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Inledning 

I min uppsats så har jag valt att studera den ideologi som ledde fram till skapandet av det svenska 

samhällets särart. Detta ämne har nu för tiden utvecklats till att i huvudsak vara historia, eftersom 

dess ursprung nu ligger så långt tillbaka i tiden. Mitt val av detta ämne beror huvudsakligen på att 

jag önskar öka förståelsen för hur välfärden och folkhemsidealet kom att utmärka Sverige. För att 

uppnå detta har jag främst studerat socialdemokratin, då den som det framgår i bakgrund och 

appendix var den drivande faktorn i denna utveckling. Jag har dock i den mån det påverkat det 

socialdemokratiska beslutsfattandet redovisat även andra faktorer. Därtill har jag valt att bege mig 

tillbaka till den tid då de första idéerna som skulle resultera i det socialdemokratiskt dominerade 

Sverige växte fram. Jag önskar nämligen också uppvisa hur socialdemokratins ideologi påverkades 

och förändrades under händelsernas inflytande för att därmed ge en mer heltäckande bild. Jag 

finner det även nödvändigt att beskriva den utveckling som ledde socialdemokratin fram till 

folkhemstanken för att ge en uppfattning om dess natur då dessa ideal började växa inom den. 

Naturligtvis så har jag bara kunnat täcka de mest basala delarna av ideologi och händelser, men 

jag har strävat efter att i den mån det är möjligt få med de viktigare tankegångarna. Mitt val av 

slutpunkt har bestämts delvis av det begränsade utrymmet i en studentuppsats, men också av 

övertygelsen att den värld som socialdemokratin samverkade med efter andra världskrigets slut 

hade förändrats fundamentalt. 

Syfte och frågor 

Mitt syfte med uppsatsen är att visa och analysera vad socialdemokrati betydde under tiden 

mellan 1928 och 1939 genom att analysera några av den tidens betydelsefulla socialdemokratiska 

tänkares uttalanden och skrifter. Min ambition är att i denna ideologianalys därmed kunna finna 

både deras gemensamma tankegångar och skillnaderna. Därtill har jag också för avsikt att 

undersöka de argument som socialdemokraterna använde sig av och därigenom få en uppfattning 

om vad de motsatte sig och varför.   

 

Min huvudfrågeställning är: Hur såg den socialdemokratiska ideologin ut under tiden mellan 1928 

och 1939 tolkad genom olika socialdemokratiska röster? För att besvara den har jag valt att 

använda mig av följande frågor: Vad förespråkade socialdemokraterna? På vilka grunder 

kritiserade socialdemokraterna sina motståndare? Hur motiverade de det? I vilka sammanhang 

uttalade de sig? Kan skillnaden hänföras till personliga skillnader? Skälet till valet av dessa frågor 

är att jag finner att de i stort sett täcker den socialdemokratiska ideologin samtidigt som de bidrar 

till att placera den i sitt tidssammanhang.  
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Disposition 

Uppsatsen är disponerad så att jag först, efter syfte och frågor, behandlar teori och metodfrågor. 

Där förklarar jag begrepp som ideologi, beskriver min metod ideologianalys samt ger en kort 

presentation av tidigare forskning. Därefter följer en kort historisk bakgrund som behandlar den 

aktuella tidsperioden 1928 till 1939. En mer omfattande presentation av tidiga idéer som föregick 

socialdemokratin samt det socialdemokratiska arbetarpartiets tidigare historia finns i appendix. 

Därefter presenteras ideologianalysen och uppsatsen avslutas med en sammanfattning. 

 

Teori och metodfrågor 

Teoretiska begrepp  

Eftersom studien är koncentrerad till en tid då det socialdemokratiska partiet tvingades finna nya 

vägar för att få väljarnas förtroende, så är deras ideologi av särskilt stort intresse. Ideologi 

definieras av Göran Bergström och Kristina Boréus som idésamlingar som handlar om samhället 

och politiken. Bergström och Boréus nämner dock också Goldmanns ideologikategorisering där 

ideologi främst är en målinriktad och organiserad kombination av politiska ställningstaganden, 

även om också utopier och inbillningar placeras under det begreppet. Författarna gör också klart 

att bara politiska idélogier är tydligt konstruerade läror, medan andra hänvisningar till ideologier 

enbart uppgår till ett speciellt sätt att tänka. Detta förklaras huvudsakligen med att det politiska 

området tillhandahåller både företrädaruttalanden och skrifter vilket resulterar i mer 

sammanhängande ideologier.1 Åsa Linderborg å andra sidan beskriver ideologier som 

avspeglingar av samhälleliga krafter. Dessa är också alltid präglade av en bestämd grupps 

tankesätt.2 Av detta går att urskilja att ideologi har många betydelser, men det tycks ändå att det 

finns tillräckligt mycket gemensamt mellan de olika betydelserna för att begreppet ska vara 

användbart.  I denna uppsats har jag anammat Bergströms och Boréus ideologidefiniering. Därtill 

så kan jag då jag är fokuserad på en politisk ideologi dra fördel av dess mer uppbyggda natur trots 

individuella skillnader mellan tänkare.  

 

Begreppet socialism har en viktig roll i partiets ideologi. Ordet socialism uppfanns enligt Yvonne 

Hirdman av Pierre Leroux några decennier in på 1800talet.3 Det går ut på att arbetarna själva bör 

få de pengar som deras arbete framskapar.4 Herbert Tingsten beskriver därtill socialism som idén 

om att samhället måste förändras ekonomiskt och som den ideologi som representerar arbetarna.5 

Detta stämmar väl överens med utgångspunkten hos ett politiskt parti som beskriver sig själva 

                                                 
1 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000), s. 149 ff. 

2 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 14. 

3 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 19. 

4 Ibid, s. 39. 

5 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 81. 
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som en del av arbetarrörelsen. Tidigare forskning har också visat på betydelsen av socialism för 

socialdemokraterna och jag tar upp detta i den historiska bakgrunden i min uppsats. Andra 

viktiga begrepp i ideologin är folkhem samt solidaritet som spelar en betydande roll i det 

socialdemokratiska språkbruket. Begreppet folkhem användes av socialdemokraterna för första 

gången 1928 enligt Hirdman. Det var Per-Albin Hansson som brukade det. Han använde det 

enligt henne för att beteckna att det var etiskt oundgängligt att  hjälpa utsatta grupper samt att 

den självklara vägen framåt ledde till ett samhälle där inga klasser fanns.6 Hirdman förklarar även 

att begreppet folkhem beskrev ett samhälle där alla hörde samman och alla sociala och 

ekonomiska orättvisor försvunnit.7 Solidaritet å andra sidan är enligt Sven-Eric Liedman ett ord 

som utövade starkt inflytande på människors tänkande runt sekelskiftet. Det ansågs då 

känneteckna inte bara människans utan även djurens och växternas verklighet. Detta försvann 

dock då första världskriget utbröt.8 Begreppet har också sitt ursprung i ett gammalt franskt ord 

som inspirerats av latinets uttryck för gediget, fast och odelat. Det var dock Charles Fourier 

under 1800-talet som gav ordet betydelse i ett större sammanhang. Han använde nämligen 

solidaritet i sin vision om en ny samhällsorganisering där naturlig gemenskap skulle råda. Fourier 

fäste dock ingen större vikt vid just ordet solidaritet. Hans efterföljare Hippolyte Renaud satte 

dock detta begrepp i centrum. Och under 1840-talet så kom det att representera en bättre värld 

för alla. Solidaritet kom dock på 1860-talet enligt Liedman att särskilt förknippas med 

arbetarrörelsen, även om Karl Marx trots sin fokus på arbetarna sällan brukade det.9 Liedman 

förklarar ordets popularitet med att det är allmängiltigt, men nämner också att det lätt förlorar all 

betydelse just eftersom det täcker ett sådant brett spektrum. Det har även enligt honom varit 

särskilt populärt inom facksammanhang för att representera arbetarnas inre sammanhållning. 

Under den sista delen av 1800-talet användes det dock även av Europas monarker för att 

representera deras starka allians med varandra och även kyrkan har ofta nyttjat detta begrepp.10 

Det är därför uppenbart att solidaritet ofta begränsas till att bara gälla inom en mindre grupp. 

Enligt Liedman så betraktades dock inom arbetarrörelsen gruppsolidariteten bara som ett steg på 

vägen till en solidaritet som en dag skulle innefatta hela samhället. Deras solidaritet uppfattade 

också även de hjälpbehövande som jämlikar.11 Liedman nämner också att solidaritets allmänt 

godtagna betydelse är känsla av gemenskap med och vilja att bistå och stödja medmänniskor och 

att begreppet är nära besläktat med empati.12 

 

                                                 
6 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 186. 

7 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s. 89. 

8 Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra (Stockholm, 1989), s. 6 ff. 

9 Ibid, s. 15 ff.  

10 Ibid, s. 21 ff. 

11 Ibid, s. 86 f. 

12 Ibid, s. 36. 
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Utgångspunkt 

Den utgångspunkt som uppsatsen baseras på är att socialdemokratin under tiden mellan 1928 och 

1939 var en framtidsinriktad rörelse som önskade skapa ett nytt samhälle.  Den kännetecknades 

även av att de ansåg att staten hade skyldighet att ta hand om de mindre lyckligt lottade och därtill 

utvecklade en egen ekonomisk politik som skiljde sig från den liberala. Dessutom såg de sig som 

folkets representanter och utvidgade under denna period detta begrepp till att innefatta 

majoriteten av den svenska befolkningen. I den historiska bakgrunden visas också att denna nya 

ansats sker samtidigt som socialismen delvis bortfallit och i stället demokrati och reformer 

betonas. Denna premiss har främst inspirerats av Yvonne Hirdmans beskrivning av 

arbetarrörelsens historia, men även annan litteratur har bidragit. 

Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning om socialdemokratin i Sverige. Jag har till uppsatsen önskat få 

kunskap om den historiska bakgrunden fram till och med den period som uppsatsen behandlar. 

Bland de saker som jag har undersökt är ideologisk utveckling, hur partiet bildades samt hur och 

varför de kom till makten. Jag har valt att här presentera den litteratur som jag använder i 

uppsatsen. De resultat som presenteras i denna tidigare forskning kommer dock i stället fram i 

bakgrundshistorien (och appendix) samt i analysen. 

 

Min kunskap om arbetarrörelsen kommer från Yvonne Hirdmans Vi bygger landet, Att lägga livet till 

rätta och Bengt Schüllerqvists Från kosackval till kohandel samt Jan Lindhagens Socialdemokratins 

program och därtill Stig Hedenius & Björn Molin & Hans Wieslanders Sverige efter 1900. Dessutom 

har jag använt mig av Herbert Tingstens Den svenska socialdemokratiens idéutveckling 1 och Den 

svenska socialdemokratiens ideutveckling 2. Slutligen har jag även använt Åsa Linderborgs 

Socialdemokraterna skriver historia. Hirdman anger att hennes syfte med Vi bygger landet är att berätta 

den svenska arbetarrörelsens historia. Den metod som hon har använt sig av är att i kronologisk 

ordning studera och analysera arbetarrörelsens samtida skrifter. Hennes frågeställningar berör hur 

arbetarrörelsen utvecklades politiskt, fackligt och idéhistoriskt. Denna bok täcker därmed även 

arbetarrörelsens allra första början i vårt land.13 I Att lägga livet till rätta så är Hirdman syfte 

däremot att undersöka den upplysningsinspirerade övertygelsen om förnuftets förmåga att skapa 

en bättre värld. Hon har valt att göra detta genom att undersöka den tankeriktningens historia. 

De frågeställningar hon sökt besvara är om begreppet förnuft är knutet till mannen, om det är 

oföränderligt och vad rationalitet egentligen är. Det är av intresse för min uppsats eftersom 

1930talets socialdemokratiska politik tillsammans med Alva och Gunnar Myrdal ingår i det 

material som hon undersöker.14 Schüllerqvists arbete är en doktorsavhandling och beskriver sin 

frågeställning som: Förändrades det svenska socialdemokratiska partiets organisation mellan 1928 

                                                 
13 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 7. 

14 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm, 1989), s. 4 ff. 
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och 1932 och om så skedde var det skälet till att de uppnådde framgång då.15 Hans syfte är att 

undersöka och analysera tiden då socialdemokratin uppnådde sin långvariga position som 

permanent regeringsparti.16 Han har studerat det socialdemokratiska partiet från 

organisationsperspektiv och vill därigenom förklara hur det kom sig att de svenska 

socialdemokraterna var ovanligt regeringsdugliga 1933.17 Lindhagens syfte är att berätta om 

socialdemokraternas partiprogram, vilka han ser som partiets kärna. För att belysa ideologin 

använder han sig av citat och undersöker vad som inspirerat partiprogrammens formuleringar. 

Han kan därmed sägas besvara frågan hur socialdemokratin har utvecklats ideologiskt genom 

tiderna.18 Syftet bakom Sverige efter 1900 är att beskriva hur Sverige politiskt utvecklades under 

1900-talet. Den infattar också en kort resumé av den senare delen av 1800-talet för att ge 

sammanhang åt historien. Detta utförs genom att främst fokusera på de politiska partierna och 

regeringarna, även om den också tar upp andra aspekter av Sverige. Eftersom Stig Hadenius 

behandlar tiden fram till 1920 så förekommer han dock bara i appendixet, medan Björn Molin 

överhuvudtaget inte är relevant för min uppsats då han behandlar efterkrigstiden. Därför 

kommer jag i den historiska bakgrunden och den sista delen av appendixet att använda mig av 

Hans Wieslander.19 Tingsten beskriver i sina böcker de tankegångar som utmärker 

socialdemokratin. Han har för att genomföra det studerat riksdagsprotokoll och de 

socialdemokratiska uppteckningarna samt därtill genomsökt i princip alla socialdemokratiska 

tidningar och även inkluderat skriftkällor länkade till de andra partierna.20 Linderborg granskar 

hur och av vilka orsaker den svenska socialdemokratin valt att använda skildringen av det 

förflutna som ett ideologiskt vapen. Hon har valt att besvara dem genom att använda sig av ett 

historiografiskt synsätt. Detta betyder att hon har fokuserat på att undersöka beskrivningar och 

tolkningar av det förgångna.21 Dessa källor har jag använt för att analysera socialdemokratins 

kontext och ideologi. De slutsatser som jag kommit fram till presenteras i appendix, bakgrund 

och analys. 

Etik 

I fråga om etik så tar Alan Bryman upp vissa krav som behöver uppfyllas för att ett arbete ska 

anses vara moraliskt acceptabelt. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att undersökaren ska 

upplysa de inblandade om vad arbetet går ut på och meddela att det står dem fritt att avsluta sitt 

deltagande. Samtyckeskravet betyder att de inblandade själva avgör vilka bidrag de önskar komma 

med. Konfidentialitetskravet å andra sidan innebär att alla personuppgifter ska bevaras hemliga. 

                                                 
15 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s 5. 

16 Ibid, s. 15. 

17 Ibid, s. 26. 

18 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 7 f. 

19 Stig Hadenius & Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 (Stockholm, 1991), s. 9. 

20 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 9 f. 

21 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 47. 
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Slutligen så är nyttjandekravet att de uppgifter som samlats från människor bara får användas i 

denna specifika undersökning.22 I mitt fall så är dessa krav ganska oväsentliga. Informationskravet 

blir nämligen i stort sett ogiltigt genom att min uppsats behandlar händelser som ligger långt bort 

i det förflutna och att jag inte har använt mig av informanter överhuvudtaget utan istället utnyttjat 

skriftliga källor. Detta gör även samtyckeskravet oväsentligt särskilt eftersom de 

socialdemokratiska teoretikerna under denna tidsperiod inte bara är avlidna utan också var 

offentliga personer under sin livstid. Konfidentialitetskravet gäller heller inte då jag inte har 

mottagit några fakta i förtroende utan alla mina källor är öppna för allmänheten. Slutligen så är 

nyttjandekravet inte av betydelse här då jag inte har mottagit uppgifter specifikt ämnade för 

denna uppsats. Trots detta så är jag dock etiskt bunden att ge en så objektiv och faktabaserad bild 

som möjligt av de personer som jag kommer att beröra i min uppsats både för att visa respekt för 

de avlidna och för att uppfylla tänkbara skyldigheter mot deras släktingar. 

Metod och material 

Till uppsatsen kommer jag att använda mig av ideologianalys. Jag har valt detta eftersom jag efter 

noggrann undersökning fann att diskursanalys var mindre lämpat, när det gäller att finna och 

utforska tankarna bakom politiska ideologier. Diskursanalys förutsätter nämligen att det inte finns 

någon verklighet bortom tankesystemet av en diskurs. De andra vanliga alternativen till 

ideologianalys framstod redan från början som dåliga verktyg för denna undersökning då jag 

önskade fokusera på utvalda citat istället för att analysera hela texter. Bergström och Boréus 

beskriver innehållslig idéanalys som inriktad på att finna logiken i förespråkande för en politisk 

ideologi. Det kan ske till exempel genom att undersöka argument.23 Detta verkar alltså vara den 

inriktning som stämmer bäst överens med mitt syfte. Min förståelse av ideologianalys kommer 

från Göran Bergströms och Kristina Boréus Textens mening och makt där dessa metoder beskrivs 

ingående. Därtill har jag Sven-Eric Liedmans Medborgarkompetens och konflikter. Han beskriver 

nämligen tydligt där hur ideologianalys praktiskt genomförs och ger mig därmed en vägkarta att 

följa.  Bergström och Boréus nämner även att ett verktyg för att utföra ideologianalys är 

ideologikritik vilket börjar med att analysera texten, sedan sätta in denna text i det större 

verklighetssammanhanget och slutligen undersöka vilken ideologi och politisk grupp som texten 

kommer ifrån och vad dessa representerar och motsätter sig.24 Idéer är enligt Bergström och 

Boréus en tankeskapelse som har inre sammanhang. Naturen av begreppet gör dock en mer 

ingående definiering svår.25  Jag har valt att använda just ideologikritik eftersom det tillåter mig att 

använda mig av utvalda citat istället för att analysera hela verk och därmed tycks stämma bra 

överens med mitt material och tankesätt samtidigt som jag har ett praktiskt exempel på hur att 

genomföra det tillgängligt i Sven-Eric Liedman.  

                                                 
22 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 440 f. 

23 Ibid, s. 154. 

24 Göran Bergström & Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000), s. 165 f. 

25 Ibid, s. 148. 
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Enligt Liedman är ideologianalys uppdelad i tre faser. Först så gäller det att studera den utvalda 

texten och hur den är formulerad. Nästa steg går ut på att finna den realitet som all icke-

självrefererande text beskriver. Den avslutande fasen går ut på att finna textens sammanhang. Det 

vill säga ta reda på vem som står bakom den, vilken den avsedde mottagaren är samt vilka texten 

tar avstånd från.26 I min analys så har jag låtit mig till viss del inspireras av hermeneutiska 

principer då jag har tagit hänsyn till det historiska och politiska sammanhanget vid de tidpunkter 

som citaten härstammar från. Därtill så har jag även beaktat personens personliga bakgrund och 

position samt de omständigheter där orden formulerats. Jag har också delat upp citaten i tre 

kategorier. Den första behandlar deras idéer om Sveriges framtid, den andra deras syn på 

samhället som det är och den sista deras åsikter om sina politiska motståndare. 

 

De texter som jag valt att analysera kommer från några av socialdemokratins mest betydande 

tänkare under denna tid. Dessa är Gustav Möller, Alva och Gunnar Myrdal och Per Albin 

Hansson. Gustav Möller började enligt Hirdman sin politiska karriär inom det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet.27 Tingsten nämner dock att både han och Per Albin Hansson tidigare hade 

varit ute på arbetsmarknaden och att de genom egenstudier uppnått sina kunskaper om politik.28 

1917 hade han också blivit en av medlemmarna av den socialdemokratiska partistyrelsen.29 Det 

dröjde dock till den andra socialdemokratiska regeringen innan han uppnådde positionen av 

socialminister.30 Jan Lindhagen kallar honom ”Social-Sveriges skapare” och nämner även att han 

också var en betydelsefull tänkare.31 Schüllerqvist tillägger att han med tiden kom att bli Per Albin 

Hanssons närmaste man.32 Paret Myrdal kom från en akademisk bakgrund och var starkt 

verksamma i att få igenom socialdemokratiska reformer under 1930talet. De gav nämligen näring 

åt idén att Sverige hotades av att befolkningen skulle dö ut då allt färre barn föddes. Denna 

skräckvision användes för att övertyga de borgerliga om att åtgärder måste vidtas. Alva och 

Gunnar Myrdal introducerade även tankegångarna att detta bäst gjordes genom att belöna och 

underlätta för barnafamiljer.33 Gunnar Myrdal var även professor i nationalekonomi, medan Alva 

Myrdal var fil. Kand. och hade studerat psykologi och psykiatri i Schweiz, England, Tyskland och 

                                                 
26 Sven Eric Liedman, ”Medborgarkompetens och konflikter”, i Om ideologi och ideologianalys, red Sven-Eric Liedman & 

Ingemar Nilsson (Göteborg, 1989), s. 103 -113. 

27 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 100. 

28 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 199. 

29 Hirdman, s. 136. 

30 Ibid, s. 156. 

31 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 115. 

32 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 36. 

33 Hirdman, s. 220 f. 
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USA.34 Hirdman nämner även att de var övertygade om att vetenskapen skulle visa hur politik 

borde utföras.35  

 

Per Albin Hansson började sin karriär inom det socialdemokratiska ungdomsförbundet och ledde 

där från år 1908 en av de rivaliserande fraktionerna.36 Linderborg nämner dock att han 1909 

förlorade ledarpositionen i ungdomsförbundet till Zeth Höglund och därför efteråt främst stödde 

sig på partiet i kampen mellan dem.37 Hansson hade också 1917 blivit en av de mest 

betydelsefulla männen inom det socialdemokratiska partiet och därtill riksdagsman.38 Redan i den 

första socialdemokratiska regeringen 1920 mottog han en ministerpost.39 Efter Brantings död 

1925 tillförordnades Hansson som hans efterträdare som socialdemokraternas partiledare och 

bekräftades officiellt 1928.40 Enligt Hirdman behöll han denna position till sin död 1946 och var 

vid denna tid även Sveriges statsminister.41 Per Albin Hansson införlivade även begreppet 

folkhem i den socialdemokratiska idévärlden.42 Därtill var det han som åter öppnade dörren för 

samarbete med de borgerliga och inledde en organiserad kampanj mot kommunisterna.43 Från 

paret Myrdal har jag valt att använda mig av Kris i befolkningsfrågan vilken utkom 1934 och ger en 

klar bild av hur författarna tänker om samhället och socialdemokratin, även om den är fokuserad 

på en hotande befolkningsminskning. För Per Albin Hansson har jag bestämt mig för boken 

Demokratisk Linje som bland annat innehåller tal och artiklar skrivna av honom runt denna tid 

angående demokrati och liknande frågor. Slutligen har jag från Gustav Möller valt hans skrift 

Bättre Folkpensioner som utgavs 1936. I den propagerar han visserligen bara i pensionsfrågan, men 

det går att avläsa hans tankesätt genom argumenten och hans kritik av motståndarna. Från alla 

dessa källor har jag valt de citat som bäst verkar uppfylla mina kriterier. 

 

Presentation av perioden 1928 -1939 

Kosackvalet och dess effekter 

Jag har valt att börja min historiska presentation vid 1928 års val istället för att, som jag gjort med 

tidigare historik, placera det i appendixet eftersom 1928 års val kom att bli avgörande för den 

förändring som SAP genomgick under de närmaste åren. 1928 års val utmärktes av ett samarbete 

                                                 
34 Per Thullberg, Alva Myrdal, http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8622 (2012-05-18) 

35 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s. 99 f. 

36 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 111. 

37 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 63. 

38 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 135. 

39 Ibid, s. 145. 

40 Ibid, s. 154. 

41 Ibid, s. 270. 

42 Ibid, s. 186. 

43 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 96 ff. 

http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8622
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mellan socialdemokratin och kommunisterna. Detta gjorde det lätt för högerpartiet att bunta ihop 

dem och valet slutade i tillbakagång för socialdemokratin.44 Bengt Schüllerqvist är också av 

åsikten att SAP som parti, påverkade av vänsterpartiets avhoppare, även ideologiskt närmade sig 

kommunisterna inför valet.45 Schüllerqvist hävdar också att kommunisterna inte hedrade avtalet 

utan attackerade socialdemokraterna som förrädare mot arbetarna. Namnet kosackvalet kom 

dock från de affischer där högern utmålade SAP som Sovjetunionens verktyg och tjuvar i 

kosackuniformer. Detta resulterade i ett mycket högt väljardeltagande där de nya rösterna 

huvudsakligen gick till de borgerliga.46 Målet för socialdemokraterna i detta val hade varit att 

uppnå majoritet för att därmed kunna bryta de senaste årens maktlöshet. För att uppnå detta gick 

de till val på införandet av socialism vilket för dem innebar att demokratin skulle med skatt och 

förstatligande som redskap spridas även till att omfatta det ekonomiska och samhälleliga området. 

Valförlusten hävdar Hirdman tvingade partiet att försöka upptäcka vad som fått väljarna att ta 

avstånd. Det var vid denna tid som den socialdemokratiska folkhemstanken skapades av Per 

Albin Hansson och detta begrepp kom snabbt att dominera SAPs politik.47 Det var enligt 

Schüllerqvist också Hansson som drev igenom partiets självrannsakan.48 Schüllerqvist anser att 

detta tog sig uttryck i en ny strävan att säkra samarbete med de borgerliga partierna och istället 

attackera kommunisterna. Schüllerqvist anser att det kan förklaras med att Per Albin Hansson 

insett att de enade borgerliga partierna inte kunde besegras av socialdemokratin, medan 

kommunisterna däremot var en svag fiende. Möjligheten finns dock också enligt Schüllerqvist att 

Hansson siktade in sig på att omforma partiet och att angreppet mot kommunismen syftade till 

att splittra hans interna fiender.49 1929 framförde Hansson också öppet att SAP borde övergå 

från att stödja sig på enbart arbetarna som helt enkelt var för få till att vända sig till även andra 

grupper.50 Även Tingsten nämner att partiet under dessa år ytterligare mildrade sina ideologiska 

ställningstaganden.51 Därtill beskriver han Hanssons ståndpunkt som att socialdemokratin borde 

sträva efter att representera alla utom de rika och därmed bli det svenska folkets parti.52 I valet 

1930 kom också SAP säger Schüllerqvist trots internt motstånd att följa denna linje.53 1932 så 

avslutades också denna konflikt med seger för Per Albin Hansson och partiet var till slut säkert 

på sitt vägval.54 Lindhagen anser dock att folkhemsidén placerade arbetarna i rollen av beroende 

istället för aktörer och anses att det skapades som ett försök att trygga sårbara grupper från de 

                                                 
44 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 172. 

45 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 75. 

46 Ibid, s. 80 ff. 

47 Hirdman, s. 185 ff. 

48 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 83 f. 

49 Ibid, s. 94 ff. 

50 Ibid, s. 120. 

51 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 320. 

52 Ibid, s. 324. 

53 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 124. 

54 Ibid, s. 161 ff. 
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nazistiska idéerna.55 På 1930talet så hade socialdemokraterna enligt Hirdman gett upp 

förstatligandet och försökte istället göra kapitalismen effektivare. De hade också kommit att hysa 

en positiv syn på staten.56 Lindhagen är också av åsikten att socialdemokratin under 1930talet 

ansåg att samhällets enda framtidsval var socialism eller kollaps och därför att de kunde räkna 

med stöd från i princip alla i Sverige.57 Linderborg nämner också att en del anser att 

socialdemokratins nya politik innebar att den gav upp sina egna ideal för att kunna uppnå mera 

makt.58  Med tanke på att det var uppenbart att det svenska folket inte delade dessa ideal så är det 

dock ett egendomligt sätt att förhålla sig till ett politiskt parti. Naturligtvis så är det emellertid 

möjligt att socialdemokratin genom att fortsätta framföra sin gamla politik så småningom kunde 

ha övertygat väljarna, men detta verkar vara tämligen osannolikt. 

Förhållandet mellan kommunismen och socialdemokratin 

Per Albin Hansson började enligt Schüllerqvist efter kosackvalet arbeta för att rensa bort 

kommunisterna från fackföreningarna.59 Schüllerqvist nämner dock att LOs styrande fortfarande 

var motvilliga att delta i kampanjen eftersom de fruktade att SAP därmed skulle kunna utöva för 

stort inflytande över fackföreningarna. Hanssons linje segrade emellertid.60 Vänsterpartiet 

splittrades åter 1929 vilket denna gång ledde till ytterligare ett socialistiskt parti. Det gamla 

vänsterpartiet hade dessutom enligt Hirdman efter det blivit så ideologiskt annorlunda från 

socialdemokratin att sammangående nu var omöjligt. Dess marschorder från Sovjetunionen var 

också att bekämpa socialdemokratin och så snabbt som möjligt göra Sverige till en proletarisk 

diktatur.61 Detta tillsammans med deras uppförande i kosackvalet kunde inte undgå att negativt 

påverka socialdemokraternas syn på dem. Schüllerqvist är också av åsikten att det var Per Albin 

Hanssons kampanj som utlöste de inre motsättningar som ledde till vänsterpartiets 

partisprängning. Därtill bidrog den till att sprida acceptansen av samförstånd och 

folkhemstanken, då detta var de argument som användes mot kommunisterna.62 1933 så lyckades 

Per Albin också få LOs helhjärtade samarbete i striden mot kommunisterna.63 Det innebar att 

arbetarrörelsen till slut hade klassificerat kommunisterna som sina fiender och att fiendskapen nu 

var lika stark från den socialdemokratiska sidan. 

 

                                                 
55 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 248. 

56 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 225 f. 

57 Lindhagen, s. 252 f. 

58 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 233 f. 

59 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 96 ff. 

60 Ibid, s. 108 f. 

61 Hirdman, s. 168 f. 

62 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 118 ff. 

63 Ibid, s. 184. 
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Förhållandet till de borgerliga 

1929 började socialdemokraterna och de frisinnade enligt Wieslander att överväga att återuppta 

sitt samarbete då de båda befann sig i konflikt med den nya högerregeringen.64 SAP var också 

1930 enligt Hirdman villiga att bilda regering tillsamman med de frisinnade. Ekman föredrog 

dock att fortsätta med sin gamla taktik.65 Wieslander nämner också att efter Ekman 1930 hade 

valt att bli ensam regeringsbildare, kom socialdemokratin att se honom som sin främsta fiende 

och det förvärrades ytterligare efter skotten i Ådalen. 1932 tvingades dock Ekman avgå efter en 

mutaffär.66 Efter detta började enligt Wieslander de frisinnade förhandla med utbrytarna om att 

gå samman igen och 1934 återförenades de som folkpartiet.67 1932 nämner Hirdman försökte 

dessutom återigen Per Albin Hansson förgäves att skapa regeringssamverkan med de frisinnade. 

1933 lyckades socialdemokraterna dock göra ett avtal med bondeförbundet, vilket tidigare hade 

varit nära allierat med högern, för att få igenom sina förslag. Bondeförbundet fick i utbyte främst 

utöva stort inflytande på jordbrukspolitiken. Ideologiskt kom socialdemokraterna efter detta att 

hävda att bönder och arbetare delade samma intressen. Det var också denna åsikt som lett 

bondeförbundet till att acceptera överenskommelsen.68 Lindhagen anser dock att medan det inte 

var helt osant berodde överenskommelsen främst på att båda sidorna fick vad de ville. Därtill så 

önskade socialdemokratin möjligen därigenom minska böndernas mottaglighet för nazismen.69 

Enligt Schüllerqvist så berodde denna öppenhet för socialdemokraternas argument på att den 

yngre generationen bondeförbundare var mindre knutna till partiets förflutna.70 Detta innebar 

också att socialdemokraterna till slut hade ett borgerligt parti som var villiga att samarbeta med 

dem vilket helt förändrade den politiska verkligheten. Wieslander nämner att detta samarbete 

varade ända fram till 1935.71 Enligt Schüllerqvist hade den socialdemokratiska regeringen fram till 

dess varit mycket sårbar.72 Jag finner inga skäl att tvivla på det efter hur 1920-talets 

socialdemokratiska regeringar ständigt tvingades avgå. Denna situation förklarar också SAPs 

ständiga strävan efter att alliera sig med liberalerna. Lindhagen bekräftar också att 

socialdemokratin var starkt påverkat av minnet av sina misslyckade minoritetsregeringar.73 1936 

lyckades SAP få majoritet i riksdagen. Trots det så fortsatte de att försöka skapa 

intressegemenskap med bondeförbundet.74 Detta visar tydligt hur värdefullt de ansåg detta 

samförstånd vara och antagligen var det grundat på deras tidigare erfarenheter av 

                                                 
64 Stig Hadenius & Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 (Stockholm, 1991), s. 113. 

65 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 167. 

66 Stig Hadenius & Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 (Stockholm, 1991), s. 115 ff. 

67 Ibid, s. 121. 

68 Hirdman, s. 200 – 207. 

69 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 238 ff. 

70 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 189. 

71 Hadenius & Molin & Wieslander, s. 121. 

72 Schüllerqvist, s. 15. 

73 Lindhagen, s. 235 

74 Hirdman, s. 208. 
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minoritetsregerande. Särskilt eftersom Hirdman säger att bondeförbundet tidigare samma år hade 

fällt den socialdemokratiska regeringen på grund av delade meningar i försvarsfrågan och själva 

bildat regering. Nu ersattes denna med en koalitionsregering mellan de två partierna.75 Tingsten 

nämner också att socialdemokraterna även under denna regerings korta existens undvikit att 

attackera bondeförbundet alltför hårt.76 Lindhagen bekräftar att Per-Albin Hansson fann 

samförstånd viktigt.77 Enligt Tingsten ansågs samarbetet med bondeförbundet vara behövligt för 

att bevara den svenska demokratin under denna tid av diktaturernas frammarsch.78  

Socialdemokraterna och arbetsmarknaden 

1928 genomfördes på initiativ av de borgerliga en lag ämnad att kontrollera de strejker som ofta 

störde arbetsmarknaden. Socialdemokraterna motsatte sig först i huvudsak lagen, men kom 

snabbt att försona sig med den. Detta var enligt Hirdman ett tecken på att de hade börjat få en 

allt mer positiv uppfattning om staten. 1931 så kom dock skotten i Ådalen. Samma år så hade i 

Halmstad en strejk slutat i konfrontation mellan militär och arbetare. Till skillnad från 

kommunisterna höll socialdemokraterna vid den konfrontationen fast vid sitt motstånd mot våld. 

Ådalen följde samma mönster, men resulterade i fem döda.79 Därtill kom att de borgerliga 

nämner Hirdman tog parti för militären och lade skulden på de döda. Dessutom dömdes 

arbetarna till mycket hårdare straff än skyttarna. Enligt Hirdman resulterade dock 

kommunisternas militanta uppträdande i att de snabbt förlorade socialdemokraternas sympatier. 

Därtill kom att efter Ådalen användes militären inte längre i strejksammanhang och strejkbryteriet 

avslutades.80 Schüllerqvist nämner också att Hansson genast tog itu med att försöka lugna ner 

situationen och att kommunisterna inte hade styrkan att riktigt utnyttja möjligheten.81 Därför så 

ledde Ådalen inte till någon ny radikalisering av socialdemokratin. Per Albin Hansson började 

dock en ny kampanj för att få kontroll över hela fackföreningsrörelsen för att förhindra 

möjligheterna att kommunisterna skulle kunna hetsa fram liknande händelser.82 Istället skedde 

nämner Hirdman 1936 det så kallade Saltsjöbadsavtalet där LO och arbetsgivarnas organisation 

kom överens om att sträva efter lugn på arbetsmarknaden och att de i konflikter först skulle 

försöka lösa frågan sinsemellan. Vissa av de mer tvivelaktiga av arbetarnas stridsmetoder kom 

dock att vara priset för det, men det innebar också att LO accepterade sin roll i byggandet av 

folkhemmet.83 Schüllerqvist förklarar det med att en ny generation av fackföreningsmän som 

                                                 
75 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 218 ff. 

76 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 376. 

77 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 231 

78 Tingsten, s. 361. 

79 Hirdman, s. 173 ff. 

80 Ibid, s. 179.  

81 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 135. 

82 Ibid, s. 143. 

83 Hirdman, s. 213 f. 
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värdesatte ett nära samarbete med socialdemokratin och strävade efter att centralisera 

fackföreningarna under LOs kontroll hade kommit till makten.84  

Den nya socialdemokratiska ekonomiska politiken 

Hirdman nämner att socialdemokratin under sista delen av 1920-talet ännu inte hade utformat 

någon egen ekonomisk politik. De delade istället i princip de borgerligas åsikt om att krisen 

orsakats av de förbättrade arbetarlönerna och att nedskärningar behövdes, men ansåg att 

behandlingen av de arbetslösa måste förbättras.85 Lindhagen nämner också att Ekmans svar på 

krisen var att skära ned på arbetarnas löner.86 Efter valet 1928 insåg de dock behovet av att 

utveckla en egen ekonomisk politik. 1932 presenterades den nya politiken. Den gick ut på att 

staten skulle försöka uppmuntra ekonomin genom att spendera och öka produktion.87 Samma år 

säger Hirdman så gick socialdemokraterna till val på att de med denna politik skulle kunna lösa 

den ekonomiska krisen. Detta ledde till en stor valframgång och socialdemokraterna kom åter i 

regeringsställning. Deras idéer möttes dock av starkt motstånd från de borgerliga och 

socialdemokraterna tvingades till viss del kompromissa.88 1934 nämner Hirdman så hade dock 

landet börjat finna sin väg ut ur krisen och väljarna kom tydligt att visa socialdemokraterna sin 

tacksamhet vid valet.89 

Socialdemokratin och reformerna 

1932 års regering kom som ett led i att omsätta folkhemstanken i praktiska reformer att höja 

pensionerna, skapa en försäkring för de arbetslösa samt göra tillvaron bättre för de mest utsatta 

arbetargrupperna.90 Efter 1936 nämner Hirdman började den förbättra även för mödrar, barn och 

på bostadsområdet. Detta fortsatte fram till 1939 då andra världskriget utbröt. De anammade 

även principen att de utsatta hade en rätt till statens hjälp.91 1936 genomförde partiet även en 

granskning av sexualfrågan. Detta inspirerades främst av övertygelsen om att barnafödandet 

minskade. Dess slutsatser gick ut på att sexualitet var något positivt, men att äktenskapet var den 

naturliga normen i denna fråga samt att bästa metoden att skapa flera barn var inte genom förbud 

utan istället genom att uppmuntra mödrarna.92 Hadenius tar även upp att socialdemokraterna 

inspirerade av Alva och Gunnar Myrdals Kris i befolkningsfrågan började försöka utplåna de 

ekonomiska klyfterna mellan barnfamiljer och andra. Därtill införde de även den första 

                                                 
84 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel (Stockholm, 1992), s. 192 f. 

85 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 180 ff. 

86 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 236. 

87 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 188. 

88 Ibid, s. 199. 

89 Ibid, s. 225. 

90 Ibid, s. 200 ff. 

91 Ibid, s. 220 f. 

92 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s. 131 - 142. 
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semestern.93 Tingsten nämner också att ett av de förslag som makarna Myrdal framförde var att 

göra Sverige till ett rikare land i allmänhet.94 

Ideologianalys 

Jag har valt att använda mig av tre citat från respektive Per Albin Hansson, Gustav Möller och 

Alva & Gunnar Myrdal. Jag har fokuserat på tre områden vilka är: socialdemokraternas 

framtidsvisioner, deras uppfattning om det nuvarande samhället samt deras omdöme om de 

borgerliga. Jag finner nämligen att citat från dessa områden är de som ger den tydligaste bilden av 

hur socialdemokraternas ideologi i form av sammanhängande idéer hur samhället är och ska bli 

var mellan 1928 och 1939. Framtidsvisionerna visar nämligen vad partiet önskade göra, medan 

samhällssynen avslöjar hur de uppfattade Sverige och slutligen går det ur socialdemokraternas 

förhållande till sina borgerliga rivaler att avläsa vad de fann viktigt och förkastligt. Av de 

uttalanden som täcker dessa områden har jag efter noggrann undersökning av texterna i sin 

helhet valt dessa som jag finner bäst uttrycker deras tankar. Jag har också valt att organisera varje 

grupp citat i tidsordning eftersom det är sannolikt att politiska åsikter och idéer utvecklas då tiden 

passerar och att det därtill är ofrånkomligt att politiska tänkare uttrycker sig skilt beroende på den 

politiska situationen. Jag är visserligen medveten om att mitt urval är för litet för att ge en 

heltäckande bild av hela det socialdemokratiska partiets tankegångar, men finner det dock 

sannolikt att, då de personer jag valt spelade en mycket betydelsefull roll inom socialdemokratin, 

att deras tal och texter på ett bra sätt speglar socialdemokratisk ideologi under perioden.  

 

Framtidsvisioner 

Hanssons socialdemokrati 

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till 
några priviligierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner 
på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke 
ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. 
Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla 
sociala och ekonomiska skrankor, som nu skilja medborgarna i priviligierade och tillbakasatta, i 
härskare och beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade.95 

  

1. Texten 

Citatet från Demokratisk linje innehåller långt mera definierande ord än vad som faktiskt behövs. 

Dessa ord är också placerade i kontrasterande par, vilket bidrar till ge ytterligare tyngd åt Per 

Albin Hanssons budskap. De positiva uttrycken blir nämligen ännu starkare av den direkta 

                                                 
93 Stig Hadenius & Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 (Stockholm, 1991), s. 129. 

94 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 370. 
95

 Per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgarhemmet”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s. 

152. 
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kontrasten med sin motsats.  Därtill så ger den väldiga mängden av definitioner stycket auktoritet 

då det ger intryck av att upphovsmannen har stor kunskap om situationen och samvetsgrant sökt 

beskriva dess olika permutationer. Därtill kommer att Per Albin Hansson undviker att använda 

pronomen, vilket ger ett intryck av att han återger fakta eller åtminstone åsikter som delas av i 

princip alla. Dessutom består citatet egentligen av två delar. I den första delen målar han upp en 

idealbild av hur det privata hemmet ska vara och i det andra så länkar han genom användandet av 

ordet folkhem Sverige självt som en större version av detta och gör därmed samma ideal 

tillämpligt där. 

 

2. Textens verklighet 

Citatet målar först upp en mycket detaljerad bild av hur ett hem bör vara. Det har en mycket 

stark effekt då människor nästan universellt delar samma hemideal och därtill har det fördelen av 

att det är en gemensam erfarenhet, vilket innebär att det är lätt att hålla mottagarna intresserade. 

Hirdman tror också att anledningen till att han använde sig av just hem som metafor var att hus 

vid denna tid inom socialdemokratin representerade möjligheter. Detta berodde delvis på den 

stora bostadsbristen och delvis på att hemmen kommit att uppfattas som ett värdefullt stöd för 

arbetssfären. Vilket för ett parti som definierade sig som arbetarnas gjorde dem synnerligen 

viktiga.96 När hemmet väl har etablerats som något angenämt i mottagarens sinne använder 

Hansson sig av metaforen om Sverige som hem för att leda åhöraren till att förknippa hans 

planer för Sverige med samma positiva associationer. Dessutom bagatelliserar han svårigheterna 

med detta genom att han till skillnad från resten av stycket undviker att definiera de behövliga 

åtgärderna. Istället går han smidigt vidare till att redogöra för ett idealsamhälle genom att åter 

sväva ut i definitioner.  Denna vision får sin styrka även genom att den verkar organiskt ha växt 

ur hemmiljön och genom att den riktar sig till människors begär efter jämlikhet och trygghet. Det 

hjälper även att medan det rent abstrakt används negativa ord, så pekas ingen specifikt ut och 

istället inbjuds åhörarna att identifiera sig med talaren som medhjälpare i strävandet att rätta till 

det som gått fel. Därtill hjälper denna hemassociation till att dölja att folkhemmet faktiskt skulle 

innebära något fullständigt nytt i världshistorien. Det innebar nämligen att alla skulle ha lika 

mycket och behandlas på samma sätt. Det är därmed på sätt och vis en verklighetsbaserad 

motsvarighet till det kristna himmelriket.  

 

3.Textens sammanhang 

Detta citat kommer från Per Albin Hanssons tal inför riksdagen 1928. Det är enligt 

omständighetsbeskrivningen i Demokratisk Linje skapat som motattack mot regeringen Ekmans 

avsaknad av reformvilja och hårda inställning mot arbetarna. Det skedde också innan Hansson 

hade bestämt sig för att försöka samarbeta med de borgerliga.97 Hirdman nämner att det är i detta 

                                                 
96 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s. 92 ff. 

97 Per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgarhemmet”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s. 

151. 
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tal som Hansson för första gången använder ordet folkhem samt att det utspelar sig efter 

kosackvalet och att talet går ut på att övertyga åhörarna att samhället har en skyldighet att hjälpa 

de fattiga och arbetslösa. Han hävdar därtill att ett samhälle utan klasser är ett önskvärt ideal.98 

Alltså är förmodligen de som han först och främst riktar sig till de borgerliga riksdagsmännen 

eftersom han som partiledare för socialdemokraterna i princip kan räkna med att partiet står 

bakom honom och därtill har långt bättre möjligheter att övertyga dem än vid en offentlig debatt.  

När det gäller vänsterpartiet så vet han efter kosackvalet att de är en opålitlig samarbetspartner 

och som vi sett i bakgrunden är det vid denna tid uppenbart att de följer order från 

Sovjetunionen. Detta innebär att de är ytterligt osannolika att gå med på något som kan minska 

motsättningarna. Därtill kommer att deras bundenhet vid Sovjetunionen betyder att de enskilda 

representanterna saknar friheten att själva fatta beslut om vilken kurs de ska ta och då 

Sovjetunionen som vi sett redan 1928 har kommit fram till att brännmärka socialdemokraterna 

som arbetarklassens huvudfiender, kommer de aldrig att tillåta vänsterpartiet att stödja Per Albins 

folkhem. I detta tal erbjuder Hansson dessutom ytterligare en kontrast mellan dem och 

socialdemokratin.  Detta lämnar som redan nämnt de borgerliga, men problemet är att högern 

fortfarande är överhöghetens parti och att de som vi sett vanligtvis har strävat emot allt som 

socialdemokraterna föreslår. Då bondeförbundet vid denna tidpunkt fortfarande uppfattas som 

högerns drabant är det sannolikt att samma sak gäller dem utom kanske då framsteg gynnar 

bönderna vilket då de tillhör de mer välmående i samhället detta inte gör.  Slutligen har de 

frisinnade en gång i tiden varit allierade med socialdemokratin, men den alliansen är nu historia 

och det är deras partiledare Ekmans förslag som Per Albin Hansson polemiserar mot. Det gör 

det synnerligen osannolikt att de kommer att lyssna på honom. Eftersom det inte var en fråga om 

omröstning utan bara allmän diskussion så är det dock sannolikt att Per Albin Hansson dels ville 

göra en markering och dels försökte övertyga individuella riksdagsmän om att Ekmans politik var 

omoralisk så att de skulle vara mer benägna att senare rösta med SAP som var riksdagens största 

parti och därmed behövde relativt få röster från de borgerliga för att kunna sänka Ekmans idéer 

när det kom till omröstning. Det kan vara skälet till att citatet inte innehöll några egentliga 

attacker på de borgerliga utan nöjde sig med att kritisera samhället som helhet. 

 

Det är dock troligt att Per Albin Hansson egentligen vände sig till personer utanför riksdagen. 

Det socialdemokratiska partiet lär nämligen fortfarande ha varit besviket och oroat efter 

kosackvalets valförlust, särskilt eftersom förlusten i princip innebar ett förkastande av viktiga 

delar av deras socialistiska ideologi. Med det här talet skapade Hansson en ny vision som 

alternativ till den gamla och gjorde också klart för Sveriges befolkning att socialdemokraterna var 

de utsattas beskyddare. Det var viktigt eftersom efter propagandan i kosackvalet så hade 

socialdemokraterna jämställts med kommunisterna i mångas ögon. Med folkhemsvisionen så 

erbjöd Per Albin Hansson inte bara ett upphöjt mål att sträva mot utan profilerade sig också mot 

kommunisterna. Det är dessutom antagligen ett försök att genom att framföra en demokratisk idé 
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om samhället locka till sig flera väljare då socialdemokratin under 1920talet hade alltför stor 

erfarenhet av svaga minoritetsregeringar. 

 

Myrdals socialdemokrati 

För vår del tvivla vi icke på att den stora massan av det svenska folket har obruten livsvilja. 
Men vi mena att samhällsförhållandena måste grundligt förändras för att denna livsvilja åter ska 
komma till sin rätt. Problemet gäller för oss: avfolkning eller samhällsreform. Och programmet 
blir: ett nytt samhälle genomträngt av social solidaritet, där hela nationen i vidgad mån känner 
sitt gemensamma ansvar för de barn, som skola bli dess nästa generation. Först genom detta 
samhälles gradvisa förverkligande skall det vara möjligt att så småningom bryta ned den trånga 
individualism, som nu förgiftar vårt folks hela liv och rentav hotar dess existens. Vår bok 
vänder sig till de medborgare, som någorlunda fördomsfritt kunna följa en rationell analys av 
sociala tillstånd och sociala utvecklingstendenser och som samtidigt äro mäktiga av ett 
ansvarigt socialt patos.99 

 

1. Texten 

Citatet från Kris i befolkningsfrågan använder sig av pronomenet vi. I det här fallet syftar det 

sannolikt helt enkelt på de två författarna, men det kan också översättas som att det 

socialdemokratiska partiet instämmer vilket ger mer auktoritet åt boken. De använder sig också 

av mycket positivt språk när det gäller att beskriva sina idéer samtidigt som de tar upp precis 

tillräckligt mycket om det påstådda alternativet för att göra klart att det är ytterst negativt. Ändå 

ser de till att hålla beskrivningarna av det så korta att de gör klart att det även är något som de tar 

för givet att alla inser måste undvikas. De länkar också sin tankegång till barnens bästa vilket är 

något som väldigt få är villiga att motsätta sig. Dessutom definierar de klart och till synes 

faktabaserat både problemet och lösningen vilket genom det vetenskapligt intryck det ger ökar 

textens auktoritet. Slutligen använder de mycket positiva uttryck om de som är villiga att 

acceptera citatets antaganden. Därmed skapar de automatiskt en negativ motbild av de personer 

som inte gör det, men genom att de inte framför kritik så undviker de att stötta bort läsarna. 

Samtidigt skapar de en tendens för mottagarna att vilja identifiera sig med författarnas åsikter 

vilket görs än starkare eftersom citatets skrivsätt ger intryck av självklar sanning.  

 

2. Textens verklighet 

Citatet målar sakligt upp slutet på Sverige och förklarar på samma sätt varför det sker och hur det 

går att undvika det. Språket är konstaterande som om författarna talar om något självklart, 

samtidigt som de använder sig av ord som är förknippade med död för att beskriva problemet. 

Detta hjälper till att stärka läsarnas negativa reaktion, men för säkerhets skull smickrar de även 

läsarna för att göra det mer sannolikt att de anammar författarnas åsikter. För att beskriva sina 

egna idéer använder de däremot positivt värdeladdade ord och försöker även vädja till livsviljan 

genom att använda ord som har att göra med överlevnad och lägga fokus på barnen. På detta sätt 
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försöker de få sina läsare att tänka på sig själva som samhällsvarelser. De associerar också 

individualism med gift och mer subtilt med ensamhet och död för att ytterligare få in läsarna på 

dessa tankebanor. Det kollektiva tankesätt de förespråkar leder sedan naturligt läsarna till att dra 

slutsatsen att problemet bara går att lösa genom samhällsförändringar. Samtidigt så slätar de 

elegant över möjligheten att det kan vara folket det är fel på och kröner slutligen sitt verk med att 

i smickrande ordalag vända sig till läsarna. Detta innebär att den som vill förkasta citatets idéer 

också måste avvisa berömmet och därmed acceptera de antydda negativa beteckningar som 

kommer med det. Det är särskilt elegant gjort eftersom författarna själva inte utesluter någon 

utan lämnar dörren öppen för alla. 

 

3. Textens sammanhang 

Citatet kommer från boken Kris i befolkningsfrågan. Hirdman nämner att denna bok utkom hösten 

1934. I den beskrevs möjligheten av svenska folkets utdöende. Sådana bilder av framtiden hade 

traditionellt kommit från högern tidigare och därför innebar omvandlandet av detta till 

socialistisk natur en stor bedrift. Det är dock sannolikt att de faktiskt själva hade uppfattningen 

att Sverige stod inför en allvarlig kris, även om särskilt Alva också såg detta hot som ett 

användbart redskap för att få stöd för omfattande reformer.100 Därför bör inte skräckvisionen 

accepteras ordagrant, men det är också värt att komma ihåg att författarna faktiskt ansåg att 

Sverige stod inför ett allvarligt problem. Den så kallade befolkningskrisen bestod som det tidigare 

förklarats i uppsatsen av att allt färre barn föddes vilket innebar att en allt större andel av den 

svenska befolkningen skulle komma att bestå av äldre.  Därtill förklarar faktumet att detta ansågs 

vara högerns område att paret Myrdal är så noga med att få sina lösningar att verka rimliga. De 

riskerar nämligen att stärka motståndarna istället för sitt eget parti ifall deras idéer framstår som 

otillräckliga. Det är också värt att komma ihåg att denna bok skrevs vid en tid då 

socialdemokraterna hade stärkt sin ställning genom överenskommelsen med bondeförbundet och 

dessutom inlett sin nya ekonomiska politik. Båda av dessa ting skedde nämligen som vi kan se i 

bakgrunden 1933. Denna bok skrevs därför när socialdemokraterna redan hade en stark politisk 

position, men fortfarande var beroende av bondeförbundets stöd för att få igenom sina idéer. 

Därför är boken antagligen riktad till både de borgerliga och socialdemokraterna. Det är 

antagligen därför som så starka ord används i citatet. Det handlar nämligen inte bara om att få 

deras egna partikamrater att instämma utan sannolikt också om att skrämma de borgerliga 

tillräckligt för att få dem att acceptera makarna Myrdals lösningar. Däremot så finns det inget 

som tyder på att författarna är särskilt intresserade av att övertyga vanligt folk. Detta beror 

antagligen på att de anser att Sveriges befolknings beslut om få barn är rationellt betingat i det 

nuvarande samhället och att det därför gäller att förändra samhället så att barnafödande 

premieras istället för att försöka få folket att gå emot sina egna intressen. 
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Gustav Möllers socialdemokrati 

Det finnas under sådana omständigheter inga möjligheter att förklara att ”vi icke skulle ha haft 
råd” till den föreslagna reformen som i grund och botten endast åsyftade att de utslitna men 
fattiga människorna i vårt land efter väl förrättat värv på ålderdomens dagar skulle besparas 
förödmjukelsen att behöva vända sig till fattigvården för sin försörjning.101 

 

1. Text 

Språket är enkelt och klart, även om det också visar att skrivaren är en van skribent. Författaren 

citerar först motståndarnas argument och förkastar det sedan fullständigt. För att uppnå detta 

använder han sig av värdeord och kontraster i beskrivningen av de utsatta människorna och deras 

situation. I princip så lägger han beslag på den moraliska positionen och får därmed 

motståndarna att verka torftiga och själviska. Han har vilket uppenbarligen är hans vana undvikit 

att hänvisa till sig själv alls. Detta val beror antagligen på att han inte vill dra uppmärksamheten 

från sina åsikter genom att föra in sin personlighet i diskussionen.  

 

2. Textens verklighet 

Citatet tar först itu med moståndarnas argument genom att helt enkelt citera det. Sedan målar 

författaren upp en bild av de människor som påverkas av det beslutet. I den beskrivningen 

använder han värdeord som gör klart att han ser reformen inte som en fråga om pengar utan 

istället om rättvisa. Han använder sig även av arbetarsolidariteten genom att framställa dem som 

de arbetare de än gång var. Genom det leder han också läsaren till att identifiera sig med dem och 

väcker därmed både sympati och rädsla inför den osäkra framtiden. Slutligen hanterar han 

alternativet och besvarar därmed indirekt det ekonomiska argumentet genom att göra klart att 

dessa personer redan får pengar från samhället och att det därför handlar om att positivt förändra 

utbetalningssättet istället för att ytterligare betunga samhället. Han behåller dock fortfarande sin 

moraliska utgångspunkt och gör det klart att det är människor det handlar om och inte 

ekonomiska bördor. Det är just detta som ger citatet dess styrka eftersom Möller besvarar ett 

ekonomiskt argument genom skapa en konkret bild av objekten för de dåliga pensionerna för 

läsaren istället för att arbeta med ansiktslösa siffror. Därmed så gör han även klart att han anser 

att människor är värda mer än pengar och att han ser det som en vanföreställning att resonera 

annorlunda. 

 

3. Textens sammanhang 

Gustav Möllers Bättre folkpensioner utgavs 1936 och är en del av SAPs valpropaganda.102 Den 

omfattar ungefär trettio sidor och är alltså ämnad att locka väljare. Det utkommer också som vi 

ser under tiden av den så kallade ”semesterregeringen” som tidigare refererats till. 

Socialdemokraterna står alltså för tillfället ensamma och det finns därför mindre skäl att ta hänsyn 
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till de borgerliga utan målet är istället att få så många väljare att rösta på partiet som möjligt. I 

detta citat från Gustav Möller ser vi därför hur han lägger skulden på de borgerliga för en 

misslyckad reform samtidigt som han lyckas kontrastera socialdemokraternas humanitära 

människosyn mot snålheten på den borgerliga sidan. Detta förklarar också varför citatet tar upp 

så många arbetarmetaforer. De är nämligen socialdemokraternas naturliga målgrupp i 

valkampanjer. Detta innebär dock inte att Gustav Möller ljuger eller ens överdriver. Det är dock 

sannolikt att han skulle använda mjukare ordalag om han istället höll ett riksdagstal. Tingsten 

nämner nämligen att socialdemokraterna redan från början i riksdagen undvek att använda sig av 

retorik utan istället behöll en saklig och reformistisk framtoning där.103  

 

Jämförelse av idéer och ideologier 

Av dessa tre författare/författarpar är Per Albin Hansson den som utan tvekan anlägger det 

största perspektivet i sina framtidsvisioner. Han vill nämligen fullständigt göra om samhället. 

Paret Myrdal tänker visserligen på samhällsnivå, men verkar vara mera inriktade på att göra 

justeringar. Slutligen så är Gustav Möller fokuserad på en mindre socialpolitisk aspekt. Å andra 

sidan kan detta vara vilseledande då dessa personer befinner sig i olika positioner. Hansson är ju 

trots allt partiledare för landets största parti och har därmed en långt starkare auktoritet att stödja 

sig på än de andra, vilket gör det möjligt för honom att framföra grandiosa framtidsvisioner. Å 

andra sidan så får makarna Myrdal sin auktoritet uteslutande från befolkningsfrågan och måste 

därför var noggranna med att deras förslag framstår som rimliga reaktioner på denna. Därav 

kommer deras mer begränsade uttryckssätt, men i princip så finns det inget som hindrar att de 

genom att ändra på olika aspekter av samhället kan förvandla det till något nytt. Dessutom 

antyder deras avståndstagande från individualismen att just detta är deras mål. Gustav Möller 

slutligen har auktoritet bara på det sociala området då det är detta han konsekvent arbetat med 

och därtill så kommer hans citat från en skrift som uttryckligen behandlar pensioner. Därför 

skulle det vara märkligt om han framförde stora förslag om förändringar, då sådana idéer är 

Hanssons domän som socialdemokratins främsta representant. Hos alla går dock att se ett 

kollektivt tankesätt och en önskan att göra samhället bättre för de utsatta. Det är svagast hos 

makarna Myrdal, men till och med de talar om solidaritet och tänker i termer av gemenskap. Det 

framgår även att de alla delar en gemensam strävan efter rättvisa. Ingen är heller nöjd med det 

dåvarande samhället vilket är förståeligt då socialdemokratins del i att skapa det har varit 

begränsad. 

 

                                                 
103 Herbert Tingsten Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 224. 



 21 

Samhällssyn 

Hanssons socialdemokrati 

I vårt land ha vi utan tvivel bättre förutsättningar än i många andra för en lugn demokratisk 
utveckling. Hela vårt folks demokratiska kynne, dess djupt rotade respekt för lag, dess kärlek 
till fred och ordning utgöra starkare garantier än något annat mot äventyrligheter och 
våldsamheter. Detta bör emellertid icke förleda oss till att makligt slå oss till ro i förtröstan på 
att allting av sig självt ordnas till det bästa. Vi böra icke blunda för att även inom vårt land 
uppträda företeelser, vilka om de få ohindrat utbreda sig, kunna skapa allvarliga svårigheter för 
demokratin. Men vi böra framför allt komma ihåg, att fredlig ordning bygges bäst på rättvisa 
och i enlighet därmed rikta in vårt samhälleliga arbete.104 

 

1. Texten 

I citatet använder Per Albin Hansson åter pronomenet vi vilket ger större auktoritet. Den här 

gången gör han dessutom klart att han inte talar för socialdemokraterna utan för hela svenska 

folket. Det beror antagligen på framväxandet av den landsfaderroll som han gradvis kom att 

anamma. Socialdemokratin kom nämligen som vi har sett i bakgrunden att under denna tid 

dominera Sveriges politik. Hans sätt att uttrycka sig bidrog också antagligen till att han enligt 

Linderborg för eftervärlden beskrevs som Sveriges fader.105 Han börjar också citatet med att 

använda positiva värdeord för att beskriva Sverige och svenskarna vilket skapar en förtroendefull 

inställning. Sedan tar han upp problemen och använder där mycket få negativt laddade ord utan 

nöjer sig med att hålla sig neutral. Slutligen avslutar han med att beskriva lösningarna med 

ytterligare positiva begrepp. Detta skapar en känsla av trygghet och förtroende då det ger intryck 

av att talaren har problemen under kontroll, men samtidigt erkänner att de existerar. 

 

2. Textens verklighet 

Citatet betonar starkt vikten av demokrati då det beskrivs som både naturligt för svenska folket 

och talarens personliga önskan. Andra begrepp som kommer upp är dock lag och fred. Alla dessa 

är länkade till ordning vilket han använder i avslutningen och hotet är också uppenbarligen kaos, 

även om det ordet inte direkt används. Han betonar dock även att handling är nödvändig för att 

bevara Sverige, men ger också ett intryck av att förutsatt att de strävar efter rättvisa så är detta ett 

fullt rimligt mål. Därmed så vädjar han inte bara till nödvändigheten av att handla utan får även 

de handlingar som behöver vidtas att förefalla naturliga och tilltalande. Det är därmed mycket 

lockande att instämma i hans verklighetsbeskrivning särskilt efter alla de smickrande saker som 

han säger om det svenska folket. 

 

3. Textens sammanhang 

Enligt Demokratisk linje så kommer detta citat från ett tal som Per Albin Hansson 1932 höll inför 

det socialdemokratiska partiets partikongress. Vid denna tid så hade nazismen etablerat sig starkt i 

                                                 
104 Per Albin Hansson, ”Demokratin är livsluften”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s. 177. 

105 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 98. 
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Tyskland.106 Visserligen hade den enligt Hirdman ännu inte förstört den tyska arbetarrörelsen, 

men detta skedde redan i början på 1933.107 Därför var de svenska socialdemokraterna antagligen 

redan mycket medvetna om vad som väntade i Tyskland och därmed vad som skulle hända även i 

Sverige om en nazistisk rörelse fick makten Därtill kommer att som det tidigare nämnts i 

uppsatsen är socialdemokraterna i regeringsställning, men saknar majoritetstöd i riksdagen. 

Dessutom var deras nya krispolitik mycket impopulär bland de borgerliga partierna och landet 

befann sig i ekonomisk kris. Det är därför inte underligt att Hansson i ett internt tal som detta 

försöker uppmuntra sina partikamrater genom att betona hur Sverige i kontrast mot Tyskland är 

speciellt demokratiskt. Med tanke på att han är i regeringsställning och hans meddelande här är 

just internt är det också naturligt att han använder pronomenet vi då han riktar sig enbart till sina 

medallierade. Det finns antagligen också en baktanke att med tanke på att kampanjen mot 

kommunisterna ligger nära i tiden betona skillnaderna mellan dessa två partier. Det är dock 

troligen främst en markering mot nazismen vilken ju var framgångsrik vid denna tid. Det är också 

sannolikt att han önskade försäkra de borgliga om sitt partis demokratiska engagemang, för 

medan talet ju var internt så var det på intet sätt hemligt. Då nazismen huvudsakligen vädjade till 

personer på högerkanten så var det ju även viktigt för Hansson att övertyga de borgerliga om att 

socialdemokratin var en allierad och inte ett hot för att därigenom hindra deras sammangående 

med nazismen. Dessutom så kan Per Albin Hansson även ha funnit det lämpligt att markera för 

det svenska folket var socialdemokratin stod och sin övertygelse om att Sverige var starkt nog att 

inte följa Tysklands väg mot diktatur. 

Myrdals socialdemokrati 

Hela det moderna samhällets livsrytm har intensifierats och komplicerats; duglighetskraven har 
skärpts. Detta gäller i stort sett alla områden, men den relativa skillnaden är rentav större vad 
gäller kroppsarbetet än det intellektuella arbetet. Särskilt behöver det kanske framhållas att 
jordbruket icke betecknar ett undantag. Den som nuförtiden vill dra sig fram på ett litet 
jordbruk måste vara en kvalitetsmänniska på ett helt annat sätt än för några decennier sedan, då 
ju fortfarande större delen av bondebefolkningen under hårt slit kunde vegetera sig fram efter 
vanestämplade, mycket primitiva arbetslinjer. Han måste ha huvudet på skaft, göra noggranna 
kalkyler, ha kännedom om kringvärldens förhållanden i en mängd hänseenden, ha fast fot i 
yrkesorganisationerna o.s.v.108 

 

1. Texten 

Citatet innehåller inga hänvisningar till författarna alls utan använder istället ett sakligt liksom 

återberättande språk som ger intryck av att inte vara åsikter utan istället en skildring av hur 

verkligheten är. Detta stärks ytterligare av att värdeorden huvudsakligen verkar neutrala, vilket ger 

ytterligare styrka åt idén att författarna med vetenskaplig auktoritet beskriver den objektiva 

verkligheten. Slutligen så lägger själva den detaljerade beskrivningen av situationen ytterligare vikt 

                                                 
106 Per Albin Hansson, ”Demokratin är livsluften”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s. 176. 

107 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 217. 

108 Alva Myrdal & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Stockholm, 1934), s. 246. 
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bakom makarna Myrdals beskrivning. Det får det nämligen att framstå som resultatet av 

noggranna studier. Därtill så får de värdeord de använder för att referera till det förflutna det 

moderna samhället att verka som framsteg. 

 

2. Textens verklighet 

I citatet beskrivs det moderna samhället som en krävande plats. Det kritiseras dock inte utan 

presenteras helt enkelt som fakta. Istället fokuseras det på vad som samhället nu behöver från 

sina medborgare i sådana ordalag att ett misslyckande framstår som individens fel. För att stärka 

detta intryck behandlar författarna olika områden och försäkrar att kraven på individen måste 

gälla där. De pekar på kroppsarbetet som ett område där det är särskilt giltigt, men gör även klart 

att det gäller också de intellektuella. De fokuserar dock mest på att göra klart att samma sak gäller 

jordbruket. Därtill så är det i jordbruksfrågan som de subtilt skapar motvilja mot det förgångna 

genom sitt användande av negativt laddade värdeord som ställer det i motsatsförhållande till 

framstegsbegreppet. Medan det inte nämns direkt i citatet ställer denna beskrivning Sverige i valet 

mellan att vidta åtgärder för att förbättra befolkningens förmåga eller att tvingas ta hand om en 

allt större del av befolkningen som inte längre klarar av det nya samhället. Med tanke på att som 

vi tidigare sett hur paret Myrdal tror på förnuftets förmåga att göra världen till en bättre plats så 

är det uppenbart vilket alternativ de själva strävar efter. 

 

3. Textens sammanhang 

Precis som det tidigare citatet kommer detta från Kris i befolkningsfrågan som utkom 1934. Detta 

förklarar antagligen deras betoning av jordbruksfrågan i detta citat. De önskar nämligen få även 

bondeförbundet som vid den tiden var allierat med socialdemokraterna med på sitt projekt. Det 

är dock även möjligt att de ser bönderna som en symbol för det förgångna och önskar visa hur 

det nya samhället har förändrat även denna bastion. Det är dock väl värt att de också nämner 

arbetare, men de finner det antagligen sannolikt att deras partikamrater går att övertyga utan 

större svårighet. Precis som tidigare är det även uppenbart att de inte är intresserade av att få 

allmänheten att göra något. De använder sig nämligen både av kollektiva termer och ger absolut 

inga råd om vad en individ kan göra för att förbättra sin situation. Istället nämner de vilka 

kvalitéer de bör ha. Det är förklarligt med tanke på att de som vi såg i det tidigare citatet ser 

individualism som något negativt. 

 

Möllers socialdemokrati 

De sociala reformerna i vårt land ha i huvudsak tillkommit på grund av socialdemokratiska 
initiativ eller under socialdemokraternas tryck. Att man icke sagt nej till allting utan ibland nöjt 
sig att söka beskära de sociala reformernas effektivitet är icke mycket att berömma sig av från 
ett parti som gör anspråk på att representera det socialreformatoriska intresset i landet.109 

                                                 
109 Gustav Möller, Bättre Folkpensioner (Stockholm, 1936), s. 23. 
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1. Texten 

Språket i citatet innehåller egentligen inga värdeord utan fokuserar istället till synes på att klart 

och tydligt framföra en ståndpunkt. Saker och ting uttrycks även i kollektiva ordalag genom att 

inga personer nämns utan Möller uttrycker sig i stället i partitermer. Det språkanvändandet ger 

hans uttalande hela auktoriteten av socialdemokratin samtidigt som det  också placerar de 

borgerliga partierna i den gemensamma rollen av bakåtsträvare. Det har även fördelen att skapa 

en länk mellan socialdemokratin och framsteg samtidigt som det gör motsatsen med det andra 

partiet. Därtill har han undvikit att egentligen framföra argument för sitt ställningstagande i citatet 

vilket använt med detta kollektiva tankesätt bidrar till att få anklagelsen att verka som självklara 

fakta genom att det knyter an till det förtroende som socialdemokratin genom åren har skaffat 

sig. 

 

2. Textens verklighet 

Citatet utgår från att varje parti faktiskt har en specifik ståndpunkt. Den socialdemokratiska som 

det hänvisas till här är att de genomför sociala reformer. Något som uppenbarligen förutsätts 

uppfattas som positivt och lockande. Därtill gör Möller anspråk på att hans parti orsakat varje 

framsteg på detta område och anser uppenbarligen att detta påstående är oemotsägligt. Eftersom 

bara det kan förklara varför han vågar göra ett sådant absolut påstående. Hans övertygelse 

framgår särskilt tydligt i den sista meningen då han kontrasterar socialdemokraternas meritlista 

med ett annat partis och faktiskt hånar dem för att de gör anspråk på att stå för något liknande 

utan bevis. Detta antyder att socialdemokraternas monopol på detta område faktiskt är baserat på 

verkligheten eller åtminstone att Gustav Möller anser att det går att passera som det. 

 

3. Textens sammanhang 

Precis som det tidigare citatet av Gustav Möller kommer detta från skriften Bättre Folkpensioner 

vilket utgavs inför valet 1936. Detta är alltså riktat till socialdemokraternas väljare, men vänder sig 

här till en större målgrupp vilken innefattar alla utsatta grupper. Det märks eftersom betoningen 

är på socialreformer i allmänhet istället för reformer som specifikt gynnar arbetarna. Det 

innehåller även en skarp attack mot ett annat parti, vilket förklaras av att det är valkampanj och 

att som det tidigare nämnts är så att alla borgerliga partier för tillfället är socialdemokraternas 

fiender efter att bondeförbundet upphävt deras allians. Det parti som attacken sannolikt vänder 

sig mot är dock folkpartiet. De har nämligen historiskt varit det parti som stått 

socialdemokraterna närmast i åsikter och är därmed sannolikast att vara socialdemokraternas 

utmanare på det sociala området. Bondeförbundet å andra sidan fokuserar på böndernas 

intressen, medan högern trots att den liberalisering de genomgått fortfarande saknar intresse för 

att hjälpa de svaga. Vänsterpartiet slutligen föredrar revolution framför reformer och har därför 

inget intresse av att kalla sig socialreformatoriska. Då liberalerna sedan 1920 i princip aldrig 

samarbetat med socialdemokratin är det inte längre riskabelt att attackera dem eftersom de redan 

framstår som obenägna att samarbeta med socialdemokratin. 
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Jämförelse av idéer och ideologier 

Per Albin Hansson tar här ett nationellt perspektiv då han talar om samhället. Det är dock 

förståeligt, då han är statsminister vid denna tid och talar inför sina partikamrater. Han är i 

huvudsak fokuserad på demokrati som det viktigaste värdet för Sverige. Makarna Myrdal däremot 

talar om kraven som det nya samhället ställer på sina medlemmar. De tycks överhuvudtaget inte 

ha mycket intresse i demokrati utan anser istället att de som vet bäst ska bestämma. Det är 

emellertid förståeligt då de inte är folkvalda utan akademiker som anser sig behandla ett allvarligt 

problem med vetenskapliga metoder. För dem förefaller därmed vetenskaplig förståelse av 

samhällets bästa komma före majoritetens egna val. Därtill kommer att paret Myrdal är 

partimedlemmar som har fått i uppdrag att vetenskapligt hantera frågan. Det är därför inte deras 

uppdrag att följa demokratiska principer utan istället att framlägga förslag och sedan låta 

partiledningen ta ställning till dem. Slutligen anlägger Gustav Möller ett partiperspektiv på det 

svenska samhället där han ser socialdemokratin som de progressiva och de borgerliga partierna 

som de hinder som SAP tvingats besegra för att göra det svensk samhället till vad de är. Han är 

dock som tidigare nämnts fokuserad på de sociala frågorna och därtill kommer att detta är 

valpropaganda vilket innebär en stark strävan efter att betona partiets särart. Till viss del beror det 

dock på att varje citat behandlar skilda delar av det svenska samhället. Per Albin Hansson talar 

nämligen om Sverige som nation och dess befolknings natur, medan makarna Myrdal berör 

samhällets strukturer och Gustav Möller behandlar socialpolitiken. Ändå så framgår det tydligt att 

det finns skillnader i deras synsätt. För Per Albin Hansson framstår nämligen samhället som en 

nästan organisk varelse vilket utmärks av specifika egenskaper. Det kan behöva viss hjälp, men 

dess egen vitalitet är tillräckligt för att hantera dess egna problem. Paret Myrdal däremot tycks se 

på samhället som en sorts maskin vilket egentligen inte går att förändra utan istället måste dess 

innevånare anpassa sig efter dess förändrade regler. Slutligen så ser Gustav Möller tydligen på 

samhället som en struktur som under långvarig kamp formats av socialdemokratin. De delar dock 

alla samma tendens att tänka i kollektiva termer vilket är naturligt då deras parti vuxit fram ur 

arbetarrörelsen. 

 

Uppfattning om de borgerliga 

Myrdals socialdemokrati 

”Vid bedömandet av denna moderna paradox – den individualistiska och liberala 
konservatismen – får man inte glömma, att hela den liberalistiska ideologin är en intressestyrd 
rationalisering av en inställning, som präglat den sociala utvecklingen blott under en historiskt 
sett mycket kort genombrottsperiod. Den avspeglar de krafter, som förde till upplösning av det 
gamla stationära ståndssamhället. Efter att i långa tider och i vårt land ända in på 1800-talet ha 
levat ett litterärt intressant men sociologiskt fullkomligt betydelselöst liv inom vissa ytterligt 
intellektualiserade, socialt anormala kretsar där individens rätt och frihet dyrkades, sjönk denna 
egocentriskt individualistiska inställning under industrialiseringen ned i allt bredare 
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samhällslager, grep till och med i viss utsträckning arbetarklassen och bondeklassen. Framför 
allt stadskulturen och borgerligheten genomsyrades intill hjärterötterna.”110 

 

1. Texten 

Språket i citatet är mycket sakligt och detaljerat. Det ger intryck av ett par vetenskapsmän som 

återberättar de fakta som deras undersökning har avslöjat för dem. Ändå använder det mycket 

negativt laddade värdeord i sin beskrivning vilket sammantaget får det att verka som att 

liberalismen har vetenskapligt bevisats vara skadlig. Grundligheten i beskrivningen där makarna 

Myrdal först spårar liberalismen ursprung, sedan tecknar fram dess historia i koncisa ord och 

slutligen beskriver dess anhängare ger ytterligare auktoritet åt deras domslut. En sak som är 

slående är hur fullständigt negativ skildringen av liberalismen är. Den enda antydan av att den kan 

ha något värde är att även det tidigare konservativa samhället beskrivs negativt. Å andra sidan 

efterföljs det snabbt av ännu mera negativa beskrivningar så detta intryck begränsas till känslan av 

att liberalismen inte är den enda farliga ideologin i världen. 

 
2. Textens verklighet 

Citatet består i princip av en beskrivning av liberalismen. Den skildras som av naturen destruktiv 

genom att binda dess början till förstörelsen av det som kom innan. Dessutom betonas det tydligt 

hur ung den är genom att nämna att det är en 1800-talskapelse, medan detta är sant skapar detta 

också ett intryck av att liberalismen är en kortlivad företeelse som snart kommer att försvinna. 

Därtill används negativa värdeord som förknippar den med själviskhet. Särskilt påfallande i detta 

avseende är beskrivningen av dess ursprungliga anhängare som missanpassade drömmare som är 

kända eftersom de är intressanta för författare. Detta får nämligen liberalismen att verka vara en 

onaturlig lära. Slutligen så beskrivs dess utbredning mest som om den varit en sjukdom eller ett 

smygande gift. I princip så har liberalismen därmed av paret Myrdal länkats till ett antal negativt 

laddade företeelser. 

 

3. Textens sammanhang 

Detta citat är som de tidigare av paret Myrdal från Kris i befolkningsfrågan vilken utkom 1934. Till 

skillnad från de tidigare vänder den sig här även till allmänheten. Det förklaras antagligen av att 

makarna Myrdal här inte förespråkar någon specifik samhällsåtgärd utan helt enkelt försöker 

övertyga sina läsare att förkasta eller åtminstone ifrågasätta liberalismen. Det är dock märkbart att 

de här uttrycker sig i mera smickrande termer om arbetare och bönder som beskrivs som till stor 

del ha varit immuna mot liberalismen, medan däremot borgerskapet betraktas som fullständigt 

fördärvade. Denna distinktion kan bero på att arbetare och bönder är socialdemokratiernas 

respektive deras allierade bondeförbundets väljargrupper, medan borgarna är mer sannolika att 

rösta på de andra borgerliga partierna. Det finns dock även en tradition i Sverige av att bönder 

betecknas som naturligt sunda, men det är mindre sannolikt att det har haft någon större effekt 

                                                 
110 Alva Myrdal & Gunnar Myrdal, Kris i befolkningsfrågan (Stockholm, 1934), s. 392. 
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på socialdemokratiska intellektuella vilket ju makarna Myrdal var.  Det är dock också troligt att 

Alva och Gunnar Myrdal fortfarande vänder sig huvudsakligen till de politiskt aktiva vilka är 

sannolika att identifiera sig med sina väljare. Trots allt framgår även i detta citat att de inte är 

vänner av individtänkande genom deras förknippande av frihet med den destruktiva liberalismen.  

 

PA Hanssons socialdemokrati 

De borgerliga göra sig ofta skyldiga till det stora misstaget att betrakta den kapitalistiska 
produktionsordningen såsom den sista länken i utvecklingen. Det förefaller som skulle de anse 
att vi just nu nått fram till det tänkbarast fullkomliga samhälle och att detta måste och skall 
bliva det bestående. Utifrån ett sådant betraktelsesätt är det naturligt att man måste betrakta 
socialismen så som någonting, vilket icke allvarligt kan övervägas och samarbetet med 
socialdemokrater såsom någonting bestämt tidsbegränsat.111 

 

1. Texten 

Citatets språk och ordaval är förhållandevis milt. De värdeladdade ord som används är positiva 

och Hansson visar därmed stor tolerans mot borgerliga.  Utifrån uttryckssättet framgår att han 

var sympatisk och förstående mot deras handlingssätt, men själv inte instämmer med det. Han 

signalerar också tydligt med sitt återhållsamma ordval att han är villig att samarbeta och anser att 

inga egentliga hinder förekommer för att permanent arbeta tillsammans. Samtidigt använder han 

sig dock av socialistiskt präglade ord och betonar därmed att han fortfarande står fast vid en 

socialdemokratisk ståndpunkt. 

 

2. Textens verklighet 

Per Albin Hansson målar upp dikotomin mellan sig själv och de borgerliga, men gör det i sådana 

ordalag att den framstår som en illusion. Han nämner nämligen egentligen inte sin egen 

utgångspunkt utan ger helt enkelt intryck av att hans tankesätt stämmer överens med sanningen, 

medan de borgliga helt enkelt har missförstått verkligheten. På det sättet får han trots den 

grundliga beskrivningen av varför samarbete mellan dem och socialdemokratin är otänkbart det 

att verka som en skildring av en beklaglig villfarelse. På vissa sätt låter det som en vuxen som talar 

om ett par godhjärtade, men okunniga barn. Ändå är stämningen i citatet mycket 

kompromissvillig för talaren gör både klart att han förstår sina motståndares ståndpunkt och att 

han är villig att nöja sig med bara en kort tids samarbete om de finner att de vill hålla kvar vid 

sina åsikter. Den bild som skapas i citatet av de borgliga som missledda förlorar också sin skärpa 

eftersom Per Albin Hansson gör helt klart att det är hans socialdemokratiska grundsyn som leder 

honom till att dra dessa slutsatser vilket är osannolikt att förolämpa de andra partierna. Då de i 

egenskap av borgerliga automatiskt förutsätter att socialdemokratins ideologi är felaktig. 

 

                                                 
111 Per Albin Hansson, ”Nordisk demokrati”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s. 211. 
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3. Textens sammanhang 

I Demokratisk linje nämns att detta citat kommer från ett tal som Per Albin Hansson höll inför 

studentföreningen i Köpenhamn 1935 där han försökte förklara skillnaden mellan en borgerlig 

och socialdemokratisk ideologi.112 1935 är som vi nämnt socialdemokraterna fortfarande allierade 

med bondeförbundet, det förklarar delvis Hansson milda ordaval, även om det också är 

uppenbart att han har ett starkt intresse av att inte stöta bort de andra borgerliga partierna med 

tanke på att socialdemokraterna är i minoritet i riksdagen. Samtidigt har han självklart heller inte 

som partiledare råd att ge uttryck för att han inte tror på sitt partis ideologi och måste även få 

socialismen att framstå som en gångbar väg. Sådana hänsyn är dock sannolikt andrahandsfrågor 

då han är utomlands och helt enkelt försöker klargöra en fråga inför neutrala åhörare. Det är 

därför sannolikt att dessa åsikter är de som han själv omfattar och det förklarar hans 

samförståndspolitik då det bästa sättet att hantera missledda personer är att försöka få dem att 

inse sina misstag utan att förolämpa dem. Det tillåter honom också att inte känna sig överdrivet 

antagonistisk mot sina motståndare då han fortfarande är kapabel till att se dem som välmenande. 

 

Möllers socialdemokrati 

 Det framgick av hela debatten i riksdagen, att åtminstone folkpartiets båda ledare, hr 
Andersson i Rasjön (Andra kammaren) och hr Hamrin (Första kammaren) voro fullständigt 
likgiltiga för den synpunkten, att det är ovärdigt att hänvisa de gamla till fattigvården. På äkta 
gammalt högermanér söker de förringa betydelsen av reformförslaget. Det rör sig bara om en 
obetydlig grupp mäniskor, som icke bekymrade dem. Icke ett gott ord hade de ens för syftet 
med reformen. Kallsinniga utan känsla för de gamlas öde och rätt framförde de argument, som 
under en mansålder tillhört högerns vapenarsenal i kampen mot alla slags sociala reformer. 
Och sådana kallas i detta land för socialt intresserade vänstermän!113 

 

1. Texten 

I citatet använder Gustav Möller namn vilket ställer specifika personer vid skampålen, även om 

det är möjligt att detta titulerande beror på en riksdagsregel, men genom att han även anger deras 

höga ställning, så faller också en skugga på deras parti. Språket anger klart att författaren själv 

intar en moralisk position och att det är deras misslyckande att göra detsamma som leder honom 

till att fördöma dem. Det upprepade användandet av högern som jämförelse tjänar på samma 

gång till att förknippa handlandet med högerns envisa kamp mot arbetarna och förstör samtidigt 

folkpartiets anspråk på att som socialdemokraterna vara ett vänsterparti. Särskilt påfallande är 

avslutningen där författaren hånar idén att personer som dessa ledare kan göra anspråk på att 

vara vänsterinriktade. Detta har också effekten att genom de negativa värdeord som används i 

samband med högerordet skapa en svart och vitt motsättning med högern som den negativa 

polen. 

 

                                                 
112 Per Albin Hansson, ”Nordisk demokrati”, i Demokratisk linje, red. Rolf Edberg. (Stockholm, 1948), s 211. 

113 Gustav Möller, Bättre Folkpensioner (Stockholm, 1936), s. 21. 
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2. Textens verklighet 

I citatet utgår Gustav Möller från att hans ståndpunkt är moraliskt korrekt och fördömer utifrån 

detta de som motsätter sig hans reformer. Den värld som hans citat utgår ifrån är en där högern 

alltid har motsatt sig allt som gynnar vanligt folk och där nu till och med det relativt godartade 

folkpartiet har anammat samma tankesätt och argument. Detta lämnar naturligtvis 

socialdemokraterna som det enda parti som faktiskt kan göra anspråk på att vara moraliskt 

fullvärdigt och därmed har rätt till titeln vänsterparti. Det framgår dock också en sorts besvikelse 

i citatet särskilt i den sista meningen över att ett parti som borde ha vetat bättre tillåtit sig att falla 

till högerns nivå. Han undviker också att kollektivt utpeka partiet utan nöjer sig istället med att 

namnge ledarna. Det kan dock bero på att några av folkpartiets riksdagsmän faktiskt röstade för 

socialdemokraternas förslag, vilket innebär att en kollektiv brännmärkning skulle vara osann och 

därmed lätt att besvara. Hans betonande av ledarnas roll gör däremot klart för vad majoriteten av 

folkpartiet står för utan att inbjuda till motattacker. 

 
3. Textens sammanhang 

Precis som de tidigare citaten från Gustav Möller kommer detta från Bättre Folkpensioner en text 

som ingick i valpropagandan 1936. De egentliga mottagarna är alltså som tidigare 

socialdemokraternas väljare och pensionsreformen tjänar här som skäl till varför 

socialdemokraterna är partiet som bör röstas på. Samtidigt som den diskrediterar folkpartiet 

genom att jämställa dem med högern som vilket vi tidigare sett historiskt betraktas som 

arbetarnas obevekliga fiende. Det är dock märkbart att inget nämns om bondeförbundet som ju 

också vid denna tid brutit med socialdemokratin. Det beror sannolikt på att Möller fortfarande 

önskar locka tillbaka bondeförbundet till den tidigare alliansen, men det är förstås också möjligt 

att pensionsfrågan helt enkelt inte ger särskilt mycket ammunition mot just bondeförbundet. 

Tingsten nämner dock att det var de borgerliga tillsammans som fällde detta pensionsförslag 

vilket implicerar även bondeförbundet.114 Därför är det sannolikt begäret att återuppta samarbetet 

vilket ju också skedde efter valet 1936 som föranledder Möllers relativa efterlåtenhet mot 

bondeförbundet. 

Jämförelse av idéer och ideologi 

Paret Myrdal är här de som har det bredaste perspektivet. De fokuserar nämligen på hela den 

liberala åsiktsriktningen. Per Albin Hansson och Gustav Möller däremot talar om de borgerliga 

respektive folkpartiet och indirekt högern. Dessa skillnader beror antagligen på att makarna 

Myrdal i detta fall fungerar på ett mer abstrakt plan då de gör en vetenskaplig utvärdering av hela 

den underliggande ideologin istället för att behandla dess levande representanter. Detta är möjligt 

då de inte behöver operera på den praktiska nivån som de andra utan kan nöja sig med att 

framföra förslag. Per Albin Hansson är utan tvekan den som är mest sympatiserande mot de 

borgerliga. Medan han gör klart att han anser att de har fel, så tillskriver han dem inga mörka 

                                                 
114 Herbert Tingsten Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 363. 
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motiv. Detta beror dock antagligen till en viss del på att han som SAPs partiledare har ett ansvar 

för att behålla partiet vid makten och därför behöver en borgerlig samarbetspartner. Gustav 

Möller slutligen är nästan lika hård som paret Myrdal. Han brännmärker folkpartisterna som 

obarmhärtiga och gör fullständigt klart att han anser att högern är fruktansvärt bakåtsträvande 

och institutionellt kallsinniga. I denna sak så instämmer han och paret Myrdal att det är just 

själviskhet som utmärker den liberala åsiktsriktningen, även om Gustav Möller antyder att han 

skulle ha väntat sig bättre från folkpartiet. Intressant nog så är dock Per Albin Hansson den enda 

som gör klart att han inte tror på kapitalismen. Det är emellertid möjligt att de andra anser det så 

självklart att de inte finner det värt att nämna. 

Avslutande diskussion 

Socialdemokraterna kom under tiden från 1928 till 1939 att omfattande förändras. Detta yttrade 

sig bland annat genom att de gick från att samarbeta med kommunisterna till att vara deras 

oförsonliga fiender. Medan de å andra sidan övergick från att söka egen majoritet till att sträva 

efter allians med ett borgerligt parti. I verkligheten är det dock egentligen mer en återgång till 

situationen innan 1928. Ända sedan vänsterpartiets grundande 1917 så har de och 

socialdemokratin nämligen varit fientliga mot varandra, även om det saknade den konstans och 

djupgående motsättning som kom att utvecklas under 1930talet. På samma sätt så var 1928 ett 

undantag i fråga om SAPs strävan efter egen majoritet. De tillbringade nämligen en lång tid i 

samarbete med liberalerna och försökte upprepade gånger återskapa denna allians. De 

förändringar som verkligen skedde under denna tidsperiod är istället den växande dominansen av 

folkhemsbegreppet. Det gick nämligen från att vara ett uttryck använt av Per Albin Hansson till 

att vara grundstenen för SAPs politik under denna tid. Däremot så kom socialism att gå från 

partiets mål till en möjlig framtidsvision. Detta kan på sätt och vis sägas parallellisera 

framväxandet av folkhemsidén, men berodde av allt att döma mer på väljarnas motstånd mot 

förstatligande. Om något var folkhemmet helt enkelt en ersättning för socialism, då de praktiska 

effekterna av denna politiska idé uppenbarligen inte accepterades av väljarna. Därtill kom att även 

socialism i betydelsen av SAP som arbetarnas representanter kom att falla bort då partiet 

utvidgade sig till att fungera som representanter för större delen av Sveriges befolkning. Däremot 

återstod solidaritet en viktig faktor inom ideologin och kom faktiskt under denna period som 

arbetarrörelsen hade förutsett att utvidgas till att omfatta även andra grupper. Detta resulterade i 

att av de svenska medborgarna bara de rika och deras politiska företrädare ansågs stå utanför den 

socialdemokratiska solidariteten. Även andra mindre ideologiska förändringar skedde under 

denna period då socialdemokraterna gick från ett parti som trots sin starka väljarbas var 

oförmögna att driva igenom sina politiska mål till Sveriges dominerande politiska maktfaktor. De 

kom även under denna tid att på det ekonomiska området klart skilja sig från liberalerna samt 

börja genomföra de reformer som i framtiden kom att skapa välfärdssamhället. Inom partiet så 

stärkte Per Albin Hansson sin ställning och partiet blev långt mera strukturerat och enhetligt.  
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Appendix 1  

Socialdemokratins bakgrundshistoria 

Begynnelsen 

Traditionellt ansågs ojämlikhet vara en naturlig sak hävdar Hirdman, men runt tiden för franska 

revolutionen började några få i Frankrike tala om jämlikhet. De fick dock inget inflytande på hur 

revolutionen utvecklades, även om de kom att inspirera efterföljare. Begreppet socialism skapades 

1837 av en engelsk jämlikhetsförespråkare. I Sverige började sådana tänkare också uppenbara sig 

på 1830-talet. Den förste som faktiskt försökte sprida dessa tankegångar var bokhandlaren Per 

Götrek, men han nöjde sig i princip med att föra diskussioner med likasinnade.115 Därtill nämner 

Tingsten att han främst var påverkad av de kristna idealen.116 Götrek var dock också mannen som 

introducerade Marx manifest i Sverige enligt Hirdman.117 Karl Marx var tillsammans med sin 

medarbetare Friedrich Engels politiker, och de försökte huvudsakligen förstå det nuvarande 

samhället, men hade också vissa idéer om hur framtiden borde bli. De utmärkte sig dock mest 

genom sin betoning av sina idéer som vetenskapliga.118 Detta innebar i princip att de upphöjde 

sina tankegångar till rangen av fakta i sina anhängares ögon och därmed placerade vetenskapens 

auktoritet bakom sina framtidsvisioner. Under 1850-talet så var emellertid enligt Hirdman bara en 

minoritet av bättre ställda arbetare redo att lyssna på organisationsförespråkare, medan överheten 

var villig att använda mycket hårda medel för att slå ner alla sådana initiativ.119 Det innebar dock 

inte att Sverige var lugnt. Hirdman berättar nämligen att redan under 1850-talet skedde de första 

strejkerna i Sverige. Det dröjde dock fram till 1873 innan den första landsomfattande 

fackorganisationen skapades och den urartade snabbt till att bli en plats för diskussion. Den 

omfattande strejken i Sundsvall 1879 möttes också med hot, militär och arresteringar från 

myndigheterna och slutade med fullständigt nederlag för arbetarna.120  Därmed framgår det att 

medan myndigheternas hårda metoder inte var tillräckligt för att hindra arbetare och radikaler 

från att försöka förändra samhället, så var de mer än kapabla till att hindra dem från att lyckas. 

 

1881 anlände dock August Palm till Sverige. Han hade tvingats lämna Tyskland av politiska skäl 

enligt Hirdman och började i Sverige sprida socialismens budskap till arbetarna. Det Sverige som 

han kom till var nu i färd med att övergå från bondesamhälle till ett land byggt på industri. Dess 

befolkningsantal var också statt i stark tillväxt, medan en ny grupp bestående av obundna 

lönearbetare som levde under urusla förhållanden växte fram.121  Detta innebar att förhållandena 

                                                 
115 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 19 ff. 

116 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 283. 

117 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 31 

118 Yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta (Stockholm 1989), s 48 f. 

119 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 25. 

120 Ibid s. 26 ff. 

121 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 13 ff. 
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för att få gehör för det socialistiska budskapet var långt bättre än de hade varit på 1850-talet, men 

trots det kvarstod faktumet att socialismens budskap aldrig rönt framgång i Sverige. Palms idéer 

kom från den tyska arbetarrörelsen och han framförde dem nu för den svenska befolkningen. De 

gick ut på att arbetet skapade alla förmögenheter och att dessa därför rättmätigt borde tillfalla de 

som utförde det, medan kapitalismen måste avskaffas och staten ta kontroll över 

arbetsmarknaden. Palm uppmanade också sina åhörare att själva med alla medel skriva budskapet 

vidare.122 Detta spridningsnit särskilde honom från hans föregångare som hade varit långt mer 

passiva i den frågan. Hirdman nämner dock att hans föreningar ofta var kortlivade och att han 

uppnådde sin landsomfattande berömmelse i egenskap av föremål för hån och föraktfulla skämt. 

1885 lyckades han emellertid skapa en stark organisation som kom att kallas socialdemokratisk i 

Stockholm och därtill införliva den redan existerande likatänkande gruppen i den nya 

organisationen och se till att den insåg vikten av agiterande. Det uppstod dock inbördes konflikt 

angående hur föreningen borde bemöta liberaler och förhålla sig till fackföreningsrörelsen, men 

den bilades snabbt. Runt denna tid började också socialismen få ett visst inflytande inom 

fackföreningarna enligt Hirdman. De svenska myndigheterna skärpte dock med början i 1887 

lagarna mot socialismen och August Palm och många andra socialdemokratiska ledare kom att 

avtjäna fängelsestraff.123 Socialdemokratisk betyder enligt Tingsten en socialism som försöker 

uppnå sina mål genom demokratiska medel.124 Det var alltså uppenbart att den svenska 

socialismen redan vid den tiden föredrog att undvika våldsamma metoder. Ändå var det 

uppenbart att den begynnande socialdemokratin sågs som ett hot av överheten. Det mest 

sannolika skälet till att en redan fientlig inställning skärptes ytterligare var antagligen 

socialdemokratins fokus på att sprida sitt budskap och deras förmåga att faktiskt skapa livaktiga 

organisationer. Tingsten hävdar för sin del att detta motstånd berodde på att socialdemokratins 

mål var en social revolution.125 Därtill var den svenska socialdemokratin öppet religionsfientlig.126 

Detta tyder i så fall på att socialdemokratin ansågs hota själva samhällets struktur vilket förklarar 

de hårda åtgärder som vidtogs. 

 

Hirdman förklarar socialdemokratins framgång med den växande mängden arbetare samt att 

socialismen var en mycket lockande lära då den hävdade att det var samhället det var fel på och 

inte arbetarna vilka istället var samhällets grundpelare och därtill att socialdemokraterna fann 

effektiva och tydliga sätt att sprida sina tankar.127 Jan Lindhagen är också av åsikten att denna 

framgång var möjlig eftersom Sverige nu till fullo var ett kapitalistiskt land.128 Detta tycks enligt 

min åsikt vara sannolika förklaringar. Det är dock också sannolikt att August Palm var en 

                                                 
122 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 34. 

123 Ibid, s. 35 ff. 

124 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 84. 

125 Ibid, s. 68. 

126 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 2( Stockholm, 1941), s. 283. 

127 Hirdman, s. 42. 

128 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 37. 
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modigare och mer talangfull förkämpe för socialismen än sina föregångare och att han hade turen 

att hitta kapabla medarbetare. Herbert Tingsten modifierar dock det hela med att göra klart att 

socialdemokratin under 1880-talet ansågs vara oviktig och hade ringa stöd till och med bland 

arbetarna.129 Det är å andra sidan knappast oväntat, när det gäller en så nyskapad rörelse som 

dessutom möter starkt motstånd. Han tillägger också att vid slutet av 1880-talet hade 

socialdemokratin blivit viktig nog för att identifieras som ett hot.130 Detta i sig är tydliga bevis på 

att dess fas som obetydlig kuriositet snabbt passerade. 

 

Det socialdemokratiska partiet 

Yvonne Hirdman säger att det socialdemokratika arbetarpartiet skapades vid påsk 1889.131 Åsa 

Linderborg förkortar det därefter till SAP.132 Detta partigrundande innebar otvetydigt att 

socialdemokraterna nu hade tagit steget till att försöka påverka Sveriges styrelsesätt.  Jan 

Lindhagen hävdar att det nya partiet skilde sig från de borgerliga organisationerna genom att det 

varken var individbaserat eller representerade samhällets priviligierade eller skapat för att vinna 

val. Istället så försökte det införliva alla arbetare och förbättra deras kapacitet att nå framgång i 

samhället.133 Enligt Jan Lindhagen kallade sig partiet revolutionärt bara eftersom de önskade 

skapa ett samhälle som inte baserades på kapitalismen och inte eftersom de önskade använda våld 

som redskap.134  Tingsten nämner också att revolutionen kunde vara fredlig, men tillägger att 

målet var ett samhälle som kontrollerades av arbetarklassen och omfattande förstatligande.135 

Detta förklarar därmed de starka negativa reaktioner som socialdemokratin väckte hos 

representanterna för det etablerade samhället som själva var rika och mäktiga. 

 

Hirdman nämner att SAP huvudsakligen grundades av olika fackföreningar, men att Sveriges 

fackföreningar huvudsakligen stannade utanför och partiet hade bara några tusen medlemmar i 

början. Tanken var att fack och politiker skulle vara jämlikar och på olika sätt arbeta för 

arbetarnas bästa. Fackens större antal och styrka kom dock att dominera den nya rörelsen. Detta 

ledde 1898 fram till att LO skapades för att ta hand om de fackliga frågorna. Det skulle samarbeta 

med det socialdemokratiska partiet, men lämna partiet fritt att fokusera på sin kamp att erövra 

den politiska makten. Denna uppdelning kom att bli i stort sett framgångsrik enligt Hirdman.136 

Lindhagen bekräftar det låga antalet av partimedlemmar och nämner också att SAP ideologiskt 

sett var starkt påverkat av den tyska socialdemokratins tankar. Därtill så tar han upp att partiet i 

stort sett redan 1891 tog tydligt avstånd från våld som medel i kampen för socialismen. Hinke 

                                                 
129 Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling 1( Stockholm, 1941), s. 56. 

130 Ibid, s. 63. 

131 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 41. 

132 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia (Stockholm, 2001), s. 334. 
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Bergegren som var påverkad av anarkismen hade dock en annan uppfattning.137 Tingsten nämner 

att anarkismen inte bara önskar upplösa staten utan också anser att parlamentarism är ett 

värdelöst redskap.138 Detta gör Bergegrens ställningstagande naturligt då misslyckande för honom 

skulle förefalla vara det naturliga resultatet av SAPs beslut att följa den demokratiska vägen. Det 

starka tyska inflytandet inom den svenska socialdemokratin berodde antagligen främst på att det 

var i Tyskland som August Palm tidigare hade varit politiskt verksam. Tingsten nämner dock att 

den tyska socialdemokratin även var internationellt dominerande.139 Detta ger därmed ytterligare 

ett skäl till att svensk socialdemokrati övertagit mycket från den. Bengt Schüllerqvist instämmer 

för sin del i Hirdmans beskrivning av fackföreningarnas roll i SAPs bildande, men hävdar också 

att inte alla önskade bevara förbindelserna mellan LO och partiet. Han anser också att det 

förekom konflikt mellan facken och de politiskt engagerade redan från början då de två 

gruppernas idéer om framtidens arbetarrörelse var olika. I den konflikten var enligt honom 

fackföreningarna den starkare parten.140 Även Lindhagen är av uppfattningen att fackfrågorna 

kom att dominera rörelsen, men är av uppfattningen att det berodde på att den politiska 

situationen var mycket dålig. Han delar dock Hirdman uppfattning om att detta engagemang 

ledde till skapandet av LO då deltagandet i fackarbetet tog för mycket av partiets krafter. Han 

nämner även att vissa fruktade att partiet och LO skulle gå skilda vägar141  

 

Detta stämmer väl överens med hur Hirdman beskrev situationen innan LO bildades och är 

därför sannolikt, även om det också är troligt att LOs etablerande gav SAP mera spelrum. 

Lindhagen tillägger att anledningen till att facken fick så stor betydelse var att till skillnad från den 

politiska arenan där mycket få kunde delta på grund av rösträttsbegränsningarna så kunde alla 

arbetare engagera sig fackligt. Han instämmer även i att arbetarrörelsen till en början var en 

helhet och att det är mycket sällsynt inom den internationella socialdemokratin med sådant nära 

samarbete.142  

 

SAP kännetecknades enligt Hirdman av att medlemmarna var tämligen ointresserade av de 

teoretiska problem som följde med socialismen utan istället fokuserade på den praktiska 

verkligheten.143 Det var alltså redan från början en organisation som var inriktad på att handla 

istället för att diskutera. Bengt Schüllerqvist nämner också att partiet under lång tid accepterade 

stora åsiktskillnader bland medlemmarna. Han instämmer också i att partiet inte var särskilt 

intresserat av att definiera socialism.144 Enligt Jan Lindhagen fungerade under den första tiden 
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Marx manifest som vägledning för den svenska socialdemokratin.145 Lindhagen nämner också att 

det dröjde ända fram till 1897 innan partiet skrev sitt första program och att det fortfarande i 

stort sett var en kopia av det tyska partiets, men till skillnad från det tyska lade det svenska stor 

vikt vid fackföreningar och accepterade inte arbetare och kapitalister som de enda klasserna som 

fanns i samhället.146 Detta finner även Tingsten överensstämmande med sanningen.147 Detta 

bekräftar till synes SAPs praktiska inriktning då de uppenbart hade tillräckligt med 

självförtroende för att stå för sina egna åsikter, men ändå inte besvärade sig med att skriva ett 

eget program. Stig Hadenius nämner också att den svenska socialdemokratin ända fram till första 

världskriget var nära lierade med den tyska socialdemokratin.148  Huvudmålet för SAP var också 

från början allmän rösträtt nämner Hirdman. Det var ett krav som redan August Palm vid sin 

ankomst till Sverige hade framfört. I Sverige hade vid denna tid nämligen bara litet över 5 % av 

befolkningen rätt att rösta och dessa var egendomsägarna och de rika. I denna fråga instämde 

även liberalerna med socialdemokratin. Palm motsatte sig dock starkt samarbete med dem, även 

om SAP till slut lämnade dörren öppen då det sågs som den enda sättet att uppnå rösträttsreform 

utan våld. Hinke Bergegren och hans anhängare invände dock mot detta beslut. Partiets ledande 

personlighet var emellertid Hjalmar Branting som hade spelat en viktig roll i partiets 

ställningstagande.149 Mellan 1897 och 1902 så var han enligt Hirdman den ende socialdemokraten 

i riksdagen. Antalet växte dock stadigt efter det, även om de fortfarande återstod en liten grupp.150 

Tingsten nämner också att det inte var förrän vid 1900talets början som partiets medlemsantal 

började växa på allvar.151 Linderborg tar också upp att det inte var förrän 1908 som Branting 

officiellt blev SAPs ordförande.152 

 

Enligt Hadenius blev också under 1890talet samarbete mellan SAP och liberalerna i 

rösträttsfrågan ett faktum.153 Han nämner dock att liberalerna redan då var ovilliga att acceptera 

ens strejk som ett redskap, men deras position i riksdagen var dock vid denna tid långt starkare än 

socialdemokraternas.154 Tingsten nämner också att SAP 1897 gjorde klart att deras revolution var 

fredlig till sin natur.155 Denna liberala politiska styrka förklarar till fullo varför socialdemokratin 

fann det nödvändigt att samarbeta med dem och deras motvilja mot utomparlamentariska 

åtgärder var sannolikt en bidragande anledning till att socialdemokratin modererade sina idéer. 
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Detta är också hur Tingsten förklarar att SAP gradvis gav upp allt fler av sina mer extrema 

synpunkter, även om han också anser att detta samarbete inleddes just eftersom socialdemokratin 

redan innan i viss grad hade gett upp sin radikala ståndpunkt.156 Enligt Tingsten berodde denna 

ursprungliga förändring inom SAP på de förändringar som kampen för rösträtten och 

demokratin förde med sig.157 Åsa Linderborg nämner också att vissa forskare anser att liberalerna 

medvetet gynnade de reformistiska krafterna inom socialdemokratin för att få ett parti mer villigt 

att samarbeta med dem.158  Detta är inte osannolikt eftersom liberalerna både behövde 

socialdemokratiskt stöd och var mer återhållsamma än sin samarbetspartner. Jag finner det dock 

tvivelaktigt att de var kapabla till att utöva något större inflytande då de trots allt var 

utomstående.  

 

Hinke Bergegren uteslöts ur partiet 1906 säger Hirdman och hans anhängare blev därefter allt 

mer fientliga mot SAP.159 Lindhagen nämner dock att de redan innan skarpt attackerat partiets 

ledning och att det var deras bankrånsplaner som ledde till att Bergegren och hans anhängare 

uteslöts.160 Detta skäl till uteslutande bekräftas även av Tingsten.161 Enligt Hirdman förblev dessa 

anhängare dock få särskilt eftersom redan 1903 så hade ett antal av dem lämnat Bergegrens 

ungsocialistiska organisation. Dessa kallade sig socialdemokratiska ungdomsförbundet.162 Det var 

frågan om förbundet skulle hålla fast vid arbetarrörelsens historiska vägran att satsa pengar på 

försvaret som ledde till detta. De som avföll delade nämligen Branting och hans anhängares 

villighet att betala för försvaret.163 Åsa Linderborg nämner dock att medan Bergegrens åsikter var 

långt mer radikala än de som kom att prägla SAP hade hans anhängare faktiskt en stark position 

inom socialdemokratin.164 Hon hävdar även att medan ungsocialisternas medlemmar var få, så 

övergick många efter uteslutandet till deras grupp från SAP.165 Tingsten nämner också att så 

småningom även detta nya ungdomsförbund motsatte sig att satsa pengar på Sveriges försvar.166  

Detta tycks antyda att den reforminriktade linjen var svagare inom den första tidens 

socialdemokrati än vad vi idag tror. Ungsocialisterna motiverades dock enligt Tingsten i sitt 

motstånd av att de ansåg att Sverige inte var värt att försvara, medan försvarsfientligheten inom 

ungdomsförbundet baserades på att Sverige saknade styrkan att försvara sig.167  Det senare 

ställningstagandet motiverades alltså av mera praktiska hänsyn. Detta innebar dock också att 
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avfällingarna inte gjort avkall på sina mer radikala åsikter ens i försvarsfrågan. Ändå måste med 

uteslutandet några av de mest extrema elementens inflytande ha försvunnit ur SAP. 

 

Hirdman nämner även att vägen till rösträttsreform blev både lång, frustrerande och ibland 

blodig då myndigheterna tog till våld. Särskilt det politiska partiet högern som representerade de 

gamla makthavarna gjorde envist motstånd. 1909 utvidgades emellertid rösträtten för första 

gången, men fortfarande så var mer än 80 % av folket berövade denna rättighet och bland dem 

alla Sveriges kvinnor.168 Antalet socialdemokrater i riksdagen mångdubblades dock berättar 

Hirdman och deras inflytande på Sverige växte därmed. Även fackföreningarna hade vuxit 

mycket sedan SAPs grundande och var nu huvudsakligen socialistiska. Arbetsgivarna motsatte sig 

dock starkt utvecklingen och började omkring 1902 skapa sina egna organisationer.169 Enligt 

Lindhagen innebar det ett ideologiskt nederlag för dem då de tvingades överge sina 

individualistiska ideal för att kunna stå emot det fackliga organiserandet.170 Detta visar i så fall hur 

arbetarrörelsens inflytande har börjat förändra samhällets strukturer. Under åren runt 1900talets 

början så ökade också både partiet och fackföreningarna sitt medlemsantal enligt Lindhagen.171 

Det innebar naturligtvis bland annat att SAPs beroende av liberalerna minskade. De erbjöds 

också 1908 att delta i regeringen, men avböjde.172 1909 skedde dock en kraftmätning mellan fack 

och arbetsgivare som kallades 1909 års storstrejk säger Hirdman med arbetsgivarna som 

initiativtagare och segrare.173 Hadenius nämner att liberalerna där vägrade att ta ställning och att 

det skadade samarbetet mellan de två partierna.174 Enligt Hirdman var resultatet av 

fackföreningarnas nederlag att det nu var de politiska representanterna som arbetarrörelsens 

styrka hängde på.175 Lindhagen nämner dock att även SAP förlorade många medlemmar som 

resultat av nederlaget.176 Lindhagen tillägger också att staten fortfarande strävade efter att 

upprätthålla den gamla ordningen och att fängelsestraff var ett förekommande verktyg.177 Detta 

avslöjar tydligt att arbetarna fortfarande var långt från en dominerande ställning i det svenska 

samhället. 

 

Socialdemokraterna splittras 

Yvonne Hirdman nämner att efter rösträttsutökningen 1909 fann SAP att en stor del av 

väljarkåren fortfarande var sysselsatta inom jordbruket och 1911 ändrade partiet sin politik för att 

                                                 
168 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 63 ff. 

169Ibid, s 67 ff. 

170 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 44. 

171 Ibid, s. 193. 

172 Stig Hadenius & Björn Molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 (Stockholm, 1991), s. 57 f. 

173 Yvonne Hirdman, Vi bygger landet (Stockholm, 1990), s. 74 ff. 

174 Ibid, s. 59 f. 

175 Ibid, s. 85. 

176 Jan Lindhagen, Socialdemokratins program del.1. (Stockholm, 1972), s. 194. 

177 Ibid, s. 49 f. 



 39 

försöka locka till sig även dessa. Till följd av det definierades även andra grupper som 

kapitalismens offer tillsammans med arbetarna. Socialdemokraterna hade dock ett växande 

problem, då det inte var möjligt att genomföra både deras socialistiska framtidsvisioner och deras 

vardagspolitik.178 Tingsten nämner dock att SAP faktiskt rönte viss framgång bland de fattiga 

jordbrukarna.179 Enligt Hadenius föreslog också liberalerna 1912 ännu en gång 

regeringssamverkan, men avspisades åter.180  Därför är det uppenbart att medan 

socialdemokraterna hade problem, så hade de även styrka och framgångar. Socialdemokraternas 

ungdomsförbund växte enligt Hirdman också snabbt, men bestämde sig också för att det var 

deras uppgift att utan hänsyn till den politiska situationen hålla partiet lojalt mot de socialistiska 

principerna. I Tyskland hade nu en socialistisk tänkare vid namn Eduard Bernstein framträtt. Han 

ansåg att samverkan med andra grupper för att förändra samhället var nödvändigt, att det 

socialistiska slutmålet var av mindre intresse än de åtgärder som kunde vidtas i nuet. Dessa åsikter 

ogillades starkt av det svenska ungdomsförbundet vars ideologiska renhetssträvan ledde till 

konflikt med partiledaren 1911. Branting representerade nämligen ett mer pragmatiskt tankesätt 

och delade Bernsteins åsikt om behovet att samarbeta med andra partier. Därtill motsatte sig 

ungdomsförbundet allt deltagande i en regering utom i ett socialistiskt land, medan Branting 

föredrog att lämna möjligheten på bordet.181 Tingsten är också av åsikten att detta 

ungdomsförbund utgjorde en extrem grupp vars politik inte helt överensstämde med SAPs.182 

Ungdomsförbundets ledare sedan 1908 var Zeth Höglund och Lindhagen anser att 

ungdomsförbundets propaganda starkt bidrog till att stärka det socialdemokratiska partiet.183 Det 

var alltså inte enbart ett problem för SAP och var därmed en stor förbättring gentemot sin 

föregångare. Lindhagen är också av uppfattningen att Branting ofta anses dela Bernsteins åsikter, 

även om han själv inte delar den åsikten.184 Detta visar dock på att det åtminstone fanns 

tillräckligt många likheter mellan deras åsikter för att få en sådan koppling att verka naturlig. 1914 

så kom även enligt Hadenius socialdemokraterna att till slut bli större än liberalerna.185 1917 hade 

det dock säger Hirdman även skapats en grupp inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen 

med Zeth Höglund som den radikalaste som vägrade att acceptera partidisciplin och då 

partiledningen ställde ultimatum valde denna fraktion att utträda ur partiet och skapade istället 

det nya partiet Sveriges socialdemokratiska vänsterparti.186 Enligt Tingsten kom de som skapade 

detta nya parti ursprungligen från det socialdemokratiska ungdomsförbundet.187 Med tanke på 
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den betydelsefulla roll som Höglund spelade i uppsplittringen finns det sannolikt en stor mängd 

sanning i detta påstående. Linderborg nämner dock att även August Palm och några andra äldre 

socialdemokrater valde att övergå till vänsterpartiet.188 Det är emellertid möjligt att även de delade 

ungdomsförbundets inställning och därmed lät sig inspireras av Höglund.  Hirdman nämner att 

det var samverkandet med liberalerna samt faktumet att SAPs växande inflytande gjorde det 

socialistiska samhället till en närvarande vision som fordrade vägval som ledde till sådana 

stridigheter.189 Tingsten hävdar också att ungdomsförbundet var tveksamma i fråga om 

parlamentarismen.190 Detta skulle i så fall förklara varför det motsatte sig samarbete med både 

liberalerna och regeringsdeltagande då dessa är parlamentariska taktiker. Därtill nämner Tingsten 

att även motsättningen i försvarsfrågan hade en viss betydelse.191 Dessutom så bevarade 

utbrytarna även mera av rörelsens gamla religionsfientlighet.192 1917 blev dock också säger 

Hadenius socialdemokraterna Sveriges största parti.193 Vilket innebär att dessa inbördes strider 

åtminstone inte var allvarliga nog för att skrämma väljarna. Schüllerqvist berättar också att det 

nya partiet ansåg att facken borde vara helt oberoende från den politiska striden.194 Det var alltså 

skilda åsikter om vilka metoder som borde användas som bar ansvaret för att partiet splittrades. 

Det stämmer väl överens med socialdemokratins historia som ett parti som varit mer fokuserat 

på verkligheten än teoretiska frågor. 

 

Socialdemokratin och ryska revolutionens följder 

Hösten 1917 tog bolsjevikerna makten i Ryssland och även i Sverige skedde vissa lokala ansatser 

till en revolution säger Hirdman orsakade av den nöd och hunger som första världskriget förde 

med sig. SAP hade tidigare försökt att på laglig väg förbättra tillståndet för folket och fann sig nu 

ställda inför krav på att sluta kompromissa. Det var i denna atmosfär som det Socialdemokratiska 

vänsterpartiet skapades.  Hirdman nämner dock att det ännu inte fanns några särskilt starka 

motsättningar mellan det och SAP. I Sverige så lugnade också allt snabbt ner sig igen då 

matsituationen förbättrades och den socialdemokratiska ledningen valde att gå den laglydiga 

vägen.195 Schüllerqvist hävdar också att LOs vägran att gå med på strejk spelade en viktig roll för 

denna utgång.196 Trots detta hade det nya vänsterpartiet vissa framgångar i 1918 års val.197 

Linderborg nämner också att utbrytningen lämnade ett bestående arv hos socialdemokratin i 

egenskap av fruktan för att flera partisplittringar skulle ske och en därav följande tendens att 
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placera samstämmighet som högsta ideal.198 Enligt Lindhagen berodde socialdemokraternas 

ställningstagande 1917 främst på att de visste att de skulle sakna böndernas stöd i denna fråga och 

att utan dem var revolution omöjlig.199 Då detta stämmer väl överens med socialdemokratins 

pragmatiska historia verkar det troligt. Vänsterpartiet säger Hirdman krävde däremot revolution i 

Sverige samma år. SAP svarade med att betona sin egen reformistiska ståndpunkt och organisera 

motstånd mot det nya partiet inom facken. Det som verkligen delade de två arbetarpartierna var 

att vänsterpartiet stödde Rysslands bolsjeviker och blev i allt högre grad påverkade av dessa. Det 

fanns dock även personer inom SAP som inte stod främmande inför en svensk revolution.200 

Bolsjevikerna bemöttes emellertid med tiden med allt mer misstro av socialdemokratin som 

ogillade deras metoder och uttalanden. Vänsterpartiet kom däremot att ta parti för revolution och 

diktatur och anamma det ryska exemplet, även om detta möttes av föga sympati bland arbetarna. 

1920 skedde också en partiklyvning inom vänsterpartiet och de kvarvarande underkastade sig helt 

utländsk kontroll, medan en avsevärd mängd återvände till SAP.201 Detta visar både på att det 

fortfarande inte fanns någon stor klyfta mellan de två partierna eftersom vänsterpartister var 

villiga att återvända till sitt gamla parti, men också att utvecklingen var mot ökande skillnader. 

När dessa vänsterpartister bestämde sig för att återvända till sitt ursprungsparti innebar det 

nämligen också att de som var mest sympatiska mot socialdemokratin försvann från 

vänsterpartiet, samtidigt som förändringar i partiets framtoning som ledde till sådana resultat var 

osannolika att locka dit andra som stod SAP nära. 1924 så kom ytterligare en stor grupp att lämna 

vänsterpartiet och efter några års försök att förbli oberoende återvände även de 1926 till SAP.202 

Detta försök till oberoende visade dock tydligt att socialdemokratin inte längre automatiskt sågs 

som den naturliga destinationen för ens de som lämnade vänsterpartiet. Bengt Schüllerqvist tar 

också upp att en stor grupp bland alla återvändarna fortfarande invände mot fackens bindning till 

SAP.203 Schüllerqvist nämner också att det under 1920talet fortfarande inte fanns någon enighet 

inom partiet om att se vänsterpartisterna som fiender, även om inställningen mot till och med de 

som önskade återvända till socialdemokratin gradvis blev allt mera negativ med tiden. Dessa 

återvändare skapade också en ny fraktion inom partiet.204 Detta visar tydligt på att det fanns 

definitiva skillnader mellan dem och andra socialdemokrater. Lindhagen nämner även att Zeth 

Högström tillsammans med de andra som under vänsterpartiets första tid utgjorde dess ledarskikt 

så småningom återvände till socialdemokratin. Han hänför det till att vänsterpartiet under 

Sovjetunionens inflytande kom att skarpt skilja sig från den svenska arbetarrörelsens 

traditioner.205 Detta verkar med tanke på vad vi vet om vänsterpartiet vara sannolikt. Tingsten är 
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däremot av uppfattningen att det bara var i försvarsfrågan som dessa återvändare skilde sig från 

resten av socialdemokraterna.206 Med tanke på de motsägande fakta som vi har tillgång till så är 

det dock osannolikt. 

 

Socialdemokratin i regeringsställning 

Hirdman berättar också att 1917 deltog för första gången några socialdemokrater i en regering. 

Statsministerposten tillföll dock liberalerna och överenskommelsen var att hålla Sverige utanför 

första världskriget samt genomföra den allmänna rösträtten. Både högern och vänsterpartiet 

motsatte sig regeringen, medan liberalerna vägrade acceptera socialdemokratins mer radikala 

idéer.207 Det började alltså bli uppenbart att SAP saknade allierade i kampen för sitt socialistiska 

samhälle. Tingsten nämner dock att socialdemokratin vid denna tid hade permanent tagit avstånd 

från att använda sig av utomparlamentariska medel.208 Detta innebar att socialdemokraterna nu till 

fullo hade accepterat de demokratiska spelreglerna. Hirdman nämner också att liberalerna med 

den allmänna rösträtten genomdriven snabbt övergav sina tidigare socialdemokratiska allierade 

för att istället skapa nya förbindelser åt högerhållet och att regeringen upplöstes 1920.209 Hans 

Wieslander modifierar dock bilden med att det var socialdemokraterna som orsakade 

regeringsupplösningen då de inte längre kände att de och liberalerna hade skäl att samarbeta.210 

Schüllerqvist förklarar regeringsupplösningen med att det bara var rösträttsfrågan som hade 

förenat de två partierna. Socialdemokraterna gick också tillbaka i det valet.211 Tingsten nämner 

också att efter koalitionsregeringens upplösning försökte socialdemokraterna faktiskt föra en mer 

socialistisk politik.212 Vilket gör det sannolikt att socialdemokraterna faktiskt var initiativtagare till 

regeringens upplösande och att det bara var valnederlaget 1920 som ledde till en mer moderat 

ståndpunkt. Tingsten stödjer detta antagande då han hävdar att tidpunkten då socialdemokraterna 

åter sköt förstatligandet på framtiden korrelerar med tiden för detta val.213 Schüllerqvist nämner 

också att SAP var splittrat i frågan om de skulle ta regeringsansvaret efter det.214 

Socialdemokraterna var alltså inte i en styrkeposition då den nya regeringen skulle bildas.  

 

Socialdemokratins problemtid som regeringsbildare 

Efter regeringsupplösningen 1920 kom socialdemokraterna att för första gången själva bilda 

regering. De var vid den tiden riksdagens största parti och kände sig därför enligt Hirdman 

tvingade att anta uppdraget. Branting blev nu statsminister, men över en regering som bara hade 
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stöd av en minoritet i riksdagen. SAP fann sig också nu tvingade att klargöra både naturen av det 

socialistiska samhället och deras metoder för att uppnå det. Dessa var frågor som tidigare hade 

skjutits på framtiden enligt Hirdman. De valde att acceptera Möllers idé om produktionsökning i 

statens regi för att därmed göra det möjligt att utplåna fattigdomen. Resten trodde 

socialdemokraterna säger Hirdman att kapitalismen rent naturligt skulle leda fram till, även om de 

fann det nödvändigt att tills vidare skydda arbetarna från det kapitalistiska systemets negativa 

effekter.215 Enligt Wieslander försökte de även inleda ett regeringssamarbete med liberalerna, men 

liberalerna vägrade på grund av interna problem.216 Denna omsvängning kan antagligen förklaras 

med det dåliga valresultatet och att Branting nu var alltför medveten om hur svagt hans stöd 

egentligen var i riksdagen. 

 

Hirdman nämner dock att denna regering tvingades avgå redan samma år, men att partiet var 

mycket framgångsrikt i 1921 års val. Detta ledde dock bara till att ännu en socialdemokratisk 

minoritetsregering bildades. Denna gång gjorde de klart att regeringens enda mål var hålla Sverige 

flytande i den ekonomiska krisen. Denna kris skylldes på arbetarnas alltför höga löner av de 

borgerliga och socialdemokraterna hade inget bra svar på den anklagelsen. Regeringen tvingades 

också avgå 1923 på grund av ett nederlag i riksdagen. Även i 1924 års val gick dock 

socialdemokraterna dock framåt och de blev åter regering. Under denna regeringsperiod dog 

Hjalmar Branting och ett generationsskifte skedde inom socialdemokratins ledning. Trots detta 

störtades även denna regering 1926.217 Bengt Schüllerquist bekräftar också att socialdemokraterna 

under hela denna period var oförmögna att skapa starka regeringar.218  Wieslander nämner dock 

att det liberala partiet 1923 splittrades över nykterhetsfrågan och majoriteten av partiet därefter 

kallade sig de frisinnade och hade en ny partiledare C. G. Ekman.219 Det var alltså inte bara 

socialdemokraterna som hade problem under 1920-talet. Olyckligtvis för dem så innebar 

liberalernas problem bara att SAP blev ännu mera isolerat 

 

Enligt Schüllerqvist försökte den nya socialdemokratiska generationen också uppnå mer kontroll 

över LO, men misslyckades.220 Detta försök kan antagligen förklaras med begäret att finna 

styrkan att förändra deras situation i riksdagen.  LO var nämligen en möjlig källa för att få flera 

röster. Linderborg nämner också att Per Albin Hansson inte var den ende kandidaten till att bli 

Brantings efterträdare.221  Denna partiledarkonflikt lär ytterligare ha försvagat SAPs lednings 

auktoritet. Enligt Schüllerqvist så tillbringade också det socialdemokratiska partiet denna period 

osäkra på om de borde vända sig bara till arbetarna eller öppna dörren för andra grupper. 
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Dessutom behövde de avgöra om socialism eller demokrati var viktigast för partiet då 

socialismen uppenbarligen inte var tillräckligt för att ge dem majoritet. Beslutet där kom dock 

redan under de första åren på 1920-talet att utfalla bestämt till förmån för demokrati.222 

Lindhagen instämmer också i att socialdemokratin under denna tid var oförmögen att finna ett 

alternativ till de liberala idéerna.223 Dessutom hävdar han växte storfinansens makt snabbt och 

högern kom att bli deras politiska representant vilket innebar att de och liberalerna fann en 

gemensam värdegrund.224 Även Tingsten anser därtill att socialdemokratin vid denna tid saknade 

en specifik krispolitik.225 

 

Socialdemokratin som opposition fram till 1928 

1926 accepterade till slut de frisinnades partiledare Carl Gustaf Ekman att bli regeringsbildare. 

Hans parti var långt mindre än socialdemokraterna, men han fann partier öppna för samarbete 

med honom och använde sig alternativt av socialdemokraterna och de andra borgerliga partierna 

baserat på vad han önskade genomdriva. Samma sak gällde den högerregering som efterträdde 

honom.1928 års val kom också att för första gången på länge ge SAP färre riksdagsplatser.226 

Wieslander bekräftar också att riksdagen under 1920talet började uppdelas i socialdemokrater och 

borgerliga.227 Det var alltså uppenbart att trots dess styrka så var det socialdemokratiska partiet 

fortfarande inte betraktat som en naturlig samarbetspartner. Kanske var det den gamla rädslan för 

socialismen som fortfarande levde kvar eller måhända fanns det fortfarande en ideologisk klyfta 

mellan dem och de borgerliga partierna som bara temporärt kunde överbryggas. Det är förstås 

också möjligt att det helt enkelt var en fråga om dålig personkemi mellan SAPs ledare och de 

mindre extrema borgerliga partierna. Det är dock osannolikt eftersom detta mönster utspelade sig 

under så pass lång tid. Schüllerqvist nämner även att LO under denna tid blev än mer 

självständigt mot partiet och till viss del lät sig påverkas av vänsterpartiet.228 
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