, hur rik eller fattig familjen än var 

och var än familjen bodde.46 

 

Initiativ till dessa hade tagits av den så kallade ”befolkningsutredningen” som 

tillsattes 1941 för att utreda nativitetsminskningen, där framtida socialdemokratiske 

partiledaren och statsministern Tage Erlander var ordförande. En lång rad utredningar 

blev resultatet, men i SoU 1946:5, Betänkande om barnkostnadernas fördelning med 

förslag angående allmänna barnbidrag m. m. lämnades en översiktlig 

sammanfattning av utredningens resultat samt gjordes förslaget till allmänna 

barnbidrag. Denna ledde fram till propositionen med namnet Kungl. Maj:ts 

propostion till riksdagen med förslag till lag om allmänna barnbidrag m. m. (Kungl. 

Maj:ts prop. 1947:220). Propositionen var underskriven av socialminister Gustav 

Möller.47 

 

Vid denna tidpunkt hade Socialdemokraterna styrt i 15 år, och folkhemsbygget hade 

således pågåt en ganska avsevärd tid. Depressionen låg nu många år tillbaka i tiden, 

men däremot hade andra världskriget precis avslutats, ett krig där Sverige som bekant 

stått utanför, men som självklart ändå orsakat stora kostnader i till exempel 

beredskapsåtgärder. Efterkrigstiden skulle präglas av en mycket stark tillväxt i 

Sverige och västvärlden, men detta hade man vid tiden då förslaget på de allmänna 

barnbidragen växte fram inte märkt ännu och man var till stor del istället rädd för en 

efterkrigsdepression.48 Nu efter kriget hade samlingsregeringen upplösts och 

partipolitiken börjat återgå till det normala. Samtidigt föranledde bland annat 

46 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220 s.2-5 
47 Befolkningsutredningen, http://www.ne.se/befolkningsutredningen, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2012-12-17. 
Tage Erlander, http://www.ne.se/lang/tage-erlander, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-
17. 
Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.1, 6 
Gustav Möller, http://www.ne.se/lang/gustav-möller, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-12-
19. 
48 Magnusson, s.409-410 
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farhågorna för en depression det så kallade ”efterkrigsprogrammet”. Båda dessa 

skeenden föranledde mer omfattande reformförslag och satsningar.49 Vid samma tid 

kom förslaget på allmänna barnbidrag. 

 

Det ska nämnas att de behovsanpassade barnbidragen inte utfasades i samband med 

de allmänna barnbidragens införande. De till och med uttökades något.50 Men steget 

från att enbart ge bidrag till de mest behövande, där man till och med stipulerar att 

hjälp av detta slag måste ”[…] inskränkas till sådana fall, där hjälpbehovet i regel är 

särskilt framträdande […]”51 och där vem som ska få hur mycket eller någonting alls 

är hårt reglerat, till att man gör en sådan helomvändning att man utger barnbidrag av 

exakt samma belopp till exakt alla barn oavsett behov är så pass stort att det visar på 

en betydande förändring av något slag, även om det behovsanpassade systemet levde 

kvar vid sidan om. 

 

Analys av bakomliggande ideologi och syften: 

Nu börjar vi alltså se början på ett system som är betydligt närmre besläktat med det 

som Esping-Andersen kallar det socialdemokratiska och som är baserat just på 

länderna i skandinavien. Här ser vi ett system som fungerar enligt hans beskrivning av 

den generella modellen, ”All benefit; all are dependent; and all will presumably feel 

obliged to pay.” och där generaliteten, precis som han talade om, främjar jämlikhet då 

alla medborgare blir garanterad samma service. I propositionen stipuleras att det för 

varje barn ska utbetalas 260kr/år, utan att, som vad gäller de behovsanpassade, 

summan minskas för varje barn och utan dyrortsgradering som gällande de 

behovsanpassade. Kort och gott 260kr per barn och år, hur många barn du än har, vad 

än du tjänar och var än du bor.52 Mycket mer generellt än så blir det inte. De hårda 

regleringarna från de behovsanpassade barnbidragen är borta. 

 

Författarna till utredning och proposition listar själva tre stycken anledningar till 

varför ett ökat stöd till barnfamiljer är motiverat. Den första är befolkningspolitiska 

49 Hirdman, Lundberg, Björkman, s.408-410, 413-415 
50 Kungl. Maj:ts prop. 1947:288 
51 SoU 1936:6, Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt 
föräldralösa barn., s.29 
Kungl. Maj:ts prop. 1937:276, s.49 
52 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s,2-5 
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synpunkter. Dock inte av den anledning man hade kunnat tro, att få till en 

befolkningsökning, vilket man säger är en orimlig målsättning. Utan de resonerar helt 

enkelt så att om möjligheterna för människor att skaffa barn ökar så kommer också 

den generella lyckonivån i samhället att öka. Man är alltså ute efter att öka 

livskvalitén. Men det är inte den enda befolkningspolitiska synpunkten, utan man 

påpekar också vikten av att barnens uppväxtvillkor är goda. Detta, att syftet att få till 

en kvantitativ ökning av befolkningen inte anses vara speciellt viktigt, att man till och 

med kallar det för en orimlig målsättning, är väldigt intressant då detta, som jag 

visade i inledningen, är det kanske främsta motivet bakom makarna Myrdals 

föreslagna stöd i Kris i befolkningsfrågan men också för att befolkningsutredningen 

tillsats för att utreda just nativitetsminskningen. Vid denna tid var dock den låga 

nativiteten inget problem längre, vi känner alla till de många 40-talisterna, så man kan 

tänka sig att detta att man inte anger en ökning av befolkningen som motiv helt enkelt 

låg i att det inte fungerade längre, men att man ändå ville åstadkomma omfördelning. 

Därav förde man fram andra motiveringar främst. 

 

Den andra anledningen kallar man för ”rättvisesynpunkter”. Den rättvisa man främst 

synes vara ute efter här är den att föräldrar ska ha samma levnadsstandard som 

barnlösa.  

 

Den tredje anledningen som man listar är ”socialpolitiska synpunkter”. Att säkra 

barnfamiljerna mot nöd och garantera alla barn tillfredsställande 

uppväxtförhållanden.53 

 

Den generella utformningen av systemet föranledde såkart att likheterna med ett 

fattigvårdssystem blev betydligt mindre. När alla får bidrag blir bilden av att de 

välbärgade ger åt de fattiga betydligt mindre, även om behovsanpassade barnbidrag 

fanns kvar. Systemet med behovsanpassade bidrag har ju faktiskt aldrig helt 

försvunnit, än idag har vi till exempel socialbidrag, bostadsbidrag osv., det som är 

intressant här är att det liberalt präglade tänkandet verkar ha försvunnit. Medan man 

1937 uttryckte rädsla för att bidrag skulle underminera viljan att arbeta, en rädsla för 

53 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.16-17 
SoU 1946:5, Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna 
barnbidrag m. m., s.18-21 
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dekommodifiering av arbetskraften, så har man uppenbarligen inga sådana farhågor 

av betydelse tio år senare. Det blir än tydligare då propositionen med förslag på 

uttökning av behovsanpassade barnbidrag innehåller förslag till bidrag till änklingar – 

något som undveks 1937 med motiveringen att det skulle kunna underminera viljan 

att arbeta.54 

 

Bevisen på det ytterligare steget bort från fattigvård och liberalt tänkande jämfört med 

1937 är många. Läs först detta från utredningen som gav förslag om allmänna 

barnbidrag: 
Utredningen betraktar barnbidragen som ett led i en politik, som avser att åstadkomma en rättvisare 

fördelning av barnkostnaderna, vilket motiveras lika mycket ur befolkningspolitiska och 

rättvisesynpunkter som från socialpolitiska och humanitära utgångspunkter. En begränsning med 

hänsyn till inkomstens storlek skulle, särskilt om avgränsningen gjordes relativt snäv, innebära, att 

barnbidragen erhölle en helt annan prägel än den utredningen avsett att giva dem; de skulle då 

närmast medföra en överförflyttning till staten av bidrag, som nu i många fall lämnas av 

fattigvården i kommunerna.55 

 

Det vi får här är ett tydligt argument för den generella modellen; den är helt enkelt till 

stor del syftad just att tvätta bort fattigvårdsstämpeln och den stigmatisering av de 

fattiga som den liberala välfärdsmodellen leder till. Utger man bidragen utefter 

inkomst så blir det en typ av utpekande av de fattiga vilket leder till dualism och 

polarisering mellan klasserna. Alla dessa saker som ju enligt Esping-Andersen är 

kuggar i det liberala systemet. 

 

Steget bort från fattigvård och liberalt tänkande blir också tydligare av att man nu 

ännu mer verkar inriktad på att förebygga fattigdom snarare än att lindra den. Såhär 

står det skrivet i propositionen: 
Vid de gjorda undersökningarna har man utgått dels från frågan hur mycket en familjs 

livmedelsutgifter behöver ökas för att den efter tillkomsten av ytterligare ett barn skall kunna sägas 

leva på samma standard som förut och dels från frågan hur mycket större inkomster en familj 

behöver ha för att den efter tillkomsten av ytterligare ett barn skall kunna ge ut lika stor del som 

förut av totalutgifterna för ’kulturella’ ändamål, såsom böcker, tidningar, kroppsvård, gåvor, nöjen, 

rekreation, semester, sommarbostad. Undersökningarna har givit resultat, som visa en rätt god 

54 Kunglig Maj:ts prop. 1947:288, s.10 
55 SoU 1946:5, Betänkande om barnkostnadernas fördelning med förslag angående allmänna 
barnbidrag m. m., s.282 
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inbördes överensstämmelse och enligt befolkningsutredningens mening även förefölle ganska 

rimliga.56 

 

Notera att medan man 1937 bestämde barnbidragets storlek utefter hur stora 

fattigvårdens utbetalningar brukade vara, så har man den här gången istället utgått 

utefter hur mycket familjerna faktiskt kan tänka sig behöva. Notera också att det inte 

är frågan om någon nödhjälp, utan om att söka se till att garantera barnfamiljer en hög 

livskvalité, precis som man själva anförde som anledning. Detta är avsevärda 

förändringar, speciellt i sken av att man 1937 formulerade sig i ord av att en hjälp av 

denna karaktär bör ”[…] inskränkas till sådana fall, där hjälpbehovet i regel är särskilt 

framträdande […]”. Steget därifrån till att alla föräldrar, behövande eller ej, ska få 

bidrag syftade till att höja livskvalitén – något som ju kan ses som ren lyx, är 

avsevärd. Från att man 1937 främst till synes verkar ha varit ute efter att lindra den 

värsta barnfattigdomen så ser man nu en modell som är betydligt mer preventiv i sin 

utformning och som inte bara är ute efter att lindra fattigdom utan också att bidra till 

livskvalité.  

 

Att man frångått de drag av liberalt tänkande man hade tio år tidigare är tydligt. Lägg 

märke till hur rädslan för dekommodifiering till synes är helt borta. Hade man tänkt 

som 1937 borde man med ett system som detta, där bidrag ges ut oavsett inkomst 

syftat till något så enkelt som att motverka en försämring av livskvalitén, ha varit 

mycket rädda för att människor som en följd ska arbeta mindre. 

 

Det allmänna barnbidraget ensamt nådde dock inte upp till den summa man kommer 

fram till behövs för att kompensera för barnkostnaderna, men däremot, vilket gör det 

hela än mer intressant, framläggs barnbidraget som en del av en större samling 

åtgärder som synes vara syftade att till en betydande del socialisera barnkostnaderna, 

precis i stil med vad Esping-Andersen talade om då han sa att man i den generella 

modellen är ute efter att ”[…] preemptively socialize the costs of familyhood”. Detta 

rör sig främst om den allmänna och fria skolmaten, som infördes året innan, 1946, 

samt familjebostadsbidrag, som infördes samma år (dock ska nämnas att bostadsstöd 

fanns tidigare också).57 En vilja att på ett sådant genomgripnade sätt socialisera 

56 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.8 
57 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.12-13, 21-22 

 20 

                                                        



barnkostnaderna kunde jag inte finna i 1937 års proposition eller dess föregående 

utredning. 

 

Detta att minimera kostnaderna för barnen, och inte bara bland de fattiga utan i hela 

folket, är verkligen ett genomgripande tema i hela filosofin bakom de allmänna 

barnbidragen. Detta blir kanske som allra tydligast när man i propositionen skriver att 

inte bara de fattiga kan drabbas av ekonomiska svårigheter vid skaffande av barn, 

utan att även familjer som befinner sig ganska högt upp på inkomstskalan kan få en 

sådan press på sin ekonomi att de avhåller sig från att skaffa barn. Man uttalar också 

ambitionen att sådana som väljer att skaffa barn inte ska missgynnas av detta utan att 

de i största möjliga mån ska kunna leva på samma standard som barnlösa.58 Läs detta:  
Det torde vara en allmän mening, att ytterligare åtgärder för att underlätta barnfamiljernas ställning 

är ett av de viktigaste leden i det sociala uppbyggnadsarbetet. Dylika åtgärder äro förestavade icke 

endast av befolkningspolitiska hänsyn – att säkerställa en kvantitativt och kvalitativt gynnsam 

utveckling av folkmängdssiffrorna och folkmaterialet – utan kanske än mera av sociala 

rättvisesynpunkter. Det kan icke anses rimligt, att de medborgare, som ägna tid och krafter åt 

omsorgen att fostra det växande släktet, som en följd därav skola nödgas – för sig och barnen – 

avstå från en levnadsstandard, som kan upprätthållas av dem som icke ha barn att försörja.59 

 

Detta betyder att det också fanns en helt annan omfördelningstanke gällande de 

allmänna barnbidragen än gällande de behovsanpassade. Folket tillsammans ska stå 

för kostnaderna att uppfostra barnen. Denna syn visar på en väldigt kollektivistisk syn 

på samhället. Man jämför till och med kostnaden för att uppfostra landets barn och 

unga med investeringar i fabriker och infrastruktur.60 Att man fokuserar på 

samhällsnyttan av att bidra till barnens uppfostran är tydligt. Detta förtydligas av 

uttalanden såsom att åtgärdena för att underlätta för barnfamiljerna bland annat är 

syftade ”[…] att säkerställa en kvantitativt och kvalitativt gynnsam utveckling av 

folkmängdssiffrorna och folkmaterialet […]”61. 

 

Vad har socialdemokraterna gjort?, http://www.socialdemokraterna.se/Var-
politik/Skolarbete/Vad-har-socialdemokraterna-gjort/, Socialdemokraterna, hämtad 2012-12-
17 
58 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220,., s.16-17 
59 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.50 
60 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.9 
61 Kungl. Maj:ts prop. 1947:220, s.50 
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Här ser man en tydligare och mer djupgående social ingenjörskonst än 1937. Visst var 

viljan att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga väldigt framträdande redan 

1937, men den stora skillnaden här är att det nu ses som ett egenvärde och att 

omfattningen är så mycket större. Medan barnbidragen 1937 hade stark prägel av 

fattighjälp så vill man nu till och med ge bidrag till välbärgade för att barnens 

uppväxtvillkor ska bli så bra som möjligt. Tillsammans med åtgärder som allmän och 

fri skolmat och bostadsbidrag till barnfamiljer, så utformas ett helt batteri med 

åtgärder syftade att förbättra uppväxtvillkoren och till betydande del socialisera 

barnkostnaderna. Att kostnaden för uppfostran av barn och unga jämförs med utgifter 

för fabriker och infrastruktur visar också tydligt på att man har ett tydligt samhälleligt 

tänkande. Att synen är att barnens väl är hela samhällets intresse är tydligt. 

 

Att dragen av liberalt tänkande och fattigvård i stort sett helt är borta har vi sett. Hur 

är det med de drag av korporativt tänkande man kunde finna i 1937 års proposition? 

Dessa verkar i stor utsträckning vara borta. Exempelvis omfattas, som visat, änklingar 

nu av de behovsanpassade bidragen. Samma åsikter om vem som anses ska kunna 

klara sig själv och inte synes alltså inte. Då de allmänna barnbidragen till stor del tar 

bort stigmatisering av de fattiga och polarisering mellan klasserna som ju blir 

resultatet när enbart de fattiga tar emot bidrag, försvinner också ett drag av skiktning 

av folket – något som ju var viktigt i den korporativa modellen. Jämlikheten är i 

stället i fokus. 

 

Lägg avslutningsvis märke till alla likheter med makarna Myrdals tänkande som syns 

i förslaget om de allmänna barnbidragen. Nu har man en helt annan ambitionsnivå än 

1937 att åstadkomma en minimering av barnkostnaderna. Det verkar finnas en mycket 

mer utvecklad och omfattande tanke bakom bidragen, att man vill ha till stånd en 

omfördelning från de barnlösa till barnfamiljerna. Den största skillnaden är att man 

inte anger en kvantitativ befolkningsökning som huvudmotiv likt makarna Myrdal, 

utan man talar istället huvudsakligen om livskvalité. Vad gäller bidragens preventiva 

roll, och syfte att göra barnen till bättre människor och medborgare är dock likheterna 

stora med makarna Myrdal. Allmänt kan man se en helt annan ambitionsnivå nu än 

1937. Man siktar helt enkelt mycket högre. 
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Avslutning; de allmänna barnbidragen: 

Förändringarna var som ni ser stora från de behovsanpassade barnbidragen 1937 till 

de allmänna barnbidragen 1947. De sistnämnda bar inte alls samma likheter med 

fattigvård eller tänkande präglat av det liberala välfärdssystemet. Istället kan vi nu se 

ett förslag som går hand i hand med det socialdemokratiska systemet.  

 

Tre anledningar anges till de allmänna barnbidragen; befolkningspolitiska synpunkter 

– alltså att höja lyckan hos samt kvalitén på folket, rättvisesynpunkter – att 

barnfamiljer inte ska ha sämre ekonomi än barnlösa, samt socialpolitiska synpunkter – 

att förhindra nöd. 

 

En behovsanpassning menar man nu skulle föranleda för stora likheter med fattigvård, 

och samtidigt är beloppen nu satta utefter vad ett barn kostar, även om 

bidragsbeloppet inte ensamt når en sådan nivå, och inte utefter fattigvårdens 

motsvarande belopp såsom var fallet 1937. 

 

I samma stil ser man här heller inte någon rädsla för dekommodifiering. Detta blir 

tydligt inte minst av att bidraget ges även till sådana som inte är i direkt behov och att 

det även är avsett att bidra till livskvalité – livskvalité som du inte behöver arbeta för. 

Motivet synes vara att ingen ska behöva avstå från att skaffa barn på grund av 

ekonomiska trångmål, och barnen i sig ska bidra till livskvalité. I detta ser man också 

en mer genomgripande preventiv utformning av socialpolitiken. 

 

Just att livskvalitén synes vara det kanske främsta motivet är något förvånande, i sken 

dels av makarna Myrdals bidrag till diskursen om stöd till barnfamiljer i Kris i 

befolkningsfrågan och deras fokus på att få till stånd en befolkningsökning samt att 

den kanske främsta anledningen till att befolkningsutredningen tillsattes var just 

nativitetsfrågan. 

 

Samtidigt ser man en tydligare kollektivism. Att samhällsutvecklingen är ett 

gemensamt åttagande. Barnkostnaderna jämförs med kostnader för fabriker och 

infrastruktur och detta är helt tydligt ett argument till varför det är av allas intresse. 

Det visar på synen att det är något som angår alla, något som blir än tydligare av att 

man uttrycker att föräldrar inte ska behöva leva på en sämre standard än barnlösa. 

 23 



Man ser en mycket tydligare vilja att socialisera barnkostnaderna än 1937, de 

allmänna barnbidragen förs fram som en del av ett helt batteri åtgärder. I detta blir 

också den sociala ingenjörskonsten väldigt tydlig. 

 

Avslutningsvis kunde vi konstatera att makarna Myrdals tankar genomsyrar förslaget 

om de allmänna barnbidragen på ett helt annat sätt än de gjorde 1937. Ambitionen och 

omfördelningstanken är större. 
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Avslutning: 
Avslutningvis återknyter vi till de ursprungliga frågorna. Varför införde man 1937 

behovsanpassade barnbidrag för att tio år senare införa allmänna? Hade det skett ett 

filosofiskt eller ideologiskt skifte? Vi kan konstatera att till stor del så är detta fallet. 

Dock måste svaret bli mer komplext än så. 

 

Medan vi har sett att de allmänna barnbidragen på ett tydligt sätt går hand i hand med 

vad Esping-Andersen kallar för den socialdemokratiska modellen, så är man 1937 

betydligt mer präglad av liberalt tänkande. Detta är egentligen inte så konstigt. 

Liberalismen hade ju dominerat i västvärlden under 1800- och tidigt 1900-tal, och i 

Sverige tog Socialdemokraterna över från just liberalerna.62 Att man i början är 

präglad av en tidigare dominerande diskurs kan jag inte anse vara konstigt. Tydligt är 

ju att man ändå höjer ambitionen. Man vill bort från fattigvården, även om steget man 

tar därifrån ter sig ganska obetydligt.  

 

Det finns också 1937 drag av korporativt tänkande, som inte syns 1947. Även detta 

torde kunna förklaras av ungefär samma anledningar. Att i folkhemsbyggets absoluta 

barndom var man fortfarande till betydande del präglad av värderingar och system i 

övriga västvärlden. Man hade inte hunnit utveckla sitt eget system på samma sätt som 

tio år senare. 

 

Dock kan vi se att tankesättet med generella lösningar faktiskt var under utveckling, i 

och med att makarna Myrdal ritade upp förslag som har mycket gemensamt med 

förslaget till de allmänna barnbidragen redan tre år innan de behovsanpassade. Detta 

föranleder en hypotes i samma riktning. En mer omfattande och ambitiös plan fanns 

ju uppenbarligen redan innan de behovsanpassade barnbidragen, kan det helt enkelt 

vara så att man inte vågade ta steget fullt ut? Jag finner flera tecken på detta. Å ena 

sidan talar man sig varm om att ta steget bort från fattigvård. Å andra sidan lägger 

man bidragsnivåerna utefter fattigvårdsnivåerna, tydliggör att hjälp av denna art bara 

bör utgå till de mest behövande, uttrycker rädsla för dekommodifiering samt utformar 

systemet så att det fungerar enligt liberala och korporativa principer. Å ena sidan talar 

62 Möller, s.113-117 
Folkpartiet liberalerna, http://www.ne.se/lang/folkpartiet-liberalerna, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2012-12-17. 

 25 

                                                        



man om vikten av att säkra goda uppväxtvillkor för alla barn, å andra sidan utformar 

man systemet väldigt snålt – och till och med betonar snålheten. 

 

Delar av den filosofi som sedermera präglade de allmänna barnbidragen fanns helt 

klart i grunden. Man ville redan 1937 bort från stigmatisering av de fattiga, man  

ville få till stånd en höjning av barns och ungas uppväxtvillkor och makarna Myrdals 

mer ambitiösa förslag med drag av samma tänkande som präglade de allmänna 

barnbidragen fanns redan, men man tar inte steget. Utifrån detta anser jag nästan att 

man kan säga att det finns ett tydligt inslag av feghet. 

 

Skillnaden i ambition syns på flera ställen. Omfördelningstanken, som faktiskt knappt 

ens syns 1937, är tydlig 1947. Samtidigt framförs satsningar på barn och unga mer 

som en investering 1947. Att man ska åstadkomma en förbättring av ”folkmaterialet”. 

Kopplat till bland annat detta finns också tydligare inslag av social ingenjörskonst. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ambitionsnivån är mycket högre 1947, på alla 

plan. Men vad beror det på? Att ge definitiva svar på denna fråga går inte, men min 

undersökning ger antydningar på att man helt enkelt inte vågade ta steget 1937, 

möjligtvis rädd för att sina teorier inte skulle vinna stöd eller att de skulle skada 

samhället på något vis, till exempel genom dekommodifiering. Samtidigt var filosofin 

bakom den generella välfärdsmodellen kanske inte fullt uttänkt. Inte ens makarna 

Myrdal är ju helt och hållet inne på den. Det kan därför också finnas ett inslag av en 

sådan enkel förklaring till den annorlunda filosofin kring barnbidrag 1947. Möjligtvis 

hade Socialdemokraterna fått ett annat självförtroende 1947 efter 15 år av styre, och 

därför vågade genomföra mer omfattande typer av reformer? En sådan teori kan dock 

inte bli mer än en spekulation. 

 

Vår främsta slutsats blir helt enkelt just den som titeln syftar på; i steget från 

barnbidrag endast till de behövande till allmänna barnbidrag ser vi på många sätt 

också steget från ett system präglat av fattigvård och äldre, tidigare dominerande 

tänkande, till ett mer utvecklat välfärdssystem och en begynnande välfärdsstat som 

mer tydligt står på egna ben. 
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