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Selveierdemokratiet
Av Aslak Versto Storsletten, prosjektmedarbeider i Civita

«Selveierdemokratiet er basert på et av de mest verdifulle elementer i norsk tradisjon og lynne – selveiertanken.»
– Jan P. Syse

Innledning
De fleste har hørt om selveierdemokratiet. Det er et begrep som ofte går igjen i norsk offentlighet,
og det forbindes vanligvis med eierskap til bolig. Men begrepet selveierdemokrati handler om mer
enn boligeierskap; det omfatter også eierskap til næringsvirksomhet og land. Tanken er at man
gjennom et bredt eierskap til jordisk gods skal demokratisere økonomien og desentralisere makten
mest mulig.
Selveierdemokratiet kan bidra til å gi oss svar på noen av vår tids store utfordringer. Det kan bidra
til at vi forbruker mindre og sparer mer, noe som vil kunne føre til mer ansvarlighet og mer kapital
til innovasjon – helt i tråd med noen av løsningene på dagens klimakrise. Det kan også bidra til en
ytterligere demokratisering av markedsøkonomien gjennom mer spredt eierskap. Her ligger kanskje
noen av svarene på vår tids store tillits- og ulikhetsspørsmål.
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Men hva betyr egentlig denne ideen eller ideologien? Hva har selveierdemokratiet vært historisk?
Lever vi i et selveierdemokrati i dag? På hvilke områder kan vi eventuelt si at nasjonen vår er et
selveiende demokrati? Og hvordan kan selveierdemokratiet videreutvikles?
Formålet med dette notatet er å se nærmere på disse spørsmålene, og å kartlegge hva selveierdemokratiet har vært, hva det er og måter det kan videreutvikles på.

Gammel tradisjon i ny drakt
Begrepet selveierdemokrati ble introdusert i Norge av partiet Høyre i etterkrigstiden, men tanken
om et demokrati bestående av en selveiende befolkning kan sies å være langt eldre. Det norske
jordbrukssamfunnet var i relativt stor grad dominert av bondeselveie – vi kan alle se for oss den
frie, selvstendige og selveiende bonden. Og det er lange tradisjoner for å knytte sammen nettopp
demokrati og eiendom. For eksempel fikk man på 1800-tallet stemmerett, dersom man eide
matrikulert jord.
Videre trekker historikeren Francis Sejersted frem Henrik Wergeland som en typisk representant
for 1800-tallets «selveierdemokrater», fordi Wergeland hevdet at «Arbeidsmanden», ved å skaffe
seg litt eiendom, kunne «i borgerlig Ret og Rang blive jevngod med sin rige Drivtsherre».1 Hos
Wergeland ser man tanken om at garantien for den enkeltes integritet lå i at man hadde den
uavhengighet som fulgte med det å ha privateiendom.
Selveierdemokratiet bygger altså på en tradisjon og et ideal som man finner spor av allerede for
et par hundre år siden i Norge, og i andre halvdel av forrige århundre ble det en viktig ideologisk
kraft i det konservative partiet.
I den mer moderne formen for selveierdemokrati, som ble utviklet av Høyre, er betydningen
av enkeltmenneskets økonomiske integritet sterkt vektlagt. Eiendomsretten skal ikke være et
privilegium for dem med mye fra før, men en grunnleggende rett for alle. Kampen mot maktkonsentrasjon, og da særlig på statens hender, står dessuten sentralt – makt- og kapitalspredning er
et ideal i selveierdemokratiet. En naturlig del er også skatteletter, som uttrykker tillit til skattebetalerne på bekostning av staten. Skatteletter knyttes her til et maktperspektiv og til en tro på at
også private aktører kan løse samfunnsproblemer eller finne gode løsninger – ofte bedre enn det
offentlige kan. Det handler altså om tillit til at skattebetalerne – private aktører, næringslivet og
sivilsamfunnet – også er viktige for å bygge samfunnet.
Flere og flere skal eie selv i selveierdemokratiet, enten det er snakk om aksjer, bolig, land eller annet
jordisk gods. Ideologien bygger på en tanke om å skape et bredt, nasjonalt og folkelig eierskap,
med bedriftene som stabile, nasjonale samfunnsinstitusjoner. Mennesker og næringsliv skal være
samfunnets byggesteiner.
I selveierdemokratiet ligger også grunntanken om et forvaltningsansvar. Når man eier, må man ta
ansvar. Når flere får ta del i eiendomsretten, øker altså graden av ansvar i samfunnet – ikke bare
ansvaret for en selv, men også for andre. Personlig frihet og ansvar er avgjørende idealer.
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Inspirasjon fra utlandet
Selv om den konservativt anlagte selveiertanken har lang tradisjon i Norge, lå det en del inspirasjon
fra utlandet bak Høyres lansering av selveierdemokratiet i etterkrigstiden. Fra Vest-Tyskland
var for eksempel formuleringen om en sosial markedsøkonomi et viktig inspirasjonsgrunnlag
for partiet.2 I den sosiale markedsøkonomien skulle politikerne i prinsippet avstå fra å dirigere
produksjon og omsetning, men heller legge rammene til rette for samfunnets økonomiske aktivitet.
Markedet ble oppfattet som overlegent i selve ressursallokeringen, men politikerne kunne påvirke
samfunnsutviklingen. Målet var både økonomisk og sosial stabilitet – derfor var fagforeninger og
offentlige velferdsordninger en ønsket del av helheten.
Den aller største inspirasjonen kom fra Storbritannia. Selve begrepet selveierdemokrati var sterkt
influert av tenkere på de britiske øyene, der «The Property-owning Democracy» var blitt utmyntet
av de to konservative politikerne Anthony Eden og Reginald Maudling.3 Det konservative partiet i
Storbritannia la i etterkrigstiden opp til en politikk som førte til økning i den personlige sparingen,
samtidig som sosialpolitikken og boligpolitikken delvis ble bygget opp på bakgrunn av tanken om det
selveiende demokrati.
Det er viktig å huske på at disse tankene ble unnfanget og utviklet i en tid da markedsøkonomien og
de borgerlige idealene om personlig ansvar og frihet var under press. Sovjetunionens planøkonomi
og andre former for kollektivisering hadde seilt opp som rådende alternativer. Derfor oppfattet man
lansering av nye ideer som viktig for å oppnå en størst mulig oppslutning om den frie markedsøkonomien. Lignende konfliktlinjer fantes også i Norge, hvor ulike syn på forholdet mellom det
offentlige og det privates rolle var relativt tydelige, noe vi kommer tilbake til litt senere i notatet.
I en brosjyre fra Unge Høyre tidlig i 1960-årene ble også flere andre land, som man mente var godt i
gang med å gjennomføre ideen om et selveierdemokrati, trukket frem som inspirasjonskilder: USA,
Frankrike, Finland, Nederland og Østerrike. Følgende utdrag fra brosjyren er illustrerende:
«I land etter land der forholdene er sammenlignbare med forholdene i vårt eget land, ser man
således at utviklingen går i retning av et selveiende demokrati. En politikk som fører til en økt personlig
sparing gjennom en rekke sparefremmende tiltak, bredere interesse og bedre muligheter for aksjekjøp
blant stadig større grupper av befolkningen, en omlegging og utvikling av boligpolitikk og sosial politikk,
er de viktigste tiltak som hittil er satt i verk. […] i de fleste tilfelle er det myndighetene eller de politiske
partier som har lagt opp til en politikk der man bevisst satser på det selveieiende demokrati som en
ramme for sin politikk på lengere sikt. Det er denne inspirasjon fra politikere og myndigheter som er
avgjørende. Det er disse som må trekke opp linjene, peke på perspektivene, skape forståelse for de
praktiske muligheter og peke ut den praktiske vei man må gå.»4

Det var riktignok den sosiale markedsøkonomien fra Vest-Tyskland og den britiske ideologien
om selveierdemokratiet som gjorde seg sterkest gjeldende når det kom til utformingen av
selveierdemokratiet i Høyre. De to variantene av konservatisme hadde også mye til felles, da
særlig i vektleggingen av makt- og kapitalspredning som et avgjørende middel for å fremme
enkeltmenneskets integritet.5 I de to variantene ligger det også, som sitatet over illustrerer godt, en
tanke om nødvendigheten av en politisk myndighet som står over markedet, og at denne må vise vei
og gi inspirasjon til folket for at flest mulig skal være aktive deltagere i selveierdemokratiet. Begge
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ideene la etiske, nesten religiøse premisser til grunn for sin politikkutforming, og tankene ble raskt
tatt opp av det konservative partiet i Norge.

Selveierdemokratiet slår rot
Etter at det politiske demokratiet var virkeliggjort (og vunnet tilbake), ble økonomisk demokrati
sentralt i Norge rett etter andre verdenskrig. Arbeiderpartiet hadde flere former for økonomisk
demokratisering fremme som muligheter – korporatisme, sosialisering, offentlig kontroll og
regulering og bedriftsdemokrati – og det er karakteristisk at også Høyre følte behovet for å lansere
en eller annen form for økonomisk demokrati.6 Det kom inn som en egen post i Høyres program i
1945 (da partiet fremdeles het «Høire»), der det sto at partiet ønsket det økonomiske demokratiet
«gjennomført ved at stadig flere av samfunnets medlemmer blir eiere av sine produksjonsmidler
og selvstendige i sin næring».7 Det demokratiske elementet var, i tråd med den liberale tradisjonen,
nært knyttet til eiendomsretten, eller til spredning av denne.8 Høyre synes å ha vært på den
«lille mannens» side, da det proklamerte at «de små næringsdrivende beskyttes mot store
monopolartede sammenslutninger».9 Det var altså en tydelig skepsis til storindustri i partiet; det
var tilbakeskuende, og idealet var et samfunn bestående av selvstendige næringsdrivende,
småbønder og håndverkere, med eierskap til sine egne produksjonsmidler.
I 1945 sendte Høyres sentralstyre ut en brosjyre skrevet av Realph Norland med tittel «Økonomisk
demokrati» og med undertittel «Selveiertanken i jordbruk, fiske, håndverk og industri» – et
tydelig frempek mot selveierdemokratiet.10 Omkring 15 år senere kom Høyre til å lansere selveierdemokratiet. Men man forsøkte da i større grad å forene denne selveiertanken med en mer positiv
holdning til den moderne industrien, som med årene hadde blitt det kanskje viktigste elementet i
gjenreisningen av Norge etter krigen.
Som tidligere nevnt, ble mye av inspirasjonen til selveierdemokratiet hentet fra Storbritannia og
begrepet «The Property-owning Democracy». En naturlig oversettelse ble derfor det «eiendomsbesiddende demokrati». Det er også denne betegnelsen som kom til syne i Høyres program fra
1957. I programmet la man sterk vekt på samfunnets behov for kapital: «Jo mer arbeidende kapital,
dess hurtigere kan produksjonen og dermed vår velstand øke, og dess tryggere blir arbeidsplassene
for de ansatte».11 Behovet for kapital ble videre knyttet til ønsket om å oppmuntre til personlig
sparing og fordelene ved å sette sparemidler i produksjonsmidler/realverdier, blant annet direkte
i næringslivet gjennom aksjekjøp. Man ønsket altså aksjespredning. Avslutningsvis ble også privat
eiendom vektlagt. Ansvarsfølelsen og den enkeltes økonomiske og sosiale trygghet skulle sikres
ved at stadig flere kom til å eie noe.
Ideen om selveierdemokratiet ble i stor grad utviklet i Unge Høyre under Jan P. Syses ledelse.
Syse var formann i Unge Høyre 1959–1963, industriminister i Kåre Willochs regjering 1983–1985
og statsminister i Norge 1989–1990. Syse og andre unge i partiet skal ha vært bekymret for at
begrepet om det «eiendomsbesiddende demokrati» skapte avstand og sementerte et gammeldags
syn på eierskap.12 Etter mye diskusjon kom man derfor frem til begrepet selveierdemokratiet. Dette
representerte, ifølge Syse, «en enhetlig tankebygging som gir både målsetting og perspektiv til
den økonomiske politikk og sosialpolitikken». Det skulle være «en økonomisk livsform som skaper en
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utpreget grad av trygghet». Selveierdemokratiet var rett og slett oppfattet som «et helhetsalternativ
som på bred basis tar sikte på å gjennomføre en konservativ demokratisering av kapitalismen».
Økonomisk demokrati skulle forenes med «eiendomsrettens renessanse».13 Nå var det nok ikke alle
som la fullt så mye i begrepet, og, som vi skal se, ble det ikke fullt så omfattende heller, men det
var et nytt og friskt initiativ, som kom til å symbolisere moderniseringen av Høyre.14 Moderpartiet
tok raskt til seg tanken, og fra og med partiprogrammet i 1961 ble selveierdemokratiet et nøkkelbegrep.
Et ideal i selveierdemokratiet var at alle skulle bli kapitalister – flere og flere skulle eie mer og mer.15
På den måten ville folk flest få en aktiv interesse i landets næringsliv, mente man. For at denne
konservative tanken skulle bli oppfylt, måtte selvfølgelig den personlige sparingen stå sentralt.
Sparing ble oppfattet som viktig for at samfunnet fikk en kilde til kapital, som igjen ville legge grunnlaget for økonomisk ekspansjon. Det var også et etisk element her. Man mente at selveierdemokratiet
kom til å utvikle en følelse av selvtillit, trygghet og uavhengighet. Det å eie kapital og eiendom skulle
dessuten utvikle personligheten, ved at det ville skape ansvarsbevissthet – forvaltningsansvar – over
det man eier, som igjen ville øke graden av ansvar i samfunnet, både for en selv og andre.

Ideologisk oppgjør med Arbeiderpartiet
Selveierdemokratiet var et forsøk fra de konservative på å komme på offensiven gjennom et
ideologisk oppgjør med sosialdemokratene. Det var også et svar på kravet om demokratisering av
den økonomiske sfære, et krav som var blitt reist av sosialdemokratene, og som ble ansett som et
legitimt krav også av de konservative.16 Høyres konservative selveierdemokrati kan sies å ha vært
et alternativ til Arbeiderpartiets statskapitalisme og partiets strategi med stor offentlig kontroll
og regulering. Den kanskje aller viktigste forskjellen mellom de to alternativene var ulikt syn på
forholdet mellom privat og offentlig sparing.
Arbeiderpartiet var et høyskatteparti med en klar sosial profil, men skattene var ikke bare et middel
for å dekke offentlige utgifter og omfordeling, sentralt var det også å føre en stadig større del
av sparingen over på statens hender. Under partiets ledelse fikk man altså et skattesystem som
begrenset muligheten for oppbygging av privat formue. Det var på mange måter en prinsipiell
motstand i partiet mot personlig sparing.
Høyres skepsis til dette ble tydelig uttrykt i flere partidokumenter. «Den store, statlige tvangssparing
vil på lengre sikt undergrave friheten, ved å samle altfor meget makt på statens hender. Den
enkeltes økonomiske selvstendighet svekkes, og den alminnelige lønnsmottaker blir mer og mer
avhengig av staten i stort og smått», står det i programmet fra 1961.17 I Unge Høyres brosjyre om
selveierdemokratiet fra samme år ble det trukket frem at Arbeiderpartiet hadde gått svært langt
i sin kamp for å utvikle en statskapitalisme, og man brukte som et eksempel at 40 prosent av den
norske oppsparingen skjedde på det offentliges hender i 1959.18 I partiprogrammet fire år senere ble
de samme poenger spilt på og individets rolle trukket frem: «Høyre vil erstatte statlig tvangssparing
med en størst mulig frivillig og privat sparing som kan gi et samfunn av borgere med inntekt og
eiendom som gir sikkerhet og uavhengighet: et selveierdemokrati.»19 Forskjellene i synet på sparing
mellom de to partiene på denne tiden er med andre ord åpenbar.
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Det er altså ikke unaturlig å sette Høyres selveierdemokrati opp som en ideologisk motsetning til
Arbeiderpartiets statskapitalisme på denne tiden. Det er i og for seg interessant at mye av forskjellen
lå i synet på hvordan man mente at «alle» eide noe. Arbeiderpartiet og sosialistisk side mente at
det å eie i fellesskap, altså at staten eide, betød at «alle» eide. Man anså det på en måte som en
annerledes og bedre form for selveierskap. Samfunnet skulle utvikles slik at en stadig større del
av kapitaldannelsen skjedde på statens hender. Arbeiderpartiet ønsket altså et slags selveierdemokrati gjennom statskapitalisme, mens den borgerlige tanken bygde på at hvert enkelt individ
skulle eie litt på egenhånd. Man mente at sparing skulle skje på private hender og dermed sørge
for at den enkelte deltok direkte i kapitaldannelsen. I det borgerlige selveierdemokratiet lå også
den menneskelige friheten og uavhengigheten som et viktig moment, man mente at maktmisbruk
ville forhindres om den politiske og økonomiske makten ble holdt mer adskilt. Disse forskjellene
finner man også spor av langs det politiske spekteret i dag.

Selveierdemokratiet får en fot inn i regjeringskontorene
Det var Kåre Willoch som, fremfor noen, preget diskusjonen om selveierdemokratiet i Høyre.20 I
1962 ble han satt til å lede partiets selveierdemokrati-utvalg. Willoch mente at partiet burde ha noe
mer begrensede mål og ønsker for sitt selveierdemokrati enn det Syse og andre i Unge Høyre hadde
sett for seg. Medbestemmelse i bedriftene og sosialpolitikk burde, etter hans mening, behandles
som uavhengige saksområder. Eiendomsspredning gjennom personlig sparing måtte være det mest
sentrale. Den personlige sparingen skulle oppmuntres gjennom skattefri banksparing, gjennom
aksjespredning og ved å legge til rette for sparing til bolig og hytte. Det var i forbindelse med
lanseringen av selveierdemokratiet at Høyre aktivt tok opp tanken om at alle bør eie sin egen bolig,
noe vi skal komme tilbake til senere i notatet. Aksjespredning var imidlertid det som først ble den
mest aktuelle saken.
Aksjespredning var viktig, mente man, fordi det betød at den enkelte kom med direkte som medeier
i næringslivet og bedriftene. Det mest nærliggende var da at det burde legges til rette for at ansatte
kunne overta aksjer i den bedriften de arbeidet i. Problemet var den risikoen som oppsto ved at den
enkelte da risikerte at både stilling og sparepenger gikk tapt samtidig, dersom det gikk dårlig for
bedriften. Det ble derfor oppfordret til en mer allmenn aksjespredning, og dette svekket åpenbart
den positive demokratiseringseffekten som kunne blitt oppnådd dersom folk flest ble medeier i
den bedriften de arbeidet i. Dette er nok også mye av grunnen til at Willoch advarte mot å fremstille
selveierdemokratiet som et adekvat svar på demokratiseringsønsket.
I 1965, få år etter at tanken om selveierdemokratiet hadde blitt utviklet, var det duket for et historisk
regjeringsskifte i Norge. Da hadde Arbeiderpartiet styrt landet siden 1945 – riktignok hadde en
borgerlig regjering sittet ved makten i tre uker i 1963, men den kom ikke stort lenger enn til sin
egen regjeringserklæring. Per Bortens borgerlige koalisjonsregjering overtok i 1965 og var utgått av
Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det var noe usikkerhet om hvem som skulle
bli statsminister, men et flertall i Høyres stortingsgruppe foretrakk Borten fremfor Venstres Bent
Røiseland. Høyre var regjeringens største parti og hadde naturlig nok mye makt.
Høyre hadde markert seg som en prinsipiell motstander av det rådende systemet for kreditt- og
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renteregulering.21 Rentepolitikken hang nært sammen med sparepolitikken, og den kan derfor sies
å ha vært et viktig element i selveierdemokratiet – «kunstig lav rente» vil svekke kapitaldannelsen,
«ved at færre mennesker finner det tilstrekkelig å spare», som det sto i Høyres partiprogram fra
1961.22 Med hånden på roret skulle man kanskje tro at Høyre fikk gjort noe med den etablerte
lavrentelinjen. Men slik ble det ikke. Regjeringen videreførte den rentepolitikken som Arbeiderpartiet
hadde ført tidligere.
I forhold til selveierdemokratiet var skattefri banksparing kanskje det viktigste tiltaket Høyre fikk
uttelling for i regjeringen. I partiprogrammet fra 1965 så Høyre på det «som en stor oppgave å
legge forholdene til rette for, og oppmuntre til, at flest mulig sparer mest mulig», og partiet var
opptatt av skattemessige tiltak som en måte å stimulere til økt frivillig sparing på.23 Sentrale Høyrepolitikere, i nær kontakt med Willoch, som var handelsminister i regjeringen, utformet i 1967 et
brev til regjeringen med forslag om blant annet å innføre skattefri banksparing. Dette vant gehør
hos samarbeidspartnerne. Francis Sejersted mener at det er grunn til å hevde at den skattefrie
banksparingen var en av de mest vellykkete borgerlige reformer under Borten-regjeringen.24
Personlig sparing var, som vi har sett, selve essensen i selveierdemokratiet. Dette var derfor en liten
seier for tanken om det selveiende demokrati.

Selveierdemokratiet à la Willoch
Kåre Willoch ble Høyre-leder i 1970, og han kom til å prege partiets politikk i lang tid. Som vi har sett,
la ikke Willoch fullt så mye i selveierdemokratiet som Syse og andre gjorde. Han mente for eksempel
at medbestemmelse i bedriftene burde behandles mer uavhengig.
I 1968 nedsatte den borgerlige koalisjonsregjeringen en komité for å se på spørsmålet om bedriftsdemokrati. Et stort flertall foreslo lovfestet styrerepresentasjon for de ansatte, og i 1971 åpnet også
Høyre for dette. I arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet gikk man inn for et bedriftsdemokrati
basert på en «bedriftsforsamling» med en tredjedel valgt av de ansatte og med kompetanse til å
velge styre, og i 1972 ble loven om ansattes medbestemmelsesrett vedtatt med Arbeiderpartiets og
LOs konkrete forslag til representasjonsformer.25 I prinsippet var det uansett relativt bred enighet
om en eller annen form for medbestemmelsesrett. Diskusjonene foregikk parallelt i Sverige,
hvor man endte med en lov som ikke la opp til bedriftsforsamlinger som i Norge, men til direkte
styrerepresentasjon for de ansatte.
For Høyre var det altså klart på denne tiden at selveierdemokratiet alene ikke kunne oppfylle ønsket
om å utvikle det økonomiske demokratiet. Det var ikke så lett som man så for seg i begynnelsen av
1960-årene å forene beskyttelse av eiendomsretten med økonomisk demokrati. Løsningen lå heller i
en form for kompromiss. Man fortsatte å gå inn for eiendomsspredning i forskjellige former, samtidig
som dette ble supplert med former for medbestemmelse i arbeidslivet. Medbestemmelse medførte
til en viss grad en utvanning av eiendomsretten, og man fikk kanskje ikke en slik «eiendomsrettens
renessanse» som man hadde sett for seg i Unge Høyre tidlig i 1960-årene.
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Selveierdemokratiet fikk altså en mer moderert og begrenset form enn opprinnelig tenkt, men
man fortsatte å gå inn for eiendoms- og kapitalspredning i forskjellige former, og selveierdemokratiet
kom fortsatt til å spille en viktig rolle under Willoch.
Man kan hevde at skatt har vært en av de viktigste sakene for Høyre, noe det også var forut for
og under «høyrebølgen» i 1980-årene. Dette har blitt begrunnet med en kritikk av statens
maktkonsentrasjon og faren for ineffektivitet i offentlig sektor. I selveierdemokratiet er dessuten
skattelette et viktig element. Pengene skal frigjøres fra statens kasser og legges i private – selveiende
– hender gjennom skattelette.26 Denne formen for desentralisert, privat kapitaldannelse har blitt
begrunnet både pragmatisk og ideologisk. Det har for Høyre handlet om frigjøring av kapital til
sparing og investeringer og om oppmuntring til ansvar, ekstra innsats og nyskaping, som man har
ment kunne bidra til selvtillit, trygghet og uavhengighet for den enkelte.
Etter valget i 1981 hadde de borgerlige partiene på nytt fått flertall i Stortinget, og Kåre Willoch
dannet en ren Høyreregjering. I partiprogrammet for 1981 ble det fremhevet at partiet ønsket
å gjennomføre «en betydelig heving av de beløp som kan spares etter ordningen «sparing med
skattefradrag»», samt at gevinstbeskatningen på aksjer skulle lettes.27 Og i posisjon fikk partiet, med
støtte fra Senterpartiet og KrF, blant annet vedtatt både lavere skatt på aksjegevinster og en økning
i fradragsmulighetene for sparing.
Skattefordeler som oppmuntring til sparing hadde vært viktig for Willoch siden 1950-årene.28
Dette var nært knyttet til tanken om selveierdemokratiet, hvor sparing i aksjer, bank, eiendom og
produksjonsmidler var mye av essensen, både fordi man mente at det ville bidra til økonomisk
vekst, og fordi man mente at det ville utvikle hvert enkelt menneske. Like etter at Høyreregjeringen
tiltrådte, ba Willoch også Finansdepartementet om å legge til rette for «Verdispar-82», en spareordning
med statlige, indeksregulerte obligasjoner og skattefritatt verdistigning.29 Disse obligasjonene var
svært populære, og ordningen kan sies å være i tråd med selveiertanken.
Skatteletter og premiering av sparing var med andre ord sentralt i den moderniserte formen for
selveierdemokrati, som det også var i den mer «originale» versjonen utformet sent i 1950-årene
og tidlig i 1960-årene. Man mente at skatteletter og premiering av sparing uttrykte tillit til
skattebetalerne på bekostning av innkreveren, staten. Helt i tråd med den konservative tanken
om selveierdemokratiet – personlig frihet og ansvar, og den tilhørende skepsisen mot statlig
maktkonsentrasjon.
Skatteletter er dessuten ofte populært, og Høyres skattepolitikk kan ha vært en bidragsyter til å
løfte «høyrebølgen» i Norge på 1980-tallet. Reguleringen av boligmarkedet, som ble stadig mindre
populær i befolkningen, var trolig en annen viktig bidragsyter.

Et fritt boligmarked
Negative erfaringer fra kommunal boligbygging i 1930-årene bidro til en politisk dreining mot
eierlinjen etter krigen. Det ble mer vanlig med selveiende eneboliger på landsbygden og kooperativt felleseie i byene. Eierskap til bolig ble fra slutten av 1940-årene og begynnelsen av 1950-årene
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viktige politiske mål for politikere flere steder i den vestlige verden.30 Likevel var det markante
forskjeller mellom Norge og land som Sverige og Danmark, hvor det offentlige satset på rimelige
utleieboliger. I Norge var det et sosialt prosjekt, landet skulle gjenoppbygges, og det var et offentlig
ansvar – boligbygging var subsidiert og husleier regulert.
Etterkrigstidens sosiale boligbygging skjedde i vesentlig grad innenfor rammene av boligkooperasjonene, der boliger ble reist av boligbyggelag og borettslag, hvor enkeltmennesker var
medlemmer, mens laget formelt eide alle boligene, og det enkelte medlem fikk en borett, som
senere kunne omsettes. Men denne omsetningen var ikke fri. Boligen skulle selges til fastsatte
takster, og andre medlemmer hadde vanligvis forkjøpsrett. Disse reguleringene ble med årene i liten
grad endret, men de ble satt under stadig sterkere press. Det var takstsystemet som var det kritiske
punktet: Verdiene var satt lavt, normalt lang under den markedsprisen som gjaldt for tilsvarende
selveierboliger, hvor prisen ble fastsatt i markedet, og denne avstanden var økende på grunn av
1970-tallets høye inflasjon.31 Det ble vanskelig å få ut den reelle verdien av boligen i det regulerte
markedet, slik at man eventuelt kunne fortsette veien inn i det uregulerte, private markedet. Det
hele førte til et svart boligmarked, hvor det i stor grad ble salgsoppgjør med penger «under bordet».
Disse reguleringene ble satt under stadig sterkere press inn mot 1980-årene, og det var både viktig
og populær politikk for Høyre å gjøre noe med det.
Lanseringen av selveierdemokratiet førte til at Høyre for alvor kom til å satse på en aktiv boligpolitikk, noe som innebar at flest mulig skulle kunne bli eiere av egen bolig. «Egne hjem» ble regnet
som en av «hjørnesteinene i selveierdemokratiet» i den tidligere nevnte brosjyren fra Unge Høyre
tidlig på 1960-tallet.32 I partiprogrammene var det vanlig å sette eierskap til egen bolig sammen med
selveierdemokratiet, og det ble påpekt at inngrep i boligomsetningen var alvorlige innskrenkninger
i eiendomsretten.33 I 1977 lanserte Høyre også en egen brosjyre, «eiendom for alle», som bygde
konkret på tanken om selveierdemokratiet.
Det var en bærende idé at det å eie og rå over sin egen bolig, sammen med sparing i aksjer, skulle
bidra til kapitalspredning, og dermed et samfunn med desentralisert makt og selvstendige individer.
Gjennom selveierdemokratiet ble det rett og slett vanlig å betrakte boligen som et formues- og
investeringsobjekt.
Under Willoch fikk man på 1980-tallet en deregulering av boligmarkedet. Dereguleringen, drevet
frem av kommunalminister Arne Rettedal og hans departementsråd Tormod Hermansen, var
både definitiv og virkningsfull.34 Subsidier til Husbanken ble fjernet, det samme ble husleie- og
prisregulerende bestemmelser, og man fikk frislipp av lån. Man la forholdene til rette, slik at flere
kunne bli eiere av egen bolig. For borettslagsleiligheter ble takstene kraftig hevet, ofte med omfattende
prisøkninger som resultat, noe som bidro til at formuesverdiene blant folk flest økte.35 Vi kan nok
hevde at det frie boligmarkedet var et av de aller viktigste utslagene av Høyres selveierdemokrati.

Selveierdemokratiet etter Willoch
I slutten av 1970-årene og begynnelsen av 1980-årene begynte man å påpeke, blant annet
gjennom maktutredningen, at den statlige kontroll- og reguleringspolitikken ikke hadde ført til
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mer rasjonelle løsninger enn markedet kunne gi.36 En bakgrunn ligger i krisen i 1970-årene, og at
dårlige erfaringer med motkonjunkturpolitikken undergravde troen på stat og styring. Store statlige
styringsambisjoner, en selektiv industripolitikk og økende detaljregulering av økonomi og næringsliv
førte til flere problemer i Norge. Ut over i 1980-årene ble det foretatt en politisk kursendring på flere
områder. Styringssvikten ble søkt løst ved at man fant markedsløsninger på flere av de problemene
som eksisterte i økonomien. I 1986 gikk Willochs regjering av som følge av at den ikke fikk tilstrekkelig
støtte i Stortinget for krisetiltakene som ble lagt frem etter at oljeprisen hadde falt kraftig. Årene
etter 1986 ble preget av store problemer i norsk økonomi.
Historikeren Hallvard Notaker peker på at Willochs avgang markerte en svekkelse av engasjementet
for selveierdemokratiet.37 Den ideologiske forståelsen som generasjonene fra 1950- og1960-årene,
Willoch, Syse og flere, hadde lagt til grunn for den økonomiske politikken, ble svekket. Selveierdemokratiet ble fortsatt omtalt i partiprogrammene, noe det fremdeles gjør i dag, men uten den
sentrale og definerende rollen det hadde tidligere. Det har ikke lenger den samme bærende ideologiske
kraften i Høyres politikk. Partiets finanspolitikere dreide oppmerksomheten mer mot strukturene
i økonomien, mot grunnbetingelsene for alle de forskjellige valgene som blir tatt i en markedsøkonomi. Teorien om tilbudssideøkonomi fikk en viktig plass. Kjernen i tilbudssidetenkningen er at
strukturene i økonomien skal innrettes med tanke på dem som produserer og investerer, altså
tilbudssiden. Man mener at færrest mulig føringer og friest mulige vilkår skal sørge for at kapitalen
går dit hvor den kaster mest av seg, slik at samfunnet som helhet oppnår mest mulig effektiv
ressursutnyttelse. Legitimiteten i tilbudssideøkonomien ligger i effektiviteten, ikke i selveierdemokratiets normative og etiske mål om å fremme ansvarlige og selvstendige individer som
samfunnets byggesteiner. Der selveierdemokratiet i stor grad begrunner en styrking av privat sektors
andel av økonomien ut fra det ideologiske argumentet om desentralisering av statens økonomiske
makt, legger tilbudssideteorien mer vekt på det instrumentelle argumentet om best mulig utnyttelse
av ressursene.
Det instrumentelle, det funksjonalistiske, ved denne forskyvningen i den økonomiske politikken
kan nok forklare mye av grunnen til at Arbeiderpartiet og Høyre fant mer sammen. Det er mye ved
politikken etter 1986 som skapte uenighet. Men historikeren Einar Lie trekker frem at den hadde
en klar retning, og at det ble gjennomført mange strukturelle tiltak for å rette opp den økonomiske
situasjonen på lang sikt: Restene av lavrentepolitikken ble fjernet for godt, kraftmarkedet ble
deregulert, og en omfattende skattereform ble gjennomført.38
Det er mulig å hevde at tilbudssideøkonomien er renere i sin liberalisme enn det mer konservativt
begrunnede selveierdemokratiet.39 Men det er viktig å huske på at argumentene for tilbudssideøkonomi og selveierdemokrati ikke er gjensidig utelukkende. De strukturelle grepene som ble tatt i
økonomien, slik som deregulering av kraftmarkedet og fjerning av lavrentepolitikk, kan begrunnes
både ut fra tilbudssideteoriens instrumentelle argument om best mulig ressursutnyttelse og ut
fra selveierdemokratiets tanke om makt- og kapitalspredning. Den konservative tanken om en
politisk myndighet som står over markedet, har dessuten blitt beholdt. Nå skal vi se på et annet
strukturelt grep som har blitt tatt, som finner sine argumenter både i tilbudssideøkonomien og
selveierdemokratiet – nemlig det statlige eierskapets omstrukturering.
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Statlig eierskap
Den norske staten har siden etterkrigstiden vært en relativt stor eier av næringsvirksomhet.
Mange mener at dette samler mye makt på statens hender, og i så hensende begrenser det
utbredelsen av selveierdemokratiet. Som Unge Høyre og Syse uttrykte det tidlig på 1960-tallet: Det
er «et viktig ledd i gjennomførelsen av selveierdemokratiet at samfunnet viser vei ved å selge en
stor del av de aksjer som staten eier i industriselskaper».40 Det har lenge vært en tanke i Høyre
at staten burde selge seg ned. Det har ikke blitt ansett som en primær oppgave for staten å drive
næringsvirksomhet, med unntak av de tilfeller der spesielle samfunnsmessige forhold har gjort
det ønskelig at staten trer aktivt inn, som for eksempel i statens oppbygging av oljevirksomheten
– men også her ønsket Høyre at private aktører skulle spille en mer sentral rolle enn for eksempel
Arbeiderpartiet gjorde.
Allerede i 1958 foreslo Høyre salg av to tredjedeler av aksjene i Årdal og Sundal Verk (ÅSV). Høyre
fulgte opp med et forslag om salg av folkeaksjer. For at det skulle bli ordentlige folkeaksjer foreslo
Willoch at de skulle være pålydende kr. 100, at skatteytere skulle ha fortrinnsrett til et bestemt
antall til fordelaktig kurs, at de skulle klausuleres slik at de ikke kunne selges til utlendinger, og
endelig at ingen skulle eie mer enn en liten prosentandel.41 Forslaget om nedsalg ble ikke noe av i
første omgang, men statens eierskap i selskapet ble omstrukturert i flere omganger senere, frem til
ÅSV i 1986 ble fusjonert med Norsk Hydros aluminiumsdivisjon – med Høyres velsignelse.42 Tanken
om nedsalg og folkeaksjer var uansett helt i tråd med selveiertanken, og det kom til å gi seg utslag i
praktisk politikk senere.
Høyre hadde altså hatt en kritisk holdning til statlig næringsdrift i mange tiår da 1990-årene kom
og omstruktureringen av det statlige eierskapet virkelig tok form. Flere forvaltningsvirksomheter
ble omdannet eller skilt ut fra sine gamle forvaltningsstrukturer. Premissene for fristillingen ble
lagt i 1980-årene gjennom Hermansen-utvalget – en norsk offentlig utredning (NOU 1989: 5)
under ledelse av Tormod Hermansen, som diskuterte organiseringen av statens virksomhet og var
opptatt av å legge til rette for konkurranse og marked med stat og private som likestilte deltakere
– men de faktiske vedtakene kom tidlig på nittitallet og omkring tusenårsskiftet. For eksempel ble
forvaltningsbedriften Televerket omdannet til aksjeselskapet Telenor ved årsskiftet 1994–95.
I løpet av en femårsperiode rundt tusenårsskiftet akselererte fristillingstempoet raskt.43 Omdanning til aksjeselskap og hel- og delprivatisering ble dagens orden. Deler av virksomheten i
Statsbygg ble skilt ut som aksjeselskapet Entra Eiendom i 2000. Luftfartsverket ble til statsaksjeselskapet Avinor i 2003. Mesta ble skilt ut i aksjeselskapets form fra Statens Vegvesen samme år.
Posten og NSB ble omgjort til statsaksjeselskaper i 2002. Bane/Tele A/S ble skilt ut fra jernbaneverket i 2001. I 1999 vedtok Stortinget et nedsalg av aksjer på inntil 49 prosent i Statkorn Holding
– senere ble salgsfullmakten utvidet til en nedre grense på 34 prosent. Selskapet skiftet navn til
Cermaq i 2001 og ble børsnotert i 2005. Arcus A/S ble delprivatisert i 2001 og 66 prosent av aksjene
ble solgt. To år senere solgte staten seg helt ut av selskapet. I 2000 ble Telenor delprivatisert med
påfølgende børsnotering. Året etter fulgte delprivatiseringen av Statoil.
Nå var det riktignok aktører fra Arbeiderpartiet, departementene og selskapene selv som var de
viktigste skikkelsene bak disse omstruktureringene og nedsalgene i statlig næringsvirksomhet.
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Høyre, med langt lavere oppslutning enn under «høyrebølgen» i 1980-årene, sto til tider mer på
sidelinjen, men var ikke desto mindre positivt til omstruktureringene og nedsalgene.
Direkte inngrep i næringslivet og industrien, som statlig eierskap representerer, i hvert fall den
tidlige formen for slikt eierskap, ble av flere ansett som skadelig, fordi det har potensiale til å
senke effektiviteten og hindre mest mulig effektiv ressursallokering. Dette er i tråd med tilbudssidetenkningen. Men det er også i tråd med selveierdemokratiet, fordi det blir sett på som urimelig
konkurranse i møte med private aktører, og fordi det hindrer makt- og kapitalspredning.
På 1990-tallet forsøkte faktisk Høyre å fremme et begrep om «folkekapitalisme» som fellesnevner
i den økonomiske politikken. Dette henger naturligvis nært sammen med selveierdemokratiet. Den
britiske statsministeren Margaret Thatcher hadde snakket om «popular capitalism» på en lignende
måte som Høyre brukte begrepet, og hun refererte eksplisitt til selveierdemokratiet, da hun gikk
inn for salg av statsaksjer i 1980-årene.44 Begrepet «folkekapitalisme» festet seg ikke i Høyre. Men
vi kan likevel si at det statlige nedsalget er i tråd med selveierdemokratiet. Selveiertanken var
riktignok ikke det avgjørende argumentet for nedsalgene, det lå mer i ressurs-, kontroll-, vekst- og
effektiviseringshensyn, men selveierdemokratiet ligger som et ideologisk bakteppe når vi snakker
om redusert statlig eierskap. Nedsalg handler også om at man ønsker makt- og kapitalspredning.

Redusert statlig eierskap kan videreutvikle selveierdemokratiet
Det statlige eierskapet her til lands er fremdeles omfattende, og eierskapet kan bli både mindre og
bedre – Posten og Vy er to selskaper som fremstår som modne for en omstrukturering.45 Dette kan
begrunnes både ut fra tilbudssideteori og tankene om selveierdemokratiet.
De to selskapene har gått fra å være tradisjonelle forvaltningsbedrifter, via rollene som tilnærmede
monopolister, til å bli konkurranseutsatte bedrifter i åpne, dynamiske og krevende markeder. Begge
selskapene står i dag overfor store omstillinger. Markedsbetingelsene har endret seg enormt for
Posten de siste årene. EUs postdirektiver har bidratt til betydelig konkurranse i den tradisjonelle
postvirksomheten. Postvolumet har i tillegg vært fallende i mange år. Logistikkvirksomheten,
gjennom Bring, er i dag Postens største segment. Bring satser stort i hele Norden, men møter
økt konkurranse både hjemme og ute. Logistikkvirksomhet er et krevende marked med stor
konkurranse, lave marginer og høy teknologiutvikling. Posten må være innovativt om selskapet
ikke skal bli en av morgendagens tapere. Vy hadde i mange år monopol på å kjøre jernbane her
til lands. Jernbanereformen fører til at selskapet må konkurrere med både statlige og private
internasjonale aktører. De to andre store segmentene i Vy er bussvirksomhet og godstransport
på bane. Bussvirksomheten går relativt godt, men konkurransen med andre private, kommunale
og fylkeskommunale selskaper er stor, både i Norge og resten av Skandinavia. Vy-gruppens
godstogvirksomhet, CargoNet, har hatt store økonomiske tap, mye på grunn av konkurranse med
godstransport på veien.
De to selskapene opererer altså i åpne, dynamiske og svært konkurranseutsatte markeder.
Delprivatisering og børsnotering kan, ut fra effektiviserings-, ressurs- og kompetansehensyn,
medføre flere fordeler. Selskapene blir da eksponert for løpende vurderinger i kapitalmarkedene
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– aksjemarkedet vil gi selskapenes styrer verdifull informasjon om hvordan driften av selskapene
vurderes utenfra. Bevegelser i aksjekurs kan også gi selskapenes ledelser nyttige korreksjoner.
Børsnotering gir også tilgang på risikovillig kapital og større mulighet til å inngå i allianser, fusjoner
eller oppkjøp. Private medeiere vil kunne bidra med viktig kompetanse, og de har ofte større
avkastningsmotiverte incentiver til å holde verdiskapingen høy og kostnadene lave.
Disse argumentene er mer i tråd med tilbudssideteori enn selveierdemokrati. Men nedsalg i
disse selskapene, så vel som i andre selskaper, for eksempel Statkraft, kan også bidra til å styrke
selveierdemokratiet.
Maktkonsentrasjon, både i offentlig og privat sektor, er et motstykke til selveierdemokratiet, som
forutsetter spredning og desentralisering av makt. Mange vil hevde at makten er for konsentrert
hos staten i Norge, som er landets klart største bedriftseier. Altså at det omfattende eierskapet fører
til maktkonsentrasjon der færre beslutninger fattes av enkeltmennesker og selvstendige, private
eiere. I tråd med selveiertanken minsker dermed graden av ansvar i samfunnet. Det kan dessuten
bidra til at særinteresser får for stor innflytelse når staten har så stor kontroll over landets næringsliv
og bedrifter – det kan føre til mindre økonomisk demokrati. Gjennom maktkonsentrasjon er veien
kort til maktmisbruk.
Ved å øke den private andelen av økonomien og næringslivet, for eksempel gjennom delvis
privatisering av statlig næringsvirksomhet, kan det skapes en bedre økonomisk maktbalanse. Hvis
staten trapper ned sitt engasjement i næringslivet og heller konsentrerer seg mer om rammevilkårene
for markedet, kan det bidra til mer spredt makt og bredere eierskap.
Et grep som ble gjort da Telenor ble delprivatisert i år 2000, med tydelige ideologiske linjer til
selveierdemokratiet, var at alle norske statsborgere fikk forkjøpsrett til aksjene med innebygd
rabatt. Titusenvis av norske småsparere kjøpte slike aksjer. Argumentet bak en slik løsning var bredt,
nasjonalt og folkelig eierskap, ikke mest mulig effektive kapitalbevegelser – slik tilbudssideteorien
ville forutsatt. Lignende resonnementer hadde i 1996 ligget bak Høyres initiativer for rabattert salg
av aksjer i de bankene som staten hadde overtatt i den store bankkrisen noen år tidligere.46
Folkeaksjene som ble lagt ut for salg da Telenor ble delprivatisert, har også tydelige spor tilbake
til forslaget om salg av folkeaksjer i ÅSV, som Høyre kom med på slutten av 1950-tallet, og til
Willochs verdispar-ordning på begynnelsen av 1980-tallet. Målene var i alle tilfeller helt i tråd med
selveierdemokratiet, spredt eierskap på private, norske hender.
Nå kan det nok hevdes at folkeaksjer medfører subsidiering av sparingen til dem som kan
prioritere å sette penger i relativt risikable investeringer. Men det er liten tvil om at en delprivatisering
av selskaper som Posten og Vy, eller andre selskaper, for eksempel Statkraft, og tilhørende folkeaksjer,
kan bidra til en videreutvikling av selveierdemokratiet, i tillegg til en videreutvikling av selskapene
selv. Det kan bli et ledd i arbeidet for ytterligere spredning av kapital og næringsvirksomhet, også
på nye hender. Slikt økt privat eierskap kan, gjennom ytterligere desentralisering av makt og kapital,
stimulere til større ansvar og samfunnsengasjement – fordi man må forvalte eiendom og verdier på
egen hånd. Bredere deltagelse kan dessuten bidra til at flere får en aktiv interesse i landets næringsliv.
Alt sammen er i tråd med tanken om selveierdemokratiet.
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«Et land av boligeiere»
At flest mulig skal eie og forvalte sin egen bolig, har, som tidligere nevnt, stått helt sentralt i selveierdemokratiet, og det kan sies å gjøre det fremdeles. I dag bor nærmere 77 prosent av innbyggerne i
Norge i eiet bolig, mot 23 prosent i leiet bolig, men det er normalt å legge til grunn en 80/20-modell,
fordi tallene endrer seg ut fra de kriteriene som legges til grunn.47 Hvorfor det har blitt slik, at vi har
blitt et land av boligeiere, for å sette det litt på spissen, kan nok diskuteres. I Sverige, vårt naboland,
er det for eksempel ikke slik. Kanskje det kan spores tilbake til den tidligere nevnte frie, selvstendige
og selveiende bonden. Det norske jordbrukssamfunnet var i større grad enn det svenske dominert
av bondeselveie. I Sverige var det større eiendomskonsentrasjon og en stor gruppe eiendomsløse
landarbeidere. Vi har dessuten ikke hatt noen adel på nivå med Sverige. Det var også slik at de norske
boligkooperasjonene i etterkrigstiden skilte seg fra tilsvarende boligkooperativer i Sverige og andre
land, ved at medlemmene ikke skulle leie boligen, men eie den selv som en andel i et borettslag.
Eller det kan rett og slett skyldes at selveierdemokratiet har fått en større rolle – ideen har vært en
større politisk kraft og mer utbredt her til lands – enn i Sverige og andre land. En ting kan vi uansett
slå fast: Når det gjelder å eie sin egen bolig, er Norge i stor grad et selveierdemokrati.
Eierskap til egen bolig har flere positive konsekvenser. I tråd med selveierdemokratiet bidrar det til
privat sparing og skaper ansvarlighet og trygghet. Når man kjøper egen bolig, blir man langt mer
bevisst på egen sparing. Først må en spare opp kapital – forbruke mindre enn før. Når man så får sin
egen bolig og boliglån, må man betale avdrag. Dette fungerer i stor grad som en form for tvungen
sparing – noe som kan sies å være oppdragende, man blir mer ansvarlig. I tillegg gir det større
trygghet og handlingsrom. I Norge er bolig lite beskattet. Man får rentefradrag på lånekostnadene
og mulighet til å be om refinansiering av lån, og man kan etter hvert ta opp nye lån med sikkerhet i
boligen. Som hovedregel er det dessuten ikke gevinstbeskatning på salg av bolig.
På et samfunnsnivå er det også mye som tyder på at det er positivt med høyt eierskap til bolig. I
2019 kom det en artikkel fra OECD, som tar for seg bolig og formuesfordeling basert på data om
husholdningsformue i OECD-land. I artikkelen kommer det frem at land med høyere eierrate i
boligmarkedet har en tendens til å ha lavere formuesulikhet.48 Det er også ting som tyder på at
eierlinjen har gode effekter på integrering av innvandrere.49 I tråd med at flere eier egen bolig i
Norge, er det også slik at innvandrerbefolkningen i Norge oftere eier enn innvandrere i de fleste
andre land. Fordi boligkjøp er en såpass stor investering, gjør det at man ofte blir mer stedbunden –
det gir større tilknytning til nærmiljøet. Det fører igjen til at kvaliteten på nærsamfunnet og nabolaget
øker, som igjen sannsynligvis bidrar til at kvaliteten i storsamfunnet øker. Det hele fører trolig
til bedre integrering.
Samtidig som vi har en stor selveiende befolkning, finnes det også problemer. For det første har
norske husholdninger stor gjeldsbyrde, noe som trolig er lite bærekraftig. Finanstilsynet slo nylig
fast at den samlede gjelden i norske husholdninger har økt i mange år og nå er historisk høy.
Dette henger i stor grad sammen med boligkjøp og lån som er tatt opp med pant i bolig.50 Kostnadene
ved å eie og bo i sin egen bolig har dessuten økt. Fra 2010 til 2019 økte bokostnadene med 18
prosent.51 For det andre blir leietakere stadig hengende etter i den økonomiske utviklingen, fordi
de ikke får ta del i boligprisveksten, og fordi de ikke oppnår alle fordeler det innebærer å eie egen
bolig. Begge deler henger i stor grad sammen med høye boligpriser, særlig i pressområdene i
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de store byene. For å videreutvikle det norske selveierdemokratiet – få nordmenn til å forbruke
mindre og spare mer og løfte flere inn på boligmarkedet – bør vi derfor få boligprisveksten under
kontroll.
Mange vil hevde at økt boligbeskatning kan være en viktig bidragsyter til å bremse boligprisveksten.
Men det er høyst usikkert. Boligmarkedet er komplekst. Boligpriser påvirkes av Norges banks
rentepolitikk, Finanstilsynets krav om egenkapital, Stortingets lovgiving, tekniske forskrifter,
samferdselspolitikk, krav til energi og miljø, atferd i markedet og en rekke andre ting. Men et
velfungerende boligmarked betyr først og fremst en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Å gjøre
det dyrere å eie sin egen bolig vil trolig ikke kompensere nevneverdig for at etterspørselen er langt
større enn tilbudet.
Det som kanskje først og fremst presser etterspørselen opp, er at stadig flere mennesker, særlig
yngre, skal inn på det samme boligmarkedet. Derfor er nok det viktigste tiltaket for å styrke
selveierdemokratiet at tilbudet øker. I så fall bør det legges til rette for flere tomtearealer, særlig
i bynære strøk. Myndighetene bør ikke legge ekstra begrensninger på muligheten til å bygge mer,
tvert imot bør de antageligvis forenkle regelverket for bygging av boliger og begrense krav og pålegg
overfor boligbyggere, for eksempel gjennom å forenkle plan- og bygningsloven. Det bør rett og slett
bli enklere å bygge flere boliger raskere. Slik kan selveierdemokratiets kanskje største suksess –
eierskap til egen bolig – videreutvikles.

«Fondskapitalismen»
Når det gjelder en annen side av selveierdemokratiet, aksjespredning, stilnet diskusjonene litt,
som tidligere nevnt, utover i 1960-årene. Risikoen ved å sitte på aksjer i bedriften man arbeidet i,
var høy, og demokratiseringseffekten ikke nevneverdig stor, mente man, og dessuten fikk man inn
medbestemmelse i bedriftene som et eget element uten at man eide. Personlig sparing gjennom
skattefordeler og mer allmenn aksjespredning ble heller det man satset på.
Francis Sejersted bruker begrepet fondskapitalisme om dagens børseierskap.52 I dag er aksjespredningen i størst grad konsentrert gjennom fond. Det kan nok hevdes at selveierdemokratiet
her har fått noe gjennomslag, fordi mange småsparere i dag sparer i forskjellige typer fond. Men
med tanke på velstanden i landet vårt, skulle man tro at andelen som sparte privat i fond, var enda
større. Tallene spriker en del. Noen undersøkelser viser at cirka tre av ti sparer i fond,53 mens andre
undersøkelser viser at cirka 40 prosent av alle nordmenn har plassert penger i fond.54 Uansett er
det ikke kontroversielt å hevde at nordmenn generelt er relativt dårlige sparere, noe blant annet
husholdningenes høye gjeld er et uttrykk for. Det er trolig slik at vår høye offentlige sparing fortrenger
en del privat sparing. Hadde for eksempel all pensjonen vært privat, ville situasjonen sannsynligvis
ha sett annerledes ut. Plassering av kapital i fond er generelt sett mer profitabelt enn å sette
pengene på en bankkonto. Ytterligere informasjon til det norske folk om sparing i fond, uavhengig
om det er snakk om aktive aksjefond eller indeksfond, kan derfor være viktig for en videreutvikling
av selveierdemokratiet.
Det er også slik at sparing gjennom fond, som også det enorme norske oljefondet er, svekker noe
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av grunntanken ved selveierdemokratiet – nemlig demokratiseringseffekten. Det er for så vidt
snakk om en demokratisering av kapitalismen fordi eierskapet blir spredt, men eierne forblir i stor
grad passive. Slike fond fungerer i praksis som et mellomledd mellom spareren og den bedriften
man investerer sine penger i. Dette kan nok redusere de positive virkningene som normalt vil følge
med eierskap i bedriften gjennom aksjebesittelse, fordi man ikke får den samme forståelsen for
kapitalens betydning. Det betyr også at de som kontrollerer fondene, må ta hensyn til at eierne
sitter spredt og langt unna bedriftene. Forvalterne må derfor nesten utelukkende ta hensyn til
avkastning og børskurs, noe som kan medføre at de tapper bedriftene for kapital og heller investerer
et annet sted, eller at de selger deler av bedriftene til andre finansielle investorer, for eksempel i
utlandet.55 På den måten kan bedriftene bli kastet ut på det internasjonale finansmarkedet. Det
kan bety en ønsket fleksibilitet eller fornyelse, men det undergraver bedriftene som stabile, nasjonale
samfunnsinstitusjoner, slik man opprinnelig hadde sett for seg med selveierdemokratiet.
Noen løsninger på disse problemene finnes selvfølgelig. Man kunne for eksempel økt skattefradraget for å stimulere ansatte til å kjøpe aksjer i egen bedrift. Dette ville vært mer i tråd med
selveiertanken, fordi man ville kommet mer direkte i kontakt med det lokale næringslivet gjennom å
være medeier av bedriften. På den annen side medfører dette risiko, fordi man da risikerer at både
stilling og sparepenger går tapt samtidig ved eventuelle nedgangstider.
En annen mulighet er å oppfordre både privatpersoner, investorer og selskaper til å innse at
folkefinansiering av bedrifter kan være en ny spare-, finansierings- og investeringsvei. Dealflow,
et nettsted der privatpersoner kan sette penger i arbeid hos lovende tidligfaseselskaper med
høy risiko, er en aktør som retter seg mot småinvestorer, en annen er Folkeinvest.56 Slike aktører
åpner muligheten for at norske småaksjonærer kan investere i aksjer utenom børsen. Ved å sette
kapital direkte inn i bedrifter kan privatpersoner komme i mer direkte kontakt med næringslivet.
Slike direkte investeringer medfører selvsagt risiko, men det kan være en bidragsyter til å oppnå
selveierdemokratiets ideal om at alle skal bli kapitalister.

Konklusjon
Ideen om selveierdemokratiet ble utviklet i partiet Høyre i slutten av 1950-årene og begynnelsen
av 1960-årene. Inspirasjonen kom både fra utlandet og norske konservative idealer. Det er viktig å
huske på at tankene ble utviklet i en tid da markedsøkonomien var under press fra Sovjetunionen
og andre. En bærende tanke i selveierdemokratiet var derfor å sørge for bred oppslutning om
markedsøkonomien. Med årene ble denne oppslutningen større, samtidig som at ansatte fikk
medbestemmelse i bedriftene, noe som førte til at selveierdemokratiet fikk en mer modernisert og
moderert form enn flere av arkitektene opprinnelig hadde sett for seg.
Med årene fikk også den økonomiske politikken en annen innretning, ved at nye teorier og impulser
kom til å få større betydning. Der selveierdemokratiet la normative og etiske mål om å fremme
ansvarlige og selvstendige individer som samfunnets byggesteiner, har den økonomiske politikken
siden 1980-årene lagt mer vekt på effektivitet og ressursutnyttelse – den har vært begrunnet mer
instrumentelt, i stedet for med selveiertankens mer ideologiske argumenter.
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Likevel kan vi si at mye av essensen i selveierdemokratiet forblir den samme. Stadig flere skal eie
selv. Man mener at eiendom og kapital på private hender skal bidra til frihet og trygghet, samtidig
som at det skal øke graden av ansvar i samfunnet.
På mange måter kan vi også si at Norge er et selveierdemokrati. Eierraten i boligmarkedet er
høyere enn i de aller fleste andre land, og det er ikke uvanlig å investere i aksjemarkedet. Det er
riktignok først og fremst i bolig at nordmenn har sine sparepenger investert. Og boligmarkedet er
relativt oppblåst, noe som blant annet skyldes at det er såpass lukrativt for investorer å investere
i eiendom. Ser man bort fra petroleumsvirksomheten, blir mye av veksten i norsk økonomi drevet
frem av en stor offentlig sektor og investeringer i fast eiendom. Selveierdemokratiet forutsetter at
flest mulig eier bolig, men det forutsetter ikke at vi har et oppblåst boligmarked. Derfor bør det trolig
bygges mer.
Skal privat kapital stimuleres til å søke mer til andre steder enn eiendom, kan endringer i skattesystemet også være en bidragsyter. Kapital søker nesten alltid dit hvor avkastningen etter skatt er
høyest. I dag betaler man langt mer i skatt på utbytte fra aksjeinvesteringer enn man betaler på
rente- og eiendomsinntekter. Hvis dette gapet lukkes, på den ene eller den andre måten, vil privat
kapital trolig søke seg mer til andre steder enn eiendom, som igjen kan bidra til å spre den private
kapitalen på flere hender.
Selv om det kan hevdes at Norge i dag er et selveierdemokrati, kan vi ikke legge skjul på at nordmenn
er relativt dårlige til å spare, noe husholdningenes historisk høye gjeld tydelig viser. Her spiller
riktignok renter og internasjonale trender inn. Men det er et ubestridelig faktum at staten og den
offentlige sektoren i Norge er svært stor. Dette påvirker selveierdemokratiets muligheter for
videreutvikling, fordi sparingen i vesentlig grad skjer på det offentliges hender, noe det norske
folk ser ut til å være relativt komfortabelt med. Slik sett kan vi kanskje hevde at Arbeiderpartiets
statskapitalisme fikk en større utbredelse enn Høyres selveierdemokrati. Nå hadde nok ikke
selveierdemokratiets arkitekter sett for seg de enorme olje- og gassforekomstene vi kom til å bli
velsignet med, men den store staten legger åpenbare begrensinger på mulighetene for å videreutvikle selveierdemokratiet. Både makten og kapitalen er svært konsentrert – vi blir på en måte
passive borgere som er avhengige av den store paternalistiske staten i stort og smått. Det kanskje
viktigste elementet i en ny vår for selveierdemokratiet vil derfor være å begrense statens størrelse
og makt.
Kapitalen kan i større grad frigjøres fra statens kasser og plasseres i private – selveiende –
hender. I tråd med selveierdemokratiets opprinnelige tanke trengs det myndigheter som bevisst
satser på det selveiende demokrati som en ramme for samfunnsutviklingen på lengre sikt. For
at selveierdemokratiet skal videreutvikles, er det nødvendig med myndigheter som trekker opp
linjene, skaper forståelse for mulighetene og stimulerer til å gå en slik vei – for eksempel gjennom
skatteletter, redusert statlig eierskap, mindre vekst i offentlige utgifter og/eller økt skatterabatt på
aksjer – men der, slik det fremgår av forslagene til partiprogrammer for neste periode, selv om det
er visse forskjeller på partiene langs disse dimensjonene, er vi neppe i dag.
En ting kan vi nok uansett hevde: Sett fra et borgerlig ståsted, forblir selveierdemokratiets ideer,
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makt- og kapitalspredning, frihet, ansvarlighet, trygghet, mangfold og tanken om en sterk stat,
viktige idealer, som mange mener at det er verdt å verne om.
Selveierdemokratiet inneholder kanskje også noen delsvar på utfordringer vi har i dag. Ansvarligheten og sparingen som selveierdemokratiet legger opp til, kan gi enkeltmennesker inspirasjon
til å forbruke mindre og investere mer i fremtidenes næringsvirksomhet, slik at privatpersoner og
sivilsamfunn blir mer delaktige i å løse klimautfordringene. Mer spredt eierskap og et større skille
mellom makten og kapitalen, kan kanskje føre til et samfunn med mer uavhengighet, lokalt selvstyre
og selvbestemmelse. Kanskje det også kan bidra til mindre ulikhet. Økt skatterabatt på aksjer kan
for eksempel stimulere til at flere blir medeiere i egen bedrift. Skattemessige fordeler, for eksempel
mindre skatt på aksjegevinster, kan også bidra til at samfunnet får mer såkalt arbeidende kapital,
og bidra til at flere eier denne kapitalen. Her er lite gitt på forhånd, men i den gamle ideen om
selveierdemokratiet er det mulig å finne inspirasjon, som kan hjelpe oss med å løse morgendagens
utfordringer.
Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter.
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages,
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere.
Ta kontakt med forfatteren på aslak@civita.no eller civita@civita.no.
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