
1

Att tala och att komma till tals
En undersökning om vilka som kom till tals

 i 1940 års skolutredning

C-uppsats
Lärarutbildningen HT06 

Författare: Therése Borgefeldt  & Ingrid Entin
Handledare: Robert Sandberg
Datum: 2007-01-08



2

To Speak and To Be Heard
A study on who were given the opportunity to express their opinions in the school report of 
1940.

Abstract

The purpose of this study is to examine who were given the opportunity to express their 
opinions in the government proposition concerning the future of the school system –
particularly regarding the proposal that pupils do compulsory military service -  submitted 
to the Swedish parliament 21 March 1941. Our focus is mainly on three parts of the 
proposition: the proposal to introduce shooting- and grenade practice for all pupils, the 
proposal to introduce an obligatory military leadership training course for teachers and the 
proposal to introduce an obligatory summer camp for all pupils.

Using primarily a qualitative method we examine how different opinions and views are 
expressed in the statements and utterances responding to the pending proposition and who 
the responders are. We will attempt to clarify who were considered to be undisputed 
authorities and experts, and whose opinions, for that reason, carried a lot of weight in the 
decision making process, comparing them to the statements and utterances submitted on a 
voluntary basis by non-experts. And finally, to what extent the opinions in the statements 
and utterances were allowed to guide  the propositional work. 

Results show that the statements and utterances were submitted by authorities, chapter, 
county administrative boards and religious, non-profit and political organizations as well as 
different types of schools, representatives from the Board of Education and elementary 
school boards not a part of county councils or other types of associations. Government 
authorities, chapter and county administrative boards were given priority in the proposition 
and it was their opinions that the proposition came to rely on. The rest were seen as 
“guiding” rather than deciding factors, and then only selectively, as they were generally 
lumped together and treated collectively. Most of the time, their opinions were not heard, 
and when they were it was usually to support and corroborate decisions already made by 
the decision making and implementing instances.

Keywords: compulsory military service, proposition, the government proposition of 21 
March 1941.
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1. Inledning

1.1 Introduktion 

1930–talet och fram till 1940-talets slut var minst sagt omvälvande sett ur ett svenskt

utbildningshistoriskt perspektiv. I samband med maktskiftet 1939 gjordes en utredning för 

att få en överblick av skolan och dess framtid. Denna utredning, kort och gott kallad ”1940 

års skolutredning”, tog upp frågor bland annat om den framtida enhetsskolan och den 

behandlade frågan om huruvida värntjänst skulle återinföras för skolungdomar.

Frågan om värntjänst aktualiserades av olika aktörer under vintern och våren 1940 vilket 

syntes i motioner angående införande av militärövningar i skolundervisningen. Då 

riksdagen hade ett försvarspolitiskt perspektiv på utbildning tillsattes en beredning för att se 

om en sådan utbildning bland annat skulle kunna fylla ”en verklig uppgift i den allmänna 

försvarsberedskapen”.1

   

1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar innehöll bland annat Statens 

offentliga utredning, SOU 1940:38, vilken för många påminde om den tyska 

fostringsmodellen då den talade om skolan som något ”i samhällets tjänst” samt att den helt 

undvek ord som demokrati och demokratisk fostran. ”Betänkande och förslag angående 

Värntjänstutbildning för skolungdom, SOU 1940:38” väckte starka och högst delade 

känslor, och en livlig och omfattande debatt påbörjades på tidningarnas ledarsidor och  

bland dem som direkt berördes av förslaget. Opinionen var starkt delad; alltifrån en 

oreserverad positiv syn till en hätskt kritisk inställning, vilket stämde ganska bra överens 

med positionen på en vänster–högerskala.2 Den 21 mars 1941 presenterades sedan en 

proposition baserad på remissyttranden från diverse myndigheter, olika skolformer samt 

ideella, religiösa och politiska organisationer, vilka även de gav uttryck för tudelningen i 

frågan om införandet av värntjänst.3  

                                                
1
Richardson, Gunnar , Hitler-Jugend I svensk skol- och ungdomspolitik, ScandBook, Falun (2003) s.19

2 Richardson, Hitler-Jugend, s.25
3 Richardson, Hitler-Jugend, s.33-34
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1.2 Syfte och frågor

Debatten angående skolans framtida utveckling som pågick under krigsåren och 

efterkrigstiden kom att sluta i grundläggande förändringar i dess värdegrund. Diskussionen 

var intensiv och många röster försökte göra sig hörda under denna tid som så starkt 

påverkade skolutvecklingen under lång tid därefter. 

Det övergripande syftet med vår undersökning är att undersöka vilka som kom till tals i den 

proposition som lades fram till riksdagen den 21 mars 1941 angående skolans framtid, just i 

fallet med det nya förslaget till värntjänst för skolungdomar. Vi vill försöka reda ut vilka 

som sågs som självklara auktoriteter och därför var tungt vägande i beslutsfattandet, samt 

vilken vikt som lades vid dem som lämnat in remissyttranden på frivilligt basis. I vilken 

mån användes åsikterna i yttrandena som vägledning i arbetet med propositionen?

Frågor:

- Vilka instanser fick tillfälle att yttra sig angående värntjänstförslaget?

- Vilka åsikter fördes fram i de inkomna remissyttrandena? 

- Vilka inkomna remissyttranden fick genomslag i propositionen?

- Var det bara de som uppmanats inkomma med remissyttrande som kunde påverka 

utredningen?

 1.3 Metod och avgränsning

SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för skolungdom” 

innehöll ett stort antal förslag att ta ställning till. Skolöverstyrelsen fick den 31 december 

1940 uppdraget av ecklesiastikdepartementet att samla in, sammanställa och inlämna 

yttranden från folkskoleinspektörer och folkskolestyrelser som inte ingick i landsting samt 

vissa sammanslutningar före den 10 februari 1941. Utlåtandena finns komplett att finna i 

remissmaterialet, vilket även innehåller utlåtanden av sådana som skickat in yttranden på 

eget bevåg till skolöverstyrelsen. Utöver dessa finns också utlåtanden som inkommit direkt

till ecklesiastikdepartementet. Majoriteten av yttrandena ger genomgående respons på 

följande förslag i SOU 1940:38:
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- Förslaget att göra friluftsdagar obligatoriska, att utöka dessa i antal samt att använda

dem till värntjänstövningar. 

- Förslaget att införa skjutövningar och övning i handgranatkastning för alla elever, 

även i Folkskolans lägre klasser.  

- Att införa en obligatorisk ledarutbildning i värntjänst för lärare. 

- Att införa obligatoriska ferieläger för skolungdom där de skulle tränas i värntjänst 

och fostran. 

Vid en första genomgång av samtliga inkomna yttranden upptäckte vi snart att utlåtandena 

angående införandet av obligatoriska friluftsdagar, med enstaka undantag, är samstämmiga. 

Man är överlag positiv men oroar sig för när på terminen de ska ligga och att de ska ta för 

mycket tid av det ordinarie skolarbetet. Eftersom avsändarna är så ense kring detta förslag

och då det inte väckte någon större debatt, har vi valt att inte vidare ta med den i vår 

undersökning utan har koncentrerat oss på de övriga tre förslagen.

Militärövningar i skolan var inget nytt, men förslaget att göra dem obligatoriskta även för

yngre elever var nytt och många befarade att detta tillsammans med förslaget om 

obligatorisk ledarutbildning i värntjänst för lärare skulle leda till en militarisering av själva 

skolsystemet. Vi tycker därför att det är intressant att ta med responsen på dessa förslag i 

vår undersökning. Vi har också valt att ta med responsen på förslaget om obligatoriska 

ferieläger eftersom dessa av vissa tidningar sågs som influerade av den tyska 

skoluppfostringsmodellen och därför diskuterades högt, se bakgrund.

Vi kommer att använda oss av en främst kvalitativ metod då vi undersöker vilka åsikter 

som finns att tyda i de inkomna yttrandena angående de förslag vi redogjort för ovan, samt 

vilka avsändare yttrandena har. Alla yttranden har inte gått att läsa och vi har därför i vissa 

fall fått göra en tolkning där vi tyckt att det varit försvarbart. I andra fall har vi valt att ta 

med dem i statistiken och räknat dem som blankröster. Alla utlåtanden berör inte heller alla 

tre förslag och vi har då valt att ta med yttrandet i statistiken men lämnat det oberörda 

förslaget blankt. Vi anser inte att detta påverkar vår undersökning i negativ bemärkelse 

eftersom vi främst vill undersöka på vilket sätt de som verkligen ville komma till tals i 

frågorna, faktiskt kom att göra det. 
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För att kunna se vilka som kommit till tals i ”Kungl. Maj:ts proposition nr. 178” från 1941 

kommer vi först att sammanställa samtliga inkomna yttranden och se vilka åsikter som 

framförs i remissyttrandena. Därefter kommer vi att titta i skolöverstyrelsens 

sammanfattning av de till dem inkomna yttranden och se vilka av dessa som refereras till

där. Slutligen planerar vi jämföra skolöverstyrelsens sammanfattning och övriga inkomna 

yttranden med propositionen. På så sätt borde vi kunna se vilka inkomna yttranden som fick 

genomslag i propositionen.

1. 4 Källmaterial

De källor vi använder oss av är både tryckta och otryckta. De tryckta innefattar ”Kungl. 

Maj:ts proposition nr. 178” som ingår i ”1941, 1 Saml. 10 Band Kungl. Maj:ts proposition 

nr. 173-184”och ”SOU 1940:38 Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning för 

skolungdom”. Otryckta källor innefattar de inkomna yttrandena på förslaget som 

Skolöverstyrelsen fått i uppdrag att samla in. Dessutom består de otryckta källorna av svar 

från myndigheter, domkapitel, länsstyrelser och diverse politiska, ideella och religiösa 

organisationer samt enskilda aktörer. 

 Otryckta källor 

”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 

konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Utlåtandena ligger i två arkivvolymer markerade V och VI. Samtliga yttranden är märkta 

med datumstämpel då de inkommit antingen till Skolöverstyrelsen eller till 

ecklesiastikdepartementet. Remisserna är sorterade i buntar med försättsblad och i 

bokstavsordning.

Överst i arkivvolym nr V, ligger SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående 

värntjänstutbildning för skolungdom”. Sedan ligger en mindre sammanfattning av yttranden 

från diverse politiska, ideella och religiösa organisationer som avslutas med statistik över 

bland annat elever i olika skolor och klasser. Denna har troligen använts som underlag för 

att räkna ut rent praktiskt hur många ledare som skulle behövas för att genomföra 

värntjänstförslaget samt hur dessa skulle kunna kompenseras. Därefter ligger en 
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sammanfattning av till skolöverstyrelsen inkomna yttranden samt skolöverstyrelsens egna

yttrande i ärendet.

Inkomna originalyttranden till skolöverstyrelsen ligger i följande ordning: Samrealskola, 

Folk- & småskoleseminarierna, kommunala mellanskolan, kommunala flickskolan, 

Tekniska läroverk, handelsgymnasier, ”statens folkskoleinspektörer samt 

folkskolestyrelsen i de städer som ej deltaga i landsting”, sammanslutningar som ombetts 

att yttra sig enligt K. Maj:t 31/12-40 och sammanslutningar som inkommit med yttrande 

angående skolungdomens värntjänst utan att ha mottagit remiss från skolöverstyrelsen.

Yttrandena i arkivvolym nr VI är inkomna från myndigheter, domkapitel och länsstyrelser 

vilka var uppmanade att inkomma med yttrande innan den 10 februari 1941. Därefter följer 

30 stycken yttranden från diverse politiska, ideella och religiösa organisationer varav det i 

sex av dessa framgår att de fått i uppdrag att inkomma med yttrande. Sist i högen ligger sex 

skrivelser som inkommit till ecklesiastikdepartementet innan utredningen påbörjat sitt 

arbete angående införande av värntjänst för skolungdomar, det vill säga på våren 1940. 

Dessa ingår inte i vår undersökning eftersom de inte är remissvar på förslaget om införande 

av värntjänstutbildning för skolungdomar. 

Vid genomgången av arkivvolymerna V och VI fick vi uppfattningen att 

ecklesiastikdepartementet borde ha sammanställt en lista över dem som de önskade få 

yttrande från. Vi har dock inte lyckats lokalisera någon sådan samlad lista över vilka som 

faktiskt uppmanades att inkomma med yttranden, utan är hänvisade till de faktiskt inkomna 

som finns arkiverade.

 Tryckta källor 

”Kungl. Maj:ts proposition nr. 178”, som ingår i ”1941, 1 Saml. 10 Band Kungl. Maj:ts 

proposition nr. 173-184” innehåller ecklesiastikminister Gösta Bagges sammanställning av 

de inkomna yttrandena och dess ställningstaganden kring förslaget om införande av 

värntjänst för skolungdom samt hans egna åsikter kring de sammanställda yttrandena. 

Propositionen tar upp allmänna synpunkter på förslaget, värntjänstutbildningens närmare 

utformning, värntjänstutbildningens ledning, kostnadsberäkningar samt en avslutande 

hemställan. 
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Statens offentliga utredningar 1940:38, ”Betänkande och förslag angående 

Värntjänstutbildning för skolungdom” innehåller en inledning med bakgrund till varför 

förslaget förs fram från de sakkunniga. Utöver själva värntjänstförslagets olika delar 

innehåller den tydliga syfte- och målbeskrivningar av övningar och friluftsdagar, 

utarbetade kursprogram samt tydliga instruktioner och handledningar, bland annat i bilder, 

av exempelvis skjutövningar, skyddsställningar och kartläsning.  

1. 5 Bakgrund

1. 5. 1 Det svenska skolsystemets utveckling 

 Banden mellan kyrkan och skolan ur historiskt perspektiv

Sveriges tidigaste skolor var direkt knutna till kyrkan. Först ut under medeltiden var 

klosterskolorna, tätt följt av domskolor – senare kallade katedralskolor - som var knutna till 

domkyrkan och hade som främsta uppgift att utbilda präster. Reformationen innebar en 

utveckling av skolväsendet i Sverige och bland annat innebar det att klosterskolorna

stängdes och katedralskolorna kring 1620-talet kom att övergå till att bli gymnasieskolor. 

I och med den svenska Folkskolestadgan tillkomst 1842 blev det församlingarnas 

skyldighet att inrätta skolor med utbildade lärare och dessa skolor skulle helst vara fasta. 

Under 1900-talets första årtionden skedde förändringar i undervisningsväsendet ganska 

frekvent. Det kom att ske en förskjutning från kyrkan då tillsynsansvaret kvarstod hos 

församlingarna men det ekonomiska ansvaret för skolan flyttades över till de borgerliga 

kommunerna och en del av den tyngd kyrkan haft i skolan minskade därmed något. 1958 

klippte slutligen kyrkan och skolan banden då länsskolnämnder inrättas och de borgerliga 

kommunerna helt och fullt tog över tillsynsansvaret för skolan och den process som började

ca hundra år tidigare avslutades.4

                                                
4 När skola och kyrka möts – grund för Svenska kyrkans arbete med skolan, Svenska kyrkans nämnd för 
kyrkolivets utveckling, Uppsala (2001) s.35
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 Folkskolan och behovet av en enhetsskola

Folkskolans anknytning till högre studier diskuterades redan vid dess tillkomst. 

Folkskoleeleverna gick inte vidare till högre studier och att gå från folkskolan över till 

läroverket (som hade sina rötter i och var en utveckling av de gamla katedralskolorna) var 

ingen självklarhet. Länge löpte därför parallellt två skolsystem för den grundläggande 

utbildningen. Trots åtskilliga reformer inom skolväsendet som skulle komma fanns en 

skiljelinje mellan folkskoleväsendet och högre studier långt in på 1900-talet. Men när det 

blev uppenbart för de flesta svenskar att det fanns ett samband mellan de 

klassmotsättningar som fanns i samhället och en dualistisk skola med inbyggda 

motsättningar, och när dessa klasskillnader minskade i takt med ökad välfärd försvagades 

grunden för denna tudelning. Delningen fortsatte tills skolsystemet var nästan omöjligt att 

överblicka vilket ledde fram till att behovet av ett enhetligt skolsystem växte. Detta gick i 

sin tur hand i hand med att utbildningsbehovet ökade då samhället behövde fler utbildade 

medborgare.5  Detta väckte frågan om behovet av en enhetsskola. 

 Makten över skolan

Tiden för vår undersökning präglades av autoritärt tankemönster med maktutövning i 

hierarkins övre nivåer och lydnad och följsamhet i underliggande skikt, det var en 

centralistisk styrmodell inom skolans område.6 Utvecklingstänkandet genomsyrades av att 

det varit möjligt att ”via lagar och förordningar, centrala föreskrifter, regional kontroll samt 

ett rikt informationsflöde påverka och styra laglydiga följsamma och rationella 

skolmänniskor”.7 Skolan ingick i ett hierarkiskt system där kommunikationen i huvudsak 

gick ensidigt från dess topp till lägre nivåer, och där skolöverstyrelsen fungerade som en 

instans för formulering och tolkning däremellan.8 Det militära tänkandet hade stort 

inflytandet i skolan, inte minst efter 1925 års försvarsreform och nedrustning. Det märktes 

inte minst inom gymnastikämnet som skulle leda till ”underkastelse och lydnad”.9

                                                
5 Marklund, Sixten, Skolan förr och nu, Liber Utbildningsförlaget, Arlöv, (1984) s.25, 30
6 Liljeqvist, Kurt, Skola och samhällsutveckling, Studentlitteratur, Lund (1999) s.148
7 Liljeqvist Skola och samhällsutveckling,  s.232
8 Liljeqvist, Skola och samhällsutveckling, s.149
9 Liljeqvist, Skola och samhällsutveckling, s.245-246
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 Landsting och folkskolinspektörer

Dagens landsting har sina rötter i 1862 års kommunalreform där det fastställdes att det i 

varje län skulle finnas ett landsting med självständigt ansvar för länets utveckling vid sidan 

om länsstyrelsen – som är statlig och den högsta civila förvaltningsmyndigheten i varje län.

Städer med fler invånare än 25 000 tillhörde, under den tid som studeras i denna uppsats, 

inte något landsting. Enligt förordningen om landsting 1862 var dess uppgift att diskutera

och fatta besluta om gemensamma angelägenheter för länet, vilket bland annat inkluderade 

undervisningen i skolan.10

I och med upprättandet av folkskolor enligt 1842 års stadga inrättades 1861 20 befattningar 

som statliga folkskolinspektörer vilka på heltid skulle främja skolväsendets utveckling och 

se till att författningar följdes. De skulle ha en levande kontakt med skolan för att på bästa 

sätt kunna stödja dem.11 Städer som ej ingick i landsting och som hade en kommunal 

folkskolinspektör anställd för ledning av sitt skolväsen kunde under vissa villkor befrias 

från inspektion av statens folkskolinspektörer.12 De statliga tjänsterna avskaffades 1958 

men fick en fortsättning i skolinspektörs- och länsskolinspektörstjänster och även de 

kommunala inspektörerna avskaffades med en fortsättning i tjänster som skoldirektör och

skolchef.13

1.5.2 En kort översikt av det politiska läget i Sverige under mellankrigstiden 

och andra världskriget

Mellankrigstiden var en tid av utrikespolitisk oro. Socialdemokraterna bildade efter segern i 

valet 1932, en koalitionsregering med Bondeförbundet. Enligt statsminister Per Albin 

Hansson var det önskvärt med samverkan ”mellan representanter för olika idéer och 

intressen, partier och klasser”.14 Koalitionsregeringen fick under tiden fram till andra 

världskrigets utbrott 1939 till stånd flera socialpolitiska reformer vilka tillsammans med 

                                                
10 Nationalencyklopedin, Höganäs, (1993) s.104
11 Svensk Uppslagsbok, Malmö, (1950), s.1241
12 Svensk Uppslagsbok, s. 1241
13 www.ne.se, sökord - folkskolinspektör
14

Hadenius Stig, Wieslander Hans & Molin Björn, Sverige efter 1900 – en modern politisk historia, 
Aldus/Bonniers, Stockholm (1967) s.138
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den goda utvecklingen på arbetsmarknaden gav Sverige ett internationellt rykte som 

mönsterland.15 Effekterna av dödskjutningarna i Ådalen 1931 och biverkningarna efter 

1929 års internationella depression resulterade bland annat i att en aktiv arbetslöshetspolitik 

fördes. Lönestrider och motsättningar mellan fackligt organiserade arbetare och företag 

ledde fram till Saltsjöbadsavtalet som undertecknades 1938 mellan Svenska 

arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen. Detta markerade att den svenska 

arbetsmarknaden för lång tid framöver var inriktade på arbetsfred och dialog snarare än 

konflikter. Staten blev i och med detta också övervägande organisationsvänlig då 

intresseorganisationer fick ökad betydelse politiskt, de löste både viktiga frågor på egen 

hand och fick större möjlighet att förhandla direkt med regering och myndigheter, bland 

annat genom att ge respons på remisser.16

Andra världskrigets utbrott medförde dock hastiga och stora förändringar. De 

utrikespolitiska frågorna kom nu helt att styra inrikespolitiken, den politiska debatten 

präglades av neutralitetspolitik.17 Krigsutbrottet ledde också till att en samlingsregering 

bildades 1939 vilken bestod av samtliga partier förutom kommunisterna vilka ansågs vara 

en säkerhetsrisk. Landets säkerhet stod i första rummet och de inrikespolitiska 

motsättningarna skulle därmed läggas åt sidan.18 Under början av 1930- talet hade en 

försvarsutredning genomförts angående frågan om avrustning eller förstärkning av de 

svenska militära försvarsanordningarna, detta på grund av det utrikespolitiska läget då 

Hitler kom till makten 1933.19 Resultatet av försvarsutredningen blev nedrustning, men

krigsutbrottet 1939 medförde att statsmakternas hållning till behovet av operationsdugliga 

stridskrafter förändrades. En kraftig upprustning påbörjades därför och förberedande 

militära utredningar tillsattes, vilket medförde att armén och framför allt flygvapnet 

utökades avsevärt.20     

Inrikespolitikens betydelse minskade under kriget då regeringen tvingades lägga sin 

samlade kraft på det permanenta krigshotet, försörjningsläget och strävan att behålla 

neutraliteten. Efter krigsslutet upptogs dock återigen de reformplaner som legat i träda

                                                
15 Hagenius, Wieslander & Molin, Sverige efter 1900  s.140
16

Berggren, Lars & Grieff, Mats, En svensk historia från vikingatid till nutid, Studentlitteratur, Lund (2000) 
s. 255
17 Hagenius, Wieslander & Molin, Sverige efter 1900, s.147
18 Berggren & Grieff”, En svensk historia,  s.260
19 Hagenius, Wieslander & Molin, Sverige efter 1900,  s.135
20 Hagenius, Wieslander & Molin , Sverige efter 1900,  s.168
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under kriget. Efterkrigsprogram utarbetades och samlingsregeringen upplöstes samtidigt 

som förändringar konkretiserades i kommittébetänkanden och propositioner. Vissa 

förverkligades också såsom några med betydelse för skolans utveckling.21

1.5.3 Den tyska fostringsmodellen och Hitler–Jugend 

 Den tyska skolans omorganisation

Första världskriget och dess effekter ledde enligt många tyskar till misslyckanden i den 

tyska skolan, det vill säga att handlingskraften och den nationalistiska andan hade berövats 

landets folk.22 Den tyska skol- och uppfostringsplanen var därför under 1930-talet helt 

präglat av den nationalsocialistiska ideologin, antisemitistiskt rastänkande och 

nationalistisk fanatism. Direkt efter Hitlers makttillträde började en omorganisation av det 

tyska skolsystemet att genomföras då det etablerades en enhetlig skola för hela riket. I 

skolans ämnen fick kunskapsstoffet lämna plats för karaktärsfostran och skolan skulle i 

första hand tjäna staten och dess behov. 1938 förkortades den nioåriga skolgången med ett 

år av ”befolkningspolitiska” skäl; värnplikten och behovet av arbetskraft.23 I det 

nationalistiska skolarbetet spelade förstås också lärarna stor roll, och praktiskt taget alla 

lärare var aktiva medlemmar i det ”Nationalistiska Lärarförbundet”.      

 Hitler-Jugend

Efter naziregimens etablerande 1933 förbjöds alla fria ungdomsorganisationer förutom 

Hitler–Jugend som var en del av statens ungdomsuppfostran. Dess uppgift var att ”låta 

ungdomen från alla samhällsklasser och yrken uppleva folkgemenskapen och på dess 

grundval fostra den i kroppsligt, moraliskt och politiskt avseende.”24 Verksamheten 

påminde mycket om scouternas aktivitet även om den onekligen kan ses som en 

förberedande soldatfostran då målsättningen var att ungdomarna skulle härdas till kropp 

och själ. Den nazityska ungdomsfostrande verksamheten präglades av att ungdomarna 

skulle tillgodogöra sig krigiska färdigheter och att inneha psykisk beredskap för krig vilket 

manifesterades genom nationalistiskt upphöjande och lovprisande av Hitler.  

                                                
21 Hagenius, Wieslander & Molin , Sverige efter 1900,  s.20
22 Richardson, Hitler-Jugend, s.51
23 Richardson, Hitler-Jugend,  s.53
24 Richardson, Hitler-Jugend, s.54
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1.5.4 Det tyska inflytandet på Sverige 

Det tyska inflytandet hade länge varit starkt i Sverige. Och det var inte bara i borgerliga 

kretsar, bland akademiker, affärsmän, officerare och högre ämbetsmän som influenserna 

märktes utan även socialdemokraterna hade nära kontakt med partier i Tyskland. Men 

nationalsocialismen eller nazismen fick trots allt inte nämnvärt stöd i Sverige, även om det 

förekom mindre nazistiska organisationer. Exempelvis valdes ingen öppen nazist in i 

riksdagen. Orsaken till detta kan spåras till den stabilitet som hade skapats på det fackliga 

och politiska området under 1930-talet.25  

Även Sverige fick en glimt av Tysklands nationalsocialistiska fostringsmodell via 

rapporterande artiklar i tidningar och tidskrifter samt reportageböcker från författare på 

besök i landet. Även lärarorganisationernas tidningar informerade om utvecklingen på 

skolans område i Tyskland, och det arrangerades även studieresor för lärare och 

skolungdomsutbyten. Värt att notera är att denna rapportering från Nazityskland  ändå var 

ganska ytlig och utan någon egentlig analys. Det är främst vid vändningen av de tyska 

framgångarna 1942-1943 som intresset började riktas mot den nationalsocialistiska 

fostringsmodellen och hur den kunnat leda Hitler och hans folk mot en katastrof.26

1.5.5 1940 års skolutredning 

1940 tillsatte den nye ecklesiastikministern, högerledaren Gösta Bagge, en expertutredning, 

1940 års skolutredning. Eftersom inrikespolitiken under denna tid mest hade fokus på 

krigsårens försvars- och försörjningspolitiska problem kom den tillsatta utredningen som en 

överraskning för många. Bagge beslöt trots detta att ta ett samlat grepp kring skolpolitikens 

problem och tillsatte därför en expertutredning med sig själv som ordförande.27

Utredningen arbetade till och med 1947 och presenterade under tiden betänkanden på över 

4 000 sidor, såsom SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående värntjänstutbildning 

för skolungdom”, och SOU 1944:20 ”Skolan i samhällets tjänst”. 28

                                                
25 Stig Hadenius, Riksdagen, en svensk historia, Stockholm : Sveriges riksdag, (1994), s. 181-182
26 Richardson , Hitler-Jugend, s.89
27 Richardson, Hitler-Jugend, s.19-20
28 Richardson, Hitler-Jugend,  s.154
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Frågan om värntjänst för skolungdomar väcktes av olika aktörer under vintern och våren 

1940, vilket syntes i motioner till riksdagen angående införande av militärövningar. 

Eftersom riksdagen vid denna tid hade ett försvarspolitiskt perspektiv på utbildning gick de

med på att tillsatta en beredning i maj 1940 för att se om en sådan utbildning exempelvis 

kunde fylla ”/…/ en verklig uppgift i den allmänna försvarsberedskapen.” 29 Gösta Bagge 

tillkallade den 7 juni rektor Benkt Johannes Antidotos Söderborg, gymnastiklärarna Marrit 

Emma Lovisa Hallström och Gustaf Helge Lindau, översten Bertil Gustafsson Uggla samt 

som sekreterare åt de sakkunniga Carl Gunnar Wejle ”/…/ för att inom 

ecklesiastikdepartementet hjälpa till med utredning och ge förslag angående 

värntjänstutbildning för skolungdom /…/.” 30 Som motivering för arbetet gavs att det inte 

sedan 1918 funnits någon egentlig utbildning av militär natur i skolan, men att frågan om 

övningar i försvarssyfte vid skolorna nu hade aktualiserats från flera olika håll. Även 

skolöverstyrelsen hade yttrat sig och ansåg att denna fråga hamnat i annat läge på grund av 

de radikala förändringarna i krigföringen och de menade att ett krig nu innebär att hela 

samhällets krafter måste användas. Det var därför viktigt att utreda och kartlägga  ”/…/ 

vilka skoltyper och lärjungekategorier, som borde inbegripas i den nya organisationen, 

övningarnas förläggning i tiden, omfattning och innehåll, anskaffandet av materiel och 

tillhandahållandet av skjutbanor, anställandet av ledare och instruktörer och slutligen 

medelanskaffningen.” 31 Utöver detta berörde frågan om till exempel återinförandet av 

skjutövningar i skolorna ej endast ” /…/ de manliga eleverna utan att på ett eller annat sätt 

med skolans normala arbetsprogram införliva värntjänstutbildning för både gossar och 

flickor.”32      

Eftersom ärendet uppfattades som brådskande kom utredningsarbetet snabbt igång och 

redan på julafton 1940 presenterades ett betänkande, SOU 1940:38.  Det innehöll förslag 

bland annat om att värntjänstutbildningen borde ingå obligatoriskt i friluftsdagarna samt i 

lägerverksamhet under sommarferierna för både folkskoleelever och läroverkselever. Vissa 

övningar skulle specifikt riktas mot pojkar respektive flickor medan andra skulle vara 

gemensamma. Det fanns också förslag om obligatorisk ledarutbildning för lärare som inte 

genomgått provår eller som inte redan fått ordinarie tjänst, samt frivillig vidarutbildning för 

även ordinarie och fast anställda lärare, med motiveringen bland annat att ledarutbildningen 

                                                
29 Richardson, Hitler-Jugend,  s.19
30 SOU 1940:38 s.V
31 SOU 1940:38 s.VII
32 SOU 1940:38 s.VII
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skulle ge ”/…/ tillfälle till en starkare personlig kontakt mellan även andra lärare och 

eleverna, än den som kan uppnås under de övriga skoltimmarna.” 33 Utöver dessa exempel 

fanns tydliga syftes- och målbeskrivningar av övningar och friluftsdagar, utarbetade

kursprogram liksom tydliga instruktioner och handledningar, bland annat i bilder, av 

exempelvis skjutövningar, skyddsställningar och kartläsning. Men värntjänsten skulle inte 

bara ge skolungdomarna färdigheter i skjutning och säkerhets- och skyddstjänst, utan den

skulle dessutom vara ett betydelsefullt bidrag till den nationella beredskapen. Stärkandet av 

samhällsandan var en viktig ”/…/ då det gällde att förbereda det uppväxande släktet i att 

värna om det land, där de fötts och som det tagit i arv av sina fäder och skall lämna till sina 

efterkommande.” 34  

SOU 1940:38 ”Betänkande och förslag angående Värntjänstutbildning för skolungdom 

avgivna av värntjänstutbildningssakkunniga” möttes inte bara av positiva reaktioner. En 

livlig och omfattande debatt startade då många misstänkte att Sverige skulle införa ett slags 

Hitler–Jugend. Synpunkterna kring förslaget visade sig vara starkt delade och i princip var 

förenliga med positionen på en vänster–högerskala.35 På grund av den starka opinionen fick 

skolöverstyrelsen och andra myndigheter i uppdrag av Kungl. Maj:t 31/12-40 att före den 

10/2-41 inlämna yttranden på förslaget. I regeringen pågick det därefter en hätsk diskussion 

kring förslaget om värntjänst vilket ledde till en mindre regeringskris. För utredningens 

ordförande Gösta Bagge var det självklart att den kommande propositionen skulle bygga på 

skolöverstyrelsens remissyttrande vilket Per Albin Hansson och den socialdemokratiske 

riksdagsgruppen starkt ogillade. Förslaget var för dem av ringa värde ur försvarssynpunkt 

och det gick till och med så långt att försvarsministern Ernst Wigforss hotade med avgång. 

Krisen löstes genom att Bagge retirerade och Wigforss lämnade frågan därhän.36 Den 21/3 

presenterades således remissyttrandena i en proposition från diverse myndigheter, olika 

skolformer och ideella, religiösa och politiska organisationer som gav uttryck för 

tudelningen i frågan om införandet av värntjänst; dock överensstämde propositionen 

huvudsakligen med skolöverstyrelsens remissyttrande. Enligt Gunnar Richardson,

historiker som specialiserat sig på utbildningshistoria, skedde redovisningen av 

remissyttrandena i propositionen på ett högst selektivt sätt.37

                                                
33 SOU 1940:38 s.63
34 Richardson, Hitler-Jugend, s.22
35 Richardson, Hitler-Jugend, s.25
36 Richardson, Hitler-Jugend, s.39ff
37 Richardson, Hitler-Jugend, s.33
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Propositionen från 1941 väckte kraftigt motstånd i riksdagen. Avslag krävdes av flera 

motionärer då de ansåg att det inte var skolans uppgift att ge militär utbildning, eftersom 

det inte skapar någon god samhälls- och medborgaranda och att det påminde för mycket 

den tyska fostringsmodellen och Hitler–Jugend. Regeringen kämpade fortfarande för ett 

positivt beslut och anföranden hölls av bland annat Bagge där han avvisade tanken att 

värntjänstutbildningen skulle leda till en militarisering av skolan. Omröstning gjordes 

därför i båda kamrarna men resultatet visade fortfarande den starka tudelningen. Frågan om 

värntjänstutbildningen var ännu inte slutgiltigt utredd när det utrikespolitiska läget 

förändrades. Tysklands angrepp på Sovjet, då Finland ställt sig på Tysklands sida, satte den 

svenska riksdagen i arbete och värntjänstförslaget blev aktuellt att slutföra. För enkelhetens 

skull beslöt sålunda riksdagen om en kompromiss då det ursprungliga förslaget kraftigt 

reducerades. Exempelvis skulle de militära inslagen i utbildningen begränsas till ungdomar 

över 15 år och att ferielägren och ledarutbildningen för lärare skulle inte vara obligatorisk. 

Strax efter riksdagens beslut om en kompromiss i värntjänstförslaget presenterade 

skolöverstyrelsen vad som skulle tillämpas under det kommande året.38 Satsningen på 

värntjänstövningarna var på många håll helhjärtad men det växande försörjningsproblemet 

ledde till att ungdomarna i större utsträckning engagerades i beredskapsarbete inom 

jordbruket vilket bland annat redovisades av läroverken till skolöverstyrelsen.39 I 1944 års 

betänkande ”Skola i samhällets tjänst” där 1940 års skolutrednings förslag finns 

presenterade kan läsas att det ”Inom ecklesiastikdepartementet äro särskilda sakkunniga 

sysselsatta med utredning av frågan om införandet av värntjänstutbildning för skolungdom. 

Denna utredning beräknas vara slutförd inom den allra närmaste tiden.” 40 Förslaget om 

införandet av värntjänst för ungdomar var alltså vid denna tid ännu inte helt utredd av 

riksdagen, och enligt Richardson rann utredningen kring värntjänstförslaget helt enkelt ut i 

sanden.41

                                                
38 Richardson, Hitler-Jugend, s.42ff
39 Richardson, Hitler-Jugend, s.118-119
40 SOU 1944:20 s.23
41 Richardson, Hitler-Jugend, s. 118
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1.6 Forskningsläge

 Frågan om nazi-tyska influenser i svensk skola och fostran

Gunnar Richardson har försökt urskilja om det fanns direkt påverkan från Hitler-Jugend in i 

svensk uppfostringspolitik.42 Han menar att det är mycket svårt att avgöra vad i den 

svenska synen på skola och fostran som kan ha varit en följd av direkt nazi-tysk påverkan 

och vad som helt enkelt var en produkt av den tidsanda av nationalistiskt tänkande som 

rådde. Men faktum kvarstår att Sverige och Tyskland vid denne tid hade ett samarbete i 

form av ett slags utbytesstudentsystem i lägerform, och enligt Gunnar Richardsson står den 

nazityska påverkan i tre fall utom tvivel:

- Krav på värntjänstledarkurs för ordinarie lärare vid högre skolor (led i en   

             militarisering av skolan).

- Statligt arrangerade sommarläger för barn och ungdom i syfte att ”främja   

folkgemenskapen”.

- Skjutövningar även för barn i förskoleåldern.43

Vad Richardson också klart kan visa är att det fanns en oro hos många svenskar för att den 

tyska fostringsmodellen skulle kunna få fäste i Sverige. Högljudda röster hördes protestera 

mot att vissa förslag i frågan var ”made in Germeny” och att ” det inte fanns behov av 

någon Per Albin-jugend.”44 Mot denna bakgrund står det tydligt att frågan om värntjänst 

var en fråga som väckte starka känslor hos många. Det ger en förståelse för den stora 

mängd remissyttranden som skickades in, men den starkt tudelade opinionen inom varje 

grupp och till och med parti gör att man inte hade kunnat veta hur utgången faktiskt skulle 

bli. Det är därför intressant för oss att se vilka avsändare till de inkomna yttrandena som 

kommit till tals i ”Kungl. Maj:ts proposition nr. 178”.

                                                
42 Richardson, Hitler–Jugend
43 Richardson, Hitler–Jugend,  s.175-176
44 Richardson, Hitler–Jugend,  s.29
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2. Undersökning

2.1 Vilka inkom med yttranden?

De inkomna yttrandena är uppdelade huruvida de är inskickade till 

ecklesiastikdepartementet eller skolöverstyrelsen. 

Tabell 1. Till ecklesiastikdepartementet inkomna yttranden

Avsändare Antal:

Myndigheter 12

Domkapitel 13

Länsstyrelser inklusive dess instanser 97

Politiska, ideella & religiösa organisationer 30

Summa: 152

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i 

ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Tabell 2. Till skolöverstyrelsen inkomna yttranden

Avsändare: Antal:
Högre allmänna läroverk 20
Samrealskolor 14
Folk och småskoleseminarierna 16
Kommunala mellanskolor 12
Kommunala flickskolor 14
Tekniska läroverk 6
Handelsgymnasier 4

Statens folkskoleinspektörer och 
folkskolestyrelser som ej ingår i 
landsting 59

Sammanslutningar som fått tillfälle att 
avge yttrande 22

Sammanslutningar som inkommit med 
yttrande på frivillig basis 9

Summa: 167
Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i 
ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”
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2.2 Vilka åsikter fördes fram i remissyttrandena? 

När vi refererar till ”värntjänstförslaget” i tabellerna menar vi färdigheter i skjutning och 

säkerhets- och skyddstjänst samt stärkande av den nationella beredskapen för samtliga 

skolungdomar. ”För, men ej lägre klasser” syftar till dem som är för förslaget i sin helhet, 

men vill att de militära inslagen ska gälla från tidigast 14 års ålder, inte från 12 år som var 

föreslaget av de sakkunniga. Vi har i vår redovisning av vilka som inkommit med yttranden 

använt samma sammanfattande namn av avsändarna som används i origanalhandlingarna i 

remissmaterialet. Till exempel ”Sammanslutningar” vilka innehåller yttranden från Röda 

Korset och KFUM med flera.

2.2.1 Till ecklesiastikdepartementet inkomna yttranden

 Myndigheter

Tabell 3 visar hur de myndigheter, som på begäran från ecklesiastikdepartementet skulle 

inkomma med yttranden, tyckte om några av förslagets delar. 

Tabell 3. På begäran från ecklesiastikdepartementet inkomna yttranden från myndigheter

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot

För, men 
ej lägre 
klasser  För Mot För Mot

Statskontoret 1 1 1
Skolöverstyrelsen 1 1 1
Allmänna lönenämnden
Socialstyrelsen 1 1 1
Statens institut för folkhälsan 1 1
Lantbruksstyrelsen 1 1 1
Medicinalstyrelsen 1 1

Direktionen över gymnastiska 
centralinstitutet 1 1 1
Kanslern för rikets universitet 1 1 1
Utrymningskommissionen

Överbefälhavaren över rikets 
försvarskrafter 1

           
1 1

Chefen för armén 1 1 1
Summa: 10 2 6 10
Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets konseljhandlingar. 
21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Samtliga myndigheter är för värntjänstförlaget som sådant, men tycker inte att de militära 

inslagen såsom handgranatkastning och skjutövningar ska gälla även för de lägre klasserna
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vilket föreslagits av de sakkunniga. Åtta av myndigheterna har uttalat sig i frågan om 

obligatorisk ledarutbildning. Av dessa är endast chefen för armén och överbefälhavaren 

över rikets försvarsmakter för denna idé. Tio myndigheter uttalar sig om obligatoriskt 

ferieläger och samtliga var mot idén. Värt att notera i detta sammanhang är att 

myndigheterna såsom allmänna lönenämnden, statens institut för folkhälsan, 

lantbruksstyrelsen, medicinalstyrelsen och utrymningskommissionen uttalar sig utifrån sina

perspektiv, det vill säga att de svarar på de frågor som specifikt rör dem. Exempelvis talar 

allmänna lönenämnden enbart om löner för ledare. Trots att samtliga myndigheter är för 

värntjänstförslaget i princip, bemöts det ändå med viss kritik. Till exempel menar både 

medicinalstyrelsen och socialstyrelsen att förslaget borde omarbetas för att undvika 

ensidighet i bedömandet. De sistnämnda kommenterar speciellt att representanter från fler 

grupper i samhället borde ha suttit med i utredningsarbetet. 

 Domkapitel

Tabell 4 visar de yttranden som domkapitlen på begäran från ecklesiastikdepartementet 

skickat in. 

Tabell 4. Domkapitlen

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Helt för Helt mot
För, men ej i 
lägre klasser För Mot För Mot

Summa: 13 5 12
Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Dessa yttrar sig bara utifrån vad som ska gälla i folkskolan. Vad det gäller

värntjänstförslaget är samtliga för det i sin helhet men ej i lägre klasser. Fem domkapitel 

har uttalat sig om den obligatoriska ledarutbildningen och dessa är alla mot förslaget. Alla 

utom ett domkapitel har yttrat sig om ferieläger och är då mot det. Några kommenterar 

också, trots att de i princip säger sig vara för förslaget, att de ändå är emot de militära 

inslagen i värntjänstutbildningen. 
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 Länsstyrelser inklusive dess instanser

Tabell 5 visar de yttranden som länsstyrelser och statliga folkskolinspektörer, rektorer och 

kollegier från olika skolor (läroverk, folkskolor, lärarseminarier och så vidare), brand- och 

luftskyddschefer samt en läkare som på begäran från ecklesiastikdepartementet skickat in. 

Tabell 5. Länsstyrelser och dess instanser

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 8 11 54 3 30 56

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Av 97 inkomna yttranden har 73 stycken uttalat sig angående värntjänstförslaget i sin 

helhet; av dessa är 11 helt mot värntjänstförslaget. Åtta avsändare är helt för 

värntjänstförslaget, resterande, det vill säga 54 stycken, är för men ej i lägre klasser.

Angående obligatorisk ledarutbildning har endast 33 stycken avsändare uttalat sig om och 

av dem är tre för förslaget. Förslaget om obligatoriskt ferieläger har 56 avsändare uttalat sig 

om, och samtliga är då mot förslaget. 

I många remissyttranden kommenteras det dock att förslaget endast bör gälla pojkar då det 

är dessa som senare kommer att genomföra värnplikten. Vad beträffar ferielägren är det 

många som kommenterar att dessa endast bör gälla barn i städerna då landsbygdens barn får 

mycket av det som förslaget innehåller gratis, det vill säga att utföra nyttoarbete vilket 

delvis innebär kroppsligt och gemensamt arbete. Vissa finner det även viktigt att de militära 

inslagen bör vara frivilliga. 

 Politiska, ideella och religiösa organisationer

Angående inkomna yttranden från politiska, ideella eller religiösa organisationer kan vi i 

vissa fall inte med säkerhet avgöra om de fått uppdrag från ecklesiastikdepartementet att 

yttra sig. Exempelvis har vissa, men inte alla, i klarhet uttryckt att de fått i uppdrag att 

inkomma med det. Det vore rimligt att till exempel samtliga politiska ungdomsförbund 

uppmanats inkomma med yttrande, men detta är inget är vi med säkerhet kan avgöra. Vi 

behandlar dem därför gemensamt här efter.
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Tabell 6. Politiska, ideella och religiösa organisationer 

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 2 19 7 1 8 1 24

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Av 30 inkomna yttranden har vi i två fall endast kunnat tyda ställningstagandet angående 

förslaget om obligatoriskt ferieläger, vilket de är mot. Av resterande yttranden är det endast 

Högerns ungdomsrörelse och Fredrika Bremerförbundet i Lidköpingskretsen som är helt för 

förslaget. Så många som 19 stycken är helt mot värntjänstförslaget och sju är för förslaget, 

men ej för lägre klasser. Vad det gäller obligatorisk ledarutbildning har nio uttalat sig och 

av dessa är alla utom en mot förslaget. Sammanlagt har 25 uttalat sig angående ferieläger

och av dessa är det endast en som är för – Högerns ungdomsrörelse.

Bland dessa yttranden kan liknande åsikter skönjas som bland länsstyrelsernas avsändare

om huruvida förslaget om ferieläger bör gälla stadsbarn samt att det militära inslagen ska 

var frivilliga. Majoriteten av yttrandena kommenterar att de snarare vill se ett stärkande av 

de frivilliga organisationernas och scoutrörelsernas verksamhet. Sveriges 

socialdemokratiska kvinnoförbund är en bland många andra som ifrågasätter den

odemokratiskt sammansatta utredningsgruppen. Exempelvis anser de att även föräldrar 

borde ha funnits representerade bland dem. Liknande kritik framförs av folk och 

småskoleseminarierna nedan.

En av de starkt kritiska rösterna mot värntjänstförslaget kommer från Sveriges 

Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.  De uttrycker mycket tydligt och utförligt sitt 

motstånd mot militarisering av skolan i allmänhet samt handgranatkastning och 

skjututbildning i synnerhet. De skriver bland annat att ungdomar tids nog kommer att 

konfronteras med nationsförsvaret och den militära tekniken utan att det ska behöva ske i 

skolan. ”Vi har en känsla av att vårt folk mår bäst av att låta barn och ungdom vara barn 

och ungdom, så länge de har rätt att vara det.”45 I marginalen får detta uttalande en 

                                                
45 SSU, arkivvolym VI, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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kommentar från vad vi tror är de sakkunniga. Detta lyder: ”Tror herrarna att även 

bombplanet har den känslan?” Vidare skriver SSU att den obligatoriska 

värntjänstutbildningen inte kan ses som ideal för fostran av ungdomar i frihetens och 

folkstyrets Sverige. ”Tvärtom - motviljan är stark och påtaglig mot dylika statliga 

fostringsmetoder - mot slika industriella kläckningscentraler av en osjälvständig, 

kommandolystrande ungdom, som är oförmögen till självständiga impulser.”46  Detta 

kommenteras i marginalen med ”Skäms!”

Även Nationaltemplarorden – som har nykterhet, folkbildning och fred på sitt program -

kommenteras i marginalen med orden ”Bä, Bä, vita lamm!” Detta som svar på att det 

skrivit att det är samhällets angelägnaste uppgift att bygga upp en värld där kriget blir en 

omöjlighet såväl i sinnelag och livssyn som i vanor och samhällsåtgärder. Den 

dominerande angelägenheten är gemensamhetsvilja och mänsklig samverkan.47

2.2.2 Till skolöverstyrelsen inkomna yttranden 

Nedan redovisas de till skolöverstyrelsen inkomna yttranden som sedan sammanfattats åt 

ecklesiastikdepartementet.

 Högre allmänna läroverk

Tabell 7. Högre allmänna läroverk

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 1 3 16 2 17 3 15

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

                                                
46 SSU, arkivvolym VI, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
47 Nationaltemplarorden, Arkivvolyma VI, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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Av de inkomna yttrandena är tre läroverk helt mot förslaget, en är helt för och resterande är 

för men ej i lägre klasser. Ett lärovek uttalar sig inte om obligatorisk ledarutbildning, 

medan de som yttrat sig, förutom i två fall, är mot förslaget. Vad beträffar ferieläger har 18 

av 20 läroverk yttrat sig och av dessa är alla utom tre mot förslaget. Rent allmänt oroar sig 

många för att förslaget känns som något ”/…/ militärt provisoriskt istället för att utgöra ett 

led i utbyggandet av samhällets säkerhets och skyddstjänst.”48 Värt att notera är att denna 

åsikt finns representerad både bland dem som är för och bland dem som är mot 

värntjänstförslaget. Många av dem som motsätter sig förslaget om värntjänst i de yngre 

klasserna gör det ur den praktiska aspekten då skaderisken är större bland yngre barn, de är 

inte mogna nog att använda till exempel vapen. Hvitfeldtska högre allmänna läroverk i 

Göteborg uttalar även oro angående ledarutbildningen, att den kan hindra bra och 

intellektuella personer att bli lärare på grund av att de ej uppfyller de fysiska kraven.49

 Samrealskolor

Tabell 8. Samrealskolor

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 2 1 10 2 9 1 9

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Bland dessa har yttrandet från samrealskolan i Köping ej kunnat läsas. Av övriga yttranden 

kan vi se att tio samrealskolor är för värntjänstförslaget men ej i lägre klasser, två är helt för 

och en är helt mot. Samrealskolan i Karlskoga hade svårt att ta ställning då de var för idén 

men tyckte förslaget var allt för omfattande. Just omfattningen av värntjänstförslaget är ett 

återkommande tema i dessa yttranden. Angående obligatorisk ledarutbildning har tre inte 

uttalat sig, två är för och resten är mot förslaget. Vad beträffar obligatoriskt ferieläger är det 

endast samrealskolan i Husqvarna som är för detta förslag. Tre samrealskolor har ej yttrat 

sig, resterande är alltså mot förslaget. 

                                                
48 Högre allmänna läroverket i Majorna, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
49 Hvitfeldtska högre allmänna läroverk, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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 Folk- och småskoleseminarier

Tabell 9. Folk – och småskoleseminarier 

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 2 8 5 1 7 1 13

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Av dessa inkomna yttranden är det ett som inte går att tyda, Småskoleseminariet i Skara. 

Av dem som kunnat utläsas är majoriteten helt mot värntjänstförslaget, fem meddelar att de 

är för men ej i lägre klasser. Beträffande obligatorisk ledarutbildning har endast åtta yttrat 

sig och av dessa är enkom en för förslaget. Angående obligatoriskt ferieläger är alla utom 

en mot förslaget. Kritik mot delar av förslaget påträffas bland annat i yttrandet från 

Småskoleseminariet i Växjö vilka anser att sammansättningen av utredningsgruppen ej är

representativ, företrädare för folkskollärarutbildningen och folkskolan borde enligt dem 

också ha suttit med bland de sakunniga. 

 Kommunala mellanskolor

Tabell 10. Kommunala mellanskolor

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 3 5 4 1 3 9

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Bland de kommunala mellanskolorna är åsikterna om värntjänstförslaget i sin helhet 

spridda. Få har yttrat sig om den obligatoriska ledarutbildningen, majoriteten av dessa är 

dock mot förslaget. Angående införande av obligatoriskt ferieläger är alla som yttrat sig 

samstämmigt emot förslaget. Flera påpekar dock att de ser förslaget som något som 

påtvingat nödvändigt på grund av tidsläget och uttrycker en önskan att förslaget därför ses 

som provisoriskt.  
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 Kommunala flickskolor

Tabell 11. Kommunala flickskolor

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 5 4 5 1 13 14

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Av totalt 14 inkomna yttranden är fyra helt mot förslaget, övriga har jämn fördelning 

mellan att vara helt för och att vara för men ej i de lägre klasserna. Alla utom en är mot 

obligatorisk ledarutbildning och samtliga yttranden är mot obligatoriskt ferieläger. Av 

dessa yttanden kan en tydlig tudelning angående förslaget ses. I de kommunala 

flickskolornas yttranden syns det tydligt hur delade uppfattningarna kunde vara, inte bara 

på politisk nivå utan även på gräsrotnivå. Exempelvis blir detta synligt på kommunala 

flickskolan i Jönköping där de inte kunnat enas. Vissa uttrycker farhågor att 

värntjänstförslaget skulle kunna leda till ”/…/ en auktoritär fostran av de unga, vilken vore 

främmande för våra demokratiska tradition.” Medan andra menar att det man skulle lära sig 

”/…/vore av utomordentligt värde ej blott under rådande extrema förhållande utan även 

sedan normala tider återinträtt”.50 Kungsholmens flickskola är starkt positiv och tycker att 

”De unga bör på ett handgripligt och levande sätt lära sig förstå att de äro ansvariga delar i 

ett stort helt, och att individen måste underordna sig det helas väl genom att lyda de skrivna 

och oskrivna lagarna, som reglera kultiverade människors samlevnad.”51 Södermalms 

flickskola påpekar att de inte vill ”inplanta begreppet att krig är en normal företeelse folk 

emellan, för vilken man bör förbereda sig, så som man genom sina studier förbereder sitt 

kommande liv i samhället.”52

                                                
50 Kommunala flickskolan i Jönköping arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
51 Kungsholmens flickskola, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
52 Södermalms flickskola, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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 Tekniska läroverk

Tabell 12. Tekniska läroverk

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 6 5 1

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Samtliga är helt för värntjänstförslaget som sådant. Alla utom en har uttalat sig om 

obligatorisk ledarutbildning och dessa är mot det. Den enda som har uttalat sig om 

ferieläger är mot. De tekniska läroverken har inte lämnat några uttömmande yttranden kring 

delarna i förslaget då de i princip inte påverkades av det. De flesta eleverna var så pass 

gamla att de snart skulle göra eller hade gjort sin värnplikt. Så som förslaget var utformat 

skulle värntjänstutbildningen för dem endast omfatta högst åtta dagar.53

 Handelsgymnasier

Tabell 13. Handelsgymnasier

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 3 1 2 1

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Vid denna tid fanns det få handelsgymnasier och kategorin speglar detta i sin litenhet. 

Precis som de tekniska läroverken berörs inte heller dessa i någon större omfattning av 

värntjänstförslaget. Endast fyra handelsgymnasier har inkommit med yttranden och 

samtliga är positivt inställda till förslaget, dock vill inte Gävle borgarskola och högre 

handelsinstitut att det ska beröra lägre klasser. Två yttrar sig angående obligatorisk 

ledarutbildning och dessa är mot det. Angående obligatoriskt ferieläger har endast 

Helsingborgs handelsgymnasium yttrat sig och de är mot förslaget. 

                                                
53  SOU 1940:38 s.57
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 Statens folkskoleinspektörer och folkskolestyrelser som ej ingår i landsting

Tabell 14. Statens folkskoleinspektörer och folkskolestyrelser som ej ingår i landsting

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 53 3 7 6 45

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Dessa uttalar sig logiskt nog endast om folkskolans utbildning. Av 59 inkomna yttranden är 

det endast tre som är för förslaget. Tre har vi inte kunnat tolka då avsändarna inte tydligt 

har tagit ställning till förslaget. Angående obligatorisk ledarutbildning har endast sju yttrat 

sig och dessa är mot. Vad berör det obligatoriska ferielägret har 51 yttrat sig och sex av 

dem är för förslaget. Flera påpekar, liksom länsstyrelserna gjort ovan, att lägren endast bör 

gälla stadsbarn då landsbygdens barn får mycket av det som förslaget innehåller gratis.

Flera inkomna yttranden ser även klara paralleller mellan värntjänstförslaget och den tyska 

fostringsmodellen. Till exempel påpekar Sydskånes västa folkskoleinspektör tydligt

förslagets likhet med ”/…/ Tysklands militärpedagogik /…/” och vill därför inte att 

förslaget ska läggas fram.54 Folkskoleinspektören i Bohuslän skriver: ”Man tydligt lägger 

märke till att sakkunniga – både när det gäller att uppställa målet för värntjänstutbildningen, 

och när det gäller de olika övningsprogrammen – har utgått från mönster på utländsk 

botten, då man redan från tidig ålder vill fostra det växande släktet i krigsanda och lägga 

grund för soldatutbildning. Men en sådan inriktning av fostringsarbetet tarvas ej i vårt 

land.”55 En ganska tydlig gemensam uppfattning bland folkskoleinspektörerna kan skönjas 

att de först och främst är intresserade av en fysisk omvårdnad i form av utökade 

friluftsdagar för att minska skolarbetets enformighet. Flera kommenterar angående 

ferieläger att staten hellre borde stötta och utöka de frivilliga organisationernas fullt goda 

verksamhet. Slutligen ifrågasätter en folkskoleinspektör i Dalsland de sakkunnigas 

påstående att elever skulle ha gett sken av att vilja utbildas för att medverka i rikets värn.56

                                                
54 Sydskånes västra folkskoleinspektör, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
55 Folkskoleinspektören i Bohus län, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
56 Folkskoleinspektören i Dalsland, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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 Sammanslutningar som fått tillfälle att avge yttrande till skolöverstyrelsen

Tabell 15. Sammanslutningar som fått tillfälle att avge yttrande till skolöverstyrelsen

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 1 6 11 1 7 20

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Av 22 inkomna yttranden har fyra ej yttrat sig om värntjänstförslaget i sin helhet. Sex är 

helt mot förslaget, en är helt för och de resterande som yttrat sig är för men ej i lägre 

klasser. En är helt för obligatorisk ledarutbildning, sju är mot förslaget. Angående 

obligatoriskt ferieläger har 20 yttrat sig varav samtliga är mot förslaget. Återigen kritiseras 

värntjänstförslaget för att vara ogenomtänkt, Röda korset och Läroverkslärarnas 

riksförbund uttalar sig exempelvis om att ferieverksamheten inte är ordentligt övervägd ur 

sanitär aspekt. Sveriges skolungdoms gymnastik och idrottsförening har en praktisk syn på 

förslaget ”Vid bedömandet av handgranatkastningens lämplighet för skolungdom måste 

man beakta, att handgranatkastning är en utmärkt idrottsövning och att kastredskapet –

handgranatsattrappen – är ett synnerligen billigt redskap i jämförelse med kula och 

diskus.”57 Gymnastiksammanslutningarna motsatte sig att de militära inslagen skulle gälla i 

de lägre klasserna men var ändå övervägande positiva till förslaget. Några yttranden 

kommenterar ledarfrågan och menar då att en god undervisare inte alltid behöver vara en 

god idrottsledare. KFUM ifrågasätter så som folkskoleinspektören i Dalsland att de 

sakkunniga förutsätter att ungdomarna har en positiv syn på värntjänst och vill kastas in i 

det.58

                                                
57 Sveriges skolungdoms gymnastik och idrottsförening, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. 
Remissmaterialet
58 KFUM, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
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 Sammanslutningar som inkommit med yttranden på frivillig basis

Tabell 16. Sammanslutningar som inkommit med yttranden på frivillig basis

Värntjänstförslaget
Obligatorisk 
ledarutbildning

Obligatoriska
ferieläger

Avsändare: Helt för Helt mot
För, men ej 
lägre klasser  För Mot För Mot

Summa: 7 2 6 7

Källa: ”Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet i original ingår i ecklesiastikdepartementets 
konseljhandlingar. 21/3 1941 (p.68). Riksarkivet”

Sju är helt mot förslaget och två är för men ej i lägre klasser. De sex som yttrat sig 

angående obligatorisk ledarutbildning är mot förslaget och obligatoriskt ferieläger möter 

även det motstånd från dem som yttrat sig. Inom denna kategori är det främst 

kvinnoorganisationer och föräldrasammanslutningar som inkommit med yttranden på 

förslaget. Från till exempel Kiruna inkom ett yttrande från 1300 föräldrar, målsmän och 

representanter för organisationer. 

2.3 Vilka remissyttranden fick genomslag i propositionen?

2.3.1 Förslaget att införa värntjänstövningar för samtliga elever

I propositionens kapitlet ”Allmänna  synpunkter” finns ett stycke enbart tillägnat de 

inkomna yttrandena, ”c. Remissyttranden”. Av det styckets totalt 18 sidor ägnas 9½ sidor 

till inkomna yttranden från myndigheter, domkapitel och länsstyrelser. Övriga sidor 

innehåller yttranden från olika skolformer och religiösa, ideella och politiska organisationer 

samt Gösta Bagges egna reflektioner kring yttrandena. 

Under rubriken ”c. Remissyttranden” ges det största utrymmet till myndigheter, domkapitel 

och länsstyrelser då det i underrubriker redogörs mycket utförligt för deras respektive 

åsikter kring några av förslagets olika delar. De åsikter som lyfts fram i propositionen 

stämmer så långt vi kan se överens med vad som framkommit i orginalyttrandena. Två 

myndigheter lyfts dock inte fram såsom de andra, nämligen Allmänna lönenämnden och 

Utrymmningskommissionen. Däremot nämns de längre fram i propositionen då frågor 
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behandlas som rör deras expertkunskaper.59 Detta ses av oss som logiskt eftersom de i sina 

yttranden fokuserat på just det som rör dess expertis. 

De resterande sidorna under ”c. Remissyttranden” tillägnas så som vi nämnt olika 

skolformer och religiösa, ideella och politiska organisationer. Gösta Bagges redogörelse för 

dessa bygger i propositionen delvis på skolöverstyrelsens sammanfattning vilka i denna 

meddelar ”att de inkomna yttrandena ej kan lämnas redogörande för ingående. De måste 

inskränka sig till att avgiva dess allmänna hållning till ärendets olika problem och till att på 

viktigare punkter anföra uttalanden som i ett eller annat avseende förefallit belysande eller 

vägledande.”60

I en jämförelse med hur många svar som skickats in till skolöverstyrelsen och vilka de var 

har vi kunnat konstatera att det i skolöverstyrelsens sammanfattning finns 29 % av 

yttrandena representerade, vilka nämns vid namn. Två skolformer enligt den uppdelning vi 

gjort i vår undersökning är dock inte nämnda i skolöverstyrelsens sammanfattning:

kommunala mellanskolor och handelsgymnasier. Inte heller detta finner vi konstigt då 

dessa kategorier i stort sätt inte berördes av förslaget, se punkt 2.2.2. 

När skolöverstyrelsens sammanfattning av inkommande yttranden har överförts till 

propositionen är det värt att notera att det inte alltid är lätt att veta vilken skolform som 

tycker vad. Refereraten kan lyda att vissa kollegier tycker, allmänt anses, från flera håll och 

så vidare. I vissa fall skrivs det dock i klartext ut vad en viss skolform tycker, till exempel 

”I samtliga yttranden (möjligen med undantag av ett) från rektorer och kollegier vid folk-

och småskoleseminarierna, i vad dessa yttranden röra värntjänstutbildningen i folkskolan, 

avstyrkes likaså de militärt betonade grenarna av värntjänstutbildningen.”61 Att de olika 

skolformerna ej nämns vid namn i propositionen är kanske inte så konstigt då Bagge gjorde 

ännu en sammanfattning av skolöverstyrelsens inkomna yttranden. Om vi sammanför de 

olika skolformernas åsikter utifrån de original vi tittat på kan vi se att de överlag stämmer 

överens med referaten i propositionen. Folkskoleinspektörerna, vilka står för en stor andel 

                                                
59 Kungl. Maj:ts proposition nr. 178 s.38-39
60 Skolöverstyrelsen, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. Remissmaterialet
61 Kungl. Maj:ts proposition nr. 178 s.18
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av de inkomna yttrandena, är anmärkningsvärt nog inte representerade i propositionen 

förutom på ett enstaka ställe.62

Angående de religiösa, ideella och politiska organisationerna som inkommit med yttranden 

både till skolöverstyrelsen och till ecklesiastikdepartementet kan vi se att de refereras på 

liknande sätt som ovan nämnda. Ingen organisation nämns vid namn och den plats dessa får 

i kapitlet ”c. Remissyttranden” är ett stycke på 13 rader. Originalyttrandena visar att 

åsikterna kring värntjänstförslaget är mycket splittrat eftersom de ser på förslaget ur så 

många olika perspektiv. Trots detta är ändå mer än hälften helt mot förslaget oavsett i 

vilken ålder värntjänsten ska införas. Splittringen blir även synlig i propositionen men 

majoriteten motståndare blir inte så synlig som man kanske skulle ha kunnat tänka sig. 

2.3.2 Förslaget att införa obligatorisk ledarutbildning i värntjänst för samtliga 

lärare.

Utifrån originalyttrandena kan vi se att alla som uttalat sig om förslaget i stort sett är eniga 

om att en obligatorisk ledarutbildning i värntjänst för samtliga lärare inte bör införas. I 

kapitlet ”IV Värntjänstutbildningens ledning” redovisas åsikterna under rubrikerna 

”Skolöverstyrelsen”, ”Övriga myndigheter” samt ”Av skolöverstyrelsen infodrade 

yttranden”. De myndigheter som inte refereras är till synes de som inte är direkt berörda av 

ledarfrågan eller inte yttrat sig om det. Exempelvis får chefen för armén mest utrymme 

vilket kan ses som att hans röst var av stor vikt då han skulle komma att vara en av 

verkställarna av förslaget.  Som framgår av detta kommer varken domkapitel, länstyrelser 

eller övriga religiösa, ideella och politiska organisationer som skickat in yttranden direkt till 

ecklesiastikdepartementet till tals i denna fråga. Återigen omtalas skolöverstyrelsens 

inkomna yttranden generellt; något annat skulle förstås vara svårt att göra då rösterna i 

originalyttrandena var samstämmiga i detta sammanhang. 

                                                
62 Kungl. Maj:ts proposition nr. 178 s.18
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2.3.3 Förslaget att införa obligatoriska ferieläger för skolungdom.

Detta förslag diskuteras i kapitlet ”II Allmänna  synpunkter” í stycke ”c. Remissyttranden”

då samtliga myndigheter, domkapitel och länsstyrelser som refereras uttalar sitt motstånd 

till förslaget. I de övriga yttrandena får de religiösa, ideella och politiska organisationerna 

uttala sin /…/enhällig uppfattning om att lägerverksamheten bäst tillgodoses genom ökat 

statligt stöd åt frivillig sådan verksamhet.63 Vad gäller resterande yttranden sammanförs 

återigen dessa till ett gemensamt yttrande mot förslaget, vilket stämmer med vår 

sammanställning av desamma.  

3. Slutsatser och avslutande diskussion

Det övergripande syftet med vår undersökning har varit att undersöka vilka som kom till 

tals i Kunglig Majestäts proposition nr. 178 som lades fram inför riksdagen den 21 mars 

1941 angående införandet av värntjänst för skolungdomar. Vi har försöka reda ut vilken 

vikt som lades vid olika avsändares yttranden när de presenterades i propositionen.

3.1 Vilka inkom med yttranden och vilka åsikter fördes fram? 

På begäran från ecklesiastikdepartementet inkom yttranden från myndigheter, domkapitel, 

länsstyrelser och vissa religiösa, ideella och politiska organisationerna. Vad gället de 

sistnämnda tre organisationerna kan vi inte avgöra ifall samtliga är inskickade på frivillig 

basis eller på uppmaning av ecklesiastikdepartementet. I princip alla myndigheter, 

domkapitel och länsstyrelser är för värntjänstförslaget i sin helhet, men inte att de militära 

inslagen såsom handgranatkastning och skjutövningar ska innefatta de lägre klasserna,

vilket föreslagits av de sakkunniga. Däremot är majoriteten av de religiösa, ideella och 

politiska organisationerna tydligt mot förslaget.

Till skolöverstyrelsen inkom yttranden från olika skolformer, statens folkskoleinspektörer,

och folkskolestyrelser som inte ingick i landsting och allehanda sammanslutningar. Av de

som på uppmaning inkommit med remissyttranden till skolöverstyrelsen är majoriteten i
                                                
63 Kungl. Maj:ts proposition nr. 178 s.17
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princip för värntjänstförslaget. De som i huvudsak är negativa eller tveksamma till förslaget 

är folk och småskoleseminarier, statens folkskoleinspektörer och folkskolestyrelser som 

inte ingår i landsting samt sammanslutningar vilka inkommit med yttranden på frivillig 

basis. 

Som framkommit i vår undersökning var det inte så lätt för avsändarna att ställa sig helt för 

eller mot förslaget. Det totala kriget krävde en gemensam insats av samhällets samtliga 

medborgare och lade ett ansvar på varje individ att försöka hjälpa sitt land, samtidigt som 

förslagets likhet med den tyska fostringsmodellen gjorde många osäkra. Sverige hade, som 

vi tidigare nämnt i bakgrunden, fått en glimt av Tysklands nationalsocialistiska 

fostringsmodell via rapporter i tidningar och tidskrifter och lärarorganisationerna

informerade även om utvecklingen på skolans område i Tyskland. Rapporteringen från 

Nazityskland var ganska ytlig och det var främst efter 1943 som intresset började riktas mot 

den nationalsocialistiska fostringsmodellen. Vid den tid då förslaget lades fram fanns alltså 

farhågor kring den tyska fostringsmodellen hos somliga, men det var fortfarande bara en 

misstanke om dess negativa konsekvenser. I det rådande samhällsklimatet var det därmed 

inte helt lätt att vare sig välkomna eller avfärda värntjänstförslaget. 

Helt positiva till förslaget var ca 11 % av samtliga inkomna yttranden och helt mot var ca 

38 %.  Resterande, det vill säga i princip hälften av samtliga inkomna yttranden, är för men 

vill inte att det ska gälla för elever i lägre klasser. I vissa fall har avsändarna inte kunnat 

yttra sig alls på grund av oenighet inom till exempel ett kollegium, och vissa myndigheter 

har inte yttrat sig om förslaget i sin helhet då de endast gett respons utifrån sin expertis - till 

exempel allmänna lönenämnden. Många yttranden har tagit med en eller flera reservationer,

och exempel på detta är kritiska kommentarer kring förslagets utformning, att den knappa 

tiden sågs ha lett till att förslaget inte var nog genomtänkt. Flera påpekar att de ser förslaget 

som något påtvingat nödvändigt på grund av tidsläget och de uttrycker en önskan att 

förslaget därför ses som provisoriskt. Sammansättningen av utredningsgruppen var också 

den kritiserad för att inte vara representativ. Föräldrar och företrädare för 

folkskollärarutbildningen samt folkskolan borde enligt vissa också ha suttit med bland de 

sakkunniga. Att de sakkunniga förutsatt att ungdomarna vill göra värntjänst ifrågasätts 

också i en del yttranden.
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En stor andel avsändare var alltså osäkra eller hade många ifrågasättande tillägg till 

förslaget i sin helhet. Fokus i inläggen varierar mellan små praktiska detaljer och förslagets 

inverkan på samhället och eleverna i stort. Exempelvis motsatte sig 

gymnastiksammanslutningarna, som skulle representera den militära fackkunskapen och 

erfarenheten, att de militära inslagen skulle gälla i de lägre klasserna. För dem var det en 

rent fysisk fråga till skillnad från dem som såg detta ur ett moraliskt perspektiv. De var helt 

enkelt osäkra på om barnens axlar var tillräckligt utvecklade för att klara till exempel 

handgranatskastövningar.64

Bland de yttranden som motsatte sig förslaget i sin helhet är ofta kritiken starkt uttalad och 

många gånger riktad mot förslagets moraliska aspekt, det vill säga till vilket sorts samhälle 

man önskade fostra sitt uppväxande släkte och vilken bild av världen man ville förmedla till 

dem. Förslaget om obligatorisk ledarutbildning för lärare väckte ett stort motstånd hos i 

princip alla avsändare. Man anser att det finns en stor risk att man kommer att förlora 

kompetenta pedagoger om detta införs, eftersom färre kommer att söka sig till 

lärarseminarierna. Man anser också att det inte är logiskt att förutsätta att en god teoretisk 

pedagog även skulle vara lämplig att hålla i värntjänstutbildningen som innehåller många 

fysiska moment.

Förslaget om obligatoriskt ferieläger för samtliga skolungdomar möttes i de flesta fall av 

skepsis. Många tycker att dessa endast bör gälla barn i städerna då landsbygdens barn får 

mycket av det som förslaget innehåller gratis, det vill säga att utföra nyttoarbete vilket 

delvis innebär kroppsligt och gemensamt arbete. Vissa finner det även viktigt att de militära 

inslagen bör vara frivilliga. Vidare lyfts de frivilliga organisationerna fram, exempelvis 

scouterna, och man menar att staten borde stötta och utöka deras verksamhet istället för att 

själva försöka skaffa fram lämpliga lägerledare på så kort varsel. Avsändare med viss 

expertkunskap, till exempel utrymningskommissionen och medicinalstyrelsen, ser delvis att 

förslaget om ferieläger inte är tillräckligt genomtänkt ur säkerhets- och hälsoaspekt.

                                                
64 Sveriges skolungdoms gymnastik och idrottsförening, arkivvolym V, Proposition 1941 nr 178. 
Remissmaterialet
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3.2 Vilka fick genomslag i propositionen?

I propositionen domineras den plats som ges till inkomna yttranden av dem från 

myndigheter, domkapitel och länsstyrelser. Resterande yttranden slås samman under 

rubriker i stil med ”Övriga yttranden”. I vår undersökning har vi kunnat se att endast 29 % 

av till skolöverstyrelsens inkomna yttranden finns representerade i skolöverstyrelsens 

sammanfattning. Det är alltså dem som i sin tur haft möjlighet att komma till tals i 

propositionen. Ingen särskild kategori bland dessa avsändare har, så långt vi kan se, blivit 

tydligt ignorerad men det betyder dock inte att alla har fått komma till tals med sin åsikt i 

propositionen. Avsändarna har fått i uppgift att yttra sig om förslaget, men de åsikter som 

faktiskt framkommer används på ett selektivt sätt. Originalyttrandena visar att åsikterna 

kring värntjänstförslaget är mycket splittrat vilket även är synligt i propositionen, men 

motståndare till förslaget är inte så synliga som vi kanske skulle ha kunnat tänka oss.

Att myndigheter, domkapitel och länsstyrelser fick huvuddelen av utrymmet bland inkomna 

remissyttranden är inte i sig konstigt då tiden präglades av centralistisk styrning.65 De hade 

ett stort inflytande på skolområdet, i detta fall hade de flesta av dem en beslutande och 

praktiskt roll i själva utförandet om värntjänstförslaget skulle bli av. Skolsystemet 

präglades av lydnad, pliktuppfyllelse och underkastelse och det militära tänkandet var 

starkt.66 Chefen för armén och överbefälhavaren över rikets försvarsmakter, som ingick 

bland myndigheterna, var betydelsefulla krafter i denna krigsdrabbade tid. Och även om 

kyrkans traditionellt starka band till utbildningsväsendet höll på att luckras upp så var 

fortfarande domkapitlen vid denna tid en viktig aktör i skolfrågor av detta slag. Att 

länsstyrelserna med dess statliga folkskoleinspektörer fick eget utrymme i propositionen 

kan möjligtvis bero på att de lyder direkt under staten och därmed tillskrevs större 

kompetens då de stod högre i hierarkin än de kommunala folkskoleinspektörer som inte 

ingick i landsting, se bakgrund.

Angående den plats som i propositionen tilldelats ”Övriga yttranden” har vi kunnat se att 

många yttranden har slagits samman då nästan inga avsändare nämns vid namn. De 

refereras till genom gruppering, till exempel ”några organisationer med syfte att verka för 

                                                
65

Liljeqvist, Kurt, Skola och samhällsutveckling, s.149
66 Liljeqvist, Skola och samhällsutveckling, s.245-246
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fredens sak och flera religiösa och ideella sammanslutningar”. Avsändarna som kom att 

ingå i grupperingarna har lyfts fram som kollektiv men då de buntats ihop ges en något 

skev bild av hur opinionen faktiskt såg ut. Många av de starka åsikterna kommer fram men 

det framgår inte vilken betydelse de hade rent procentuellt. Ståndpunkterna i de inkomna 

yttrandena, oavsett om de är för eller mot förslaget, buntas samman vilket får till följd att en 

förenklad bild ges av vad avsändarna faktiskt tycker om förslaget. Den kritik som vi kunnat 

se i yttrandena faller i många fall bort. De gånger de överhuvudtaget framkommer är det 

påtagligt att åsikterna sammanfaller med exempelvis myndigheternas. Vad vi ytterligare 

kunnat se är att ihopbuntningen av avsändarna har fått till konsekvens att det inte framgår 

hur många personer som kunde tänkas ingå i en avsändare. Till exempel syns det inte att 

folkskoleinspektörerna stod bakom en stor andel av de inkomna yttrandena till 

skolöverstyrelsen samt att ett yttrande från Kiruna var undertecknat av 1300 personer från 

ett flertal organisationer och sammanslutningar. 

Den kompakta kritiken från många inkomna yttranden är att förslaget var framtaget och 

responderat på under tidspress och många avsändare anser därför att det inte bör läggas 

fram alls i nuvarande form, utan att reservationer och kritik bör beaktas innan förslaget förs 

vidare. Den kritik som tydligast framgår i propositionen är vad vi kan se främst från 

myndigheter, domkapitel och länsstyrelser. Men faktum är att det var åtskilliga bland 

”Övriga yttranden” som problematiserade och utförligt diskuterade värntjänstförslaget i 

termer av demokrati och människosyn, och ifrågasatte det moraliskt riktiga i att 

indoktrinera barn på detta sätt, eller drog paralleller till tysk fostringsmodell och faktiskt 

lyfte fram potentiella ideologiska problem med detta.67 Denna kritik är relativt osynlig i 

propositionen, men vi har i remissyttrandena kunnat se det som Richardson påtalar: att det 

fanns en oro hos många svenskar att den tyska fostringsmodellen skulle få fäste i Sverige 

om värntjänstförslaget genomfördes.68 Denna kritik faller nästan helt bort i propositionen.

Även vid tiden för vår undersökning var skolsystemet ett hierarkiskt system där 

kommunikationen i huvudsak gick ensidigt från dess topp till lägre nivåer, och där 

skolöverstyrelsen fungerade som en instans för formulering och tolkning däremellan. 69 Att 

Gösta Bagge till syvende og sidst byggde propositionen som lades fram till riksdagen på 

                                                
67 Se 3.1.1 Inkomna yttranden
68 Se 1.6 Forskningsläge
69 Liljeqvist, Skola och samhällsutveckling, s.149
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skolöverstyrelsens yttrande är i och med det ovan nämnda inte så konstigt, men samtidigt

var detta en tid med kraftig uppgång för intresseorganisationernas faktiska deltagande och 

aktiva utformande av den offentliga politiken.70 Intresseorganisationernas remissyttranden 

sågs som en väg för att kunna påverka och få inflytande över beslutsfattandet och som vi 

tidigare nämnt i bakgrunden var staten övervägande organisationsvänlig. Att de religiösa, 

ideella och politiska organisationerna trots allt inte kom till tals i så stor utsträckning i 

propositionen visar dock att deras deltagande i det offentliga beslutsfattandet inte var 

självklart. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, var exempelvis en av de 

politiska organisationerna som kommenteras av dem som behandlat yttrandena. Att SSU:s 

uttalande provocerar till den grad att det resulterade i förlöjligande kommentarer i 

marginalen kan tyda på att dess åsikter var mer uppseendeväckande än andra som avgett 

liknande kommentarer. Samtidigt är de inte viktigare än att de kan undgås att refereras till i 

propositionen. 

3.3 Var det bara de som uppmanats inkomma med remissyttrande 

som kunde påverka utredningen?

Vi har i vår undersökning inte kunnat avgöra om det endast är de som uppmanats inkomma 

med yttranden som kunnat påverka utredningen då grupperingen av avsändarna i kategorier 

försvårar detta. Vad vi däremot kunnat se är att yttrandena som togs in sågs som 

vägledande, men den tyngd de hade var mycket beroende på dess avsändare. Myndigheter, 

domkapitel och länsstyrelser får mest utrymme att yttra sig i propositionen. Men man 

kanske kan uttrycka det så att de ”Övriga yttrandena” – dem med en inte aktiv roll i 

beslutsfattandet eller utförandet av värntjänstförslaget i många fall har använts för att styrka 

de tunga remissinstanserna – som har en direkt aktiv roll i beslutsfattandet eller utförandet 

av värntjänstförslaget. Man kan undra hur de ”Övriga yttrandena” hade representerats i 

propositionen om de inte hade stämt ganska bra överens med skolöverstyrelsens åsikt, som 

alltså Bagge kom att luta sig tungt mot.

                                                
70 Berggren, Lars & Grieff, Mats, En svensk historia,  s. 255
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