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This dissertation analyzes the concept of democracy as it was used in the official rhetoric of the Swedish Social 

Democratic party ( SAp ) between 1919 and 1939. Theoretically, the dissertation relies on German Begriffsge-

schichte, as put forward by Reinhart Koselleck, and michael Freeden’s theory of ideologies. Together, by sup-

plementing each other, these theories offer a perspective in which concepts are thought of as structures that are 

under contestation and change due to socio-political circumstances. However, the formulation of this change 

takes place in relation to the linguistic praxis of each time-period, and renegotiates the relative constraints of 

established relations between concepts in language. 

The analysis shows that the profound changes in society provided impetus for a continuous renegotiation of 

meanings, allowing concepts to retain their explanatory power under changing circumstances, at the same time 

the SAp needed new ways to express what kind of society the party strived to realize. The SAp had been one of 

the leading forces in the struggle for universal suffrage, and when the bill, giving universal suffrage to men and 

women, was passed in the parliament 1919 this meant a temporary cessation to a long and intensive political 

debate. However, the SAp did not consider the introduction of suffrage reform as the end of full societal democ-

ratization. Rather than seeing the reform as a terminal point, the SAp saw it as the starting point for the struggle 

for full democracy. The SAp did not limit itself to only one concept of democracy but instead used a number of 

composite concepts, such as political democracy and economic democracy. The use of composite concepts 

can be understood as a changing temporalization of democracy. Since parliamentarism and suffrage were seen 

as central components in democracy, the realization of these institutions meant that the concept of democracy 

lost its future dimension. Thus, the usage of composite concepts should be seen as a re-temporalization of 

democracy. The composite concepts pointed forward in time, toward political goals that the SAp envisaged 

realizing in the future. 

Concepts should not be thought of as having cores but rather, as suggested by Freeden, ineliminable fea-

tures. An ineliminable feature is not of logical nature but has a strong cultural adjacency. By analyzing the in-

eliminable components of the concepts of democracy that the SAp used, it is possible to discuss whether 

the composite concepts should be understood as subsets of a whole or as separate concepts. The analysis 

shows that the composite concepts that the SAp used during the first half of the 1920s shared a number of 

ineliminable features, but that the commonality of these features started to disintegrate during the latter half of 

the decade, leading to a rather diversive concept of democracy. During the 1930s the disintegration ceased as 

the party was faced with new circumstances, for example the growing threat of international war and national 

clashes between different social groups. There has always been a close relation between language and society. 

However, the relationship does not follow a simple and clear-cut logic but a complex mixture of various factors at 

different levels, both within language itself and of society. When society develops, language also has to change 

if the ongoing process is to be understood. As this study shows, new circumstances require new arguments 

and thus revised concepts. 

KEyWORDS : collective singulars, composite concepts, conceptual history, cultural democracy, democracy, 

economic democracy, historical time, history, industrial democracy, ineliminable features, interwar years, labor 

history, labor movement, michael Freeden, political democracy, political history, political parties, Reinhart Ko-

selleck, Social Democracy, Swedish history, temporalization of concepts
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Förord
”Hur går det med avhandlingen då?” det är kanske en av de van-
ligaste frågorna en doktorand får under tiden för sin forskarut-
bildning. det är förmodligen också en av de värsta frågorna en 
doktorand får under samma tid. sällan har så få ord orsakat så 
mycket stress och prestationsångest, i alla fall för mig. drygt 
fyra år, ett otal resor fram och tillbaka till arkiv och bibliotek, 
ofattbart många timmars ångest och vånda, och uppenbarligen 
tillräckligt många dagar, månader och år av hårt arbete senare är 
så avhandlingsarbetet till ända. äntligen är boken färdig, och jag 
kan med gott samvete svara ”tack, det har gått bra!”.

det finns i synnerhet två personer som har haft ett avgörande 
inflytande för arbetet med den här avhandlingen, mina hand-
ledare vid mittuniversitetet, svenbjörn kilander och Jonas 
 Harvard. genom att ständigt finnas tillgängliga som bollplank 
för alla mina idéer och infall, och då de aldrig har fått mig att 
känna mig dum för att jag ställt en fråga jag förmodligen borde 
ha vetat svaret på, har de med varm hand lotsat mig genom den 
snårskog det är att skriva en doktorsavhandling. utan dem hade 
inte heller avhandlingsarbetet varit hälften så roligt. Jag vet inte 
hur många gånger mina handledningstillfällen slutat med ett 
peptalk som gjort att jag haft inspiration att arbeta dygnet runt 
en tid framöver. stort tack för goda råd, värdefulla synpunkter 
och all uppmuntran på vägen! 

Ett tack riktas även till min förste handledare roland Anrup 
som bistod med råd och idéer under avhandlingsarbetets första 
två år. Alla kollegor på institutionen för humaniora förtjänar ett 
varmt tack för underhållande fikasamtal, vilka rört allt från slut-
spelshockey till björn ranelids medverkan i melodifestivalen, 
och som gjort tillvaron på institutionen så oerhört trivsam. Jag 
vill också rikta ett stort tack till mina doktorandkollegor vid in-
stitutionen som i hög grad utgjort mitt sociala umgänge under 
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tiden i Härnösand, och som förgyllt min tillvaro under dessa år. 
tack för alla burgarluncher och besök på bitten’s!

under tiden för min forskarutbildning har jag haft privilegiet 
att delta på doktorandkurser vid andra universitet, både inom och 
utom landets gränser. I synnerhet vill jag framhålla de interna-
tionella kurser som anordnats av det begreppshistoriska nätver-
ket the History of political and social concepts group (Hpscg) 
och dess forskarskola concepta : International research school 
in conceptual History and political thought. Att presentera 
mina idéer för avhandlingen som papers på dessa kurser, eller 
vid nätverkets årliga konferenser, har resulterat i en rad viktiga 
överväganden och förändringar. stort tack till alla inblandade.

Ett särskilt tack riktas också till Jussi kurunmäki som var op-
ponent vid mitt slutseminarium. med en kritisk och konstruktiv 
granskning av manuset har Jussi bidragit till avgörande förbät-
tringar.

Jag vill även tacka petra bäckström som avsatt tid för att 
språkgranska slutmanuset till denna avhandling, samt Ilana 
brown som granskat den engelska sammanfattningen och 
avhandlingens abstract. 

Ett varmt tack riktas också till kerstin Ånäs vid mittuniver-
sitetets bibliotek i Härnösand. med ett alltid lika trevligt be-
mötande har hon bidragit med oumbärlig och snabb hjälp när 
det gällt att fjärrlåna in såväl litteratur från andra bibliotek som 
källmaterial från arkiv. personalen på Arbetarrörelsens arkiv och 
bibliotek i stockholm har också bidragit med stort kunnande 
och hjälpsamhet då de hjälpt mig att hitta rätt i deras samlingar 
när jag känt mig förvirrad under mina besök där.

Ekonomiskt stöd har erhållits från gunvor och Josef Anérs 
stiftelse, Helge Ax :son Johnsons stiftelse, ridderstads stiftelse 
för historisk grafisk forskning, stiftelsen Wallenbergstiftelsens 
fond samt sven och dagmar saléns stiftelse.
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Avhandlingsarbete har onekligen en tendens att inkräkta på 
det privata livet, därför riktas ett kollektivt tack till familj och 
vänner utanför akademins värld. det har givit mig stor trygghet 
och glädje att ni ständigt funnits där oberoende av mitt arbete. 
Livet är ju trots allt mer än bara avhandlingsarbete, även om de 
som följt mig de senaste åren kanske har svårt att tro det. 

till sist, men verkligen inte minst, hjärtligt tack Erik för att 
du under dessa år har stöttat mig, haft tålamod med allt mitt prat 
om avhandlingen, och inte minst för att du pendlat upp till mig i 
Norrland, trots att jag oavsiktligt försökte lura dig då jag påstod 
att Härnösand låg vid gävle.

tranås, 25 december 2012 
Anna Friberg





introduktion och  
utgångspunkter

demokrati har länge varit ett av de viktigaste begreppen i den 
politiska debatten. Ingen politiker, åtminstone i västvärlden, har 
råd att framstå som, eller bli kallad, ”odemokratisk”.1 I sverige 
har rösträttsreformen 1919/1921, såväl inom vetenskapen som 
i vardagliga diskussioner, ofta betraktats som slutet på strävan 
 efter den demokrati som 1800-talets rösträttsrörelser kämpade 
för. detta betyder att berättelser om vad som kan benämnas 
”sveriges demokratisering” har redogjort för folkrörelsernas 
kamp för allmän och lika rösträtt samt de föregående riksdags-
debatterna. där tar ofta berättelsen slut vilket betyder att ”demo-
krati” i princip har uppfattats som ekvivalent med rösträtt.2 det 
finns emellertid anledning att ifrågasätta denna traditionella 

1. Russell L. Hanson har hävdat att det i dag råder en ”demokratisk hegemoni”, det vill säga att 

det föreligger konsensus kring demokratins önskvärdhet och vikt. Russell L. Hanson, ”Democ-

racy”, i Terence Ball, James Farr & Russell L. Hanson ( red. ), Political Innovation and Conceptual 

Change, Cambridge University press, Cambridge, 1989, s. 68. För liknande resonemang se 

Uffe Jakobsen & morten Kelstrup, ”Studiet af demokrati og demokratisering”, i Uffe Jakobsen & 

morten Kelstrup ( red. ), Demokrati og demokratisering : Begreber og teorier, politiske Studier, 

Köpenhamn, 1999, s. 13 ; Victor Lundberg, Folket, yxan och orättvisans rot : Betydelsebildning 

kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–1902, h :ström - 

Text & Kultur, Umeå, 2007, s. 15 ; milja Kurki, ”Democracy and Conceptual Contestability : Re-

considering Conceptions of Democracy in Democracy promotion”, International Studies Re

view 12/3 :2010, s. 362 ; Jeppe nevers, Fra skældsord til slagord : Demokratibegrebet i dansk 

politisk historie, Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2011, s. 9f.

2. Se till exempel Stig Hadenius ( red. ), Kring demokratins genombrott i Sverige, Wahlström 

& Widstrand, Stockholm, 1966 ; Anders Björnsson ( red. ), Från undersåte till medborgare : Om 

svenska folkets demokratiska traditioner, Ordfront, Stockholm, 1981 ; ingemar norrlid, Demo

krati, skatterättvisa och ideologisk förändring : Den kommunala självstyrelsen och demokratins 

genombrott i Sverige, Liber/Gleerup, Lund, 1983 ; Katarina Alexius, Politisk yttrandefrihet : En 

studie i lagstiftning och praxis under demokratins genombrottstid, institutet för rättshistorisk 

forsk ning, Uppsala universitet, Uppsala, 1997 ; Stefan Olsson, Den svenska högerns anpass

ning till demokratin, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2000. 
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uppfattning och den bild av ”demokrati” som skildras i de be-
rättelser som slutar i början av 1920-talet. som exempel kan 
framhållas att det 1922 genomfördes en folkomröstning om ett 
eventuellt rusdrycksförbud, trots att sverige vid den tidpunkten 
hade genomfört den allmänna och lika rösträtten såväl institutio-
nellt som i praktiken. detta kan därmed betraktas som ett tecken 
på att de politiska mekanismerna fortfarande var under debatt, 
och att det samhälle som uppfattades som en ”demokrati” inte 
ansågs vara genomfört fullt ut. 

Inom sveriges socialdemokratiska arbetareparti ( sAp ) finns 
en tradition av att betrakta ”demokrati” som någonting mer än 
endast en form för politiskt beslutsfattande. det socialdemokra-
tiska partiet har gång efter annan påpekat vikten av en utvidg-
ning av vad som benämnts som ”de demokratiska principerna” 
och de rättigheter dessa anses medföra. partiets ideologiska 
bekännelse till socialismen, och till ”demokratin” som dess hu-
vudprincip, har emellertid skapat en motsättning. socialismens 
betonande av solidaritetsprincipen har av partiet ofta tolkats som 
en jämlikhetsprincip. detta har inneburit att det ständigt funnits 
möjligheter för medborgarna att ställa ytterligare krav på ett så 
kallat ”demokratiskt” samhälle då det alltid går att eftersträva 
mer jämlikhet. därmed blir den socialdemokratiska ”demokra-
tiseringen” av samhället ett ständigt pågående och odefinierat 
projekt.3 

språk och politik har alltid varit nära sammanlänkade enti-
teter. det politiska kan i hög grad förstås som ett flöde av kom-
munikativa handlingar mellan olika individer och grupperingar, 
till exempel mellan politiker, massmedia och medborgare.4 som 

3. Jämför Anders isaksson, Per Albin : 3. Partiledaren, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 

1996, s. 71, 190. 

4. Willibald Steinmetz, ”new perspectives on the Study of Language and power in the Short 
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statsvetaren Nicklas Håkansson formulerat det : ”kommunika-
tionen – det symboliska utbytet av mening – är oundgänglig i 
det politiska livet. politik är till stor del kommunikation.”5 det 
är nödvändigt för ett politiskt parti att delta i det offentliga sam-
talet, samtidigt som medborgarna behöver ta del av budskapen 
från partierna för att kunna ta ställning och rösta i politiska val. 
det hörs i detta sammanhang dagligen referenser till demokrati, 
exempelvis rörande utbildningsväsendets tillgänglighet, avskaf-
fandet av fattigdom eller kriget mot terrorism. Vid en längre till-
bakablick finns mer förvånansvärda användningar av begreppet, 
till exempel kallade den kinesiska författningen 1949 kina för 
en ”demokratisk diktatur”, sovjetunionen benämndes i termer 
av ”folkdemokrati”, och Hitler stämplade sitt tredje rike som en 
”germansk demokrati”.6 begreppet förefaller ha uppfattats som 
positivt och legitimerande. Vad som emellertid har saknats, och 
fortfarande saknas, är en universell tolkningsram för dess inne-
håll.7 Vad betyder begreppet demokrati? Någon kanske svarar 
att demokratibegreppets betydelse är självklar och uppenbar ; 
den kommer ur de grekiska orden δήμος ( demos ) som betyder 
folk, och κράτος ( kratos ) som betyder styre. demokrati skul-
le således betyda folkstyre. detta är givetvis korrekt, sett rent 
språkhistoriskt, men vilka är folket och vad skall de styra över? 
dessa frågor, och de oklarheter som mängden potentiella svar 

Twentieth Century”, i Willibald Steinmetz ( red. ), Political Languages in the Age of Extremes, 

Oxford University press, Oxford, 2011, s. 4f.

5. nicklas Håkansson, Valretorik : Om politiskt språk i partipropagandan, Statsvetenskapliga 

institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 1999, s. 9.

6. Jeppe nevers, ”Et flyende orienteringspunkt : Om demokratibegrebet i dansk mellemkrigstid”, i 

Thomas Wegener Friis & Kristine midtgaard ( red. ), Diktatur og demokrati : Festskrift til Kay Lund

greenNielsen, Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2010a, s. 167.

7. Demokratibegreppet är ett typexempel på vad filosofen W. B. Gallie benämnde som an es

sentially contested concept. W. B. Gallie, ”Essentially Contested Concepts”, Proceedings of 

the Aristotelian Society 56/1 :1956, s. 184ff.
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medför, innebär att demokratibegreppet alltid har varit, och för-
modligen alltid kommer att vara, omstritt. pierre rosanvallon, 
professor i det politiskas moderna och samtida historia vid col-
lège de France, har beskrivet det i följande ordalag :

demokratins drift vind för våg är förknippad med ett sökande och en 

otillfredsställelse som inte enkelt låter sig förklaras. detta måste vara ut-

gångspunkten för varje försök att förstå vad demokrati är ; historien om en 

förlorad illusion och historien om en obestämbarhet är oupplösligt sam-

manbundna.8

Vad rosanvallon belyser i citatet ovan tangerar i hög grad vad 
föreliggande avhandling handlar om, det vill säga strävan efter 
en ”fullständig demokrati”. En demokrati som aldrig låter sig 
fångas i en strikt definition och som därför alltid pekar framåt 
mot ett oklart, och därmed ouppnåeligt, mål. 

Syfte

syftet med föreliggande avhandling är att analysera relationen 
mellan språklig förändring och samhällsförändring i allmänhet, 
och socialdemokratiskt språkbruk och ideologisk förändring i 
synnerhet. I fokus för studien står det socialdemokratiska demo-
kratibegreppet, så som det användes i partiets officiella språk-
bruk under perioden 1919–1939. det svenska politiska språket 
är rikt och innehåller ett flertal omstridda begrepp. I modern tid 
intar dock demokratibegreppet en särställning då ingen tycks 
kunna vara motståndare till vad som benämns som ”demokrati” 

8. pierre Rosanvallon, Demokratin som problem, Tankekraft, Hägersten, 2009, s. 20.
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eller ”demokratiska reformer”. på grund av begreppets positiva 
särställning bland andra politiska begrepp har kampen om dess 
definition länge varit viktig. För det socialdemokratiska partiet 
har begreppet sedan partiets start varit ett av de mest centrala, 
vilket bland annat uttrycks i partinamnet.9 Inom det socialde-
mokratiska språkbruket har ”demokrati” tangerat i princip alla 
samhällsområden, från det ekonomiska till det andliga och kul-
turella. det är ett begrepp som knutits explicit till såväl partiets 
konkreta dagspolitiska reformer som till dess övergripande och 
långsiktiga samhällsmål. Inom historieforskningen har stundtals 
en idé förts fram om en socialdemokratisk hegemoni över den 
svenska politiken.10 denna har emellertid utmanats och kriti-
serats för att vara alltför onyanserad.11 även om tanken på en 
socialdemokratisk hegemoni avvisas är det rimligt att anta att 
partiet genom sin långa tid vid makten har haft en unik position 
att påverka det politiska språket i allmänhet. En analys av det so-
cialdemokratiska demokratibegreppet är således en god start för 
att förstå förändringar av det svenska politiska språket i vidare 
bemärkelse.

utöver frågan om språklig förändring och samhällsförändring 

9. Emellertid bör ”socialdemokrati” inte förväxlas med ”social demokrati” då det förra är att be-

trakta som ett egennamn medan det senare är ett omstritt begrepp.

10. Se till exempel Jay m. Winter, ”Socialism, Social Democracy and population Questions in 

Western Europe : 1870–1950”, Population and Development Review : Supplement : Popula

tion and Resources in Western Intellectual Traditions 14/1988 ; Kristina Boréus, Högervåg : 

Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969–1989, Tiden, Stockholm, 1994 ; 

Tomas Jonsson, ”Att anpassa sig efter det möjliga” : Utsugningsbegreppet och SAP :s ideolo

giska förändringar 1911–1944, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs univer-

sitet, Göteborg, 2000 ; Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia : Historieskrivning 

som ideologisk maktresurs 1892–2000, Atlas akademi, Stockholm, 2001. 

11. Se exempelvis Bo Rothstein, ”State and Capital in Sweden : The importance of Corporat-

ist Arrangements”, Scandinavian Political Studies 11/3 :1988, i synnerhet s. 248–252 ; Anna 

Friberg, ”Kampen om historien : Tre skildringar av den svenska fackföreningsrörelsen studerade 

utifrån ett socialdemokratiskt hegemoniperspektiv”, Socialhistoria i Linköping 21 :2007.
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bidrar avhandlingen också till den för begreppshistorien viktiga 
diskussionen huruvida begrepp har någon inneboende betydel-
sekärna eller om dess mening( ar ) är betingad( e ) av yttre orsaker. 
För att komma åt denna fråga betraktas demokratibegreppet som 
ett sammansatt begrepp, det vill säga ett begrepp bestående av 
flera delar. genom att analysera de olika delarna av begreppet 
kan en diskussion föras kring mekanismerna för sammansatta 
begrepp, med andra ord hur begrepp bestående av olika delar 
bör förstås i relation till helheten. 

genom att visa på mångfalden av användningsområden för 
demokratibegreppet söker undersökningen att historisera be-
greppet som det använts inom det socialdemokratiska partiet. 
För att undvika att på förhand definiera begreppet har arbetet 
med avhandlingen inte utformats efter några hypoteser om vad 
”demokrati” kan ha betytt under undersökningsperioden, utan i 
stället har de historiska aktörernas uttalanden om ”demokrati” 
analyserats i ljuset av sin samtid.12 då syftet med föreliggande 
avhandling är att analysera relationen mellan språklig föränd-
ring och samhällsförändring, genom en studie av det socialde-
mokratiska partiets användning av demokratibegreppet, blir den 
övergripande problemformuleringen : Vad säger den socialde-
mokratiska använingen av demokratibegreppet om förhållandet 
mellan partiets utveckling och den sociala och politiska föränd-
ringen i samhället i allmänhet? undersökningen har strukture-

12. En av begreppshistoriens förgrundsgestalter, Reinhart Koselleck, har betonat vikten av att 

politiska konflikter tolkas och förstås utifrån den tid de utspelade sig i. Detta betyder att be-

greppshistoria som historiedisciplin endast är intresserad av de politiska och sociala omstän-

digheter som är begreppsligt artikulerade. Begreppshistorien kan därmed sägas tolka historien 

genom dess begrepp, även om begreppen fortfarande används så måste de behandlas på basis 

av dess dåtida definitioner och meningar. Reinhart Koselleck, ”Begriffsgeschichte and Social 

History”, i Futures Past : On the Semantics of Historical Times, Columbia University press, new 

york, 2004a, s. 80, 86.
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rats utifrån ett antal centrala frågeställningar : Hur förändrades 
det socialdemokratiska demokratibegreppet när den allmänna 
och lika rösträtten vunnits? I vilken relation stod demokratibe-
greppet till andra begrepp inom det socialdemokratiska språk-
bruket? Hur användes det socialdemokratiska demokratibegrep-
pet för att motivera olika ståndpunkter och åtgärder? 

Avgränsningar och kategoriseringar

den första avgränsningen för undersökningen rör valet av tids-
period. då demokratibegreppet traditionellt definieras i termer 
av rösträtt är det en god startpunkt att börja undersökningen 
efter förverkligandet av den allmänna och lika rösträtten. röst-
rättsreformen 1919/1921 kan visserligen betraktas som kulmen 
på 1800-talets demokratiseringsprocess, men den kan samtidigt 
ses som startpunkten för en intensifierad kamp om demokratibe-
greppets innehåll. Visserligen dröjde det till 1921, då rikdagen 
godkände reformen för andra gången, innan den trädde i kraft. 
dock kan denna omröstning i hög grad betraktas som en forma-
litet, det var något som ansågs avklarat och gjordes således inte 
längre till föremål för debatt i någon större utsträckning. detta 
gör att frågan om rösträtten inte kommer att behandlas i förelig-
gande avhandling.13 mellankrigstiden kan generellt sett sägas ha 
varit en av de mer turbulenta perioderna i det moderna sveriges 

13. Det bör förvisso framhållas att, vad som av historikern Josefin Rönnbäck benämns som, 

”politikens genusgränser” inte kom att suddas ut i och med rösträttsreformen då kvinnor ute-

stängdes från politiken med hjälp av andra medel än rösträtten. Josefin Rönnbäck, Politikens ge

nusgränser : Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 

1902–1921, Atlas akademi, Stockholm, 2004. Se även Kjell Östberg, Efter rösträtten : Kvinnors 

utrymme efter det demokratiska genombrottet, B. Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 1997 ; 

Gunnela Björk, Att förhandla sitt politiska medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska ak

törer i Örebro 1900–1950, Arkiv, Lund, 2000.
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historia, med omfattande samhälleliga förändringar och period-
vis hårda konfrontationer mellan olika samhällsgrupper.14 då 
en av utgångspunkterna för begreppshistoria är att begrepp för-
ändras under perioder av stora samhällsförändringar motiveras 
ytterligare valet av tidsperiod.15 den empiriska undersökningen 
avslutas med samlingsregeringens tillträde i december 1939. 
den politiska borgfred som slöts i och med kriget innebar att 
det yttre hotet dominerade den svenska politiken. de inrikespo-
litiska motsättningarna sattes åt sidan då frågan om hur sverige 
skulle kunna hållas utanför kriget blev allt viktigare. de ofta 
häftiga ideologiska debatter som präglade 1920- och 1930-talet 
tonades ned till förmån för frågor av mer praktisk natur, och där-
med försvann den inrikespolitiska debatten om vad som beteck-
nades som ”demokratins” beskaffenhet.

Fokus för undersökningen är den nationella arenan vilket 
betyder att vad som benämnts som ”kommunal demokrati” 
inte analyseras. detta begrepp kan emellertid förstås som en 
mindre version av vad som betecknats som svensk ”demokra-
ti”, och sAp :s användningar av ”kommunal demokrati” har i 
stort sett varit liktydiga med de som rört den nationella arenan. 
med liknande motivering analyseras inte heller sveriges rela-
tioner med andra nationer. Vad som benämnts som ”interna-
tionell  demokrati” kan i hög grad förstås som en större variant 

14. Rolf Torstendahl, ”Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling”, Arbetarhistoria 

37–38/1–2 :1986, s. 10f ; Rolf Torstendahl, ”Teknologi och samhällsutveckling 1850–1980”, i 

Thorsten nybom & Rolf Torstendahl ( red. ), Byråkratisering och maktfördelning, Studentlitteratur, 

Lund, 1989, s. 92ff ; Thorsten nybom, ”Samhällsformation och samhällsorganisation i Sverige 

1890–1975”, i Thorsten nybom & Rolf Torstendahl ( red. ), Byråkratisering och maktfördelning, 

Studentlitteratur, Lund, 1989, s. 115f ; Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel : SAP :s 

väg till makten, Tiden, Stockholm, 1992, s. 30ff.

15. Reinhart Koselleck, ””Neuzeit” : Remarks on the Semantics of modern Concepts of move-

ment”, i Futures Past : On the Semantics of Historical Times, Columbia University press, new 

york, 2004d.
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av den ”demokrati” som det talats om på nationell nivå. Inte 
heller  användningar av ”partidemokrati” är föremål för analys. 
trots att detta stundtals varit en viktig fråga för sAp har ämnet 
 varit av praktisk och organisatorisk art snarare än av teoretisk 
 eller ideologisk. det har varit förverkligandet av ”demokrati” 
i  sverige som varit fokus för socialdemokratins användning av 
demokratibegreppet. 

Emellertid har demokratibegreppet inte varit något exklu-
sivt socialdemokratiskt begrepp, vilket betyder att också andra 
politiska partier använt det i sitt språkbruk.16 då föreliggande 
avhandling fokuserar på det socialdemokratiska partiet kommer 
dock andra partier endast att behandlas kortfattat, till exempel i 
samband med debatter med sAp i riksdagen. I synnerhet sökte 
sAp att positionera sig mot partiets vänsteropposition då dessa 
partier stundtals uppfattades som ”odemokratiska”.17

som framkommit söker undersökningen att historisera snara-
re än att definiera. genom att belysa demokratibegreppet i ljuset 

16. Ur forskningen om högerns inställning till demokrati framträder en bild där partiet utåt sett, 

av partistrategiska skäl, accepterat den ”demokrati” som parlamentarismen tillsammans med 

rösträttsreformerna uppfattades som, men att det inom partiet fanns en fortsatt skeptisk inställ-

ning till densamma. Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism och liberalism : Idébrytningar 

inom högern och bondepartierna 1918–1934, Svenska bokförlaget, Stockholm, 1969 ; Olsson 

2000 ; Torbjörn nilsson, Mellan arv och utopi : Moderata vägval under 100 år, 1904–2004, 

Santérus, Stockholm, 2004. i forskningen om kommunismens uppfattning av ”demokrati” har 

Håkan Holmberg visat att det svenska kommunistpartiet betraktade en ”fullständig demokrati” 

som ett samhälle präglat av klasslöshet där staten spelat ut sin roll. Detta innebar att de kommu-

nistiska partierna i Västeuropa verkade under en ordning som de själva inte erkände som ”demo-

kratisk”. Håkan Holmberg, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati : De svenska kommunisterna och 

demokratifrågan 1943–1977, Uppsala universitet, Uppsala, 1982. Se även per meurling, Kom

munismen i Sverige, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1950 ; Kent Lindkvist, Program och 

parti : Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917–72, 

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Lund, 1982.

17. Dessutom fanns ett tämligen kontinuerligt flöde av personer mellan de olika arbetarepartier-

na, vilket gjorde att det socialdemokratiska partiet strävade efter att markera skillnaden mellan 

det egna partiet och de till vänster om det.
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av dess historia kan kunskap genereras om dess betydelser un-
der olika historiska tidpunkter. därför har arbetet med avhand-
lingen utgått från en övergripande problemformulering i stället 
för på förhand uppställda definitioner av demokratibegreppet. 
de kategoriseringar som gjorts i avhandlingen kommer ur kon-
kreta begreppsanvändningar från det socialdemokratiska partiet. 
då begreppshistoria, precis som all annan historievetenskap, är 
en empirisk vetenskap kan endast de debatter och diskussioner 
som empiriskt kan beläggas som socialdemokratiska debatter 
om ”demokrati” analyseras.18 detta innebär att diskussioner om 
till exempel genus eller etnicitet faller utanför analysen då det i 
källmaterialet saknas underlag för sådana analyser. Frågan om 
kvinnors rättigheter fanns implicit i sAp :s generella språkbruk 
angående till exempel jämlikhet, medan den explicita debatten 
framför allt fördes av det socialdemokratiska kvinnoförbundet 
och diskuterades i tidskriften Morgonbris. Eftersom fokus för 
avhandlingen är det socialdemokratiska partiet, inte dess kvin-
no- eller ungdomsförbund, faller detta material emellertid utan-
för undersökningen.

periodisering och karaktäristik av tidsperioden 

Avhandlingens empiriska undersökning sträcker sig från riks-
dagens omröstning om den allmänna och lika rösträtten den 24 
maj 1919 till samlingsregeringens tillträde i december 1939. 
då språket är något som förändras långsamt och gradvis finns 
inga fasta brytpunkter som på ett enkelt sätt kan styra undersök-
ningens periodisering. snarare än att tala om brytpunkter är det 
rimligare att diskutera språklig förändring i termer av olika fas-

18. För en mer utförlig diskussion om den metod som använts se ”Källmaterial och urval”. 
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er, eller tidsrum, som glider in och ut ur varandra. I princip är det 
därför möjligt att betrakta hela tidsperioden 1919 –1939 som ett 
enda tidsrum där begreppen gradvis förändrades. de femårspe-
rioder som analyseras i föreliggande avhandling bör således inte 
betraktas som tydligt avgränsade tidpunkter, utan i stället som 
hållpunkter i historien där den historiska förändringen hos det 
socialdemokratiska demokratibegreppet synliggörs. 

 I den tyske historikern reinhart kosellecks texter betonas 
vikten av flera samtida temporaliteter, där det diakrona bör 
 förstås som flera överlappande lager av tid, vilka löper bredvid 
varandra, med olika varaktighet och ursprung.19 Varje politiskt 
begrepp består av tre typer av element : ett som ingriper i nuet, 
ett prognostiserande element, samt ett element av varaktighet 
från det förflutna. det här betyder att begreppslig mening inte 
förändras kronologiskt där en mening följer en annan, sna-
rare samexisterar olika meningar och hamnar i konflikt med 
varandra, och de bildar tillsammans en synkron mångfacet-
terad struktur bestående av flera tidslager. tillsammans utgör 
de synkrona meningarna ett begrepps diakrona historia, men 
 samtidigt återfinns det diakrona elementet inom själva begrep-
pet, det vill säga som en strukturell relation mellan det för-
flutna, nutiden och framtiden.20 detta innebär att analysen av 

19. Så långt finns likheter mellan Kosellecks idé om olika lager av historisk tid och den teori om 

la longue durée som Fernand Braudel presenterade 1958. En liknande tankegång genomsyra-

de även Braudels Medelhavet där han argumenterade för olika förhållningssätt till det förflutna. 

Fernand Braudel, ”History and the Social Sciences : The Longue Durée”, i On History, University 

of Chicago press, Chicago, 1980 ; Fernand Braudel, Medelhavet och medelhavsvärlden på 

Filip II :s tid, Alhambra, Furulund, 1997. Skillnaden mellan Koselleck och Braudel är att där Brau-

del arbetade med en ontologisk uppdelning mellan de olika tidslagren var Koselleck intresserad 

av interaktionen mellan de olika lagren. niklas Olsen, History in the Plural : An Introduction to 

the Work of Reinhart Koselleck, Berghahn Books, Oxford, 2012, s. 143.

20. Jämför Helge Jordheim, ”Thinking in Convergences : Koselleck on Language, History and 

Time”, Ideas in History 2/3 :2007 ; Helge Jordheim, ”Does Conceptual History Really need a 
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språket och de historiska begreppen får karaktären av en fly-
tande kronologi.21

1919–1939

tidsperioden 1919–1939 var ett omvälvande skede, såväl inter-
nationellt som nationellt. Internationellt präglades denna tid av 
en politisk instabilitet där den fred som slutits efter första världs-
kriget syntes allt bräckligare. också i sverige var det en period av 
osäkerhet vilket inom politiken synliggjordes av den så kallade 
vågmästarpolitiken. då begrepp inte skapas i ett vakuum, utan 
i mötet mellan språk och samhälle, var detta således en tid där 
de politiska begreppen var under kontinuerlig omförhandling. 
genom omvälvande samhällsförändringar uppstod nya frågor 
där begreppen användes för att diskutera vilken typ av samhälle 
som skulle byggas.

generellt sett präglades det tidiga 1920-talet av en framtidsop-
timism, och i vågorna efter första världskrigets slut upprättades 
en rad konstitutionella demokratier i Europa där Weimarrepubli-
ken kan sägas ha utgjort ett typexempel med ett parlamentariskt 
system och medborgerliga fri- och rättigheter. tiden karaktärise-
rades av en optimism kring demokratins genomslag. 1921 skrev 
den brittiske politikern James bryce att det rådde en universell 
acceptans av demokratin som styrelseform.22 

Theory of Historical Times?”, Contributions to the History of Concepts 6/2 :2011 ; Helge Jord-

heim, ”Against periodization : Koselleck’s Theory of multiple Temporalities”, History and Theory 

51/2 :2012.

21. Begreppshistoriens flytande kronologi har uppmärksammats av Jeppe nevers som föresla-

git termerna tidsrum eller händelseförlopp för att diskutera språklig förändring. nevers 2010a, s. 

170. Föreliggande avhandlings periodisering möjliggör, till skillnad från en tematisk uppdelning, 

en synkron jämförelse av de sammansatta demokratibegreppen, något som blir centralt i den 

avslutande delen där frågan om demokratibegreppets eventuella pluralisering diskuteras.

22. James Bryce, Modern Democracies, macmillan, London, 1929, s. 4.
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Nationernas förbund lyckades till en början att bibehålla fre-
den men dess auktoritet sattes heller inte på prov då inget av orga-
nisationens beslut gick emot någon stormakt. I Europa konkur-
rerade de politiska partierna med varandra och då proportionella 
valmetoder, som fördelade platserna i de nationella parlamenten 
i förhållande till partiernas valresultat, skapade nationella par-
lament bestående av ett stort antal partier var det ofta svårt att 
bilda stabila regeringar. de demokratiska principerna tycktes så-
ledes inte kunna ena nationerna, utan snarare föreföll de leda till 
splittringar. Efter 1918 fanns det knappast några länder där den 
genomsnittliga regeringen varade längre än ett år. detta möjlig-
gjorde för olika former av diktatoriska regimer att gripa makten 
vilket gav upphov till diskussioner rörande ”demokratins kris”. 
I Italien övertog mussolinis parti makten i oktober 1922 vilket 
ledde till upprättandet av en fascistisk diktatur, i ryssland hade 
1919 den kommunistiska internationalen komintern upprättats 
och 1922 bildades sovjetunionen. på pappret var sovjetunionen 
en förbundsstat sammansatt av självständiga och jämlika repu-
bliker, men i praktiken förflyttades allt mer makt från de olika 
territorierna till moskva. Efter Lenins död 1924 tycktes nationen 
först öppnas för en friare diskussion, men efterhand övertog sta-
lin den auktoritativa plats som Lenin efterlämnat. stalins maktö-
vertag ledde till ett övergivande av den nya ekonomiska politik 
som Lenin lanserat och införandet av detaljerade och tvingande 
femårsplaner. dessutom genomfördes tvångsförflyttningar där 
miljoner människor deporterades till fångläger. 

I oktober 1929 inträffade den börskrasch i New york som 
skulle få påverkan på hela Västvärldens ekonomi då usA i 
hög grad var motorn i den internationella ekonomin. Hela Eu-
ropa drabbades, liksom usA, av hög arbetslöshet och minskad 
industriproduktion. krisen fick inte endast ekonomiska konse-
kvenser utan hade också stor social och politisk påverkan, till 
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exempel gav den luft åt uttalat anti-demokratiska styren som ar-
gumenterade för nationell upprustning och självförsörjning. Na-
tionalismen synliggjordes i de nya ideologier som fick fäste un-
der mellankrigsperioden, det vill säga fascism, kommunism och 
nazism. I tyskland ledde den ekonomiska krisen till en rekord-
hög arbetslöshet vilken i förlängningen möjliggjorde för Hitler 
och det nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet ( NsdAp ) att 
överta makten 1933, samma år lämnade landet också Nationer-
nas förbund. Hitlers tillträde som rikskansler innebar slutet för 
Weimarrepubliken som vid tiden blivit allt svagare på grund av 
stora partisplittringar. 

de fundament som mellankrigstidens fred byggdes på, Lo-
carnoavtalet och Nationernas förbund, visade sig båda vara otill-
räckliga. Locarnoavtalet sades upp av Hitler 1936 med hänvis-
ning till att en biståndspakt mellan Frankrike och sovjetunionen 
försökt kränka avtalet genom att inringa tyskland. Nationernas 
förbund saknade reella maktresurser, till exempel i form av en 
egen militär styrka, och kunde därför inte ingripa mot överträ-
delser mot förbundsakten. 1936 startade det spanska inbördes-
kriget vilket innebar ett krig mellan landets högerkrafter, hu-
vudsakligen representerade inom armén, kyrkan, godsägare och 
industrikapitalister, och vänstersympatisörer inom regeringen. 
För att isolera konflikten upprättades ett fördrag om icke-in-
blandning vilket emellertid snart kränktes av Italien, tyskland 
och sovjetunionen som alla sände frivilliga att bistå i kampen. 
den fredsoptimism som genomsyrade det internationella läget 
i början av tidsperioden kom således snart att förbytas mot en 
ökad nationalism och militär aggression.23

23. Thomas Hugh, Spanska inbördeskriget, Rabén & Sjögren i samarbete med Utrikespolitiska 

institutet, Stockholm, 1978 ; James T. Kloppenberg, Uncertain Victory : Social Democracy and 

Progressivism in European and American Thought, 1870–1920, Oxford University press, new 
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Avhandlingens första undersökningsperiod rör åren 1919 till 
1924. sverige var i början av 1900-talet en nation med en kraftigt 
växande industri, och i och med detta en ökande industriarbetar-
klass. När hela Västeuropas konjunktur plötsligt vände nedåt på 
grund av första världskriget innebar det en hög arbetslöshet och 
stora oroligheter på den svenska arbetsmarknaden vilket även 
präglade tiden efter krigsslutet.24 Inom det socialdemokratiska 
partiet fanns erfarenheterna av 1917 års partisplittring färskt i 
minnet. splittringen fick till en början negativ effekt för moder-
partiet gällande antalet väljare, men vid 1920 års val började 
sveriges socialdemokratiska vänsterparti att tappa i antal väljar-
röster. under resten av 1920-talet fick de olika partierna till vän-
ster om sAp aldrig mer än 14 procent av arbetarrösterna vilket 
bara gav dem en marginell politisk betydelse i riksdagen.25 

I internationell jämförelse framstår socialdemokratins ut-
veckling i sverige som mycket lik den i danmark där social-
demokratiet sedan 1905 upprättat ett samarbete med radikale 
Venstre. de danska socialdemokraterna saknade, i likhet med 

york, 1986 ; martin Kitchen, Europe Between the Wars : A Political History, Longman, London, 

1988 ; Juhani paasivirta, Finland and Europe : The Early Years of Independence 1917–1939, 

SHS, Helsingfors, 1988 ; John Kenneth Galbraith, Den stora börskraschen, Ordfront, Stockholm, 

1997 ; mark mazower, Den mörka kontinenten : Europas nittonhundratals historia, Daidalos, 

Göteborg, 2000 ; E. H. Carr, The Twenty Years’ Crisis 1919–1939, palgrave macmillan, Bas-

ingstoke, 2001 ; piers Brendon, Den mörka dalen : Panorama över 1930talet, norstedt, Stock-

holm, 2002 ; Geoff Eley, Forging Democracy : The History of the Left in Europe, 1850–2000, 

Oxford University press, Oxford, 2002 ; Donald Sassoon, Hundra år av socialism : Vänstern i 

Europa under 1900talet, Atlas, Stockholm, 2002 ; Klas-Göran Karlsson, Europa och världen 

under 1900talet, Liber, Stockholm, 2003 ; Antony Beevor, Spanska inbördeskriget, Historiska 

media, Lund, 2006 ; Sheri Berman, The Primacy of Politics : Social Democracy and the Making 

of Europe’s Twentieth Century, Cambridge University press, Cambridge, 2006.

24. Lars magnusson, ”Den svenska arbetslösheten i ett längre perspektiv”, Ekonomisk debatt 

28/1 :2000.

25. Karl molin, ”partistrid och partiansvar”, i Klaus misgeld, Karl molin & Klas Åmark ( red. ), 

Socialdemokratins samhälle 1889–1989 : SAP och Sverige under 100 år, Tiden, Stockholm, 

1989.
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sAp, en stark vänsteropposition då inte heller den danska vän-
sterutbrytningen hade resulterat i något parti med egentlig po-
litisk makt. I Norge var däremot utvecklingen en annan, där 
saknade Arbeiderpartiet ett samarbete med det liberala Venstre. 
I stället växte en syndikalistisk opposition fram vilken 1918 tog 
makten i partiet. det följande året gick Arbeiderpartiet med i 
komintern samtidigt som partiets mer moderata gren bröt sig 
ur och bildade ett reformistiskt socialdemokratiskt parti. 1923 
lämnade Arbeiderpartiet den kommunistiska rörelsen varpå en 
vänsterfraktion bröt sig ur och bildade Norges kommunistpar-
ti.26 också i tyskland, där liberalismen var svag och borgerlig-
heten dominerades av en nationalistisk konservatism, skedde 
en utbrytning ur det socialdemokratiska moderpartiet. Liksom 
i Norge blev utbrytarpartiet en ständig utmanare till socialde-
mokratin gällande arbetarrösterna. som historikern karl molin 
visat bidrog en reforminriktad liberalism till att de socialdemo-
kratiska partisprängningarna gynnade den reformistiska social-
demokratin.27 

den 10 mars 1920 tillträdde den första rent socialdemokra-
tiska regeringen under ledning av Hjalmar branting, en reger-
ing vars bas utgjordes av cirka en tredjedel av vardera kammare. 
regeringen brantings regeringsprogram var dock begränsat och 
uppvisade oklarheter kring partiets framtidsperspektiv. på hös-
ten samma år förlorade det socialdemokratiska partiet makten 
och ersattes av en expeditionsministär då inget av de politiska 
partierna önskade att ta regeringsansvaret.28 I valet efter 1921 

26. Sassoon 2002, s. 49 ; Francis Sejersted, Socialdemokratins tidsålder : Sverige och Norge 

under 1900talet, nya Doxa, nora, 2005, s. 80ff.

27. molin 1989. Se även Gregory m. Luebbert, ”Social Foundations of political Order in inter-

war Europe”, World Politics 39/4 :1989.

28. Björn von Sydow, Parlamentarismen i Sverige : Utveckling och utformning till 1945, Gidlunds 

förlag, Hedemora, 1997, s. 132–147. Se även Gunnar Gerdner, Parlamentarismens kris i Sverige 



27

års införande av den allmänna och lika rösträtten fick sAp 39,4 
procent av rösterna vilket åter gav dem regeringsmakten, men 
generellt karaktäriserades det tidiga 1920-talet av en politisk in-
stabilitet och minoritetsparlamentarism där socialdemokratiska 
och borgerliga regeringar avlöste varandra.29 

Avhandlingens andra fas sträcker sig från 1925 till 1929. Eu-
ropas socialdemokratiska partier, som hade fått en ny politisk 
position under första världskriget, då de inte längre betraktades 
som inre fiender till nationen, sökte allt mer en bredare opinion 
än endast arbetarna. under världskriget hade arbetarretoriken 
bytts ut mot ett patriotiskt och nationellt tilltal. till exempel 
använde det tyska socialdemokratiska partiet ( spd ) starka na-
tionella referenser med förhoppningen att nationalismen skulle 
stärka partiet och fylla glappet mellan arbetarna och resten av 
nationen.30 snarare än att betona klasskampen eftersträvade de 
socialdemokratiska partierna att framstå som ett folkets parti. I 
sverige manifesterades detta i per Albin Hanssons folkhemstal 
från 1928, där Hansson också argumenterade för en förståelse av 
”demokrati” som något mer än ett politiskt system för besluts-
fattande.31 

de socialistiska partierna i Europa fokuserade allt mer på en 
reformation av det rådande systemet snarare än en våldsam och 
samhällsomstörtande revolution. de reformistiska idéer som 
Eduard bernstein lanserat i kontrast till karl kautskys ortodoxa 
marxism, och som tidigare förkastats av den tyska socialdemo-

vid 1920talets början, Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1954.

29. Berman 2006, s. 152–176.

30. Sassoon 2002, s. 58 ; Berman 2006, s. 88f.

31. per Albin Hansson, AK 1928 :3.
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kratin, hade alltså fått fäste.32 I sverige kännetecknades det sena 
1920-talet av en fortsatt minoritetsparlamentarism där de liberala 
styrde med hjälp av allianser i sakfrågorna. 1925 tog per Albin 
Hansson över partiledarrollen i sAp efter Hjalmar brantings 
hastiga bortgång, och året därefter återgick den så kallade Hög-
lundfalangen till partiet. den höga arbetslöshet och de orolighe-
ter, som kännetecknade det tidiga 1920-talet, fortsatte även under 
decenniets andra hälft. 1926 inträffade stripakonflikten, vilken 
i förlängningen ledde till att regeringen sandler avgick samma 
år.33 partipolitiskt gjorde de borgerliga partierna enad front mot 
sAp och anklagade partiet för att samarbeta med kommunis-
terna. Inför andrakammarvalet 1928 nådde de borgerliga parti-
ernas antiryska retorik sin topp, och situationen förbättrades inte 
av att sAp samma år lagt fram en motion kring en ny arvsskatt 
som Ernst Wigforss motiverade med de senare välbekanta orden : 
”Fattigdomen föredrages med jämnmod då den delas av alla.”34 
I 1928 års val fick sAp 37 procent av rösterna vilket innebar 
en minskning från tidigare 41 procent.35 Valet medförde att c. 
g. Ekmans liberala regering utbyttes mot en konservativ under 
 ledning av Arvid Lindman.36 

32. Kloppenberg 1986, s. 222 ; Eley 2002, s. 45 ; Berman 2006, s. 45. Jämför Karl Kautsky, 

Socialdemokrati och socialism : En kritik av Bernsteins arbete Socialismens förutsättningar 

och socialdemokratins uppgifter, Björck & Börjesson, Stockholm, 1908 ; Eduard Bernstein, So

cialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter, Arkiv för studier i arbetarrörelsens 

historia, Lund, 1979. 

33. Eva Blomberg, Samhällets fiender : Stripakonflikten 1925–1927, Federativ, Stockholm, 

1993.

34. Stig Hadenius, Sveriges politiska historia från 1865 till våra dagar : Konflikt och sam

förstånd, Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2008, s. 50ff.

35. Statistiska centralbyrån, Riksdagsmannavalen 1912–1970.

36. Schüllerqvist 1992, s. 75–88.
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Åren 1930 till 1934 utgör avhandlingens tredje tidsrum vilket, 
ur svensk synvinkel, startade i en positiv anda då den interna-
tionella ekonomiska depressionen ännu inte nått landet. 1930 
hölls stockholmsutställningen där sverige presenterades som 
en modern nation med en nytolkning av den populära funktio-
nalismen. utställningen blev en stor folkfest där svensk arki-
tektur, konst och hemslöjd visades upp. det svenska samhället 
framställdes som ett enkelt men ordnat samhälle med en tydlig 
framtidsvision utan sentimentala tillbakablickar.37 den ekono-
miska krisen nådde dock snart även sverige och resulterade i 
en stigande arbetslöshet. under 1930-talets ekonomiska depres-
sion lanserade sAp en rad reformer och ekonomiska lösningar 
signerade Ernst Wigforss. Enligt Wigforss var kapitalismens 
stora problem att den tillät produktiva krafter gå till spillo vil-
ket ledde till en minskad efterfrågan och en försämring av lev-
nadsstandarden. Lösningen på problemet såg Wigforss i att sätta 
dessa krafter i arbete genom statligt subventionerade arbeten.38 
1930-talet innebar en djupgående förändring i det svenska sam-
hället. grunden för denna förändring utgjordes av en triangel av 
produktion, politik och en nyorganiserad stat. genom kompro-
misser på arbetsmarknaden, en aktiv sysselsättningspolitik och 
en välfärdsbyggande stat uppstod en ny bild av relationen mel-
lan staten och samhället. detta ledde i sin tur till att begreppen 
stat och samhälle allt mer uppfattades som synonyma i den of-
fentliga debatten.39 den socialdemokratiska politiken fick ökad 
legitmitet av att reformerna sammanföll med en ekonomisk åter-

37. Eva Rudberg, Stockholmsutställningen 1930 : Modernismens genombrott i svensk arki

tektur, Stockholmia, Stockholm, 1999 ; John Chrispinsson, Stockholmsutställningar, Historiska 

media, Stockholm, 2007.

38. Berman 2006, s. 169f.

39. Bo Stråth, The Organisation of Labour Markets : Modernity, Culture and Governance in 

Germany, Sweden, Britain and Japan, Routledge, London, 1996, s. 93 ; isaksson 1996, s. 64f.



introduktion och utgångspunkter30

hämtning. detta gjorde att partiet fick allt större stöd och kunde 
fortsätta att hävda sin politik som en politik för det arbetande 
folket som helhet.40 

det politiska klimatet präglades av händelserna i Ådalen 1931 
där fem människor sköts till döds. skotten i Ådalen visade på det 
konfliktfyllda arbetsmarknadsläget med stora strejker och pro-
testmöten. En nära följd av Ådalen var att en statspolis inrättades 
vilken skulle sättas in i sociala konflikter i stället för militära 
trupper. Händelserna i Ådalen gjorde även att de politiska front-
linjerna skärptes och med detta också den klassbaserade retori-
ken. det skärpta politiska läget förbyttes dock snart till förmån 
för krisuppgörelsen i mars 1933, och byggandet av det samhälle 
som sAp benämnde som ”folkhemmet”.41 I och med kreuger-
kraschen 1932 tvingades c. g. Ekman att avgå som statsminis-
ter då det framkom att denne tagit emot ekonomiskt stöd från 
kreuger.42 I 1932 års riksdagsval fanns två nya riksdagspartier 
som väljarna hade att ta ställning till ; sveriges kommunistiska 
parti hade splittrats 1929 varefter utbrytarna, de så kallade kil-
bomskommunisterna, hade bildat socialistiska partiet, dessutom 
fanns även ett nazistiskt parti i form av svenska nationalsocialis-
tiska partiet.43 

I tyskland hade NsdAp fått ökat väljarstöd efter den eko-
nomiska och politiska kris som följde 1929 års börskrasch. I 
september 1930 blev partiet näst störst med sina 18,3 procent 
av väljarna. När Hitler 1932 ställde upp i presidentvalet erhöll 
han 36 procent av rösterna, och i juli samma år fick partiet över 

40. Berman 2006, s. 174. 

41. Roger Johansson, Kampen om historien : Ådalen 1931 : Sociala konflikter, historiemed

vetande och historiebruk 1931–2000, Hjalmarson & Högberg, Stockholm, 2001.

42. Hadenius 2008, s. 58f.

43. Tommy möller, Svensk politisk historia 1809–1975, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 118ff.
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37 procent av de röstandes sympatier. den nazistiska rörelsen 
var således på stark frammarsch i tyskland vilket också gav liv 
åt nazistiska eller nazismliknande partier i de omgivande natio-
nerna.44 

I valet 1932 fick sAp 41,7 procent av rösterna vilket gav par-
tiet regeringsmakten med god marginal.45 1933 års uppgörelse 
mellan det socialdemokratiska partiet och bondeförbundet re-
sulterade i ett fortsatt regeringsinnehav för sAp och utgjorde 
starten på ett rekordlångt regeringsinnehav.46 det socialdemo-
kratiska folkhemsbygget tog verklig fart under 1930-talets in-
ledande år och en rad utredningar tillsattes för att undersöka 
förhållandena i samhället. 1933 tillsatte dåvarande socialminis-
ter gustav möller en bostadssocial utredning för att kartlägga 
bostadsförhållandena i landet samt utarbeta riktlinjer för den 
framtida bostadspolitiken.47 Året därpå presenterade makarna 
myrdal sin bok Kris i befolkningsfrågan vilken fick stor påver-
kan på sAp :s socialpolitik.48 Födelsetalen i sverige hade sjun-
kit dramatiskt jämfört med andra europeiska nationer och för att 
främja barnafödande och familjebildning introducerades en rad 
reformer.49

Avhandlingens fjärde, och sista, undersökningsperiod utgörs av 
tiden mellan 1935 och 1939. sommaren 1936 bröts det social-
demokratiska regeringsinnehavet då bondeförbundet, under led-

44. Kitchen 1988, s. 260–286 ; Karl Christian Lammers, Fascination og forbrydelse : Den na

zistiske tid 1919–1945, Akademisk forlag, Köpenhamn, 1992.

45. Riksdagsmannavalen 1912–1970.

46. Schüllerqvist 1992.

47. Utredningens betänkande presenterades emellertid först efter andra världskrigets slut, se 

Bostadssociala utredningen, Slutbetänkande, Stockholm, 1946–1947.

48. Alva myrdal & Gunnar myrdal, Kris i befolkningsfrågan, Bonnier, Stockholm, 1934. 

49. Urban Lundberg & Klas Åmark, ”Social Rights and Social Security : The Swedish Welfare 

State, 1900–2000”, Scandinavian Journal of History 26/3 :2001, s. 163f. 
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ning av Axel pehrsson i bramstorp, bildade regering. det dröjde 
emellertid endast till efter andrakammarvalet på hösten samma 
år innan sAp åter var i regeringsställning, då i koalition med 
bondeförbundet.50 

Internationellt tycktes det politiska klimatet bli allt hårdare, 
i Italien hade mussolini styrt sedan 1922, i sovjetunionen hade 
stalins maktövertag lett till en maktkoncentration och en non-
aggressionspakt hade 1932 slutits med Finland, och sedan 1933 
styrdes tyskland av Hitler och NsdAp. mot bakgrund av det 
hårdare internationella politiska klimatet anordnade de social-
demokratiska ungdomsförbunden i Norden den nordiska demo-
kratins dag i malmö den 25 augusti 1935. I Folkets park hölls tal 
av bland andra per Albin Hansson, Väinö tanner från Finland, 
H. p. Hansen från danmark och Johan Nygaardsvold från Nor-
ge. under parollen ”Vi bygger framtidens samhälle!” betonades 
vikten av ett nordiskt samarbete för demokrati och mot de dikta-
tursträvanden som vann mark runtom i Europa.51 

de ekonomiska åtgärder som den socialdemokratiska reger-
ingen infört i början av decenniet fick snart en positiv effekt för 
den svenska ekonomin. I samband med att arbetslösheten vände 
nedåt dämpades också oron på arbetsmarknaden. I detta klimat 
beslutade Landsorganisationen ( Lo ) och svenska arbetsgivare-
föreningen ( sAF ) att på egen hand lösa de problem som fanns på 
arbetsmarknaden. 1936 inleddes förhandlingar och två år senare, 
den 20 december 1938, undertecknades saltsjöbadsavtalet. Avtalet 
indikerade att båda parter sökte dra en gräns mellan det fackliga 
och det politiska samtidigt som vikten av arbetsfred betonades.52 

50. Riksdagsmannavalen 1912–1970.

51. per Albin Hansson ( red. ), Fyra tal om nordisk demokrati, Frihets förlag, Stockholm, 1935f.

52. Hadenius 2008, s. 63f. Se även Sten Andersson, Mellan Åkarp och Saltsjöbaden : En stud

ie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens Sverige 1923–1928, Almqvist & Wiksell 
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sAp :s tal om ”folkhemmet” syntes i de utredningar och åtgärder 
som skedde under perioden, samtidigt som skriftställaren Ludvig 
Nordström reste runt i sverige och rapporterade om ett ”Lort-sve-
rige” på landsbygden.53 under 1930-talets andra hälft infördes en 
rad socialpolitiska åtgärder, till exempel behovsprövade barnbi-
drag 1935, mödrahjälp och moderskapspenning 1937, och samma 
år beslutades det även om förebyggande sjuk- och hälsovård.54 

Framhållas bör att sAp under det sena 1930-talet i hög grad 
avstod från att behandla frågor där det förelåg en tydlig principi-
ell meningsskillnad mellan det egna partiet och de borgerliga. på 
detta vis kunde sAp kontrollera oppositionen och behålla sitt re-
geringsinnehav. den tidigare minoritetsparlamentarismen hade 
därmed förbytts till en majoritetsparlamentarism.55 

sammantaget karaktäriserades perioden 1919 –1939 av en rad 
samhälleliga reformer och av periodvis hårda konfrontationer 
mellan olika samhällsgrupper. såväl nationellt som interna-
tionellt var det en tid av politisk instabilitet och osäkerhet. det 
var således en i verklig mening mycket formativ period i svensk 
historia där de politiska begreppen successivt omförhandlades 
under intryck av ett föränderligt samhälle.

international, Stockholm, 1990 ; Christer Lundh ( red. ), Nya perspektiv på Saltsjöbadsavtalet, 

SnS Förlag, Stockholm, 2009.

53. Ludvig nordström, Lortsverige, Tidsspegeln, Sundsvall, 1984.

54. Anders Berge, Medborgarrätt och egenansvar : De sociala försäkringarna i Sverige 1901–

1935, Arkiv, Lund, 1995.

55. Stig Hadenius, Björn molin & Hans Wieslander, Sverige efter 1900 : En modern politisk 

historia, Bonniers, Stockholm, 1991, s. 128ff.
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Forskningsfält

En studie av det socialdemokratiska demokratibegreppet rör sig 
över en rad olika forskningsfält, vissa viktigare än andra. För 
avhandlingen är huvudsakligen tre områden relevanta : studier 
av historiskt språk i allmänhet och socialdemokratiskt språkbruk 
och demokratibegreppet i synnerhet, forskning som analyserar 
demokrati som ett politiskt system, samt forskning kring den 
ideologiska utvecklingen inom svensk socialdemokrati.56

Historiskt språkbruk

det politiska språket som historiskt fenomen har under de se-
naste decennierna blivit ett allt större område för historisk och 
samhällsvetenskaplig forskning.57 Från att till en början ha fo-
kuserat på ordböcker och annat material av schematisk karaktär 
har intresset i dag överflyttats till det praktiska språkbruket hos 
historiska aktörer.58 Av intresse för föreliggande avhandling är 

56. Även avsnitten ”Socialistiska demokratibegrepp från marx till ryska revolutionen” och 

”Svenskt språkbruk och politiska reformer före 1919” kan ses som en del av de relevanta forsk-

ningsfälten. Dessa avsnitt presenterats dock separat då de samtidigt bör betraktas som ett bak-

grundskapitel för avhandlingens empiriska undersökning.

57. 1990 publicerade historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh en artikel i Historisk 

tidskrift där de framhöll språkets roll i historiska processer. Emellertid kunde idéhistorikern Bo 

Lindberg 2005 konstatera att ”något mer organiserat grepp på ämnet” inte hade tagits i Sve-

rige. Dock har det under 2000-talet kommit ett antal analyser där språket hos de historiska 

aktörerna sätts i fokus, men fortfarande saknas det, som historikern Anna nilsson påpekar, en 

svensk motsvarighet till de stora referensverken. Henrik Berggren & Lars Trägårdh, ”Historikerna 

och språket : Teoretiska ambitioner och praktiska begränsningar : En taktisk programförklaring”, 

Historisk tidskrift 3 :1990 ; Bo Lindberg, ”introduktion”, i Bo Lindberg ( red. ), Trygghet och även

tyr : Om begreppshistoria, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, Stockholm 2005, 

s. 6 ; Anna nilsson, Lyckans betydelse : Sekularisering, sensibilisering och individualisering i 

svenska skillingtryck, 1750–1850, Agering, Höör, 2012, s. 22.

58. Se till exempel pauli Kettunen, ”yhteiskunta : ’Society’ in Finnish”, Finnish Yearbook of Politi

cal Thought 4/2000 ; Willibald Steinmetz, ”A Code of its Own : Rhetoric and Logic of parliamenta-
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framför allt studier som rör det socialdemokratiska språkbruket 
samt begreppshistoriska analyser av demokratibegreppet.

En rad begrepp i det socialdemokratiska språkbruket har ana-
lyserats. bland annat hävdar idéhistorikern tomas Jonsson, i en 
studie av begreppet ”utsugning” under perioden 1911–1944, att 
sAp genomgick en betydande ideologisk förändring vilken re-
sulterade i ett förändrat språkbruk. I synnerhet framhåller Jons-
son partiets syn på äganderätten och förhållandet till staten som 
avgörande då dessa var viktiga faktorer för sAp :s syn på socia-
liseringen. I och med partiets retorik kring ”folkhemmet” ham-
nade utsugningsbegreppet i bakgrunden till förmån för begrep-
pet ”medborgare”. detta innebar en lösning på motsättningen 
mellan klasserna då alla kunde mötas som likaberättigade med-
borgare, något som Jonsson hävdar var centralt i partiets strävan 
efter röstmaximering. slutpunkten för socialdemokraternas för-
vandling till statsbärande parti skedde 1944 då ”utsugning” helt 
togs bort ur partiprogrammet, och enligt Jonsson bör detta be-
traktas som partiets fulla erkännande av det kapitalistiska syste-
met.59 Jonsson har även, tillsammans med mikael Hallberg, ana-

ry Debate in modern Britain”, Finnish Yearbook of Political Thought 6/2002 ; Uffe Jakob sen, ”The 

Concept of Citizenship in Danish public Discourse”, Contributions to the History of Concepts 

1/2 :2005 ; Kari palonen, ”Speaking pro et Contra : The Rhetorical intelligibility of parliamentary 

politics and the political intelligibility of parliamentary Rhetoric”, i Suvi Soninen & Tapani Turkka 

( red. ), The Parliamentary Style of Politics, The Finnish political Science Association, Helsingfors, 

2008b ; Kari palonen, ”max Weber’s Rhetoric of ’Objectivity’ : The parliament as a paradigm for 

Scholarly Disputes”, Max Weber Studies 10/1 :2010 ; Justinas Dementavičius, ”Lithuanian po-

litical Thought in the Twentieth Century and its Reflections in Sąjūdis : What Kind of State Have 

Lithuanians Been Fighting For?”, Contributions to the History of Concepts 6/1 :2011.

59. Jonsson 2000. Jonssons studie är intressant då den sätter språket i centrum för analysen 

och således utmanar traditionell historieskrivning, men utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv 

kan dess tillvägagångssätt ifrågasättas. Det är tveksamt huruvida utsugningsbegeppet verkligen 

kan tillmätas den exceptionella roll som Jonsson ger det. Begreppets kontextualisering är pro-

blematisk då Jonsson i princip förklarar socialdemokratins ideologiska förändring uteslutande 

från ”utsugningen”. Snarare än att placera begreppet i sitt historiska sammanhang och på så 
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lyserat begreppet ”folkhem”. Enligt Hallberg och Jonsson kan 
begreppets rötter spåras till seklets början och då till en konser-
vativ föreställningsvärld. Hallberg och Jonsson hävdar att den 
socialdemokratiska användningen av begreppet bör förstås som 
ett tecken på ideologisk förändring inom sAp, från klasskon-
frontation till nationell samling.60 Folkhemsbegreppet står också 
i fokus i Henrik björcks Folkhemsbyggare där björck analyserar 
begreppet i relation till det sociala ingenjörskapet. Enligt björck 
var byggandet av det så kallade ”folkhemmet” och skapandet 
av välfärdsstaten inte endast en socialdemokratisk angelägen-
het. det har således skett en mytbildning där sAp ensamt fått 
ta äran för det svenska välfärdsbygget, men också kritiserats för 
välfärdssamordningarnas förmyndarskap. I analysen av begrep-
pet ”planhushållning” synliggörs den oklarhet som begreppet 
hade inom partiet då björck visar hur sAp sammankopplade be-
greppet med ”rationalisering”, ”socialisering” och ”ekonomisk 
demokrati”. de senare begreppen sattes ofta samman med tek-
nokratiska inslag, men björck argumenterar för att ”politikens 
teknifiering” inte bör ses som en ”avdemokratisering” i termer 
av mindre folkligt inflytande, utan snarare i ljuset av en produk-

sätt visa begreppets innebörder tillåts det styra vilket sammanhang som betraktas som centralt. 

Särskilt uppseendeväckande är detta då Jonsson tidigt hänvisar till den engelske historikern 

Quentin Skinner som tydligt betonat vikten av begreppens kontextualisering. Se till exempel 

Quentin Skinner, ”meaning and Understanding in the History of ideas”, History and Theory 

8/1 :1969 ; Quentin Skinner, ”Language and political Change”, i Terence Ball, James Farr & Rus-

sell L. Hanson ( red. ), Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge University press, 

Cambridge, 1989. Jonssons tämligen märkliga relation till kontextualisering och metodologi har 

också kritiserats av historikern Hans Dahlqvist som hävdat att Jonsson hänger sig åt vad Skinner 

kallade en ”ordfetischism” genom att analysera ett begrepp som om det hade en inneboende 

mening. Hans Dahlqvist, ”Recension av : Tomas Jonsson, ’Att anpassa sig efter det möjliga’”, 

Arbetarhistoria 98–99/2–3 :2001, s. 72f.

60. mikael Hallberg & Tomas Jonsson, ”Allmänanda och självtukt” : Per Albin Hanssons ideolo

giska förändring och folkhemsretorikens framväxt, Litteraturvetenskapliga institutionen, Avdel-

ningen för retorik, Uppsala universitet, Uppsala, 1993.
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tivism vilken innebar vägen till ett klassamarbete.61 
demokratibegreppet har på grund av sin mångtydighet, och 

därav omstridda karaktär, varit föremål för ett stort antal analyser. 
det finns en lång rad studier som följer dess historiska utveckling 
från antikens grekland, via baruch spinoza, Jean-Jacques rous-
seau och den franska revolutionen, från montesquieu via Alexis 
de tocqueville och fram till modern tid där liberala demokrati-
uppfattningar om till exempel parlamentarism framstår som cen-
trala för begreppets användningsområden.62 gemensamt för dessa 
studier är att de fokuserar på ”demokrati” i politisk betydelse, 

61. Björck hävdar att sett ur det här perspektivet framträder ”den svenska modellen” som något 

nästintill opolitiskt eller a-ideologiskt. Henrik Björck, Folkhemsbyggare, Atlantis, Stockholm, 2008.

62. En klassiker i ämnet utgörs av artikeln ”Demokratie” i Geschichtliche Grundbegriffe där 

begreppets rötter spåras från antikens Grekland till dess användning av marx och Engels, se 

”Demokratie”, i Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck ( red. ), Geschichtliche Grund

begriffe : Historisches Lexikon zur politischsozialen Sprache in Deutschland : Studienausg. 

1 Aufl. dieser Studienausg mit beigefügten Korrigenda : Band 1. A–D, Klett-Cotta, Stuttgart, 

2004, s. 821–899. Emellertid är artikeln inte av största intresse för föreliggande avhandling på 

grund av avhandlingens fokus på mellankrigstiden och Sverige. Dessutom har begreppshistoria 

i allmänhet, och Geschichtliche Grundbegriffe i synnerhet, anklagats för en slags intellektuell 

snobbism där endast topparna, det vill säga de stora och kända tänkarna, är av intresse. Jämför 

melvin Richter, ”Begriffsgeschichte : An Overview Today”, Finnish Yearbook of Political Thought 

3/1999. För studier av ordet demokrati i politisk bemärkelse se till exempel R. R. palmer, ”notes 

on the Use of the Word ’Democracy’ 1789–1799”, Political Science Quarterly 68/2 :1953 ; Eva 

Hedman, Vad är demokrati? Demokratibegreppet som idé och realitet genom historien, nor-

diska institutet för samhällsplanering, Stockholm, 1985 ; Bo Lindberg, Den antika skevheten : 

Politiska begrepp i det tidigmoderna Sverige, Kungliga Vitterhets historie och antikvitets akad-

emien, Stockholm, 2006 ; Oliver Hidalgo, ”Conceptual History and politics : is the Concept of 

Democracy Essentially Contested?”, Contributions to the History of Concepts 4/2 :2008 ; Jo-

siah Ober, ”The Original meaning of ’Democracy’ : Capacity to Do Things, not majority Rule”, 

Constellations 15/1 :2008. För analyser av kampen om det svenska demokratibegreppet mellan 

olika politiska partier se till exempel Kerstin Jacobsson, Så gott som demokrati : Om demokrati

frågan i EUdebatten, Boréa, Uppsala, 1997 ; Victor Lundberg, Högervind och sossetvång : En 

textanalys av två partiers valbroschyrer 1928, 1958 och 1988, institutionen för nordiska språk, 

Lunds universitet, Lund, 1998 ; Thorwald Lorentzon, Mellan frihet och jämlikhet : Jämförande 

studier av förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948–2002, institu-

tionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg, 2006.
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och de följer därmed den traditionella uppfattning som hävdar att 
begreppet enbart rör frågor och ämnen av politisk karaktär, det 
vill säga olika former av beslutsfattande och institutionella frå-
gor. det finns emellertid de som vidgat perspektivet och belyst 
begreppet från fler sidor än politiska. till exempel har en grupp 
forskare analyserat begreppet ”nordisk demokrati”.63 begrep-
pet fungerade framför allt som en identitetsmarkör under andra 
världskriget och det kalla kriget där det signalerade en tredje väg 
mellan öst och väst.64 Av särskilt intresse för föreliggande av-
handling är Jussi kurunmäkis analys av begreppet, vilken tar sin 
utgångspunkt i den nordiska demokratins dag som hölls i malmö 
1935. kurunmäki visar hur begreppet ”nordisk demokrati” gick 
hand i hand med det så kallade ”folkhemmet”.65 Enligt kurun-
mäki var ”nordisk demokrati” visserligen ett socialdemokratiskt 
begrepp, men han framhåller att det också kom att användas av 
den politiska högern, framför allt då det rörde geopolitiska motiv 
hos den finska politiska eliten. ”Nordisk demokrati” bör således 
snarare betraktas som sammanbundet med nationsbegreppet än i 
motsättning till det. trots att det relaterade till något transnatio-
nellt gavs utrymme åt olika typer av nordiskhet.66 Jeppe Nevers 

63. i sammanhanget ”nordisk demokrati” bör också den klassiska antologin av Alf Ross och Hal 

Koch nämnas. Alf Ross & Hal Koch ( red. ), Nordisk demokrati, Halvorsen & Larsen, Oslo, 1949. 

Se även nils Andrén & Erik Allardt ( red. ), Nordic Democracy : Ideas, Issues, and Institutions in 

Politics, Economy, Education, Social and Cultural Affairs of Denmark, Finland, Iceland, Nor

way, and Sweden, Det danske selskab, Köpenhamn, 1981. 

64. Jussi Kurunmäki & Johan Strang, ”introduction : ’nordic Democracy’ in a World of Tensions”, 

i Jussi Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics of Nordic Democracy, Finnish Literature So-

ciety, Helsingfors, 2010a. Jämför också Anna Friberg, ”Book Review : Rhetorics of nordic De-

mocracy”, Scandinavian Journal of History 36/2 :2011a.

65. Kopplingen mellan ”demokrati” och ”folkhem” har även framhållits av Uffe Jakobsen, se Uffe 

Jakobsen, ”inventions and the Development of Democracy : The Approach of Conceptual His-

tory”, European Political Science 9/3 :2010, s. 322ff.

66. Jussi Kurunmäki, ”’nordic Democracy’ in 1935 : On the Finnish and Swedish Rhetoric of 

Democracy”, i Jussi Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics of Nordic Democrcy, Finnish 
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har i ett antal studier analyserat demokratibegreppet i danmark 
och hävdar att ”demokrati” under mellankrigstiden förstods som 
det existerande systemet vilket gjorde att danska socialdemokra-
ter tvingades dela upp begreppet i två delar, ”politisk demokrati” 
och ”absolut demokrati”, för att kunna införliva det i sitt språk-
bruk.67 ”den politiska demokratin” utgjordes av den parlamenta-
riska principen som enligt partiet sedermera skulle leda till ”den 
absoluta demokratin”, vilken förstods som socialismens realise-
rande. kort uttryckt var ”politisk demokrati” medlet till ”absolut 
demokrati” som var det övergripande samhällsmålet. genom den-
na uppdelning av begreppet kunde de danska socialdemokraterna 
retoriskt visa att de stod bakom det politiska systemet, något som 
var centralt för möjligheten att samarbeta med andra partier, i syn-
nerhet Venstre, men att de samtidigt strävade efter en mer grund-
läggande ”demokratisering” av samhället.68 Nevers framhåller 
att den kritik av ”demokrati” som fördes fram av olika politiska 
partier i mellankrigstidens danmark riktade sig mot parlamenta-
rismen och partistyret snarare än mot ”demokratin” eller folksty-
ret.69 Enligt Nevers dröjde det till efter första världskriget innan 
demokratibegreppet nådde sitt momentum, det vill säga den fas 
hos ett begrepp där det når en stor skara användare med skilda po-
litiska mål. ”demokrati” uppfattades som något att samlas kring, 
det var inte längre ett begrepp som endast sammanbands med pro-
gressiva grupper, utan det kom i hög grad att knytas samman med 

Literature Society, Helsingfors, 2010.

67. Jeppe nevers, ”Reformism and ’nordic Democracy’ : A Journey in Danish political Thought”, 

i Jussi Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics of Nordic Democracy, Finnish Literature So-

ciety, Helsingfors, 2010b.

68. nevers 2011, s. 145–165. Jämför Jens Wendel-Hansen, ”On the Concept of Democracy in 

Denmark”, Contributions to the History of Concepts 7/1 :2012.

69. nevers 2010a, s. 176 ; nevers 2011, s. 163.
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den existerande samhällsmodellen vilken skulle försvaras.70 det 
kunde emellertid användas i både positiva och negativa termer och 
det var först efter andra världskriget som begreppet uppfattades 
som något odelat positivt av alla danska partier.71 

Analyser av demokratibegreppets breddning till andra sam-
hällsområden än det politiska har framför allt rört begreppet 
”industriell demokrati”. Här har bland andra ekonomisk-histori-
kern christer Lundh analyserat debatterna om vad som kallades 
”industriell demokrati” under 1920-talet. Lundh placerar argu-
menten för att införa ”industriell demokrati” i fyra kategorier. 
det första var ett rättviseskäl, utan arbetarna kunde ingen pro-
duktion ske, de borde därför precis som företagsledningen få en 
stärkt ställning i företagen. I det andra skälet lades ett historiskt 
perspektiv in som sade att ”industriell demokrati” borde förstås 
som en naturlig konsekvens av införandet av ”politisk demokra-
ti” i form av allmän och lika rösträtt. det tredje argumentet hade 
humana förtecken och innebar en vilja att öka arbetsglädjen för 
arbetaren, att förvandla honom eller henne till en självförverk-
ligande producent med kontroll över sin egen arbetssituation. I 
det fjärde, och sista, skälet hänfördes företagsekonomiska och 
samhällsekonomiska skäl för införandet av ”industriell demo-
krati”. det förutsattes att ett ökat arbetarinflytande skulle öka 
trivseln och samhörigheten med företaget vilket antogs resul-
tera i färre arbetskonflikter och en ökad arbetsintensitet. Lundh 
pekar dock på att det var lönearbetet och inte produktionssättet 
som var föremål för kritik vilket innebar att förespråkarna för 
den nyordning som kallades ”industriell demokrati” snarare var 
intresserade av arbetets och produktionens organisering samt re-
lationerna mellan produktionens grupper än av ägandeförhållan-

70. nevers 2011, s. 174.

71. nevers 2010a, s. 183f. Se också Jakobsen 1999, s. 156 ; Jakobsen 2010, s. 321.
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dena i sig.72 även margareta oudhuis har studerat debatterna om 
”industriell demokrati” och hävdar att dessa bör betraktas som 
en del i den socialdemokratiska strävan mot jämlikhet. oudhuis 
framhåller, liksom Lundh, hur begreppet ”industriell demokrati” 
under 1920-talet förändrades från att innebära arbetarinflytande 
till att benämna en ordning som skulle ge ökad produktivitet.73

sammanfattningsvis kan sägas att forskningen om det svens-
ka socialdemokratiska språkbruket huvudsakligen ägnat sig åt 
folkhemsbegreppet medan forskare som belyst demokratibe-
greppet i hög grad uppfattat ”demokrati” som en politisk enti-
tet eller endast fokuserat en bestämning av begreppet, företrä-
desvis ”industriell demokrati”. Föreliggande avhandling tar ett 
bredare grepp och syftar till analysera ett vidare spektrum av de 
användningar av ”demokrati” som funnits i det socialdemokra-
tiska språkbruket.74 därigenom kommer avhandlingen att bidra 
till de pågående teoretiska diskussionenerna kring begreppens 
pluralisering, mekanismer för språklig förändring samt den on-
tologiska debatten om begreppsliga kärnor. 

demokratiteorier

Forskning där ”demokrati” uppfattas som ett politiskt system 
utgör ett stort område inom både humaniora och samhällsvet-

72. Christer Lundh, Den svenska debatten om industriell demokrati 1919–1924 : II. Utländska 

inspirationskällor, Studentlitteratur, Lund, 1989, s. 226ff. För andra analyser av ”industriell de-

mokrati” se till exempel Christer Lundh, Den svenska debatten om industriell demokrati 1919–

1924 : I. Debatten i Sverige, Studentlitteratur, Lund, 1987 ; Daniel Fleming ( red. ), Industriell 

demokrati i Norden, Arkiv förlag, Lund, 1990.

73. margareta Oudhuis, Vägen till jämlikhet : En analys av den svenska arbetarrörelsens syn på 

effektivitet och emancipation i arbetslivet, Atlas akademi, Stockholm, 1999.

74. Se även Anna Friberg, ”Towards Total Democracy? The Concept of Democracy within the 

Swedish Social Democratic party 1921–1939”, i Joris Gijsenbergh, Saskia Hollander, Wim de 

Jong & Tim Houwen ( red. ), Creative Crises of Democracy, peter Lang, Bryssel, 2011c.
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enskap. till skillnad från statsvetenskapliga studier och ana-
lyser söker föreliggande avhandling emellertid varken att lösa 
några så kallade ”demokratiska dilemman” eller definiera vad 
som karaktäriserar en ”demokrati”. Likväl är forskningen om 
demokrati och demokratiteorier av intresse då avhandlingens 
analysobjekt tangerar detta fält.

modern forskning kring demokratiteorier kan förenklat sägas 
uppfatta ”demokrati” på tre vis. det första perspektivet definierar 
”demokrati” som ett politiskt system som svarar mot vissa proce-
durer. det andra perspektivet hävdar att ”demokratisering” hand-
lar om ett utvecklande av vissa element eller normer i samhället. 
det tredje synsättet betraktar ”demokrati” som den bästa metoden 
att förverkliga folkviljan. det bör dock framhållas att dessa teo-
rier inte bör betraktas som exkluderande. uppledningen är inte av 
antingen-eller-karaktär, utan handlar snarare om betonande.75

Analyser av det första slaget kan således sägas syssla med ett 
upprättande av vissa proceduriella kriterier för att bestämma vad 
som kvalificerar sig som en ”demokrati” och vad som inte gör 
det.76 det kan till exempel handla om juridiska arrangemang av 

75. Uppdelningen är hämtad från Jörgen Hermansson, ”Vad är det som är bra med demokratin?”, 

i mikael Gilljam & Jörgen Hermansson ( red. ), Demokratins mekanismer, Liber, malmö, 2003. Det 

finns en uppsjö av möjligheter att karaktärisera olika perspektiv hos vad som kallas ”demokrati-

forskning”. Till exempel hävdar mirja Kurki att det huvudsakligen finns två synsätt, det proceduriella 

och det substantiella, medan Charles Tilly härleder fyra perspektiv, ett konstitutionellt perspektiv, 

ett substantiellt perspektiv, ett proceduriellt perspektiv och slutligen ett processorienterat perspek-

tiv. Charles Tilly, Democracy, Cambridge University press, Cambridge, England, 2007, s. 7ff ; Kurki 

2010. Trots att föreliggande uppdelning är klart förenklad fyller den sitt syfte, det vill säga att ge 

en kortfattad överblick av olika perspektiv inom forskningen om ”demokrati” som politiskt system 

eller fenomen.

76. ”Demokrati” uppfattat som en regim eller institution tycks vara det dominerande perspekti-

vet i statsvetenskapliga analyser, men även inom historieämnet är detta vanligt förekommande. 

Se till exempel Torbjörn Vallinder, I kamp för demokratin : Rösträttsrörelsen i Sverige 1866–

1900, natur och kultur, Stockholm, 1962 ; John O’Loughlin, michael D. Ward, Corey L. Lof-

dahl, Jordin S. Cohen, David S. Brown, David Reilly, Kristian S. Gleditsch & michael Shin, ”The 
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olika slag. Här återfinns bland annat analyser av politiska val där 
det ifrågasätts huruvida dessa verkligen leder till några större för-
ändringar bland de styrande och deras politik. Ett klassiskt exempel 
på ”demokrati” som en politisk institution med vissa kriterier ut-
görs av Joseph schumpeters Capitalism, Socialism and Democracy 
från 1942, där schumpeter definierade ”demokrati” som en metod 
med vissa minimivillkor. schumpeter hävdade att metoden består 
i ett antal institutionella arrangemang för att nå politiska beslut där 
individer når förmågan att fatta beslut genom en kamp för folkets 
röster.77 I svensk statsvetenskaplig forskning är Herbert tingstens 
Demokratiens problem från 1945 en klassiker. I denna förespråkade 
tingsten ett synsätt som uppfattade ”demokrati” som en styrelse-
form, en form som enligt tingsten praktiskt taget alla ideologer an-
slutit sig till.78 till de nutida förespråkarna för en process-orienterad 
definition av ”demokrati” hör den amerikanske statsvetaren robert 
dahl. dahl lyfter fram fem kriterier för vad han kallar ”en demo-
kratisk process” : ett effektivt deltagande där alla berörda parter till-
låts deltaga ; en jämlikhet i röstning där varje röst är lika mycket 
värd ; en upplyst förståelse grundad på lika möjligheter att skaffa 
sig kunskap om saken ; en kontroll av agendan som alla har möjlig-
het att påverka ; inklusionen av vuxna vilken innebär att alla vuxna 
medborgare ska ha rätt att delta och rösta.79 om en institution eller 

Diffusion of Democracy, 1946–1994”, Annals of the Association of American Geographers 

88/4 :1989 ; Sanford Lakoff, Democracy : History, Theory, Practice, Westview press, Boulder, 

Colorado, 1996 ; David Collier & Steven Levitsky, ”Democracy with Adjectives : Conceptual in-

novation in Comparative Research”, World Politics 49/3 :1997 ; Anthony Arblaster, Democracy, 

Open University press, Buckingham, 2002 ; Lawrence LeDuc, Richard G. niemi & pippa norris 

( red. ), Comparing Democracies 2 : New Challenges in the Study of Elections and Voting, Sage 

publications, London, 2002 ; Rönnbäck 2004.

77. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Harperperennial, new york, 

2008, s. 269.

78. Herbert Tingsten, Demokratiens problem, Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholm, 1960.

79. Robert Dahl, On Democracy, yale University press, new Haven, 2000, s. 37f.
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nation uppfyller alla dessa kriterier är den, enligt dahl, att betrakta 
som en ”demokrati”.80 

Analyser baserade på det andra perspektivet hävdar att ett sam-
hälle kan klassas som ”demokratiskt” om det producerar vissa 
möjligheter, rättigheter eller värden som anses önskvärda.81 Här 
uppkommer emellertid frågor som hur kompromisser mellan oli-
ka principer ska betraktas. är till exempel ett samhälle med fattiga 
men jämlika medborgare mer ”demokratiskt” än ett där medbor-
garna har en hög levnadsstandard men är ojämlika? det som fo-
kuseras i detta perspektiv är följaktligen de livsvillkor som en re-
gim skapar eller möjliggör.82 Här har bland andra Larry diamond 
argumenterat för att analyser av mängden ”demokrati” i ett sam-
hälle bör förflytta sig bort från de rent proceduriella frågorna och i 
stället fokusera på, vad diamond benämner som, en ”demokratisk 
konsolidering” vilken inkluderar en social dimension.83 till före-
språkarna för en substantiell demokratidefinition hör också brian 
barry som pekat ut frihet som det centrala värdet för en ”demo-
kratisk” stat att producera.84 mot detta producentperspektiv har 

80. Dahls teorier har fått stor spridning inom statsvetenskapen, och den smala och politiska 

demokratidefinitionen har fungerat som utgångspunkt för många andra analyser av ”demokrati”. 

Se till exempel Samuel Huntington, The Third Wave : Democratization in the Late Twentieth 

Century, University of Oklahoma press, norman, 1991.

81. Robert Dahl berör visserligen frågan om vad han kallar ”demokratiska friheter och möjlig-

heter”, men härleder dessa till de institutioner som uppfyller de processer som uppställs. Dahl 

2000, s. 44–61.

82. För andra exempel där ett mer kvalitativt demokratibegrepp diskuteras, se exempelvis 

Evelyne Huber, Dietrich Ruschemeyer & John D. Stephens, ”The paradoxes of Contemporary 

Democracy : Formal, participatory, and Social Dimensions”, Comparative Politics 29/3 :1997 ; 

martin Conway, ”Democracy in postwar Western Europe : The Triumph of a political model”, 

European History Quarterly 31/1 :2002.

83. Larry Diamond, Developing Democracy : Toward Consolidation, Johns Hopkins University 

press, London, 1999 ; Larry Diamond, ”The End of the Third Way and the Start of the Fourth”, i 

marc F. plattner & João Carlos Espada ( red. ), The Democratic Invention, Johns Hopkins Univer-

sity press, London, 2000.

84. Brian Barry, ”is Democracy Special?”, i peter Laslett & James Fishkin ( red. ), Philosophy, 
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Jon Elster hävdat att vad som ska produceras med nödvändighet 
måste betraktas som en biprodukt av ett engagemang för andra 
syften. det mål som pekas ut av teorin fungerar alltså inte som en 
drivkraft för aktörerna själva.85 kritiken träffar emellertid endast 
sitt mål om det moraliskt rätta också med nödvändighet måste ut-
göra motivet till en handling, något som bland andra thomas Na-
gel vänt sig emot.86

det tredje synsättet, att ”demokrati” är en metod för folkvil-
jans förverkligande, kan härledas till Jean-Jacques rousseaus 
idé om allmänviljan.87 teorin har sedan vidareutvecklats, bland 
annat kan den spåras i John stuart mills utilitaristiska motive-
ring för ”den representativa demokratin”.88 I modern tid har 
detta perspektiv i sverige bland annat förespråkats av Jörgen 
Westerståhl som hävdat att allmänna val är den huvudsakliga 
metoden för att kunna mäta folkviljan.89

I den moderna debatten där ”demokrati” används berörs ofta 
frågan om möjligheter till offentlig debatt för att nå konsensus. 
Idén härstammar från Jürgen Habermas teori om en framväx-
ande offentlighet, vilken lagt grunden till idén om en så kallad 
”deliberativ demokrati”.90 Enligt denna syn på ”demokrati” är 
samtalet det mest centrala av alla möjliga erfarenheter som kan 

Politics, and Society, Blackwell, Oxford, 1979.

85. Jon Elster, ”marknaden och torget : Tre slags politisk teori”, i Brian Barry ( red. ), Idéer om 

demokrati, Tiden, Stockholm, 1992.

86. Thomas nagel, Equality and Partiality, Oxford University press, new york, 1991.

87. Jean-Jacques Rousseau, Om samhällsfördraget, natur & Kultur, Stockholm, 1994.

88. John Stuart mill, Utilitarianism, prometheus Books, new york, 1987.

89. Jörgen Westerståhl & Bengt Owe Birgersson, Den svenska folkstyrelsen, publica, Stock-

holm, 1992.

90. Jürgen Habermas, ”Tre normativa demokratimodeller : Om begreppet deliberativ politik”, i 

Diskurs, rätt och demokrati : Politiskfilosofiska texter i urval, Daidalos, Göteborg, 1997 ; Jürgen 

Habermas, Borgerlig offentlighet : Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det moderna samhäl

let, Arkiv, Lund, 2003.
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kallas ”demokratiska”. det här betyder att formella procedurer, 
som till exempel röstning i politiska val, inte definierar ”demo-
krati”, utan snarare bör regler och processer ses som mekanis-
mer vilka förstärker och skyddar ”det demokratiska samtalet”.91 
modellen tycks därmed ha ett implicit antagande om att samta-
let leder till de mest rationella besluten då alla aspekter av saken 
tas i beaktande.92 detta innebär att den deliberativa demokrati-
uppfattningen kan ses som en sammanblandning av en proce-
duriell och en substantiell definition av ”demokrati”. I debatten 
har bland annat den indiske ekonomen Amartya sen hävdat att 
”demokrati” snarare handlar om ett styre genom kontinuerlig 
diskussion än om att väljarna röstar vart fjärde år. Enligt sen gör 
detta att staten tydligare kopplas samman med medborgarna och 
styr efter deras behov då det statliga ansvaret blir synliggjort ge-
nom diskussionerna. dessutom skapar den offentliga debatten 
gemensamma värden som håller samman nationen.93 på senare 
år har dock denna positiva bild av sökandet efter konsensus i 
ett ”demokratiskt” samhälle utmanats, och i stället har konflikt-
perspektivet betonats som centralt för en ”demokrati”. Här har 
bland andra den belgiska statsvetaren chantal mouffe hävdat 
att den konsensusbetonade politiken för med sig allvarliga ris-
ker då valet av legitima politiska alternativ ter sig allt mindre.94 

91. mark E. Warren, ”What Should We Expect from more Democracy? Radically Democratic 

Responses to politics”, Political Theory 24/2 :1996, s. 241f. 

92. Det här antagandet har även kommit att karaktärisera debatterna i riksdagen, se Kari 

palonen, ”postscript : The past, present and Future of Democratization”, i Kari palonen, Tuija 

pulkkinen & José maría Rosales ( red. ), The Ashgate Research Companion to the Politics of De

mocratization in Europe : Concepts and Histories, Ashgate, Aldershot, Hants, England, 2008a, 

s. 409. ”Demokratins rationalitet” har även dikuterats i Hubertus Buchstein & Dirk Jörke, ”Rede-

scribing Democracy”, Redescriptions 11/2007.

93. Amartya Sen, Utveckling som frihet, Daidalos, Göteborg, 2002.

94. med ”legitim” avses politiska alternativ som rör sig inom demokratin, det vill säga som er-

känner politiken och dess spelregler. Ernesto Laclau & Chantal mouffe, Hegemonin och den 
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Ett samförstånd mellan etablerade politiska partier öppnar så-
ledes för extremistiska rörelser som i grunden vänder ryggen åt 
etablerade demokratiuppfattningar. det enda som kan förhindra 
denna utveckling är, enligt mouffe, ett övergivande av strävan-
dena efter konsensuslösningar och insikten om att konflikter 
mellan legitima politiska motståndare i själva verket utgör, vad 
mouffe kallar, ”demokratins livsnerv”.95

det bör emellertid framhållas att ovanstående teorier om ”de-
mokrati” ger mycket liten, om ens någon, vikt åt det faktiska 
språkbruket kring ”demokrati” vilket innebär att historiska ak-
törer som talat om ”demokrati” inte ges någon röst. I en viktig 
artikel tar Jussi kurunmäki upp detta problem där han kritiserar 
en rad forskare för att negligera det faktum att ”demokrati” är 
ett omstritt begrepp.96 som kurunmäki påpekar beaktas denna 
omstridda karaktär hos demokratibegreppet endast då det gäller 
forskarnas egna språkbruk, det vill säga ”demokrati” som ana-
lytiskt begrepp i stället för empiriskt.97 kurunmäki tar upp ett 
antal exempel där forskarens egen, snarare än den dåtida sam-

socialistiska strategin, Glänta produktion/Vertigo Förlag, Göteborg/Stockholm, 2008, s. 185.

95. Chantal mouffe, Om det politiska, Tankekraft förlag, Hägersten, 2008. Ett betonande av 

konfliktperspektivet kan även återfinnas i Slavoj Žižek, ”mångkulturalismen eller den multinatio-

nella kapitalismens kulturella logik”, i Anders Kalat & Cecilia von Otter ( red. ), Konflikt, Sveriges 

socialdemokratiska studentförbund, Stockholm, 2000.

96. Jussi Kurunmäki, ”The Lost Language of Democracy : Anti-rhetorical Traits in Research 

on Democratisation and the interwar Crisis of Democracy”, Res Publica : Revista de Filosofía 

Política 15/27 :2012.

97. För exempel på detta, se Seymour martin Lipset, ”Some Social Requisites of Democ-

racy : Economic Development and political Legitimacy”, American Political Science Review 

53/1 :1959 ; Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The Civic Culture : Political Attitudes and De

mocracy in Five Nations : An Analytical Study, Abridged, Boston, 1965 ; John D. Stephens, 

”Democratic Transition and Breakdown in Western Europe 1870–1939”, American Journal of 

Sociology 94/5 :1989 ; Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens & John D. Stephens, 

Capitalist Development and Democracy, polity, Cambridge, 1992 ; Robert D. putnam, Making 

Democracy Work : Civic Traditions in Modern Italy, princeton University press, princeton, 1993.
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tidens, terminologi är vad som präglar analysen vilket leder till 
anakronismer vid historiska studier av ”demokratier”.98

Idé- och ideologiutveckling inom sAp

socialdemokratisk idé- och ideologiutveckling har länge varit 
ett forskningsfält både i sverige och internationellt där histori-
ker, idéhistoriker och statsvetare bidragit med olika tolkningar. 
översiktsverken om hur 1800-talets tidiga socialism sedermera 
övergick i en reformistisk socialdemokrati är otaliga varför föl-
jande presentation kommer att fokusera på den svenska social-
demokratins utveckling. generellt sett finns tre dominerande 
tolkningar av sAp :s ideologiska utveckling. Enligt den första 
förändrades sAp från ett marxistiskt parti till ett välfärdsideolo-
giskt parti. den andra tolkningen framhåller partiets konsekven-
ta betonande av ett socialistiskt frihetsbegrepp, medan den tred-
je förnekar vikten av en ideologi för partiets politiska aktivitet.99

den första tolkningen har i sverige framför allt drivits av 
Herbert tingsten som i Den svenska socialdemokratiens idé-
utveckling hävdade att sAp, genom starka influenser från den 
tyska socialdemokratin, till en början var tydligt marxistiskt. 
Enligt tingsten innehöll marxismen två oförenliga perspektiv, 
vilka han benämnde som ”det stora” och ”det lilla”. det stora 
perspektivet var vad tingsten betraktade som den riktiga marx-
ismen. detta perspektiv var extremt deterministiskt där historien 

98. Däribland Barrington moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy : Lord and 

Peasant in the Making of the Modern World, Beacon, Boston, 1966.

99. Framställningen av perspektiven bygger i huvudsak på Tim Tilton, The Political Theory of 

Swedish Social Democracy : Through the Welfare State to Socialism, Clarendon pess, Ox-

ford, 1990, kapitel 11 speciellt s. 248–257. En liknande presentation återfinns även i Lars Olof 

Ekdahl & Hans-Eric Hjelm, ”Reformismen inom svensk arbetarrörelse”, Häften för kritiska studier 

78/2 :1987.
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var ett gradvis förverkligande av bestämda avsikter.100 det lilla 
perspektivet definierades av tingsten som ”rimliga anvisningar 
för den praktiska politiken”, och det förefaller som om tingsten 
inte betraktade detta som marxism. Enligt tingsten övergav 
sAp det stora perspektivet till förmån för det lilla då partiet i 
slutet av 1800-talet konfronterades med en verklighet bestående 
av parlamentarisk politik, och tingsten tolkade övergivandet 
av det stora perspektivet som en upplösning av marxismen.101 
Enligt tingsten övergav partiet sedermera inte bara marxismen, 
utan också socialismen då sAp under 1930-talet präglades av en 
välfärdsideologi. den senare vändningen härleds till partikon-
gressen 1932 då partiet övergav socialiseringsfrågan till förmån 
för ett reformarbete inom ramen för en välfärdspolitik.102 ting-
sten fortsatte med att hävda de politiska ideologiernas död då 
dessa kommit att enas under ”demokratin”. ”demokrati” hade, 
i tingstens ögon, blivit en så kallad ”överideologi” som sam-
lat i princip alla ideologier.103 tingstens analys av sAp :s ideo-

100. Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens idéutveckling I, Tidens förlag, Stock-

holm, 1941a, s. 95.

101. ibid., s. 195.

102. ibid., s. 286–396, citat s. 396. Socialdemokratins utfasning av marxismen kan även spå-
ras i Seppo Hentilä, Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP 
före 1914 : Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi, Helsingfors universitet, Helsingfors, 

1979 ; Linderborg 2001 ; Eley 2002.

103. Tingsten 1960, s. 42f. ”ideologiernas död” antyddes redan i den andra delen av Den 
svenska socialdemokratiens idéutveckling. Herbert Tingsten, Den svenska socialdemokratiens 
idéutveckling II, Tidens förlag, Stockholm, 1941b, s. 418f, 425. Tesen vidareutvecklades sedan 

i ett antal artiklar i Dagens Nyheter 1952 och i Från idéer till idyll. Dagens Nyheter 28/8 1952 ; 

Herbert Tingsten, Från idéer till idyll : Den lyckliga demokratien, norstedt, Stockholm, 1966. 

Frågan kring ”ideologiernas död” har också debatterats flitigt internationellt, se till exempel 

 Daniel Bell, The End of Ideology : On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties, Glencoe, 

ill., 1960 ; Richard F. Tomasson, ”The Extraordinary Success of the Swedish Social Democrats”, 

The Journal of Politics 31/3 :1969 ; Alexander Shtromas ( red. ), The End of Isms? Reflections 

on the Fate of Ideological Politics after Communism’s Collapse, Blackwell, Oxford, 1994. 

Emellertid har michael Freeden argumenterat för att ”ideologiernas död” är en orimlighet. Även 
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logiska utveckling har emellertid kritiserats av en rad forskare, 
och framför allt har uttolkningen av marxismen hamnat i fokus. 
christer Winberg har i en intressant artikel utmanat tingstens 
uppfattning om marxismen på ett flertal punkter. bland annat för 
Winberg fram frågan om hur djupt den marxistiska teorin egent-
ligen hade hunnit tränga in i den tyska socialdemokratin före 
1890, ett parti som tingsten hävdade att sAp haft som inspira-
tionskälla.104 Vidare hävdar Winberg att tingstens tre centrala 
teser för den socialdemokratiska marxismen, och som hämtades 
ur det tyska gothaprogrammet från 1875, inte kan återfinnas hos 
marx utan tvärtom i kritiken mot detsamma.105 tim tilton har 
därtill påpekat det orimliga i att tingsten påstod att både det sto-
ra och det lilla perspektivet härstammade från marx, samtidigt 
som övergången från det stora till det lilla innebar ett övergi-
vande av marxismen.106 

det andra synsättet härstammar från Leif Lewins Planhushåll-
ningsdebatten och kan ses som ett svar på tingstens tes om upp-
lösningen av socialdemokratins marxism och ideologiernas död. 
Lewin hävdade att debatten om planhushållningen synliggjorde 
ideologiernas livskraft genom avståndet mellan en socialistisk 
och en icke-socialistisk ideologi som hade skilda åsikter om sta-
tens roll i det ekonomiska livet. Enligt Lewin fanns det, från 1920 

om full konsensus skulle uppnås skulle detta inte innebära slutet för ideologierna utan snarare 

att ett flertal ideologier har reducerats till en ideologi. michael Freeden, Ideologies and Political 

Theory : A Conceptual Approach, Oxford University press, Oxford, 2008, s. 19.

104. Christer Winberg, ”Tingstens idékritik och den tidiga svenska socialdemokratin”, Scandia 

46/1 :1980, s. 99. Anders isaksson har hävdat att även om marx fick ett genomslag hos bland 

andra Branting så var den svenska socialdemokratin i lika hög grad inspirerad av Ferdinand Las-

salle. Anders isaksson, Per Albin : 1. Vägen mot folkhemmet, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 

1985, s. 35.

105. De tre teserna var ”den järnhårda lönelagen”, ”den enda reaktionära massan”, och ”arbetet 

som källan till all rikedom”. Winberg 1980, s. 104.

106. Tilton 1990, s. 251.
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till mitten av 1960-talet, ett spänningsförhållande mellan den 
socialdemokratiska synen på ”frihet” och det liberala frihetsbe-
greppet, vilket visar att ideologierna inte alls var döda. medan de 
liberala betraktade staten som ett hinder för friheten såg sAp den 
som ett instrument för att utöka friheten så att det blev en jämlik-
het i frihet. där de liberala ansåg att jämlikheten inskränkte frihe-
ten betraktade socialdemokraterna således dem som möjliga att 
förena.107 även Lewins analys av sAp har fått kritik, bland annat 
har statsvetaren diane sainsbury ifrågasatt huruvida frihetsbe-
greppet verkligen innebar samma sak för det socialdemokratiska 
partiet under 1920-talet som längre fram under 1900-talet. En-
ligt sainsbury bemödade Lewin sig alltför mycket med att be-
tona kontinuiteten inom den socialdemokratiska ideologin, vilket 
gjorde att den bild som målades upp blev tämligen statisk och a-
historisk. dessutom utmanade sainsbury Lewins tillvägagångs-
sätt där begreppet ”frihet” placerats centralt. För det liberala par-
tiet var begreppet onekligen det mest centrala, men för sAp bör, 
enligt sainsbury, begrepp som ”jämlikhet” och ”solidaritet” ha 
varit av minst lika stor betydelse. som exempel framhöll sains-
bury att Lewin endast gav två exempel där begreppet ”frihet” 
användes av sAp under 1930-talet, och att 1940-talets använd-

107. Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1970, s. 504–522, 

citat s. 518. För andra som betonar kontinuiteten inom SAp :s ideologi, se till exempel Tim Tilton, 

”A Swedish Road to Socialism : Ernst Wigforss and the ideological Foundations of Swedish 

Social Democracy”, The American Political Science Review 73/2 :1979 ; Birger Simonson, So

cialdemokratin och maktövertagandet : SAP :s politiska strategi 1889–1911, Historiska institu-

tionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 1985 ; mats Dahlqvist, ”Det är bara rörelsen själv som 

är domare : Socialdemokratisk ideologi”, Arbetarhistoria 49–50/1–2 :1989 ; Tilton 1990 ; Tomas 

Jonter, Socialiseringen som kom av sig : Sverige, oljan och USA :s planer på en ny ekonomisk 

världsordning 1945–1949, Carlsson, Stockholm, 1994 ; James Fulcher, ”Sweden”, i Stefan 

Berger & David Broughton ( red. ), The Force of Labour : The Western European Labour Move

ment and the Working Class in the Twentieth Century, Berg, Oxford, 1995 ; Jenny Andersson, 

Mellan tillväxt och trygghet : Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk 

ideologi under efterkrigstiden, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2003.
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ningar av begreppet sedan underbetonades kraftigt av Lewin som 
i stället framhöll kontinuiteten. Att reducera socialdemokratiska 
strävanden till en fråga om ”frihet” var, enligt sainsbury, att ge en 
blek och förvanskad bild av målen.108 

den tredje uppfattningen, som betonar partiets pragmatiska 
inställning till politiken, har framförts av gunnar Adler-karls-
son som hävdat att pragmatismen varit en av grundstenarna 
inom arbetarrörelsen. det socialdemokratiska partiet var, enligt 
Adler-karlsson, så pragmatiskt att det är möjligt att urskilja två 
tämligen motsatta mål för partiet. det första var ett samhälle där 
arbete, kapital och styrande balanserade och uppvägde varandra 
i en kamp om makten. det andra målet var ett samhälle där ar-
betet gradvis övertog kapitalets roll och rättigheter tills det inte 
längre fyllde någon funktion.109 tesen har drivits vidare av bland 
andra gösta Esping-Andersen som hävdat att sAp :s ideologiska 
förändring bör betraktas som partiets anpassning till de sam-
hällsekonomiska omständigheterna.110 tim tilton har mot detta 
perspektiv framhållit att ”pragmatisk” inte bör ses som motsat-
sen till ”ideologisk”, utan i stället i motsättning till ”orealistisk”. 
pragmatism och ideologi är alltså kompatibla så länge som ideo-
login inte har övertoner av irrationalitet eller är helt fjärran från 
den praktiska politiken. det är därmed möjligt att betrakta sAp 

108. Diane Sainsbury, ”A Critique of Leif Lewin’s Planhushållningsdebatten”, Statsvetenskap

lig Tidskrift 7/2 :1968.

109. Gunnar Adler-Karlsson, Funktionssocialism : Ett alternativ till kommunism och kapitalism, 

Föreningen Verdandi, Uppsala, 1967.

110. Gösta Esping-Andersen, ”Jämlikhet, effektivitet och makt”, i per Thullberg & Kjell Östberg 

( red. ), Den svenska modellen, Studentlitteratur, Lund, 1994. Ett liknande perspektiv framträder 

även i Tomasson 1969 ; Francis G. Castles, The Social Democratic Image of Society : A Study 

of the Achievements and Origins of Scandinavian Social Democracy in Comparative Perspec

tive, Routledge & Keagan paul, London, 1978 ; Berman 2006 ; Karl Loxbo, Bakom socialde

mokraternas beslut : En studie av den politiska förändringens dilemman – från 1950talets 

ATPstrid till 1990talets pensionsuppgörelse, Växjö University press, Växjö, 2007.
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som pragmatiskt till sin karaktär utan att behöva tillskriva partiet 
en icke-ideologisk status.111

som kommentarer kring dessa tolkningar har bo stråth på-
mint om att valet av utgångspunkt i sAp :s historia ger olika re-
sultat i tolkningen av partiets ideologiska utveckling.112 därtill 
har han ifrågasatt huruvida frågan om sAp från början var revo-
lutionärt eller reformistiskt verkligen är en relevant fråga. Enligt 
stråth har det inom forskningen funnits en alltför stark syn på 
ett antingen-eller-förhållande när sanningen likaväl kan tänkas 
handla om ett både-och. stråth påtalar att när en ideologisk rö-
relse inlemmas i ett samhälle påverkas inte bara samhället utan 
även själva rörelsen, vilket får till följd att förutsättningarna för 
rörelsen förändras. ”Lösningen av ett problem leder till uppkom-
sten av nya problem” skriver stråth. det problematiska är alltså 
att forskningen negligerar att ideologin kan fungera både som 
instrument och som drivkraft för politisk förändring. Ideologi är, 
som stråth framhåller, inget konstant, dess betydelse och inne-
börd förändras både av den omgivande verkligheten men också 
av ideologin själv.113

positionering av avhandlingen

Föreliggande avhandling tangerar alla tre ovanstående forsknings-
fält : historiskt språkbruk, demokratiteorier och idé- och ideolo-
giutveckling inom sAp. tydligast och mest konkret placerar den 
sig på det begreppshistoriska fältet, då avhandlingen är ett inlägg i 
den pågående diskussionen om relationen mellan språk och sam-

111. Tilton 1990, s. 254f.

112. Bo Stråth, ”Socialdemokratin och maktövertagandet”, Historisk tidskrift 2 :1987. 

113. Bo Stråth, ”Socialdemokratisk ideologi mellan utopi och verklighet”, Arkiv för studier i ar

betarrörelsens historia 34–35 :1986, citat s. 47.
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hälle. Avhandlingen bidrar även till den viktiga diskussionen om 
begreppsliga kärnor, samt till det tämligen outforskade fältet kring 
sammansatta begrepp. det socialdemokratiska demokratibegrep-
pet analyseras och ställs i relation till de så kallade ”demokrati-
teorier” som presenterats under forskningsfältet. Här uppkommer 
frågan om vilken typ av teori som bäst fungerar för att diskutera 
den uppfattning av ”demokrati” som det socialdemokratiska parti-
et hade under perioden 1919–1939. Frågan om partiets ideologis-
ka förändring diskuteras utifrån demokratibegreppet, dock tycks 
det som om en analys av ideologisk förändring kräver ett bredare 
angreppssätt än endast en studie av ett av partiets begrepp, låt vara 
att det är centralt. demokratibegreppet har gång efter annan an-
vänts för att motivera partiets politik, framför allt i byggandet av 
välfärdsstaten, och det har därmed varit ett av de mest centrala 
begreppen för sAp. Avhandlingen kan därmed betraktas som en 
god utgångspunkt för vidare diskussion om ideologisk förändring 
eller kontinuitet. 

begrepp som strukturer

begreppshistoria som metod fokuserar på de historiska begrep-
pen och söker kontextualisera dessa i ljuset av den historiska 
utvecklingen samtidigt som begreppen blir något mer än endast 
figurer av tankevärlden. Vissa ord är omstridda och politiskt lad-
dade, inom den begreppshistoriska traditionen benämns dessa 
grundläggande begrepp.114 utan dessa begrepp är det inte möjligt 

114. För en närmare förklaring av grundläggande begrepp, se Reinhart Koselleck, ”A Response 

to Comments on the Geschichtliche Grundbegriffe”, i Hartmut Lehmann & melvin Richter ( red. ), 

The Meaning of Historical Terms and Concepts : New Studies on Begriffsgeschichte, German 

Historical institute, Washington, 1996, s. 64. inom den begreppshistoriska traditionen har fram-
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att diskutera politiska eller sociala frågor, men samtidigt leder be-
greppens mångtydighet till tolkningsproblem. utgångspunkten 
för begreppshistorisk forskning är språket som social konstruk-
tion. ord betraktas sakna någon logiskt inneboende och därav 
evig mening, dess betydelse erhålls i stället av dess användning.115 
begreppens mångtydighet ger upphov till en tolkningskamp, det 
vill säga en kamp om att få definiera begreppet på ett visst vis. på 
ytan kan denna tyckas vara rent semantisk, men bakom finns en 
underliggande social motstättning. I förlängningen gäller tvisten 
alltså inte begreppen per se, utan snarare det som de berör, det 
vill säga makten över tänkbara användningsområden. kampen 
om att definiera begrepp speglar därmed en underliggande kon-
flikt om till exempel rättigheter eller resursfördelning.116

för allt två skolbildningar dominerat den moderna diskussionen, den tyska Begriffsgeschichte och 

den brittiska Cambridgeskolan. Förenklat kan Begriffsgeschichte sägas behandla större tidsmäs-

siga snitt och i högre grad fokusera på begreppen medan Cambridge-skolan, som inspirerats av 

John Austins teori om talhandlingar, har betonat individuella talhandlingar. Jussi Kurunmäki, ”Be-

greppshistoria”, i Göran Bergström & Kristina Boréus ( red. ), Textens mening och makt : Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2005. Föreliggande översikt 

kommer uteslutande att relatera till den tyska skolbildningen då denna på ett fruktbart vis kombi-

nerar synkrona analyser av begreppens tillämpning i praxis med längre diakrona snitt vilka belyser 

kontinuitet och förändring, en kombination som Cambridge-skolan inte tillåter. För en sammanfat-

tad bild av Kosellecks begreppshistoriska teoribygge och metodologiska program rekommende-

ras Reinhart Koselleck, ”Social History and Conceptual History”, i The Practice of Conceptual His

tory, Stanford University press, Stanford, 2002 ; Koselleck 2004a. Se även Olsen 2012. på senare 

tid har ett antal forskare kommit att förespråka en kombination av de båda skolbildningarna, Se 

till exempel melvin Richter, The History of Political and Social Concepts : A Critical Introduction, 

Oxford University press, new york, 1995 ; ian Hampscher-monk, Karin Tilmans & Frank Van Vree 

( red. ), History of Concepts : Comparative Perspectives, Amsterdam University press, Amsterdam, 

1998 ; Kari palonen, ”Rhetorical and Temporal perspectives : Theses on Quentin Skinner and 

Reinhart Koselleck”, Finnish Yearbook of Political Thought 3/1 :1999 ; pasi ihalainen, ”Between 

Historical Semantics and pragmatics : Reconstructing past political Thought Through Conceptual 

History”, Journal of Historical Pragmatics 7/1 :2006. Dock förefaller det som om en kombination av 

skolbildningarna negligerar Skinners aversion mot Kosellecks diakrona analys.

115. Jämför Ludwig Wittgenstein, Filosofiska undersökningar, Thales, Stockholm, 1992, § 43.

116. Skinner 1989, s. 11ff.
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till skillnad från inom lingvistiken är distinktionen mellan 
ord och begrepp av semantisk natur. Ett begrepp är alltid ett ord, 
men ett ord är inte alltid ett begrepp.117 I semantiska analyser ta-
las det ibland om ords betydelseyta vilket översatt till begrepps-
historia blir en analys av förhållandet mellan ord och begrepp. 
Ett begrepp kan ha en omfattande betydelseyta och kan således 
förbindas till flera ord.118 begreppshistoria kan sägas överskrida 
den strukturella semantikens gränser på två sätt. dels betraktas 
ord och begrepp stå i en asymmetrisk relation till varandra dels 
knyts begreppet direkt till objektet. den asymmetriska relatio-
nen ligger i att begrepp betraktas som koncentrat av betydelser, 
och denna mångtydighet härleds till begreppens användning. 
Inom begreppshistoria reserveras uttrycket ord åt entydighet 
medan begrepp framför allt syftar på mångtydiga och abstrakta 
ord, det vill säga de som inte refererar till konkreta entiteter.119

Inom begreppshistoria ses språket som det betydelsesystem som 
människan har att tillgå för att relatera till verkligheten, men det 
får också en betydelseskapande funktion då det är genom språket 
som människan lever i och förstår verkligheten.120 Innehållet i ett 
politiskt begrepp kan därmed förändras då den samhälleliga kon-
texten förändras.121 detta innebär att en analys av ett politiskt be-

117. Helge Jordheim, Läsningens vetenskap : Utkast till en ny filologi, Anthropos, Gråbo, 2003, 

s. 168. Koselleck har beskrivit relationen mellan ord och begrepp på följande vis : ”Each concept 

is associated with a word, but not every word is a social and political concept. [ --- ] The concept 

is connected to a word, but is at the same time more than a word. [ --- ] A word presents potentiali-

ties for meaning ; a concept unites within itself a plenitude of meaning.” Koselleck 2004a, s. 84f.

118. Jan ifversen, ”Begrebshistorien efter Reinhart Koselleck”, Slagmark 48/2007, s. 89.

119. Jan ifversen, ”Om den tyske begrebshistorie”, Politologiske 6/1 :2003a, s. 24 ; ifversen 

2007, s. 90.

120. Det bör här påpekas att det med ”verklighet” avses en social verklighet. Då begrepp rela-

terar till socialt skapade entiteter behöver begreppshistorien inte ha några ontologiska krav eller 

försanthållanden, i stället är det en teori om hur människan förhåller sig till den verklighet som 

hon upplever.

121. peter Burke har i en intressant artikel analyserat själva begreppet ”kontext”. Enligt Burke 
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grepp måste inkludera ett diakront perspektiv trots att begreppets 
temporala innebörder införlivar centrala synkrona aspekter.122 den 
synkrona analysen får därmed karaktären av ett mikroperspektiv 
som kan förklara de diakrona förändringarna över ett längre tidsper-
spektiv. genom att växla mellan det synkrona och diakrona är det 
möjligt att synliggöra vilka begrepp som använts på ett liknande vis 
( onomasiologi ) och hur ett begrepp har skiftat innebörd ( semasio-
logi ). En kombination av båda angreppssätten tycks vara oumbärlig 
för den begreppshistoriske forskaren. Analysen bör även komplette-
ras med att söka efter begreppets motbegrepp. det typiska för mot-
begreppet är dess negativa laddning.123 om ett nytt motbegrepp hit-
tas är det rimligt att anta att det utvalda begreppet har förändrats.124

runt begrepp bildas så kallade semantiska fält, det vill säga om-
råden av betydelser som knyts till begreppet.125 till ett begrepp 
som demokrati kan till exempel betydelser som rösträtt och yttran-
defrihet knytas. sammanbindningen mellan begreppet och bety-
delsebegreppen kan antingen skapas genom explicita definitioner, 

har det under de senaste decennierna uppkommit en slags contextual turn vilken gjort att be-

greppet ”kontext” används mer frekvent och betonas allt mer. Samtidigt framhåller Burke det 

problematiska i ett alltför starkt betonande av kontexten, den blir till ett fängelse som det är 

omöjligt att rymma från. Burke påminner om att en kontext aldrig kan hittas, den är alltid konstru-

erad. Kontexten bör således, enligt Burke, betraktas som en metod, snarare än metoden. peter 

Burke, ”Context in Context”, Common Knowledge 8/1 :2002.

122. Freeden 2008, s. 146.

123. Koselleck talade även om asymmetriska motbegrepp vilket innebär att det studerande be-

greppet definieras i negativa termer, det vill säga på basis av vad det inte är. Dessutom innebär 

asymmetrin att det definierade inte själv behöver acceptera definitionen som det tillskrivs. Rein-

hart Koselleck, ”The Historical-political Semantics of Asymmetric Counterconcepts”, i Futures 

Past : On the Semantics of Historical Times, Columbia University press, new york, 2004c. João 

Feres Jr. tar i ett antal artiklar upp ”Latinamerika” som ett exempel på asymmetriska motbegrepp, 

se João Feres Jr., ”political philosophy, Ethnology, and Time : A Study of the notion of Histori-

cal Handicap”, Kriterion 43/105 :2002 ; João Feres Jr., ”The History of Counterconcepts : ”Latin 

America” as an Example”, History of Concepts Newsletter 6 :2003.

124. Kurunmäki 2005, s. 187. 

125. Begrepp kan således beskrivas som ”koncentrat av betydelser”, se Koselleck 2004a, s. 85.
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”demokrati betyder …”, eller implicit genom att betydelsebegrep-
pen åtrekommande nämns i samband med det centrala begreppet. 
begrepp kan således betraktas som strukturer där olika betydelser 
kan hakas på eller av. Ett begrepp kan liknas vid ett rum med olika 
möbler, det vill säga olika betydelser.126 Vilka möbler som finns i ett 
visst rum styrs i hög grad av praxis och tradition. Ett begrepp som 
”demokrati” definieras traditionellt i termer av rösträtt och jämlik-
het, men utsträckningen av dessa rättigheter kan variera inom be-
greppet. det är även möjligt att föreställa sig nya och oväntade be-
tydelser av begreppet. Enligt michael Freeden, professor emeritus i 
statskunskap vid oxford universitet, kommer dock inte namnet på 
begreppet att förändras så länge som en eller flera nyckelkomponen-
ter av begreppet kvarstår.127 Nyckelkomponenterna är således cen-
trala för begreppet medan dess mer perifera betydelser, det vill säga 
resten av det semantiska fältet, är mer flytande.128 

126. Jämför michael Freedens analogi där en ideologi betraktas som ett rum, se Freeden 2008, 
s. 86f. Freedens ideologiteori är dock något problematisk då han är tämligen oklar över vem 
som definierar ideologin, vilket orsakar en oklarhet om ideologiernas ontologiska status. Om 
forskaren definierar ideologi som en slags idealtyp där ideologi kan härledas från vissa idéer 
och aktiviteter verkar teorin inte kunna hantera historisk förändring. Samtidigt innebär ett mer 
historiskt tillvägagångssätt, där forskaren utgår från de som själva påstod sig vara till exempel 
”liberaler” eller ”socialister”, att ett glapp kan uppstå mellan personernas självuppfattning och 
de drag som samtiden uppfattade som karaktäristiska för en viss ideologi. En tredje lösning på 
problemet skulle kunna utgöras av att forskaren söker en balans mellan de två tidigare nämnda 
alternativen, men i detta fallet reduceras ”ideologi” till ett analytiskt verktyg, något som inte tycks 
vara vad Freeden avser.

127. Hos Freeden benämns dessa komponenter som ineliminable components, se till exempel 

ibid., s. 60ff.

128. Det kan här påpekas en viss svaghet hos den begreppshistoriska disciplinen, nämligen den 

teoretiska oklarheten kring när ett begrepp slutar eller övergår i ett annat begrepp. Hur ska till 

exempel en begreppshistoriker veta om en studie av demokratibegreppet även bör handla om be-

greppet ”republik” eller om folkbegreppet? Den danske historikern Jeppe nevers hävdar att detta 

förvisso är en språkteoretisk svaghet, men att det samtidigt innebär en ”behaglig pragmatism” 

som gör att forskaren själv måste avgöra begreppets gränser. nevers 2011, s. 14. michael Free-

den påtalar att om detta ska ses som en invändning mot begreppshistoria måste det samtidigt 

ses som ett allmänt gränsdragningsproblem för all typ av forskning. Att misslyckas med att visa 

på samtliga begreppsliga sammankopplingar kan liknas vid ett misslyckande att diskutera varje 
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även inom diskursanalysen kan analyser av semantiska fält 
sägas förekomma.129 Identifierandet av ett begrepps semantiska 
fält kan ses som ett sätt att identifiera en diskurs semantiska ni-
vå.130 diskursanalysen är därmed mer omfattande och mindre 
språkligt precis än en begreppshistorisk analys.131 Visserligen 
studeras i de båda fallen grundläggande begrepp, men begrepps-
historia har ett mer pragmatiskt förhållningssätt då begreppens 
användning i praxis betonas, och då tal och texter inte lika starkt 
binds till den språkliga strukturen. En fördel med begreppshis-
toria är att utrymme ges för att kombinera större diakrona snitt 
med att studera olika samtidigt verkande kontexter.132 

det är viktigt att påpeka att svårigheten med att definiera be-
grepp inte innebär att begrepp kan ha en oändlig variation av be-
tydelser.133 den inneboende mångtydigheten öppnar således inte 

kroppslig rörelse och varje röstmässig förändring vid studier av juridiska förhandlingar eller proces-

ser. Kritik av det här slaget leder därmed till en ohållbar holism som ingen forskning varken kan eller 

ämnar uppnå. Freeden 2008, s. 130. problemet är således ett klassiskt gränsdragningsproblem 

där frågan är hur långt ett begrepps semantiska fält kan sägas sträcka sig. i föreliggande avhand-

ling har utgångspunkten varit att begreppet demokrati återfinns i ordet demokrati, vilket betyder att 

de betydelser som placerats i samband med ordet utgör begreppets semantiska fält. Detta bety-

der att vissa begrepp, som kan uppfattas som centrala för den socialdemokratiska ideologin, som 

till exempel ”klass” eller ”utsugning”, stundtals hamnar utanför demokratibegreppets semantiska 

fält och därmed avhandlingens analys.

129. Det finns ett stort antal definitioner på såväl ”diskurs” som ”diskursanalys”. Som Helge 

Jordheim framhållit kan emellertid ”diskurs” snävt uppfattat förstås som de historiska strukturer i 

vilka en text ingår. Jordheim 2003, s. 188.

130. Jan ifversen, ”Text, Discourse, Concept : Approaches to Textual Analysis”, Kontur 7 :2003b, s. 67.

131. En av diskursanalysens förgrundsgestalter, norman Fairclough, har beskrivit ”diskursana-

lys” som en process i tre dimensioner : textproduktion, distribution och konsumtion. Vidare häv-

dar Fairclough att dessa dimensioner måste studeras med hänsyn till alla strukturer och organi-

seringar för språket, från det rent fonetiska till fördelningen av vem som får tala inom diskursen 

och rent generella övergripande strukturer. norman Fairclough, Critical Discourse Analysis : The 

Critical Study of Language, Longman, London, 1995, s. 7ff.

132. ifversen 2003a, s. 27.

133. michael Freeden, ”political Concepts and ideological morphology”, The Journal of Politi

cal Philosophy 2/2 :1994, s. 151. inte heller öppnar den begreppsliga relativismen upp för en 
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för ett resonemang av typen anything goes, då tidigare använd-
ningar av begreppet begränsar dess nuvarande användning. detta 
beror på att nuet förstås genom erfarenheter ( det förflutna ) och 
förväntningar ( framtiden ). Historisk tid kan därmed ses som ett 
flöde där det förflutna fortfarande hänger sig kvar samtidigt som 
de framtida förväntningarna redan kan skönjas. dock är de tre 
kategorierna dåtid, nutid och framtid åtskilda. begreppen införli-
var alltså inte bara erfarenheter, utan föregriper dem också då det 
som skall komma inordnas i språkliga sammanhang.134 begrep-
pen styrs därmed av en dubbel differens, det vill säga mellan den 
historia som sker och det språk som möjliggör den, samt mellan 
historien som föregången tid och språket som förmedlare av det 
förgångna.135 reinhart koselleck har uttryckt detta som en rela-
tion mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten.136 
genom betonandet av relationen mellan dåtid, nutid och framtid 
kan begreppshistoria visa att språket inte bara är historiskt genom 
att det är utelämnat åt historiens processer och förändringar, utan 
att det dessutom kan sätta ord på, och således bidra till, dessa pro-
cesser och förändringar.137

trots att samhälleliga villkor påverkar begreppens förändring 
kan denna förändring aldrig vara alltför radikal då detta skulle 
eliminera nyckelkomponenter hos begreppet.138 Valet av termen 

total relativism då begreppens tolkningskamp förutsätter ett visst mått av samstämmighet hos 

olika världsåskådningar. Utan ett minimum av samstämmighet skulle olika begreppsanvändning-

ar inte kunna hamna i konflikt med varandra. John n. Gray, ”On the Contestability of Social and 

political Concepts”, Political Theory 5/3 :1977, s. 341f.

134. Koselleck 1996, s. 30f ; Koselleck 2004a, s. 63.

135. Jordheim 2003, s. 131.

136. Reinhart Koselleck, ””Space of Experience” and ”Horizon of Expectation” : Two Historical 

Categories”, i Futures Past : On the Semantics of Historical Times, Columbia University press, 

new york, 2004e.

137. Jordheim 2003, s. 175.

138. Koselleck 1996, s. 63. 
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nyckelkomponent, snarare än kärna, är här avsiktlig. detta beror 
på att det finns goda skäl att förneka existensen av en begreppslig 
kärna, även om en nyckelkomponent återfinns i ett begrepp innebär 
det inte med nödvändighet att denna komponent utgör begreppets 
kärna i någon apriorisk mening.139 En nyckelkomponent är inte in-
trinsikal eller logiskt nödvändig för begreppets betydelse, den är i 
stället resultatet av begreppets användning i praxis. den har således 
en stark kulturell sammankoppling snarare än en logisk. Nyckel-
komponenter innebär att det vid en viss tidpunkt finns vedertagna 
användningar av begreppet som inkluderar dessa betydelser, vilket 
betyder att borttagandet av dessa delar skulle göra begreppet obe-
gripligt. Enligt Freeden består politiska begrepp av både nyckel-
komponenter och delar som är mer temporära. Nyckelkomponen-
terna liknar ett konstant drag i begreppet, men är inte konstanta på 
grund av logisk nödvändighet, utan de är i stället en konsekvens av 
begreppets konventionella användningssätt. det här betyder att en 
nyckelkomponent hos ett begrepp kan förändras över tid, men att 

139. Freeden 1994, s. 147. Diskussionen kring avsaknaden av begreppsliga kärnor eller ej är ett 

ständigt återkommande tema för det begreppshistoriska fältet. Till exempel har James Farr hävdat 

att det enda konstanta hos politiska begrepp är dess eviga förändring. James Farr, ”Understand-

ing Conceptual Change politically”, i Terence Ball, James Farr & Russell L. Hanson ( red. ),  Political 

Innovation and Conceptual Change, Cambridge University press, Cambridge, 1989. Även Jouni-

matti Kuukkanen har hävdat att begrepp saknar någon kärna som bevaras under historiens gång 

och som skulle kunna utgöra dess essens, i stället bevaras begrepp och deras namn genom en 

tämligen linjär utveckling över tiden. Kuukkanen hävdar att begrepp borde bytas ut eller ges ett 

tillägg, till exempel demokrati1, demokrati2, demokrati3, …, demokratin, då inget av dess ursprung-

liga innehåll längre har någon del i senare definitioner. Jouni-matti Kuukkanen, ”making Sense of 

Conceptual Change”, History and Theory 47/3 :2008, s. 364. problemet för Kuukkanen är att en 

egenskap kan kvarstå, men detta innebär inte att egenskapen på något sätt är central eller definie-

rande för begreppet. Det kan lika gärna vara så att egenskapen bevaras för att den inte är av nå-

gon avgörande kvalitet för begreppet. Kuukkanen har även kritiserats för sin kritik av att begreppet 

”begrepp” inte definieras inom begreppshistoriska analyser. Sami Syrjämäki framhåller emellertid 

att ”begrepp” i hög grad bör betraktas som ett omstritt begrepp som således inte kan definieras, 

se Sami Syrjämäki, Sins of a Historian : Perspectives on the Problem of Anachronism, Acta Uni-

versitatis Tamperensis, Tampere, 2011.
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förändringen sker långsammare än förändringen hos resten av det 
semantiska fältet som omger begreppet, det vill säga de mer tem-
porära betydelsebegreppen. Förändring i nyckelkomponenter måste 
alltså analyseras i ett längre tidsperspektiv då de i en synkron analys 
skulle framstå som begreppets kärna. det är viktigt att påpeka att 
nyckelkomponenterna hos ett begrepp inte kan bära upp begreppet 
som helhet, med andra ord kan ett begrepp inte reduceras till dess 
nyckelkomponenter. Enligt Freeden, vars forskningsobjekt framför 
allt är de politiska ideologierna, erhåller politiska begrepp sin me-
ning genom deras relativa plats gentemot andra begrepp inom en 
viss ideologi.140 det är således genom en analys av den morfologis-
ka strukturen som betydelsen hos ett begrepp kan återfinnas. Free-
den har också hävdat att ideologier försöker göra begreppen enty-
diga då dess mångtydighet kan leda till spänningar inom ideologin. 
detta görs genom att begreppen tillskrivs en specifik betydelse, en 
betydelse som är logiskt godtycklig men som innehåller en stor del 
kulturell signifikans. genom den här typen av betydelseskapande 
försöker aktörer inom en ideologi att precisera begreppen så att de 
inte skall orsaka ideologiska problem.141 

I föreliggande avhandling analyseras det socialdemokratiska 
demokratibegreppet med hjälp av två kompletterande verk-
tyg  eller linser : den tyska begreppshistoriska skolbildningen 
Begriffs geschichte, representerad av reinhart koselleck, och 
michael Freedens teori om ideologier.142 medan koselleck har 
betonat hur den socio-politiska kontexten både påverkar och på-
verkas av ett begrepps mening, finner Freeden meningen i varje 

140. Freeden 2008, s. 47–95.

141. Denna aktivitet benämns av Freeden som att ideologier decontests concepts. michael 

Freeden, ”is nationalism a Distinct ideology?”, Political Studies 46/4 :1998, s. 749. 

142. En kombination av dessa båda teorier har också använts i Anna Friberg, ”Democracy in 

the plural? The Concepts of Democracy in Swedish parliamentary Debates during the interwar 

years”, Contributions to the History of Concepts 7/1 :2012.
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begrepp beroende av språkliga strukturer. det tycks emellertid 
som om ingen av dessa teorier är tillräcklig för att på egen hand 
kunna redogöra för begreppslig mening och förändring. Ett allt-
för starkt betonande av det strukturella perspektivet gör det pro-
blematiskt att förklara begreppslig förändring, medan problemet 
med det kontextuella perspektivet är att det riskerar att negligera 
olika aktörers eller gruppers sinsemellan olika begreppsanvänd-
ning. genom att komplettera varandra erbjuder dessa teorier ett 
perspektiv där begrepp ses som strukturer vilka är under för-
handling och förändring på grund av socio-politiska omständig-
heter. Formuleringen av denna förändring sker dock i relation 
till varje tids språkliga praxis, vilket betyder att det måste göras 
en omförhandling av de relativa begränsningar som finns genom 
redan upprättade relationer mellan begreppen i språket.

kollektivsingular

som beskrivits ovan styrs begreppen och uppfattningar om nuet 
av relationen mellan det förflutna och framtiden, det vill säga 
mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten. Enligt 
koselleck skedde en förändring i denna relation mellan åren 1750 
och 1850, en period som benämns som die Sattelzeit.  genom ra-
dikala förändringar i samhället, däribland den franska revolutio-
nen, väcktes en känsla av att det inte längre var möjligt att förut-
spå framtiden på basis av det förflutna. koselleck hävdade att de 
politiska begreppen genomgick en temporalisering, det vill säga 
de riktades in i framtiden snarare än tillbaka mot tidigare händel-
ser och erfarenheter. När det rörde demokratibegreppet övergick 
det från att vara benämningen på en av tre existerande former av 
herravälde hos Aristoteles till att bli ett abstrakt samlingsbegrepp 
som pekade in i en framtid som ett  utopiskt mål. koselleck skilde 
också ut tre andra förändringar som de politiska begreppen ge-
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nomgick under denna period : begreppen demokratiserades, ide-
ologiserades och de politiserades. demokratiseringen innebar en 
spridning av begreppen bland allt fler användare. denna process 
bör ses i ljuset av en ökad skara läskunniga samtidigt som allt fler 
böcker och skrifter trycktes. Ideologiseringen innebar att begrep-
pen skiftade från att vara pluralistiska till att bli kollektivsingular, 
friheter samordnades till ”frihet”, historier blev till ”historia” och 
så vidare. med fler användare och mer allmänna begrepp kom de 
att användas som vapen i den politiska kampen mellan nya ideo-
logier, det vill säga begreppen politiserades.143 

Idén om kollektivsingular härstammar alltså från koselleck, 
men någon mer förfinad teori om dessa har inte utvecklas sedan 
hans dagar.144 kollektivsingular var enligt koselleck ett tecken 
på modernitetens vändning bort från tidigare specifika och parti-
kulära termer som betecknade politiska och sociala villkor.145 Ett 
kollektivsingular kan beskrivas som ett begrepp som slog samman 
tidigare konkreta och specifika ord och därmed gjorde dem mer 
abstrakta.146 det singulära avser därmed inte något specifikt och 

143. Reinhart Koselleck, ”introduction ( Einleitung ) to the Geschichtliche Grundbegriffe”, Con

tributions to the History of Concepts 6/1 :2011. Se även melvin Richter & michaela Richter, 

”introduction : Translations of Reinhart Koselleck’s ”Krise” in Geschichtliche Grundbegriffe”, 

Journal of the History of Ideas 67/2 :2006. ”Demokratisering” bör här således förstås som ett 

kvantitativt begrepp.

144. Detta har även uppmärksammats av nikolay Koposov vars artikel dock utgör ett undan-

tag. nikolay Koposov, ”Collective Singulars : A Reinterpretation”, Contributions to the History of 

Concepts 6/1 :2011.

145. Koselleck 2011, s. 13.

146. William E. Connolly har föreslagit termen cluster concept för att beteckna begrepp som dels 

består av en bred uppsättning kriterier där varje kriterium i sig är komplext och öppet för förändring-

ar, dels är nära förbundna med andra ord och begrepp. William E. Connolly, The Terms of Political 

Discourse, Blackwell, Oxford, 1993, s. 14. Emellertid är det oklart hur Connolly föreställde sig den 

sammanbindande länken i dessa kluster, det vill säga den gemensamma nämnaren. Vad gör att ett 

ord kan användas för olika entiteter? Behövs en gemensam kärna som delas av alla delar? Och om 

en kärna finns, hur ska begreppets divergerande användningar, vid olika historiska tidpunkter eller 

bland olika aktörer verksamma inom samma kulturella kontext, kunna förklaras?
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konkret utan något generellt. Enligt koselleck symboliserades 
förändringen från det pluralistiska till kollektivsingular genom att 
det tyska ordet Historie ersattes med begreppet Geschichte. det 
nya begreppet omfattade all historia och var samtidigt både sitt 
eget objekt och subjekt. Historie var således beteckningen på en 
specifik process medan Geschichte inbegrep alla dessa proces-
ser och blev även något utöver summan av dess delar.147 Liksom 
kosellecks Sattelzeit kan perioden 1919–1939 i sverige beskrivas 
som en tid med stora sociala och politiska förändringar, där infö-
randet av den allmänna och lika rösträtten var en central del. mot 
bakgrund av ett hårdare politiskt klimat internationellt, och stund-
tals hårda konfrontationer mellan olika samhällsklasser nationellt, 
uppstår frågan om hur sAp :s uppfattning av tid påverkades och 
med denna även partiets språkbruk. 

källmaterial och urval

då begrepp inte skapar något naturligt arkiv blir förhållandet mel-
lan frågeställningar och källmaterial en tämligen komplicerad 
fråga för en avhandling som denna. Eftersom kontexten är central 
för en begreppshistorisk studie, då demokratibegreppet studeras 
i ljuset av en politisk historia, har ett antal olika källtyper valts 
ut för att på så vis kunna fånga ett brett spektrum av begreppsan-
vändningar. I huvudsak har fyra typer av material använts : pro-
tokoll från partikongresser, artiklar från tidskriften Tiden, artiklar 
ur Social-Demokraten samt riksdagsdebatter. materialet fångar 
upp inre diskussioner genom de två första materialtyperna, medan 
de två sistnämnda kan sägas beröra en mer utåtriktad debatt. 

147. niklas Olsen, ”En partisan i kamp for historier i flertal : Reinhart Kosellecks alternativ til 

historiefilosofien”, Slagmark 48 :2007, s. 114f.
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För att så långt som möjligt undvika att egna föreställningar 
om vad ”demokrati” kan ha haft för innebörd(er) påverkar urva-
let har en excerpering av samtliga årgångar av kongressprotokoll 
och Tiden gjorts. de debatter och diskussioner som återfinns i 
dessa materialtyper är huvudsakligen av teoretisk och ideolo-
gisk natur vilket gör att de är en god utgångspunkt för en ana-
lys av socialdemokratiska uppfattningar om ”demokrati”. Efter 
denna genomgång har vissa användningar och närliggande be-
grepp framstått som mer centrala än andra. Framhållas bör att 
det inte handlar om någon renodlad kvantifiering av materialet 
där de anföranden eller artiklar som innehåller flest användning-
ar av demokratibegreppet har betraktats som viktigare än andra. 
Visserligen betyder ett frekvent användande av ”demokrati” till-
sammans med vissa andra begrepp att de senare framstår som 
kopplade till det förra, men sammankopplingen behöver inte 
med nödvändighet vara av kvantitativ art. Lika viktig är betydel-
sebegreppens närhet till ”demokrati”. om till exempel jämlikhet 
och delaktighet konsekvent återkommer i resonemang om ”de-
mokrati” är det rimligt att betrakta dessa begrepp som centrala 
delar av demokratibegreppet. dessutom bör en artikels eller ett 
anförandes spridning, till exempel genom referenser och hänvis-
ningar, ses som ett tecken på att fler tagit del av densamma och 
att, om inget annat uttrycks, de som hänvisar till den sympatise-
rar med dess innehåll. utgångspunkten har därmed varit att be-
greppet ”demokrati” återfinns i ordet demokrati, men även i ett 
antal andra ord och begrepp. strategin innebär således en kom-
bination av ett semasiologiskt och onomasiologiskt angrepps-
sätt, vilket tidigare fastslagits som centralt för en begreppshis-
torisk analys.148

148. Se ovan s. 57. Excerperingen av materialet har gjorts enligt följande principiella gång : 1. 

Sökning efter ordet ”demokrati” i de två förstnämnda materialtyperna ; 2. Kartläggning av de 



67

de användningar som framstått som centrala, och de politiska 
debatter som klassats som rörande ”demokrati”, har sedan efter-
sökts i Social-Demokraten och riksdagsdebatter där en komplett 
excerpering inte varit möjlig att utföra då materialet är alltför 
omfattande. Exempelvis fanns en rad artiklar i Tiden rörande 
socialiseringens relation till 1928 års arvsskattemotion, vilka 
diskuterade problemet i termer av ”demokrati”. detta innebär 
att liknande diskussioner och teman har eftersökts i de två sist-
nämnda materialtyperna. det källmaterial där en mer översiktlig 
excerpering genomförts utgörs huvudsakligen av diskussioner 
rörande praktiska problem vilket betyder att mer teoretiska dis-
kussioner om språkbruk återfinns implicit. 

partikongressen utgör det högsta beslutande organet för partiet 
och protokollen är en god källa vad gäller programmatiska utta-
landen. det socialdemokratiska partiet har under undersöknings-
perioden sammanlagt hållit fem kongresser ( 1920, 1924, 1928, 
1932 och 1936 ) som alla genererat en tämligen omfattande mängd 
protokoll. strukturen på dessa liknar på många sätt protokollen 
från riksdagens debatter, det vill säga redigerade diskussionspro-
tokoll, men de inkluderar också hälsningar från utrikes deltagare, 
motioner med utlåtanden från partistyrelsen samt anföranden från 
partiets olika utskott och grupper. genom att studera dessa proto-
koll ges möjlighet att finna den bredd av användningar av demo-
kratibegreppet som representerats inom partiet. 

tidskriften Tiden har sedan starten 1908 utgjort ett centralt 
forum för interna debatter. Vad gäller artiklarnas legitimitet som 
partikaraktäristiska kan sägas att tidskriften utgavs av det social-
demokratiska partiet och partiledningen var allt som oftast repre-
senterad i redaktionen. Eftersom föreliggande avhandling syftar 

teman och närliggande begrepp som återfinns i steg 1 ; 3. Sökning efter teman och begrepp ( i 

enlighet med 2 ) i samtliga materialtyper. 
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till att finna användningar av, och diskussioner om, demokratibe-
greppet är tidskriften ett utmärkt källmaterial då den innehåller 
artiklar som i hög grad behandlar ämnen av teoretisk natur. 

den tredje huvudkategorin av källmaterial utgörs av tid-
ningsartiklar i Social-Demokraten. tidningen har under under-
sökningsperioden varit sAp :s partiorgan och har haft ett stort 
inflytande på arbetarrörelsens utveckling. Eftersom partikon-
gresserna utgjort en arena för debatt och påkallat uppmärksam-
het för nya debattämnen har en komplett genomgång av tidning-
en gjorts de år som kongresser hållits medan resterande årgångar 
excerperats mer översiktligt. därtill har ett tämligen stort antal 
av tidningens ledarartiklar analyserats genom inventering av 
klipp- och personarkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

den fjärde materialtypen utgörs av riksdagsdebatter. Efter-
som riksdagsdebatterna speglar en bred flora uppfattningar, och 
då begreppen själva stundtals är föremål för debatt, utgör ma-
terialet en god grund för en analys av politiska begrepp. mate-
rialets kontinuitet underlättar dessutom studien av ett begrepp 
under en längre sammanhållen tid. de debatter som valts ut för 
analys kan generellt sett delas in i två grupper : debatter som 
inkluderat demokratibegreppet explicit, och debatter rörande 
frågor och ämnen som av sAp hävdats ha ”demokratisk” vikt 
eller karaktär. den första typen av debatter är förhållandevis 
enkla att finna medan den andra kategorin är mer komplicerad. 
de senare debatterna har identifierats genom en excerpering 
av de två förstnämnda materialtyperna följt av en sökning ef-
ter korresponderande ämnen i riksdagsdebatterna.149 det bör 

149. nödvändigheten av att komplettera riksdagsprotokoll med annat material har bland annat 

framförts i pasi ihalainen & Kari palonen, ”parliamentary Sources in the Comparative Study of 

Conceptual History : methodological Aspects and illustrations of a Research proposal”, Parlia

ments, Estates and Representation 29/1 :2009, s. 17–34 ; pasi ihalianen, Agents of the People : 
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dock påpekas att protokollen inte återger vad som faktiskt sades 
i debatterna. processen från muntlig debatt till skrivna proto-
koll var en lång och tämligen komplicerad väg, vilket gör att 
ändringarna i materialet stundtals kan vara omfattande. Efter de 
muntliga debatterna gjordes transkriberingar som sedan lämna-
des till ledamöterna för justeringar. Vissa ledamöter gjorde så 
stora förändringar att referenser till deras tal, gjorda av andra 
talare, inte längre kan återfinnas i de slutgiltiga protokollen.150 
materialet kan således inte betraktas som en korrekt avbildning 
av vad som faktiskt sades under riksdagsdebatterna. det faktum 
att protokollen redigerades av riksdagsledamöterna själva gör 
emellertid att det är rimligt att anta att det finns ett starkt sam-
band mellan materialet och ledamöternas avsikter.151 

de fyra huvudkategorierna av källmaterial har sedan kom-
pletterats med bland annat politiska tal, debattskrifter och artik-
lar ur andra tidningar och tidskrifter, men även av vissa statliga 
utredningar som haft socialdemokrater i ledande kommittépo-
sitioner.152 det centrala är att källtyperna innehåller olika be-

Democracy and Popular Sovereignty in British and Swedish Parliamentary and Public De

bates, Brill, Leiden, 2010.

150. Jonas Harvard, En helig allmännelig opinion : Föreställningar om offentlighet och legitim

itet i svensk riksdagsdebatt 1848–1919, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, 

Umeå, 2006, s. 25f. Se även Gunnar Richardsson & Karl-Axel Wengström, ”Riksdagsprotokoll 

som historisk källa”, Historisk tidskrift 4 :1975, s. 430–467.

151. Det här perspektivet stöds av Jonas Harvard som hävdar att det finns en dynamisk relation 

mellan protokollens justeringar och dess representativitet som en källa för ledamöternas åsikter. 

Ju mer justerade protokollen är desto mindre kan de betraktas som exakta avbildningar av den 

faktiska debatten. Samtidigt innebär redigeringsprocessen att materialet är en mer pålitlig källa 

av faktiska åsikter, det vill säga att materialet sammankopplar avsändaren med dokumentationen 

i tryck. Jonas Harvard, ”Riksdagsprotokollen som medium”, i Staffan Förhammar, Jonas Harvard 

& Dag Lindström ( red. ), Dolt i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial, Sekel, 

Lund, 2011.

152. För en närmare motivering av lämpligheten av statligt utredningsmaterial i en begrepps-

historisk studie, se Anna Friberg, ”Experterna och språket : Begreppshistoriska perspektiv på 

statens offentliga utredningar”, i Staffan Förhammar, Jonas Harvard & Dag Lindström ( red. ), Dolt 
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greppsanvändningar av ”demokrati”. genomgången av det em-
piriska materialet syftar således till att rekonstruera synkrona 
begreppsanvändningar under en längre tidsperiod. detta gör att 
material som till exempel biografier eller memoarer faller bort 
då det i dessa fall handlar om rekonstruktioner av det förflutna.

det bör framhållas att tillgången på relevant källmaterial, det 
vill säga material som innehåller begreppet ”demokrati”, expli-
cit eller implicit, varierat mellan avhandlingens olika tidsrum. 
För de två första undersökningsperioderna har materialet varit 
omfångsrikt medan det varit svårare att finna relevant material 
för de två senare faserna. detta betyder att alla materialtyper inte 
förekommer i samtliga kapitel samt att mängden källmaterial 
från respektive huvudkategori varierar mellan kapitlen. Att det 
relevanta källmaterialet minskar med tiden indikerar att demo-
kratibegreppet användes mer sällan inom sAp under 1930-talet, 
och att de frågor som ansågs vara av vikt för ”demokratin” blev 
allt färre. detta stärker rimligheten i avhandlingens tidsmässiga 
avgränsning.

källkritiskt är det naturligtvis nödvändigt att väga olika utsa-
gor mot varandra. I fokus för föreliggande avhandling står fram-
för allt sAp :s officiella begreppsanvändning, men det visas även 
hur det inom partiet funnits divergerande uppfattningar om vad 
demokratibegreppet betytt. det socialdemokratiska partiet har 
under den för avhandlingen aktuella tidsperioden haft en stark 
ledarkultur där vissa personer lyfts fram som särskilt viktiga.153 
därtill har ledande socialdemokrater, som till exempel Arthur 
Engberg, per Albin Hansson och gustav möller, varit huvud-
redaktörer för olika tidningar och tidskrifter vilket gett dem möj-
lighet att påverka deras innehåll. detta betyder att vissa aktörer 

i offentligheten : Nya perspektiv på traditionellt källmaterial, Sekel, Lund, 2011b.

153. Om socialdemokratisk ledarkultur, se Linderborg 2001, s. 67–146.
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figurerar i högre grad än andra då de haft stora möjligheter att 
påverka och influera såväl den förda politiken som språkbruket. 

Avslutningsvis bör framhållas att skrivandet av en begrepps-
historisk avhandling i hög grad innebär ett slags översättnings-
projekt där dåtida begreppsanvändningar ska förmedlas. detta 
innebär att textens referat och tolkningar måste redovisas med 
belysande citat.154 de citat som återges skall emellertid inte be-
traktas som enskilda företeelser, utan som de utsagor vilka tydli-
gast exemplifierar en viss typ av begreppsanvändning, då det inte 
förefaller vare sig önskvärt eller möjligt att ta upp alla enskilda 
utsagor där ”demokrati” har använts.155 till allra sist bör påpekas 
att det i det följande används kursivering för nyckelkomponenter 
och betydelsebegrepp, medan de empiriska begreppen och sam-
manfattningar av dessa är markerade med citationstecken.

Disposition

Föreliggande avhandling består av sju kapitel och en avslut-
ande epilog. I detta snart avslutade första kapitel har syftet 
med avhandlingen klargjorts, avgränsningar i tid och rum har 
motiverats, forskningsfält som ansetts centrala för avhandling-
en har presenterats, de teoretiska och metodologiska utgångs-
punkterna har diskuterats och motiverats, och källmaterialet har 
presenterats och diskuterats i källkritiska och partikaraktärist-
iska termer. Avhandlingens andra kapitel utgörs av två delar 
vilka ger en  kortare bakgrund till de debatter och det språk-
bruk mot vilka det socialdemokratiska partiet formulerade sitt 
demokratibegrepp. kapitel tre till sex består av avhandlingens 

154. Se även Harvard 2006, s. 31

155. All kursivering och stavning är original om inget annat anges. 
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empiriska undersökning. Här presenteras och analyseras olika 
använd ningar av begreppet ”demokrati” utifrån källmaterialet i 
syfte att finna den spännvidd av betydelser som begreppet burit 
på under tidsperioden 1919 –1939. dessa kronologiska kapitel 
är tematiskt upp delade efter de ord, begrepp och betydelser som 
hört samman med det socialdemokratiska demokratibegreppet. 
då begreppet skiftat innebörd under den sammantagna tidsperi-
oden har det således inte varit möjligt att behålla samma struktur 
för alla kapitel. För tydlighet och läsvänlighet finns delsamman-
fattningar och varje kapitel avslutas med en sammanfattande 
analys. det sjunde kapitlet av avhandlingen utgörs av en sam-
manfattande diskussion och konklusion. Här sammanfattas de 
empiriska resultaten och de teoretiska resonemangen fördjupas 
för att resultaten ska kunna sättas i relation till såväl empiriska 
som teoretiska forskningsfält. I den avslutande epilogen dis-
kuteras avhandlingens tematik kring språkets roll för politiken 
utifrån dagens politiska debattklimat och de nya förutsättningar 
som de politiska partierna måste förhålla sig till. 



Språkliga och  
samhälleliga 

förutsättningar
Föreliggande kapitel består av två delar där några av de språkliga 
och politiska förutsättningarna för det socialdemokratiska partiet 
presenteras. Avsnitten kan betraktas som en kompletterande del till 
de forskningsfält som presenterats i avhandlingens första kapitel, 
men de ger samtidigt en bakgrund till de teoretiska diskussioner 
och samhällsförändringar mot vilka den svenska socialdemokra-
tin formulerade såväl sin politik som sitt demokratibegrepp.

Socialistiska demokratibegrepp från 
marx till ryska revolutionen

”socialismen är ett träd med många grenar.”156 så har idéhisto-
rikern ronny Ambjörnsson beskrivit de tankar och ideal som 
ryms under beteckningen socialism. traditionellt härleds ordet 
”socialist” till 1827 då det användes av anhängare till den brit-
tiske industriägaren robert owens idéer, och ordet ”socialism” 
kan spåras till 1832 då det betecknade den samhällssyn som 
 utvecklats av fransmannen Henri saint-simon. även om den so-
cialistiska rörelsen sålunda inte startade med karl marx skrifter är 
det likväl högst rimligt att betrakta marx som en av socialismens 
centralgestalter då hans idéer kom att genomsyra fler talet av de 
socialistiska partier som bildades i Europa i slutet av 1800-talet.157

156. Ronny Ambjörnsson, Socialismens idéhistoria : En inledning, Gidlund i samarbete med 

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, Stockholm, 1984, s. 7. Jämför nevers 2011, s. 145.

157. George Lichtheim, Socialismens historia, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1972, s. 
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För marx var ”demokrati” inte något odelat positivt begrepp, 
snarare var det något som sammankopplades med den rådande 
politiska ordningen. marx betonade dock att ”demokrati” inte 
endast handlade om en uppsättning juridiska processer, utan i 
stället argumenterade han för att det var ett unikt uttryck för de 
politiska grunderna, det vill säga ett komplex bestående av så-
väl idéer och värderingar som institutionella arrangemang. För 
att ytterligare framhålla detta gjorde marx en distinktion mellan 
”politisk demokrati” eller ”okvalificerad demokrati” och ”sann 
demokrati”. I en ”sann demokrati” hade, enligt marx, staten spe-
lat ut sin roll vilket gjorde att den upplöstes. ”sann demokrati” 
betecknade för marx ett samhällstillstånd där det universella 
inte längre reducerades till en konstitutionell form, utan där det 
utgjorde ett system av principer som faktiskt styrde.158 

bland de socialistiska teoretikerna efter marx intar Eduard 
bernstein en central roll. genom försöken att få de tyska so-
cialisterna att anta en reformistisk politik fick hans idéer stort 
genomslag inom den socialdemokratiska idéhistorien. I boken 
Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgif-
ter från 1899 argumenterade bernstein mot de socialister som 
ansåg att industrin i ett socialistiskt samhälle skulle styras av 
fackföreningarna. För bernstein var ”demokrati” synonymt med 
avsaknad av klasstyre, vilket innebar att inte ens proletariatets 
diktatur var att betrakta som ”demokratiskt”. det demokratibe-
grepp som bernstein använde sig av var således, i likhet med 
marx, ett som rörde ett samhällstillstånd snarare än en form av 

71 ; Ambjörnsson 1984, s. 7, 205.

158. maximilien Rubel, ”notes on marx’s Conception of Democracy”, New Politics 1/2 :1962 ; 

Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge University press, 

Cambridge, 1968 ; patricia Springborg, ”Karl marx on Democracy, participation, Voting, and 

Equality”, Political Theory 12/4 :1984.
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styre. Emellertid inkluderade bernstein en majoritetsregel i sitt 
demokratibegrepp då han ansåg att ”demokrati” i hög grad var 
att betrakta som synonymt med folkstyre. dock framhöll han att 
majoritetens makt inte innebar att vissa individuella rättigheter 
fick kränkas, det vill säga majoriteten hade inte automatiskt rätt 
att förtrycka minoriteter. därtill betonade bernstein vikten av att 
”demokratin” var ett alternativ till våldsam revolution, till och 
med hävdade han att den var den enda vägen till socialismens 
förverkligande.159 strax efter det att bernstein publicerade sin 
bok utkom karl kautsky med en kritik av densamma i form av 
Socialdemokrati och socialism. Framför allt kritiserade kautsky 
bernsteins tes om relationen mellan ”demokrati” och förverkli-
gandet av det socialistiska samhället, men han vände sig också 
mot bernsteins användning av demokratibegreppet. Enligt kaut-
sky var ”demokrati” förstått som avsaknad av klasstyre en alltför 
ensidig definition. Avsaknad av klasstyre var visserligen en nöd-
vändig del av ”demokrati”, men den var på intet sätt tillräcklig. 
I likhet med bernstein framhöll kautsky majoritetens makt som 
en central del i en ”demokrati”, men till skillnad från honom såg 
kautsky inte ett förhindrande av minoritetsförtryck som en inne-
boende egenskap hos en ”demokrati”.160 Liksom kautsky kom 
även rosa Luxemburg att rikta skarp kritik mot bernstein och de 
reformistiska idéerna. till skillnad från kautsky var emellertid 
Luxemburgs kritik inte riktad direkt mot demokratibegreppet. I 
Sociala reformer eller revolution? använde Luxemburg, liksom 

159. peter Gay, The Dilemma of Democratic Socialism : Eduard Bernstein’s Challenge to 

Marx, Columbia U. p., new york, 1952 ; Stefan Berger, Social Democracy and the Working 

Class in Nineteenth and Twentieth Century Germany, Longman, Harlow, 2000.

160. Carl Emil Schorske, German Social Democracy, 1905–1917 : The Development of the 

Great Schism, Harvard U. p., 1955 ; Arne næss, Democracy, Ideology and Objectivity : Studies 

in the Semantics and Cognitive Analysis of Ideological Controversy, Oslo University press, 

Oslo, 1956.
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marx tidigare gjort, begreppet ”sann demokrati”. till exempel 
hävdade hon att allmän rösträtt och republikanskt styre var nöd-
vändiga komponenter i en ”sann demokrati”. För Luxemburg var 
demokratibegreppet nära sammanbundet med den socialistiska 
rörelsens strävan, då ”demokratin” enligt Luxemburg endast 
skulle kunna realiseras om rörelsen lyckades i denna kamp.161

I England hade Labour party bildats 1900, ett parti som till 
en början led av stora interna stridigheter. Efter en tid kom dock 
partiet, under intryck av Fabian society, att deklarera sig som 
reformister. En av de ledande socialistiska teoretikerna i Eng-
land var sidney Webb som i boken Fabian Essays in Socialism 
från 1891 hävdade att utvecklingen mot ”demokrati” de senaste 
hundra åren förde de europeiska samhällena mot socialismen. 
För Webb var ”demokrati” inte något entydigt politiskt, utan 
begreppet betecknade en slags social tillvaro. därtill betonades 
att en ”demokratisk” utveckling med nödvändighet var att för-
stå som gradvis, och att denna krävde en allmän acceptans av 
majoriteten av medborgarna. En våldsam revolution skulle såle-
des vara omöjlig att förena med en ”demokrati”. En annan vik-
tig person i den socialistiska idédebatten i England var bernard 
shaw som argumenterade för att ”demokrati” var att betrakta 
som en styrelseform. Enligt shaw var staten inte ett problem för 
socialismens förverkligande, utan möjliggjorde i stället såväl 
”demokrati” som socialism. med välutbildade styrande tänkte 
sig shaw att desamma skulle vara ansvarstagande gentemot be-

161. Jens A. Christophersen, The Meaning of ”Democracy” as Used in European Ideologies 

From the French to the Russian Revolution : An Historical Study in Political Language, Univer-

sitetsforlaget, Oslo, 1966, s. 232ff. Se även philip Resnick, ”The political Theory of Extra-parlia-

mentarism”, Canadian Journal of Political Science 6/1 :1973 ; Claus Bryld, Den demokratiske 

socialisms gennembrudsår : Studier i udformningen af arbejdervevægelsens politiske ideologi 

i Danmark 1884–1916 på den nationale og internationale baggrund, Roskilde universitetscen-

ter, Roskilde, 1993.
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folkningen. staten var, för shaw, inget som stod i motsättning 
till socialismen, i en socialistisk stat rådde ”demokrati”. I hög 
grad kan shaws begreppsanvändning gällande ”demokrati” sä-
gas karaktärisera synsättet hos Fabian society. ”demokrati” 
förstods som något politiskt och betecknade ett system där de 
styrande valdes av folket. det representativa inslaget var starkt, 
och Fabian society motsatte sig explicit styrande genom folk-
omröstningar eller andra former av allmänt deltagande.162

också i Frankrike var den socialistiska rörelsen på fram-
marsch, även den stundtals var splittrad. En av de ledande fran-
ska socialisterna var Jean Jaurès som ledde det enade franska 
socialistpartiet section Française de l’Internationale ouvrière 
( sFIo ).163 I Jaurès språkbruk användes ”demokrati” tämligen 
tvetydigt. Jaurès hävdade att ”demokrati” var något som stod i 
motsättning till det rådande klassamhället, och kapitalismen var 
därmed ett hinder för ”demokratin” att bli något mer än endast 
en form för politiskt beslutsfattande. samtidigt påtalade han att 
ett ”demokratiskt” samhälle inte kunde förbjuda vissa privile-
gier, som till exempel äganderätt, om det skulle vara att betrakta 
som just ”demokratiskt”. kapitalismen var för Jaurès ett hinder 
för ”demokratins” införande samtidigt som den också var en del 
av det ”demokratiska” samhället.164

många av de europeiska socialisterna kom att ompröva sina 
teorier och demokratibegrepp i samband med den ryska revolu-
tionen på hösten 1917. En av de första gångerna Lenin använde 
begreppet ”demokrati” var i en pamflett från 1897 där han häv-
dade att ”demokratiska”, socialistiska och ekonomiska aktivi-

162. Christophersen 1966, s. 234ff. Se även Karl Dietrich Bracher, The Age of Ideologies : A 

History of Political Thought in the Twentieth Century, methuen, London, 1985, s. 70. 

163. Sassoon 2002, s. 28f.

164. Christophersen 1966, s. 238f. 
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teter, liksom användandet av propaganda, var intimt samman-
bundna i den socialistiska kampen om makten. Lenin drog ingen 
skarp linje mellan ”demokrati” och ”socialism”, utan hävdade 
att skillnaden låg i att proletariatet stod ensamma i kampen för 
socialism och ekonomisk omdaning medan de i den ”demokra-
tiska” kampen, i form av politiken, kunde förena sina intressen 
med andra gruppers. I sin Vad bör göras? från 1902 hävdade 
Lenin att alla socialister och socialdemokrater var ”demokra-
ter” men att det omvända inte var fallet. ”demokrat” var där-
med ett begrepp med större räckvidd än ”socialist” eller ”soci-
aldemokrat”. I samma skrift riktade han också skarp kritik mot 
det demokratibegrepp som använts av bland andra kautsky och 
Webb, det vill säga en ”demokrati” som rörde direktstyre och 
avsaknad av politiska representanter. För Lenin var proletariatet 
visserligen ”demokratins” grindvakter, men samtidigt betona-
des vikten av ett starkt politiskt ledarskap.165 det bolsjevistiska 
maktövertagandet 1917 blev hårt kritiserat av en rad ledade so-
cialister som ansåg att vad som skapats i ryssland inte var att 
betrakta som en ”demokrati”. I sin bok om proletariatets diktatur 
argumenterade kautsky för skillnaden mellan en ”demokratisk” 
socialism och en diktatorisk variant av densamma. För kautsky 
var fri diskussion ett nödvändigt inslag i en ”demokrati”. detta 
innebar att förföljelser av politiska dissidenter, vilket förekom i 
ryssland, gjorde att nationen inte var att betrakta som ”demo-
kratisk”, utan i stället som en diktatur, det vill säga ”demokra-
tins” motbegrepp.166 kritiken av Lenin, och dennes uppfattning 

165. n. S. Timasheff, ”The Soviet Concept of Democracy”, The Review of Politics 12/4 :1950 ; 

næss 1956 ; Resnick 1973 ; michael Waller, Democratic Centralism : An Historical Commen

tary, manchester University press, manchester, 1981 ; Charles J. nagy Jr., ”Democratic Central-

ism”, The Review of Politics 45/4 :1983. 

166. Christophersen 1966, s. 271ff. Se även A. Joseph Berlau, The German Social Demo

cratic Party,1914–1921, Columbia U. p., new york, 1949. 
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av ”demokrati”, innebar också att kautsky gjorde en omvärde-
ring av sin tidigare kritik av bernstein och dennes betoning av 
skydd för minoriteter i en ”demokrati”. Vidare omvärderade 
kautsky också sin syn på nödvändigheten av revolution, och 
kom snarare att förespråka en reformistisk väg i likhet med de 
idéer av bernstein som tidigare förkastats.167 Liksom kautsky 
riktade också Luxemburg skarp kritik mot Lenin och bolsjevi-
kernas maktövertagande. I skriften Den ryska revolutionen från 
1922 hävdade emellertid Luxemburg att varken kautsky eller 
Lenin förstod begreppet ”proletariatets diktatur” på rätt vis. En-
ligt Luxemburg uppfattade såväl kautsky som Lenin ”demokra-
ti” som ett begrepp som stod i direkt motsättning till ”diktatur”, 
något som Luxemburg hävdade inte var fallet. som exempel på 
detta framhöll hon ”proletariatets diktatur”, men Luxemburg 
var tydlig med att hävda att denna form av styre inte var fal-
let i ryssland, utan att nationen i stället styrdes av en diktatur 
bestående av politiker som styrde i proletariatets namn. För att 
betona skillnaden mellan ”demokrati”, ”diktatur” och ”prole-
tariatets diktatur” använde Luxemburg begreppet ”socialistisk 
demokrati” för att beteckna just ”proletariatets diktatur”. Emel-
lertid innebar inte Luxemburgs kritik mot Lenin att en reformis-
tisk väg till socialismen förespråkades. För Luxemburg gick vä-
gen till ”socialistisk demokrati” genom våldsam revolution.168 
I likhet med Luxemburg hävdade austro-marxisten max Adler 
att situationen i ryssland inte kunde betecknas som ”proletaria-
tets diktatur” utan snarare som ett partis diktatur. Adler använde 
emellertid ett annat språkbruk än Luxemburg då han begagnade 

167. Karl Kautsky, Demokrati eller diktatur, Tiden, Stockholm, 1919a ; Karl Kautsky, Terrorism 

and Communism : A Contribution to the Natural History of Revolution, Routledge, Abingdon, 

2011. 

168. Christophersen 1966, s. 273ff. 
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begreppen ”politisk demokrati”, ”social demokrati” och ”kom-
plett demokrati”. ”demokrati” var för Adler något som bara 
kunde förverkligas i ett klasslöst samhälle, och denna form av 
”demokrati” betecknades som ”komplett demokrati” eller ”soci-
al demokrati”. Alla andra former som kunde uppfattas som ”de-
mokratiska” var för Adler ”politisk demokrati”, vilket implicit 
innebar att de var att betrakta som ofullständiga.169

det var under intryck av bland andra dessa socialistiska teore-
tiker som den svenska socialdemokratin formulerade sitt demo-
kratibegrepp. till en början hade den tyska socialdemokratin stort 
inflytande, till exempel utgick sAp :s första partiprogram, antaget 
1897, från det så kallade Erfurt-programmet från 1891. 1897 års 
partiprogram var emellertid ingen exakt kopia av det tyska pro-
grammet, exempelvis valde sAp att skriva in att den fackliga och 
politiska arbetarrörelsen var två grenar på samma träd.170

Svenskt språkbruk och  
politiska reformer före 1919

då omvälvande politiska reformer eller förändringar i den poli-
tiska kulturen171 indikerar en förändring i synsättet på det gamla 
och traditionella respektive det nya har dessa ofta varit utgångs-

169. ibid., s. 276. 

170. Enn Kokk, ”1897 års partiprogram”, i Klaus misgeld ( red. ), Socialdemokratins program : 

1897 till 1990, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm, 2001, s. 11f.

171. Uttrycket ”politisk kultur” är i sig ett problematiskt begrepp och har använts på flera olika 

vis. Begreppet myntades i början av 1960-talet och används framför allt inom statsvetenskapen 

där det ofta sätts i samband med frågor om så kallade ”demokratiseringsprocesser”. inom histo-

rieämnet kopplas begreppet ofta till moderniseringen men det har även använts för att beteckna 

”den svenska modellen” med kompromisser och samförstånd. För en diskussion av begreppet, 

se till exempel Erik nydahl, I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 

1860–1930, institutionen för humaniora, mittuniversitetet, Sundsvall, 2010, s. 24–27.
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punkt för begreppshistoriska analyser. till exempel har 1866 års 
representationsreform analyserats utifrån begrepp som ”nation”, 
”representation” och ”den allmänna opinionen”. Enligt Jussi ku-
runmäki handlade dessa debatter i hög grad om tolkningar av det 
förflutna varför ”tid” också blir ett viktigt begrepp i analysen. ku-
runmäki hävdar att reformens förespråkare ansåg att den, genom 
sin plutokratiska präglel, skulle leda till ett skydd mot vad som 
uppfattades som ”demokrati”. ”demokrati” förstods således som 
den obildade massans makt, och begreppets betydelse låg därmed 
tämligen långt från de sammankopplingar som vanligen görs i 
dag. kurunmäkis slutsats är att representationsreformen utgjorde 
en viktig del i formerandet av en modern nationalstat där kungens 
och ståndens makt minskades, men han påpekar samtidigt att ”na-
tionen” uppfattades som det väsentliga och legitimerande, medan 
den ”stat” debatterna handlade om var en exkluderande stat där 
huvuddelen av befolkningen inte ingick. kurunmäki visar dock 
att det i debatterna användes ett språkbruk som innehöll uttrycket 
”den allmänna opinionen” vilket gjorde att reformen innebar en 
förändring av den politiska kulturen där det blev allt viktigare att 
appellera till just denna opinion.172 Jonas Harvard har visat hur 
riksdagsdebatterna om ”den allmänna opinionen” till en början 
handlade om hur denna skulle kunna utläsas, samt huruvida den 
borde ges något inflytande över de politiska besluten. I och med 
den framväxande arbetarrörelsen kom emellertid debatten snarare 
att röra frågan om vilken opinion som var ”den allmänna”. Har-
vard påpekar att 1800-talets politiska samtal sällan, eller aldrig, 
handlade om någon ”demokratisk dialog” i termer av jämlika eller 

172. Jussi Kurunmäki, Representation, Nation and Time : The Political Rhetoric of the 1866 

Parliamentary Reform in Sweden, Jyväskylä universitet, Jyväskylä, 2000 ; Jussi Kurunmäki, ”Re-

describing the political past : national Rhetoric in the Swedish Debate Concerning the parlia-

mentary Reform of 1866”, Redescriptions 7/2003.
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förutsättningslösa diskussioner, något som förklaras av statsmak-
tens relation till pressen och vad Harvard benämner ”betydande 
åsikts-logistiska utmaningar”.173 

rösträttsreformen 1907/1909 har också analyserats från ett 
språkhistoriskt perspektiv. Victor Lundberg har studerat den 
svenska rösträttsrörelsen och det språkbruk som användes i rörel-
sens argumentation. Enligt Lundberg var det först under 1890-ta-
let som ”demokrati” upptogs i rörelsens retorik och då med hän-
visning till ”opinionen”. Lundberg hävdar att denna period bör 
betraktas som en brytpunkt för demokratibegreppet, det vill säga 
en tid då dess innehåll förändrades från att ha äldre och radikala 
konnotationer till att sättas i samband med liberala betydelser 
som representativ och indirekt. Han påpekar dock att de ”demo-
kratiska perspektiv” som rösträttsrörelsen utgick från innehöll 
en rad exkluderande mekanismer, framför allt i förhållande till 
begreppet ”folk”. Enligt Lundberg kom demokratibegreppet att 
användas i positiv bemärkelse av det sena 1800-talets rösträttsrö-
relse och det sattes då i samband med frågan om en ny rösträtts-
reform.174 I en jämförande studie av 1906 års debatter om allmän 
rösträtt i sverige respektive Finland hävdar emellertid Jussi ku-
runmäki att ”demokrati” inte utgjorde något centralt begrepp i 
den svenska riksdagens rösträttsdebatter. kurunmäki medger 
dock att de begrepp som användes i den yttre debatten, det vill 
säga den utanför riksdagen, inte varit föremål för hans analys.175 
Lundbergs och kurunmäkis studier bör alltså ställas bredvid var-
andra för att komplettera bilden av demokratibegreppets använd-

173. Harvard 2006.

174. Lundberg 2007.

175. Jussi Kurunmäki, ”Different styles of parliamentary Democratisation in Finland and Swe-

den : An Analysis of Two Debates over parliamentary Reform in 1906”, i Suvi Soninen & Tapani 

Turkka ( red. ), The Parliamentary Style of Politics, Finnish political Science Association, Hels-

ingfors, 2008.
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ning under rösträttsdebatten. det förefaller som om ”demokrati” 
var ett begrepp som användes i den bredare samhälleliga debat-
ten, men att denna debatt och de begrepp som användes där inte 
nådde innanför riksdagens murar. den parlamentariska kampen 
för allmän rösträtt fördes således inte med ”demokrati” som slag-
ord även om begreppet förekom flitigt inom rösträttsrörelserna. 
En belysande studie av ett liknande sammanhang finns i Jeppe 
Nevers analys av det danska demokratibegreppet. Nevers häv-
dar att det var först efter första världskriget som begreppet blev 
allmänt använt i det danska Folketinget. ”demokrati” kopplades 
inte längre endast samman med progressiva grupper utan blev ett 
begrepp att samlas kring, det symboliserade den rådande sam-
hällsmodellen vilken skulle försvaras.176 det förefaller inte vara 
ett alltför radikalt antagande att förhållandena i sverige liknade 
de i danmark varför demokratibegreppet kom att nå sin sprid-
ning först efter första världskriget.

I en analys av begreppet ”politik” har pasi Ihalainen bland an-
nat studerat 1919 års riksdagsdebatter om rösträtt. Enligt Iha-
lainen använde socialdemokraterna, vad han kallar, ett ”demo-
kratiskt språkbruk” i sina attacker på högern och dess ovilja att 
införa en allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Ihalai-
nen framhåller dock att demokratibegreppet i första hand sam-
mankopplades med en slags vänsterpolitik där det gavs ett starkt 
positivt symboliskt värde, men påpekar samtidigt att begreppen 
”politik” och ”demokrati” kom att användas allt mer och nådde 
acceptans hos de övriga politiska partierna. detta innebar att 
begreppen med tiden blev en integrerad del av, vad Ihalainen 
benämner, ”den nationella politiska diskursen”.177 Vidare argu-

176. nevers 2011, s. 174.

177. pasi ihalainen, ”From a Despised French Word to a Dominant Concept : The Evolution of 

’politics’ in Swedish and Finnish parliamentary Debates”, i Willibald Steinmetz & ingrid Holtey 
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menterar Ihalainen för att det i västvärlden skedde en vändning i 
synen på ”demokrati” kring 1917 då begreppet i allt högre grad 
uppfattades som något positivt. denna förändring härleds till två 
faktorer från skilda geografiska och ideologiska platser, en från 
ryssland och en från usA. den ryska revolutionen på våren 
1917 gav, enligt Ihalainen, kraft åt ”demokratisering” och ”par-
lamentarisering” i de västerländska nationerna där usA, genom 
president Woodrow Wilson, var dess främste förespråkare.178 

Att ”demokrati” kom att uppfattas som något odelat positivt i 
sverige först kring tiden efter den allmänna rösträttens införan-
de kan, förutom det internationella inflytandet, förklaras utifrån 
dankwart A. rustows analys av sveriges ”demokratisering”.179 
Enligt rustow bör införandet av den allmänna och lika rösträt-
ten inte betraktas som en konfirmering av en allmän uppfattning 
som sade att ”demokrati”, i betydelsen oligarkins motsats, var 
det bästa styrelsesättet. snarare var det först efter rösträttens in-
förande som det uppstod en bred konsensus kring önskvärdhe-
ten av ”demokrati”. genomdrivandet av rösträttsreformerna ser 
rustow snarare som resultatet av ideologiska eller taktiska över-
väganden. ur sin studie av sverige härleder rustow tre faser för 

( red. ), Political History : Recent Trends in International Perspective, Campus, Frankfurt & new 

york, 2013 ( kommande )-a. 

178. pasi ihalainen, ”prospects for parliamentary Government in an Era of War and Revolution : 

Britain and Germany in Spring 1917”, i Kari palonen, José maría Rosales & Tapani Turkka ( red. ), 

The Politics of Dissensus : Parliament in Debate, Cantabria University press & mcGraw Hill, 

Santander, 2013 ( kommande )-b.

179. Rustows teori har emellertid kritiserats för att förenkla ”demokratiseringsprocesser”. Till 
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sektor ), Stockholm, 2003. Se även Göran Therborn, ”The Rule of Capital and the Rise of De-

mocracy”, New Left Review 103 :1977.
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hur en ”demokrati” skapas : en förberedande fas vilken innebär 
en politisk kamp mellan olika åsikter, en beslutsfas där en upp-
görelse mellan det gamla och det nya ( ”demokratin” ) sker, och 
slutligen en tillvänjningsfas då de regler och principer som upp-
fattas som ”demokratiska” konsolideras och blir till en vana.180 
rustows analys visar att rösträttens införande inte krävde att det 
vid denna tidpunkt fanns någon konsensus kring ”demokratins” 
önskvärdhet, utan snarare att denna positiva syn var resultatet 
av införandet av densamma. En uppslutning bakom vad som 
betraktades som ”demokrati” och de värderingar som samman-
kopplades med begreppet var därmed en följd av de politiska 
reformerna, inte en förutsättning för dessa. detta betyder att det 
var först efter den allmänna och lika rösträttens införande som 
”demokrati” i allmänhet accepterades och sågs i positiva termer. 
den ökade acceptansen och positiva synen på ”demokrati” inne-
bar att begreppet användes av allt fler aktörer vilket gjorde att en 
intensiv kamp om dess definition uppstod.181

180. Dankwart A. Rustow, ”Sweden’s Transition to Democracy : Some notes toward a Generic 

Theory”, Scandinavian Political Studies 6/A6 :1971.

181. Rolf Torstendahl har hävdat att högern hade en tydligt ”anti-demokratisk” inställning un-

der åren 1918–1934. Snarare än att tala om ”demokrati” valde partiet att använda uttryck som 

”den folkliga självstyrelsen” när frågor om representationsskicket diskuterades. på så vis var 

det möjligt att argumentera för, vad Torstendahl benämnde som, en ”samhällssolidaritet” utan 

att nödvändigtvis acceptera parlamentarism eller allmän och lika rösträtt. Torstendahls tes har 

emellertid utmanats av Stefan Olsson som argumenterat för att högern accepterade den ”de-

mokrati” som rösträttsreformerna innebar redan i mitten av 1920-talet. Som främsta anledning 

för detta framhåller Olsson den samförståndsideologi som fanns inom partiet där det centrala 

var att kunna samarbeta med andra partier för att nå en lösning för det allmännas bästa. Olsson 

medger dock att det bakomliggande motivet till samförståndsideologin ofta var partitaktiskt ; om 

partiet skulle nå politiskt inflytande var det tvunget att, i alla fall utåt sett, acceptera rösträtten 

och parlamentarismen. Olsson 2000. Frågan är huruvida ett partitaktiskt motiv verkligen bör för-

stås som ekvivalent med en acceptans. Torstendahls och Olssons analyser tycks snarare leda till 

en tolkning där högern utåt sett accepterade ”demokratin”, förstådd som allmän och lika rösträtt 

samt parlamentarism, av strategiska skäl, men att det inom partiet pågick en intensiv debatt om 

dessa institutioners önskvärdhet. Torbjörn nilsson hävdar att högern redan under 1930-talet 
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sammanfattningsvis kan konstateras att demokratibegreppet 
användes i rösträttskampen, huvudsakligen utanför riksdagens 
murar. de svenska ledamöterna begagnade i stället begrepp som 
”nation”, ”stat”, ”representation”, ”folk” och ”opinion”. ”de-
mokrati” var fortfarande ett tämligen radikalt begrepp som sågs 
ett hot mot den rådande ordningen då det förstods som massans 
oinskränkta makt. det var först efter rösträttsreformerna som 
”demokrati” började uppfattas som något odelat positivt. under 
intryck av första världskriget fick det en mer framträdande roll 
som något som var väsentligt att slå vakt om. detta betyder att 
rösträttsreformerna utgjorde en brytpunkt för demokratibegrep-
pet vilket innebar att den allmänna och lika rösträtten därefter 
kom att betraktas som ett av det ”demokratiska” samhällets vik-
tigaste kännetecken. 

började inlemma ”demokrati” i vad som uppfattades som en folkstyrelsetradition. nilsson fram-

håller emellertid att partiet, trots sitt avståndstagande från nazismen, inte såg ”demokratin” som 

vare sig självklar eller önskvärd. Torstendahl 1969 ; Olsson 2000 ; nilsson 2004.



1919  –1924 : 
ett bredare  

demokratibegrepp
sedan sekelskiftet 1900 hade svenska industriföretag expanderat 
kraftigt och uppnått en stark internationell ställning vilket gjort 
att industrins arbetare fått höjda reallöner. trots industriarbetar-
nas löneökning levde emellertid en majoritet av det svenska fol-
ket under svåra ekonomiska förhållanden vilka försämrades yt-
terligare i och med första världskriget. Hösten 1920 vände hela 
västerlandets konjunktur nedåt, vilket gjorde att en stor del av 
arbetarbefolkningen förlorade arbetet och därmed sin enda in-
komstkälla. det tidiga 1920-talet präglades av oroligheter på ar-
betsmarknaden samt en arbetslöshet som i januari 1922 uppmät-
tes till rekordhöga 25 procent.182 den svenska staten hade dock 
redan 1914 inrättat Arbetslöshetskommissionen som hade till 
uppgift att bekämpa arbetslösheten och mildra dess verkningar. 
Framför allt bedrevs arbetet genom att sysselsätta de arbetslösa i 
offentligt bekostade och administrerade nödhjälpsarbeten.183 

Frågan huruvida parlamentarismen var något som borde stöd-
jas av socialistiska partier hade tidigare varit ett hett ämne inom 
den internationella socialistiska rörelsen. Enligt den revolutio-
nära delen av arbetarrörelsen var staten ett uttryck för kapitalis-
men, och den var således inte något som rörelsen kunde använda 
för sina intressen.184 Enligt den andra Internationalen avvisades 

182. Statens arbetslöshetskommission, Det svenska samhället och arbetslösheten 1914–

1924, Stockholm, 1929. Se även magnusson 2000.

183. Lena Eriksson, Arbete till varje pris : Arbetslinjen i 1920talets arbetslöshetspolitik, 

Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 2004, s. 15–59.

184. Bo Rothstein, The Social Democratic State : The Swedish Model and the Bureaucratic 

Problem of Social Reforms, University of pittsburgh press, pittsburgh, pa., 1996, s. 9.
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bestämt parlamentarismen, och Eduard bernsteins reformism 
förkastades av bland andra rosa Luxemburg och karl kaut-
sky.185 som uttryck för denna ortodoxa marxism hade det neder-
ländska sdAp 1913 avsagt sig en plats i regeringen med hänvis-
ning till Internationalens beslut.186 Emellertid kom världskriget 
att förändra situationen för Europas socialistpartier. I flera natio-
ner, däribland Frankrike och storbritannien, tog socialister plats 
i regeringen, inte för att genomdriva politiska eller ekonomiska 
reformer, utan för att försvara den existerande staten. resulta-
tet av detta var att socialister i allt högre grad uppfattades som 
legitima politiker, vilket gjorde att Internationalen förlorade in-
flytande.187 även i sverige fördes diskussioner angående sAp :s 
eventuella deltagande i riksdag och regering. Formellt hade 
partiet i sitt program, sedan kongressen i Norrköping 1891, ac-
cepterat parlamentarismen, men i och med Lenins statskupp i 
november 1917 tvingades sAp entydigt att ta ställning för par-
lamentarismen som arbetsmetod.188 I Tiden diskuterades den 
franske socialisten Jean Jaurès idéer i positiva ordalag, och med 
hänvisning till Jaurès ansågs parlamentariska samarbeten vara 
ytterst viktiga för socialismens gradvisa genomförande.189 För 

185. Kautsky 1908 ; Bernstein 1979 ; Rosa Luxemburg, Den ryska revolutionen, Federativ, 
Stockholm, 1988. Emellertid kom en schism att uppstå mellan Lenin och Kautsky, där den se-
nare allt mer intog en välvillig inställning till Bernstein och en mer gradvis socialistisk revolution, 
se till exempel Kautsky 1919a. i Tiden kommenterades Kautskys förändrade synsätt som ”en 
viss utveckling i realistisk riktning”. ”Händelser och spörsmål : Den tyska socialdemokratin enig”, 
Tiden 6 :1922a, s. 378. Se även Gay 1952 ; Schorske 1955 ; Jan Lindhagen, Socialdemokra
tins program : Del 2, Bolsjevikstriden, Tiden i samarbete med Stockholms arbetarekommun, 
Stockholm, 1974 ; pauli Kettunen, ”Den finländska socialdemokratins demokratiuppfattning 
mellan inbördeskriget och lapporörelsens framträdande”, Historisk Tidskrift för Finland 2 :1980,  

s. 124f ; Eley 2002, s. 89. 

186. Eley 2002, s. 83, 90.

187. Sassoon 2002, s. 43.

188. Anders isaksson, Per Albin : 2. Revolutionären, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 

1990, s. 164. Jämför Bryld 1993, s. 111–125.

189. Se till exempel John O. Ericsson, ”några drag ur Jaurès liv och verk”, Tiden 3 :1921.
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Hjalmar branting var också Eduard bernstein en viktig förebild. 
redan 1882 hade de mötts i Zürich, och de skulle komma att 
hålla kontakten genom brev och resor. När branting senare för-
klarade hur den svenska arbetarrörelsen vuxit ”som tysk planta, 
innan den slog helt rot och formades om efter den svenska jor-
den” syftade han på arvet från marx, Lassalle och bernstein.190 
Lassalles roll som inspirationskälla för sAp  framhölls också av 
per Albin Hansson som 1908, i tidningen Fram, pekat på Lassal-
les syn på parlamentarismen som arbetarklassens nya revolutio-
nära princip.191 

Nationellt karaktäriserades det tidiga 1920-talet av parla-
mentarisk instabilitet där minoritetsregeringar avlöste varandra. 
riksdagsvoteringen 1919 konfirmerade den liberal-socialdemo-
kratiska regeringens författningsproposition från föregående år, 
vilket i praktiken innebar att frågan om allmän och lika rösträtt 
nått sin lösning.192 Visserligen krävde en grundlagsändring ytter-
ligare en omröstning med val emellan, men i mångt och mycket 
var rösträtten därefter en fråga som hamnade i bakgrunden till 
förmån för andra debatter. svårigheterna med att bilda långva-
riga och stabila regeringar ledde till begränsade regeringspro-
gram med en tämligen återhållsam politik då kompromisser i de 
enskilda sakfrågorna blev avgörande för regeringsfrågan. den 
första rent socialdemokratiska regeringen tillträdde den 10 mars 
1920, sAp var då på stark frammarsch samtidigt som liberalerna 
backade. det efterföljande valet till andra kammaren innebar en 
framgång för de konservativa, men resulterade inte i någon tyd-
lig maktförskjutning vilket gjorde att ett parlamentariskt död-
läge uppstod. som ett uttryck för de ständiga problemen med 

190. Lars ilshammar, Hjalmar Branting, Bonnier, Stockholm, 2010, s. 90.

191. Se isaksson 1996, s. 203.

192. Gerdner 1954 ; von Sydow 1997, s. 61 ; möller 2004, s. 71.
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regeringsbildningar styrdes sverige från oktober 1920 till okto-
ber 1921 av en ämbetsmannaministär ledd av Louis de geer. 
sammantaget kom landet under 1920-talets första hälft att ledas 
av sju olika regeringskonstellationer.193

Efter 1917 års partisplittring stod det socialdemokratiska par-
tiet inför nya politiska förutsättningar. det gällde inte längre en-
dast att markera skillnaden mot höger, utan det fanns även en 
vänsteropposition att beakta. partikongressen 1920 syftade till 
att anta ett nytt partiprogram, men sAp ville samtidigt markera 
sin ställning i regeringsfrågan. samverkan med liberalerna an-
sågs allt mer som ett avslutat kapitel i och med rösträttsrefor-
men och det gällde att formulera var partiet stod både mot vän-
stersocialisterna och mot borgerligheten.194 torbjörn Vallinder 
har hävdat att även liberalerna hade skäl att göra markeringar 
mot sAp, skäl som enligt Vallinder var såväl ideologiska som 
strategiska. som ideologiskt skäl framhålls en radikalisering av 
socialdemokratin vilken spåras till 1920 års socialdemokratiska 
partiprogram. dessutom ansågs det från liberalt håll strategiskt 
att inte framstå som ett stödparti till sAp om det egna partiet 
skulle erhålla så många röster som möjligt i valen.195 på 1920 
års socialdemokratiska partikongress lade partistyrelsen fram 
ett förslag med avsikt att tydligt markera partiets inställning till 
den nyvunna rösträtten i det partiprogram som skulle antas av 
kongressen. det tidigare programmet från 1911 hade haft en 
tämligen utopisk karaktär vilket var ett resultat av partivänsterns 
framgång. många av dem som formulerat 1911 års partiprogram 
hade dock övergått till sveriges socialdemokratiska vänsterpar-

193. Gerdner 1954 ; von Sydow 1997, s. 127–168.

194. Ernst Wigforss, Minnen II : 1914–1932, Tiden, Stockholm, 1951, s. 140f.

195. Torbjörn Vallinder, ”Folkpartiets ideologiska och organisatoriska bakgrund 1866–1934”, i 

Liberal ideologi och politik 1934–1984, Folk & samhälle, Stockholm, 1984.
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ti, däribland carl Lindhagen, Ivar Vennerström och Zeth Hög-
lund.196 Fastställandet av att sAp var positivt inställt till rösträt-
ten ansågs av största vikt när det gällde att markera skillnaden 
gentemot partiets vänsteropposition.197 partistyrelsens förslag 
innebar ett tillägg av satsen ”stödd på folkflertalets vilja” till 
programkommissionens formulering så att den skulle lyda :

socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den 

vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och, 

stödd på folkflertalets vilja, genomföra de utsugna klassernas sociala frigörel-

se, till betryggande och utveckling av den andliga och materiella kulturen.198 

programkommissionen hade emellertid en annan uppfattning, 
inte om vad som kallades ”demokratins önskvärdhet”, utan kom-
missionen vände sig emot partistyrelsens formulering. rickard 
sandler, som deltagit i kommissionens arbete, satte fingret på 
problemet i följande ordalag : ”[ p ]artistyrelsens tilläggsförslag 
är ett misslyckat försök att införa demokratins grundsatser i 
programmet. ty socialdemokratins vilja att genomföra socia-
lismen är lika fast, även om vi stå i minoritet!”199 Efter att for-
muleringen debatterats på kongressen avvisades partistyrelsens 
förslag.200 generellt sett kom det antagna programmet inte att 
bli så högerinriktat som kunde vara rimligt att anta med tanke 
på den nyligen genomförda partisprängningen. I stället skärp-

196. Klaus misgeld ( red. ), Socialdemokratins program : 1897 till 1990, Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek, Stockholm, 2001, s. 23.

197. Se till exempel SocialDemokraten 17/10 1919, 23/1 1920, 11/2 1920.

198. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti : Kongress, Protokoll från Sveriges socialde

mokratiska arbetarepartis elfte kongress i Stockholm den 18–20 februari 1920, Stockholm, 

1920, s. 40.

199. ibid., s. 41.

200. ibid., s. 43.
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tes de marxistiska formuleringarna, och i fokus sattes samhällets 
ekonomiska strukturering där kapitalismens planlöshet och ut-
sugning ansågs vara orsaken till det rådande samhällets missför-
hållanden. En förklaring till detta kan vara den konkurrens som 
fanns om arbetarrösterna. För att fortsatt vinna dessa behövde 
det socialdemokratiska partiet ett språkbruk som appellerade till 
dessa grupper, och då partisprängningen resulterat i ett parti till 
vänster om sAp ansågs en vänsterretorik sannolikt som mest 
strategisk. som Villy bergström uppmärksammat gjordes dock 
aldrig någon åtskillnad mellan frågan om äganderätten och den 
om hur det ekonomiska livet borde vara organiserat. detta inne-
bar att upphävandet av den privata äganderätten till produktions-
medlen i mångt och mycket betraktades som lösningen på alla 
samhällsekonomiska problem och var liktydig med införandet 
av en planhushållning.201 

även om rösträttsfrågan betraktades som i praktiken avkla-
rad var det tydligt att ”den politiska demokratin”, som rösträtten 
tillsammans med parlamentarismen kom att omformuleras som, 
inte ansågs tillräcklig för att det svenska samhället skulle kunna 
benämnas som en ”komplett” eller ”fullständig demokrati”.202 
1919 hävdade till exempel Erik Hallin, socialdemokratisk re-
presentant i örnsköldsviks kommunfullmäktige, att det svenska 
samhället inte var någon ”full demokrati”. snarare än att ses som 
ett mål betraktades rösträtten som det medel som skulle möjlig-
göra ”samhällets fullständiga demokratisering”. Rösträtten, som 
av Hallin sågs som ett centralt uttryck för ”politisk demokrati”, 

201. Villy Bergström, ”program och ekonomisk politik 1920–1988”, i Klaus misgeld, Karl molin 

& Klas Åmark ( red. ), Socialdemokratins samhälle 1889–1989 : SAP och Sverige under 100 år, 

Tiden, Stockholm, 1989, s. 21.

202. Exempelvis kom Ernst Wigforss senare att i sina Minnen beskriva det som att den ”poli-

tiska demokrati”, som rösträtten och parlamentarismen innebar, inte kunde ha ”något skimmer av 

fullkomlighet över sig.” Wigforss 1951, s. 101.
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utgjorde den utgångspunkt från vilken samhället skulle reforme-
ras. Av särskild stor vikt ansågs det ekonomiska området vara. 
begreppet ”ekonomisk demokrati” kom sålunda att användas 
för att beteckna de ”demokratiska principernas” utvidgning till 
en ekonomisk samhällssfär.203 den tidigare liberale Erik palm-
stierna betonade också rösträttsprincipernas överförande till det 
ekonomiska området då han hävdade att : ”politisk demokrati 
[ … ] utgör det mest verksamma medlet att åstadkomma den 
inre nydaning i samhället, särskilt med hänsyn till den storin-
dustriella produktionen, att detta får en alltigenom demokratisk 
prägel.”204 palmstiernas användning av begreppet ”demokrati” 
innebar dock en viss insnävning jämfört med Hallins. Visserli-
gen talade palmstierna om samhället i allmänhet, men en beto-
ning lades på den industriella samhällssfären.

För att markera skillnaden mellan sAp :s utbredda demokra-
tibegrepp och ett demokratibegrepp som enbart rörde den poli-
tiska rösträtten och ett parlamentariskt styre användes begrep-
pet ”borgerlig demokrati”.205 Framhållas bör att även högern 
stundtals använde sig av liknande demokratibegrepp. I början 
av 1920-talet använde högerpartiets företrädare bland uttrycket 
”konservativ demokrati” för att beteckna principen inflytande 
efter kompetens, det vill säga ett system där varken parlamen-
tarismen eller den allmänna och lika rösträtten behövde accep-
teras. ”demokrati” förstods av 1920-talets svenska höger som 

203. Erik Hallin, ”Arbetsintensitetens problem och den ekonomiska demokratin”, Tiden 3 :1919.

204. Erik palmstierna, ”Ekonomisk demokrati”, Tiden 2 :1919, s. 50.

205. Se till exempel SocialDemokraten 10/2 1920 ; Oscar Olsson, ”Socialismens kultur-

samhälle”, Tiden 5–6 :1920, s. 241 ; Ernst Wigforss, ”Demokratiska problem”, Tiden 5–6 :1920, 

s. 283 ; nils Karleby, ”Samhället”, Tiden 4 :1924, s. 235. Uttrycket har även fått ett visst genom-

slag inom den akademiska världen där det används tillsammans med ”liberal demokrati” för att 

karaktärisera en viss styrelseform, se till exempel Håkan Arvidsson & Lennart Berntson, Makten, 

socialismen och demokratin : Om det förstatligade samhället, Zenit förlag, Lund, 1981, s. 45ff.
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ansvarsfylld politik, vilket innebar att till och med en tillfällig 
diktatur kunde betraktas som en organisationsform inom en 
”demokrati”.206 Enligt sAp var emellertid ”den borgerliga de-
mokratin” att beteckna som en ”halv demokrati” då den inte gav 
folket samma beslutanderätt eller inflytande på det ekonomiska 
området som på det politiska.207 demokratibegreppet ansågs så-
ledes skänka legitimitet åt politiska mål, och genom införandet 
av distinktionen mellan halv/ofullbordad och komplett/fullstän-
dig ”demokrati” kunde sAp hävda att de egna strävandena var 
något mer, och underförstått bättre, än vad de borgerliga parti-
erna förespråkade. det samhälle som uppfattades som en ”kom-
plett demokrati” sågs som något högre eller bättre och hade där-
med omedelbar företrädelserätt framför det som betecknades 
som ”halv demokrati”. Ett liknande språkbruk användes av de 
danska socialdemokraterna som gjorde en distinktion mellan 
”politisk demokrati” och ”absolut demokrati”. uppdelningen av 
demokratibegreppet möjliggjorde för partiet att visa att de stod 
bakom ”den politiska demokratin” i form av parlamentarismen, 
något som var nödvändigt för att bilda partiöverskridande allian-
ser. samtidigt innebar användningen av ”absolut demokrati” att 
socialdemokratiet, liksom sAp, kunde argumentera för en fort-
satt ”demokratisering” av samhället. ”den politiska demokra-
tin” var därmed medlet för att förverkliga det samhällstillstånd 
som de danska socialdemokraterna betecknade som ”absolut 
demokrati”.208 

samtidigt som sAp talade om ”ekonomisk demokrati” an-
vändes även begreppet ”industriell demokrati”, ett begrepp 
som tidigare använts av de brittiska socialisterna i kampen för 

206. Torstendahl 1969, s. 107f, not 5, 6.

207. Olsson 1920, s. 230, 241. Se även Arbetet 29/8 1924.

208. nevers 2010a, s. 176 ; nevers 2010b ; nevers 2011, s. 145–165.



95Ett bredare demokratibegrepp

de arbetandes och konsumenternas deltagande i industriföreta-
gens styrning.209 1920 skrev Ernst Wigforss att ekonomisk och 
politisk makt inte kunde åtskiljas varför ”ökad ekonomisk och 
industriell demokrati [ blir ] en nödvändighet”.210 genom använ-
dandet av båda dessa begrepp antydde Wigforss att de inte be-
traktades som synonyma, utan att de rörde två skilda entiteter. 
med hänvisning till bruket av ”ekonomisk demokrati”, av Hal-
lin och palmstierna ovan, förefaller det vara rimligt att betrakta 
”industriell demokrati” som en delmängd, eller underkategori, 
till begreppet ”ekonomisk demokrati”. det var således inte bara 
”demokrati” som bestod av delmängder utan likaledes kunde de 
sammansatta demokratibegreppen delas upp i mindre bestånds-
delar.

partiets företrädare använde även begreppet ”social demokra-
ti” för att beteckna de mål som sattes upp för samhällets generel-
la utveckling. I ett tal i Enskedeparken 1920 hävdade dåvarande 
finansminister Fredrik thorsson att : ”det vapen [ rösträtten ] vi 
erhållit skall användas för att skaffa de tillbakasatta bättre vill-
kor. därför tänka vi oss också en utveckling från den politiska 
demokratin till den sociala.”211 ”social demokrati” används så-
ledes som en slags utjämningsprincip där fokus var på att ge 
de sämre ställda bättre levnadsvillkor. betonandet av att ge alla 
medborgare mer jämlika levnadsvillkor formulerades kanske 
allra tydligast av författaren Ivan oljelund i Social-Demokraten 
den 17 mars 1920, där ”demokrati” definierades på följande vis :

209. Se Sidney Webb & Beatrice Webb, Industrial Democracy : Edition of 1920 with New 

Introduction, London, 1920. Se även Kurt L. Shell, ”industrial Democracy and the British Labor 

movement”, Political Science Quarterly 72/4 :1959.

210. Wigforss 1920, s. 287. Återgivet i Ernst Wigforss, Från klasskamp till samverkan, Tidens 

förlag, Stockholm, 1941, s. 64. 

211. SocialDemokraten 30/7 1920.
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demokrati betyder ordagrant folkvälde. [ --- ] ordets ursprungliga betydelse 

av majoritetsmakt och massvälde börjar dock vika för den moderna bety-

delsen, den betydelse som den upplyste och ärlige demokraten inlägger i or-

det : demokrati – allas rimliga rätt så långt materiella och immateriella möj-

ligheter tillstödja. ty det är visserligen en betydelsefull skillnad på ”alla” 

och ”majoriteten” och på ”allas rätt” och ”majoritetens makt”.212

Enligt oljelund hade demokratibegreppet genomgått en förän-
dring där majoriteten fått ge plats åt folket som helhet, det vill 
säga ett skifte från det kvantitativa till det kvalitativa. citatet 
bör ses i ljuset av riksdagens votering kring den allmänna och 
lika rösträtten det föregående året vilken placerat jämlikheten 
i fokus, och där alla medborgare givits en jämlik möjlighet till 
deltagande. Enligt oljelund var det ”den upplyste och ärlige 
demokraten” som valde ett bredare demokratibegrepp där allas 
möjligheter skulle tas i beaktning. Implicit tycks här funnits ett 
antagande om att det fanns icke-upplysta eller oärliga personer 
som fortsatte att argumentera för en äldre demokratiuppfattning 
som lutade sig mot majoritetens oinskränkta makt. oljelunds 
språkbruk kan därmed sägas knyta an till den distinktion som 
sAp sökte upprätta mellan den egna ”fullständiga demokratin” 
och den borgerliga ”halva demokratin”. 

det bör emellertid påpekas att de sammansatta demokratibe-
grepp som presenterats ovan inte var nya företeelser i bemär-
kelsen att de aldrig använts tidigare, men samtidigt var de nya 
då de genom rösträttsreformen för första gången symboliserade 
något reellt, det vill säga något som det socialdemokratiska par-
tiet trodde sig kunna realisera. Efter rösträttsreformen hade de 
sammansatta demokratibegreppen givits ny vikt och aktualitet. 

212. SocialDemokraten 17/3 1920.
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snarare än att symbolisera nästintill utopiska samhällsmål an-
vändes de för att beteckna olika konkreta stadier på vägen mot 
”fullständig demokrati”. 

delsammanfattning

genom att använda sammansatta demokratibegrepp manifester-
ade företrädare för det socialdemokratiska partiet att ”demokra-
ti” inte bara var något politiskt, utan att det även rörde andra 
samhällsområden. bruket av de sammansatta demokratibegrep-
pen kan ses i ljuset av Freedens teori om hur ideologier söker 
lösa begreppens inneboende mångtydighet genom att tillskriva 
dem specifika betydelser, men det kan också betraktas som ett 
exempel på demokratibegreppets förändrade temporalitet. då 
parlamentarism och allmän rösträtt uppfattades som centrala 
delar i en ”demokratisk” stat innebar realiserandet av dessa in-
stitutioner att begreppet förlorade sin framtidsdimension. En 
”demokrati” som enbart innehöll dessa komponenter förelåg re-
dan, och därmed fanns inte längre någon förväntningshorisont 
gällande ”demokrati”. Att partiet fortsatte att argumentera för 
en fortsatt ”demokratisering” efter den lika rösträttens genom-
brott indikerar att demokratibegreppet uppfattades som något 
positivt, och att detta symboliska värde kunde överföras på de 
sammansatta begreppen. Användandet av sammansatta begrepp 
kan alltså ses i termer av en återtemporalisering av demokrati-
begreppet. de sammansatta begreppen pekade framåt mot mål 
som ännu inte var uppnådda. sAp använde också distinktionen 
ofullbordad–fullständig i relation till demokratibegreppet för att 
manifestera att den ”demokrati” som partiet strävade efter var 
något mer, och underförstått något bättre, än vad de borgerliga 
partierna argumenterade för när de talade om ”demokrati”.
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Den politiska demokratins utvidgning

genom att allmän och lika rösträtt tillsammans med parlamen-
tarism formulerades som ”politisk demokrati” stod det snart 
klart att det svenska samhället, enligt sAp, inte kunde klassifi-
ceras som ”fullständig demokrati”. dessutom hävdade partiet att 
inte ens någon ”fullständig politisk demokrati” förelåg. För att 
genomföra en ”fullständig politisk demokrati” krävdes fler re-
former. två frågor där demokratibegreppet användes var repre-
sentationsskicket och statsskicket. Efter införandet av parlamen-
tarismen och den lika rösträtten tycktes det naturligt för sAp att 
fortsätta diskutera de politiska institutionerna och dess utform-
ning. dessa frågor, och det demokratibegrepp som användes 
under debatterna, vållade dock inte endast konflikter med andra 
politiska partier utan synliggjorde även interna splittringar. 

representationsskicket

Frågan om riksdagens utformning var inte ny inom det social-
demokratiska partiet, till exempel hade Hjalmar branting i sitt 
förstamajtal i stockholm 1906 argumenterat för en reform av 
första kammaren.213 När den allmänna och lika rösträtten var 
vunnen kom emellertid ämnet att få ny aktualitet. under 1920 
års partikongress utgjorde frågan om representationsskicket en 
av de mest omdebatterade.214 I det gällande programmet från 
1911 hade krav formulerats på : ”Författningsrevision, som ge-
nomför ett republikanskt och demokratiskt styrelsesätt.”215 1920 

213. SocialDemokraten 2/5 1906.

214. Detta påtalades i SocialDemokraten 11/2 1920.

215. ”politiskt program”, Svenska socialdemokratiska arbetarepartiets politiska program, kom

munalprogram, partistadgar och grundstadgar, A.-B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm, 1911.
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års programkommission lade dock fram ett förslag som innebar 
ett explicit krav på införandet av ett enkammarsystem i stäl-
let för den tidigare mer allmänna formuleringen ”demokratiskt 
styrelsesätt”.216 kommissionens motivering var att det ansågs 
rimligt att direkt uttala vilken form av representation som var 
lämpligast för ”demokratins förverkligande”, och att enkam-
marsystemet stämde bäst överens med partiets tidigare uttalan-
den.217 representationsskickets utformning var således av be-
tydelse för det demokratibegrepp som programkommissionen 
använde sig av. det var emellertid tydligt att frågan om repre-
sentationsskickets betydelse för ”demokratin” hade vållat en rad 
debatter inom kommissionen.218 Arthur Engberg, som varit en 
av kommissionens ledamöter, var själv motståndare till den fö-
reslagna ändringen och fortsatte att argumentera mot denna på 
kongressen. Enligt Engberg låg tvåkammarsystemets förtjänst i 
att även en ”demokrati” behövde skydd mot förhastade beslut 
vilket gjorde att enkammarsystemet inte nödvändigtvis var ”det 
mest demokratiska systemet”. därtill ansågs det inte längre 
nödvändigt att ta bort första kammaren då den reformerats med 
bland annat sänkta krav på förmögenhet.219 Hänvisningen till 
reformen av första kammaren användes emellertid också av de 
socialdemokrater som förespråkade enkammarsystem. rickard 
sandler hävdade att : ”När nu första kammaren blivit en kopia av 

216. Föreslagna ändringar av det politiska programmet, Handlingar rörande programrevision 

1920. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek ( ARAB ), Arkivnr. 1889 Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti, volym F09 :01.

217. ibid.

218. Exempelvis framhöll Arthur Engberg att kommissionens krav var ett resultat av att två av 

dess medlemmar varit på utrikes resa vilket gjort att kommissionens minoritet förvandlats till en 

majoritet. Återgivet i SocialDemokraten 11/2 1920.

219. Dock ville Engberg inte binda sig vid tvåkammarsystemet utan föreslog ett bibehållande 

av en öppen formulering. Kongress 1920, s. 44f. Engbergs anförande finns återgivet i Social

Demokraten 11/2 1920.
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den andra, föreligger mindre än någonsin behovet av två kam-
rar. En kammare är alldeles tillräcklig.”220 Efter en lång debatt 
röstade kongressen slutligen för partistyrelsens förslag med den 
öppna formuleringen ”demokratiskt representationsskick”.221 
omröstningen kommenterades i Social-Demokraten som rap-
porterade om en omfattande och livlig debatt. tidningen tycks 
dock inte ha sympatiserat med partistyrelsen utan fastslog, något 
syrligt, att kongressen ”har därmed emellertid endast uppnått att 
göra det ännu mera oklart var partiet står i fråga om en- eller 
tvåkammarsystem.”222 Frågan huruvida enkammarsystemet ut-
gjorde en del av demokratibegreppet för det socialdemokratiska 
partiet kan därmed besvaras med såväl ett ja som ett nej. partiets 
officiella linje var att frågan om representationsskicket var av 
praktisk natur och rörde därför inte demokratibegreppets mer 
principiella karaktär. tydligt är i alla fall att begreppet betrak-
tades vara av så stor vikt att det skulle skrivas in i programmet, 
vilket också blev fallet även om det inte specificerades.

den inre splittring som synliggjordes i frågan om represen-
tationsskicket syntes också stundtals i de riksdagsdebatter där 
ärendet behandlades. det var emellertid inte sAp som satte frå-
gan på dagordningen utan det socialdemokratiska vänsterpar-
tiet, där carl Lindhagen och Ernst Hage utgjorde debatternas 
förgrundsfigurer.223 När Lindhagen 1922 lade fram en motion 
om införandet av enkammarsystem formulerades kravet som ett 
skapande av ”en representation för en verklig realdemokrati”.224 
Från socialdemokratiskt håll bemöttes motionen med skepsis, 

220. Kongress 1920, s. 45.

221. ibid., s. 48.

222. SocialDemokraten 11/2 1920.

223. Se till exempel motion nr. 148 i AK 1920. Både Lindhagen och Hage återgick 1924 till det 

socialdemokratiska partiet och fortsatte där att argumentera för sina ståndpunkter.

224. motion nr. 106 i FK 1922, s. 6.
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och i debatten intog Arthur Engberg en aktiv roll där han försva-
rade den linje som förespråkats under 1920 års partikongress. 
1922 hade Engberg dessutom partiets officiella ställningsta-
gande i ryggen då han hävdade att ”ett demokratiskt represen-
tationsskick” bara kunde utformas ”genom den erfarenhet som 
man kan vinna. För egen del står jag därför alltjämt på den 
ståndpunkten, att frågan måste betraktas som en öppen fråga.”225 
den officiella socialdemokratiska ståndpunkten var att represen-
tationsskicket var en öppen fråga där det så kallade ”demokra-
tiska inslaget” var det centrala, inte antalet kamrar i riksdagen. 
tiden ansågs alltså inte vara inne för att fatta något konkret be-
slut i frågan. Att tiden inte var inne var ett argument som också 
den socialdemokratiske riksdagsmannen Viktor Larsson från 
Västerås hade använt sig av 1920, då den socialdemokratiska 
vänstergruppen lagt en motion i ärendet. Enligt Larsson skulle 
sAp ta upp ”förstakammarproblemet när den tiden kommer”.226 
1924 motionerades det återigen i riksdagen från vänsterhåll, den 
här gången från det nybildade sveriges kommunistiska parti, om 
ett borttagande av första kammaren. I motionen gjordes försök 
att framtvinga ett tydligt socialdemokratiskt ställningstagande 
i frågan, då det bland annat stod att läsa att socialdemokratins 
inställning till första kammarens avskaffande ”lär ej kunna för-
klaras på annat sätt än att de, i och med det partiets inflytande 
ökats, blivit förborgerligade”.227 I den efterföljande debatten 
synliggjordes återigen splittringen i det socialdemokratiska 
partiet. till exempel instämde den socialdemokratiske redaktö-
ren mauritz Västberg med motionen. Enligt Västberg utgjorde 
första kammarens existens ”en broms på det reformarbete som 

225. Arthur Engberg, AK 1922 :21, s. 71.

226. Viktor Larsson i Västerås, AK 1920 :38, s. 4.

227. motion nr. 358 i AK 1924.
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folkets flertal kräver” då den begränsade den allmänna och lika 
rösträttens verkningsförmåga.228 Första kammaren uppfattades 
således som ett hinder för realiserandet av rösträttens fulla po-
tential. då rösträtten sedan tidigare satts i samband med demo-
kratibegreppet innebar Västbergs uttalande att också frågan om 
representationsskicket fick detta band. Västberg fick medhåll av 
Ernst Hage, som vid tiden återanslutit sig till sAp. Hage räknade 
upp ”grundstenar för en demokratisk samhällsbyggnad”. dessa 
var ”republik, enkammarsystem, allmän rösträtt utan streck vid 
myndig ålder, församlingsfrihet, religionsfrihet samt yttrande- 
och tryckfrihet”.229 För Hage, liksom för Västberg, inbegrep 
således demokratibegreppet ett enkammarsystem. Återigen in-
tog Arthur Engberg en aktiv roll i debatten och argumenterade 
mot partikamraterna Hage och Västberg. Enligt Engberg var det 
”en portion av vidskepelse [ … ] att en organisation av folkvil-
jan är mera demokratisk, när den är ordnad på enkammarsystem 
än när den är ordnad på tvåkammarsystem.”230 Vidare kallade 
Engberg det för ”ett schablonmässigt karikerande av verklighe-
ten” att betrakta enkammarsystemet som mer ”demokratiskt” än 
tvåkammarsystemet.231 Från socialdemokratiskt håll instämde 
majoriteten med Engbergs linje, och tillsammans med de bor-
gerliga partiernas inställning i frågan blev detta något som sköts 
på framtiden. påpekas bör att sAp sedan valet 1922 var största 
parti i första kammaren, med 52 av 150 platser, medan det näst 
största partiet i kammaren, högern, hade 44 platser.232 Ett slo-

228. mauritz Västberg, AK 1924 :18, s. 77.

229. Ernst Hage, AK 1924 :18, s. 80.

230. Arthur Engberg, AK 1924 :18, s. 82.

231. ibid.

232. Sten Carlsson, ”partiväsendet i den svenska tvåkammarriksdagen 1867–1970”, i Anders 

norborg, Anders Tjerneld & Björn Asker ( red. ), Tvåkammarriksdagen 1867–1970 : Ledamöter 

och valkretsar. Band 1 : Stockholms stad, Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, 
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pande av första kammaren riskerade att försvaga sAp:s ställning 
i riksdagen, även om partiet var störst även i andra kammaren.233

statsskicket

I det socialdemokratiska partiprogrammet från 1911 fanns i den 
andra punkten inskrivet ett krav på republik. under punkten 
fanns även formuleringen ”folklig självstyrelse” inskriven.234 
motiveringen till detta var att ett republikanskt och ett ”demo-
kratiskt styrelsesätt” inte var en och samma sak. det påpeka-
des att : ”Ett demokratiskt styrelsesätt är republikanskt ehuru 
motsatsen icke gäller.”235 programpunkten hade dock inte lett 
till några socialdemokratiska riksdagsmotioner i ärendet vil-
ket bland annat kommenterades i Tiden. under rubriken ”Val-
resultat och parlamentarism” hävdades det att ”en demokratisk 
parlamentarism” hade slagit igenom vilket gjort att monarkin i 
praktiken var betydelselös. Enligt Tiden kunde alltså en formell 
monarki kombineras med ett ”demokratiskt” statsskick även om 
”monarki” principiellt betraktades som ett av ”demokratins” 
motbegrepp.236 

Liksom i frågan om enkammarsystemet var det från vänsterhåll 
som statsskickets utformning togs upp i riksdagen. den kommu-
nistiska riksdagsgruppen formulerade 1924 en motion där de fö-
reslog en upplösning av monarkin. motionen motiverades med att 
monarkin var ”en parodi på styrelse” då uppdragets tillsättnings-

Västmanlands län, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1988, s. 21.

233. i andra kammaren hade SAp 99 av totalt 230 platser. ibid.

234. ”politiskt program”, Svenska socialdemokratiska arbetarepartiets politiska program, kom

munalprogram, partistadgar och grundstadgar, A.-B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm, 1920.

235. Föreslagna ändringar av det politiska programmet, Handlingar rörande programrevision 

1920. ARAB 1889, F09 :01.

236. ”Händelser och spörsmål : Valresultat och parlamentarism”, Tiden 5–6 :1921b, s. 265.
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process aldrig skulle accepteras gällande någon annan politisk po-
sition.237 med tanke på att sAp hade ett explicit krav på republik 
i partiprogrammet tycks det rimligt att anta att partiet borde ha yr-
kat bifall till kommunisternas förslag. Emellertid var så inte fallet, 
utan i stället instämde bland andra Arthur Engberg med de borger-
liga partiernas argumentation och hävdade att det republikanska 
statsskicket inte nödvändigtvis innebar ”mer demokrati”. med 
hänvisning till den sovjetiska rådsrepubliken hävdade Engberg att 
denna var ”den minst demokratiska av alla kända republiker i värl-
den”, och anförandet avslutades med orden : ”ur den synpunkten 
är jag således fullt ense med dem som mena att frågan om, i vilken 
omfattning demokratien kommit till uttryck, icke uteslutande är 
beroende på hur statsförfattningen är formerad.”238 Engbergs argu-
mentation visade därmed på ett glapp mellan vad som uppfattades 
som ett ”demokratiskt” ideal och svårigheterna med den konkreta 
reformen. därmed blev frågan om republik, liksom frågan om en-
kammarsystemet, en öppen fråga där ett ”demokratiskt” statsskick 
inte enkelt kunde skapas genom att ersätta monarkin med en repu-
blik, det handlade också om formen och kvaliteten på republiken.

delsammanfattning

debatterna om vad som kallades ”den politiska demokratins” 
utvidgning visar att sAp :s företrädare under det tidiga 1920-talet 
använde sig av ett demokratibegrepp som inte enbart inkluderade 
parlamentarism och allmän och lika rösträtt. dessa betydelse-

237. motion nr. 359 i AK 1924, s. 7.

238. Arthur Engberg, AK 1924 :28, s. 10. i Engbergs tal kan således spåras den diskussion 

som föregått SAp :s programrevision 1920, det vill säga att ett ”demokratiskt styrelsesätt” var 

republikanskt men att det omvända inte nödvändigtvis var fallet. Se Föreslagna ändringar av det 

politiska programmet, Handlingar rörande programrevision 1920. ARAB 1889, F09 :01.
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begrepp ansågs vara givna delar av det socialdemokratiska 
demokratibegreppet och kan därmed sägas utgöra nyckelkompo-
nenter av sAp :s begrepp ”politisk demokrati”. de var delar av 
begreppet som togs för givna och de behövde inte ens förhandlas. 
Rösträtten, som var den nya beståndsdelen i ”demokratin”, var 
dessutom den del som partiet ständigt påminde om då det talades 
om att utvidga ”den politiska demokratin”, vilket ytterligare 
befäster intrycket av den som en nyckelkomponent. I frågan om 
en- eller tvåkammarsystem var sAp :s officiella linje att repre-
sentationsskicket borde vara ”demokratiskt”. Huruvida ett sådant 
bestod av en riksdag med en eller två kamrar betraktades som en 
öppen fråga. principiellt sammankopplade sAp ”demokrati” med 
ett republikanskt statsskick, men med den nyligen bildade sovjet-
republiken i minnet argumenterade partiets riksdagsledamöter 
för att ett ”demokratiskt” statskick inte med nödvändighet ska-
pades genom en enkel manöver där monarkin ersattes med en re-
publik. ”demokrati” hade således inte bara med formen att göra 
utan också med kvaliteten på statsskicket.

Ägande och maktfördelning

1920-talet inleddes med en djup ekonomisk kris, med sjunkande 
reallöner och hög arbetslöshet, vilket gjorde att frågor om sam-
hällets ekonomiska struktur hamnade högt upp på dagordningen. 
I synnerhet upptog frågan om den privata äganderätten till pro-
duktionsmedlen mycket av sAp :s uppmärksamhet. redan i häls-
ningstalet på 1920 års partikongress fastslog Hjalmar branting 
att : ”Vi känna att över hela världen socialiseringsfrågan trätt i 
förgrunden ; folken ha krävt att även på det sociala området skall 
bli genomfört åtminstone något av vad socialdemokratien skrivit 



1919 – 1924106

på sin fana.”239 Vad detta ”sociala område” som branting nämnde 
innebar utvecklades dock inte. generellt sett förefaller det som 
om sAp med ”social” avsåg något samhällsövergripande och 
begreppet ”social demokrati” användes ofta i samband med dis-
kussioner om abstrakta medborgerliga rättigheter.240 gällande so-
cialiseringsbegreppet påtalade Arthur Engberg vikten av en tydlig 
och klar begreppsanvändning. Engberg hävdade att sAp tidigare 
använt begreppet i betydelsen av statligt övertagande av industrin 
och produktionen, men att partiet nu ansåg att ”socialiseringen är 
mera en fråga om driften än om äganderätten”.241 Vad Engberg 
satte fingret på var just den fråga som kom att dominera de social-
demokratiska debatter där begreppen ”socialisering”, ”ekonomisk 
demokrati” och ”industriell demokrati” användes. även om Eng-
berg tycks ha haft en klar uppfattning i frågan huruvida det var 
äganderätten eller driften av industrin som var det centrala var det 
tydligt att den interna debatten i ämnet var högst livlig.

klassamhällets orättvisor och det kapitalistiska
systemets ineffektivitet

med kritiken av kapitalismen i centrum för partiprogrammet 
slogs i inledningen fast att det socialdemokratiska samhället 
skulle innebära en annan ekonomisk samhällsorganisation än 
den rådande. problemet med kapitalismen sades vara dess oför-
mögenhet att fullt ut nyttja de växande produktivkrafterna.242 

239. Kongress 1920, s. 3. Liknande uttalanden gjordes även av Rickard Sandler, se ibid., s. 41.

240. Se vidare under ”medborgerliga rättigheter och möjligheter”.

241. Kongress 1920, s. 100.

242. ”Allmänna grundsatser”, Svenska socialdemokratiska arbetarepartiets politiska program, 

kommunalprogram, partistadgar och grundstadgar, A.-B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm, 1920. 

Se även Karl Hedmanson, ”produktionens utvecklingslinje : ytterligare socialistisk självprövning”, 

Tiden 3 :1921, s. 112ff ; nils Karleby, ”Arbetarmonopol”, Tiden 3 :1923, s. 130.
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som lösning på problemet ställdes i programmet krav på statligt 
övertagande av naturrikedomar, industriföretag, kreditanstalter, 
transportmedel och kommunikationsleder. därtill skulle fördel-
ningen av inkomster och förmögenheter regleras.243 problemet 
med kapitalismen tycks således ha legat på två plan. dels ledde 
den till en ineffektiv produktion, det vill säga den fungerade inte 
tillfredställande, dels orsakade den ekonomiska orättvisor i sam-
hället. det senare ansågs vara principiellt fel då samhället borde 
präglas av jämlikhet. Lösningen på dessa problem fann partiet i 
en ”utbredning av demokratin”.244 

I denna ”utbredda demokrati” stod det ekonomiska området 
i fokus för det tidiga 1920-talets svenska socialdemokrati.245 
genom att införa begreppet ”utsugning” som centralt i pro-
grammet betonades omöjligheten i att realisera det samhälle 
som kunde kallas ”fullständig demokrati” under kapitalismen. 
tomas Jonsson hävdar att utsugningsbegreppet med tiden blev 
problematiskt för sAp, då det allt mer sågs som ett hinder för 
partiets strävan efter röstmaximering i de politiska valen. som 
en lösning på problemet införde partiet det liberala medborg-
arbegreppet och det konservativa folkhemsbegreppet till den 
socialdemokratiska vokabulären. Enligt Jonsson löste dessa 
begrepp konflikten mellan intressekamp och röstmaximering 
då de integrerade den egna ideologin med främmande element 
från motståndarsidan.246 

243. ”politiskt program” 1920.

244. Se till exempel SocialDemokraten 17/3 1920, 25/6 1920 ; Wigforss 1920.

245. i en motivering till ändringarna i partiprogrammet skrev SocialDemokraten att : ”Det icke 

är nog med att människorna blir bättre klädda, erhålla bättre näring, bättre bostäder etc., ty 

även om så sker kvarstår det förhållandet att vissa grupper i samhället exploatera andra”. inte 

ens en nivellering av levnadsvillkor skulle således resultera i ett jämlikt samhälle då den ojämna 

egendomsfördelningen ansågs leda till ständiga ojämlikheter. SocialDemokraten 11/2 1920. 

Se även Gustav möller, ”Socialiseringsproblemen”, Tiden 3 :1920, s. 97.

246. Jonsson 2000.
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Inom sAp höjdes dock röster som varnade för att partiet för-
enklade det hela. det var, enligt kritikerna, mer komplicerat än 
en enkel överföringsprocess från det politiska till det ekonomis-
ka. till exempel hävdade Erik Hallin att : ”man kan naturligt-
vis icke utan vidare anse den ekonomiska demokratin som ett 
korollarium till den politiska. därtill är väsenskillnaden mellan 
dessa båda begrepp alltför stor och den direkt påvisbara sam-
hörigheten alltför liten.”247 demokratibegreppet, i Hallins tolk-
ning, borde alltså delas upp i en politisk betydelse och en eko-
nomisk, dock var förhållandet dem emellan inte givet. Hallins 
synsätt representerade emellertid endast en minoritet av partiet. 
bland annat argumenterade Ernst Wigforss för att ”en verklig 
politisk demokrati inte är möjlig utan en samtidig ekonomisk 
demokrati”.248 Enligt Wigforss fanns alltså ett tydligt samband 
mellan ”politisk demokrati” och ”ekonomisk demokrati”, där 
den förra med nödvändighet behövde kompletteras med den 
senare. Vidare påtalade Wigforss att ekonomiska faktorer var 
så avgörande för samhället att ”statsmakten i händerna på dem 
som ingenting äga, medan de ekonomiskt ledande vore politiskt 
maktlösa, måste betraktas som en anomali och endast kan tänkas 
som en övergångsform”.249 begreppet ”ekonomisk demokrati” 
tycks för Wigforss ha betytt en mer jämlik fördelning av såväl 
ekonomisk makt som ägande, en begreppsanvändning som även 
kan återfinnas hos Ivan oljelund som hävdade att : ”ty till al-
las rimliga rätt och anspråk höra vissa ekonomiska fakta. därför 
börjar man nu tala om ekonomisk demokrati. När socialismen 

247. Hallin 1919, s. 97.

248. Wigforss 1920, s. 285. Se också palmstierna 1919, s. 51. 

249. Wigforss 1920, s. 286. Också Arthur Engberg påtalade att en motsättning förelåg mellan 

den ojämna egendomsfördelningen och, vad Engberg kallade, en ”verklig demokrati”. Social

Demokraten 20/12 1924.
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så smått skall börja få sin praktiska tillämpning ingår den alltså 
som en ekonomisk  faktor i demokratin under nytt namn : ekono-
misk demokrati.”250 För oljelund utgjorde således ”ekonomisk 
demokrati” en delmängd av ett bredare demokratibegrepp. ol-
jelund sammankopplade också demokratibegreppet med ”allas 
rimliga rätt och anspråk”, något som kan liknas vid Wigforss 
jämlikhetstanke ovan.251 I ett tal i Vingåker i juni 1920 påtalade 
per Albin Hansson att : ”det är kampen för den ekonomiska de-
mokratin som ofrånkomligt intager fältet, där nyss kampen för 
den politiska demokratin förts till seger. Ekonomiskt fåvälde är 
oförenligt med politisk demokrati.”252 Hanssons distinktion mel-
lan ”demokrati” och ”fåvälde” innebar att ”demokrati” blev få-
väldets motbegrepp, och med rösträttsreformen i åtanke innebar 
”ekonomisk demokrati” en spridning av den ekonomiska mak-
ten. Hanssons begreppsanvändning påminde således mycket om 
den Wigforss använt sig av.253 Förändringen från ”ekonomiskt 
fåvälde” till ”ekonomisk demokrati” såg Hansson gå genom so-
cialiseringen.254 därigenom uppfattades ”socialisering” som ett 
medel vilket knöts till målet, ett samhälle präglat av ”ekonomisk 
demokrati”.255 1924 skrev tidningsmannen Nils karleby att en 
samhällelig äganderätt till produktionsmedlen var en fundamen-
tal del av sAp :s strävanden, men att denna inte var partiets mål, 
utan detta utgjordes i stället av ”allas gemensamma delaktighet 

250. SocialDemokraten 17/3 1920. Se även nils Karleby, ”Arbetslöshetsproblemets kärn-

punkter”, Tiden 4 :1922b, s. 207.

251. Liknande betoningar av en jämlikhetsprincip i samband med användningar av demokra-

tibegreppet kan till exempel återfinnas i ”Händelser och spörsmål : Demokrati och demagogi”, 

Tiden 7–8 :1921a, s. 360.

252. SocialDemokraten 25/6 1920. 

253. Se ovan s. 108.

254. SocialDemokraten 25/6 1920.

255. Liknande uttalanden gjorde också Arthur Engberg i Arbetet 3/10 1922. Se även Arbetet 

20/6 1924.
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i det goda, samhället äger”.256 genom att använda betydelsebe-
grepp som likhet och delaktighet kunde målet sättas i samband 
med den process som partiet såg i rösträttsreformen, med andra 
ord ”demokratiseringen”. 

på 1924 års partikongress fortsatte det att talas om ”demo-
kratins vidgning”. till exempel hävdade Hjalmar branting att : 
”den politiska demokratin, som i stort sett segrat och slagit ige-
nom, måste vidgas till en ekonomisk och social demokrati.”257 
Likaså Ernst Wigforss fortsatte att argumentera för en vidgning 
av ”den politiska demokratin” då han i Tiden skrev att :

den politiska demokratien kräver ett verkligt socialt innehåll. Nedbrytandet 

av muren mellan folket och staten måste följas av ett nedbrytande av muren 

mellan folket och egendomen. demokratiens tanke måste tänkas ut. Endast 

godtycket låter göra halt vid författningens gränser. den som har minsta 

sinne för vår tids samhällsproblem kan och får icke tveka att jämväl på eko-

nomiens område ge den demokratiska principen full tillämpning.258

I citatet fastslog Wigforss den halvhet som partiet tidigare talat 
om angående ”den borgerliga demokratin”, det vill säga att den 
nöjde sig med rösträtt och inte gav ”demokrati” något reellt in-
nehåll. ”demokrati” var således något mer än rösträtt och parla-
mentarism, det var ett begrepp som i högsta grad också rörde det 
ekonomiska området.

256. Karleby 1924, s. 234.

257. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti : Kongress, Protokoll från Sveriges socialde

mokratiska arbetarepartis tolfte kongress i Stockholm den 6–11 juni 1924, Stockholm, 1924, 

s. 5. Liknande uttalande gjorde också Gustav möller, se ibid., s. 88.

258. Arbetet 29/8 1924. För liknande uttalanden se till exempel SocialDemokraten 24/8 1924.



111Ett bredare demokratibegrepp

Industrins ägande- och driftsformer

En av de mer cetrala frågorna rörande samhällets ekonomiska 
strukturering handlade under det tidiga 1920-talet om ägande-
rätten till, och driften av, industrin och de industriella produk-
tionsmedlen. som christer Lundh påtalat var ämnet efter första 
världskriget ett av de mest brännande på den internationella are-
nan. det industriella livet tycktes bli allt mer koncentrerat både 
gällande ägande och lokalisering, samtidigt som arbetarnas in-
flytande över sina arbetsvillkor blev allt mindre. dessutom hade 
rationaliseringar inom industrin lett till ett högre arbetstempo och 
ökade svårigheter för arbetarna att överblicka arbetsprocessen.259 
därtill fanns tydliga nationella faktorer som gjorde att debatten 
fick starkt fäste. sverige var under 1920-talet ett av de västeu-
ropeiska länder som hade störst problem med strejker på arbets-
marknaden, och problematiskt hög arbetslöshet.260 med 1909 års 
storstrejk i minnet utgjorde byggnadslockouten i april 1920 en 
påminnelse om vikten av arbetsfred. I mitten av mars 1920 hade 
regeringen branting lagt fram ett ambitiöst bostadspolitiskt pro-
gram, men strax därefter, den första april samma år, genomdrev 
sAF en omfattande lockout. då regeringen hade starka skäl att 
finna en lösning på konflikten tillsatte sAp en förlikningskom-
mission. Lockouten pågick i åtta månader och underströk tydligt 
behovet av arbetsfred på den svenska arbetsmarknaden.261

259. Lundh 1987, s. 26 ; Lundh 1989, s. 226. Se även Bernt Schiller, Samarbete eller konflikt, 

Arbetsmiljöfonden, Stockholm, 1988, s. 33 ; Björck 2008, s. 95.

260. nils Unga, Socialdemokratin och arbetslöshetsfrågan 1912–34 : Framväxten av den 

”nya” arbetslöshetspolitiken, Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, Stockholm, 1976, s. 

44 ; magnusson 2000, s. 34. Lena Eriksson har i sin avhandling påpekat det problematiska med 

arbetslöshetsstatistik, men framhåller likväl att Sverige i internationell jämförelse under 1920-ta-

let hade en tämligen väl utvecklad arbetslöshetsstatistik. Eriksson 2004, s. 15.

261. Klas Åmark, ”Sammanhållning och intressepolitik : Socialdemokratin och fackförenings-

rörelsen i samarbete och på skilda vägar”, i Klaus misgeld, Karl molin & Klas Åmark ( red. ), 
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på köpenhamnskongressen 1920, där representanter för de 
nordiska arbetarpartierna deltog, sattes frågan om industriernas 
ägande- och driftsformer i centrum. sAp :s oskar Hagman häv-
dade att begreppet ”industriell demokrati” borde innebära ”en 
verklig maktförskjutning i de industriella företagen och [ Hag-
man ] skilde skarpt mellan detta begrepp och ”råd” utan verk-
lig beslutanderätt.”262 Idén om industriella råd var en produkt 
sprungen ur den engelska gillesocialismen. tanken var att det 
vid industrierna skulle upprättas råd där representanter för alla 
delar av produktionen skulle delta. de engelska gillena tilldrog 
sig stor internationell uppmärksamhet där bland andra Ernst 
Wigforss kom att resa till England för en studie i rådens upp-
byggnad och funktion.263 generellt kan sAp, åtminstone till en 
början, sägas ha intagit en skeptisk inställning till tanken på in-
dustriråd där representanter för arbetsgivare och arbetare skulle 
samverka och gemensamt styra industrierna. Exempelvis skrevs 
ett kritiskt inlägg i debatten signerat karl Hedmanson där det 
hävdades att tanken på ett gemensamt produktionsintresse för 
arbetare och arbetsgivare var ett uppskjutande av klasskampen, 
samt att tankegången gick i strid med den socialistiska uppfatt-
ningen och snarare var att betrakta som en ny ekonomisk libe-
ralism.264 ”klass” var därmed ett centralt begrepp, där ”demo-
kratin” skulle skydda arbetarklassens intressen. För det tidiga 
1920-talets socialdemokrati var konsensus mellan arbetare och 
arbetsgivare något otänkbart. ”Industriell demokrati” innebar en 

 Socialdemokratins samhälle 1889–1989 : SAP och Sverige under 100 år, Tiden, Stockholm, 

1989, s. 61f ; isaksson 1996, s. 111f.

262. Återgivet i SocialDemokraten 23/1 1920.

263. Se Ernst Wigforss, ”Ett besök hos engelska byggnadsgillen”, Tiden 2 :1922a. För mer om 

gillesocialism rekomenderas G. D. H. Cole, Industriell självstyrelse : En klassiker från 20talets 

debatt, Tiden, Stockholm, 1972.

264. Hedmanson 1921, s. 113.
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form av arbetarmakt inom industrierna, i alla fall rörande drif-
ten och ledningen. 

programkommissionen gjorde en uppdelning där kapita-
lismens första problem ansågs vara den ojämna egendomsför-
delningen, den ekonomiska ojämlikhet som rådde i samhället 
betraktades som en konsekvens av denna. slutsatsen blev att 
ojämlikheten kunde lösas genom en jämnare fördelning av egen-
domen, i första hand produktionsmedlen.265 det var dock inte 
i främsta hand ägandet av produktionsmedlen som upptog den 
största uppmärksamheten inom sAp, utan diskussionerna rörde 
framför allt driften av industrin. till exempel slogs det fast att : 
”med ekonomisk demokrati förstås att i ledningen för produk-
tionen deltaga icke endast de privata ägarna av produktionen 
utan även de i produktionen anställda arbetarna och samhället 
genom sina organ.”266 Här gavs alltså begreppet ”ekonomisk 
demokrati” samma innehåll som till exempel Hagman givit åt 
”industriell demokrati”.267 programkommissionen ansåg att lös-
ningen på kapitalismens problem låg i en ”demokratisering” av 
det ekonomiska området, och begreppet ”ekonomisk demokra-
ti” rörde, enligt kommissionen, ledningen för produktionen sna-
rare än själva ägandeförhållandena. det var inte endast arbetarna 
som skulle ges inflytande, utan dessa skulle styra produktionen 
tillsammans med ägarna, och också tillsammans med ”samhäl-
let”. Här skedde alltså ett avsteg från den tidigare kritiska in-
ställning partiet haft till ett samordnande av intressen. Frågan 
om olika gruppers eller klassers intressen blev underordnad den 

265. Allmänna grundsatser, Handlingar rörande programrevision 1920. Arbetarrörelsens arkiv 

och bibliotek ( ARAB ), Arkivnr. 1889 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, volym F09 :01.

266. p.m. angående ekonomisk demokrati, Handlingar rörande programrevision 1920. Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek ( ARAB ), Arkivnr. 1889 Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 

volym F09 :01. 

267. Se ovan not 262.
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om produktionen.268 begreppet ”ekonomisk demokrati” fick 
därmed en tydlig likhet med ”politisk demokrati” i form av den 
allmänna och lika rösträtten då de båda inkluderade en bety-
delse av jämställt deltagande av alla berörda parter. 

på 1920 års partikongress var frågan om produktionsmed-
lens ägande och drift en av de mer framträdande. partistyrel-
sens gustav möller yttrade sig i enlighet med programkommis-
sionens förslag och framhöll att industrierna inte enbart borde 
styras av arbetare, utan att även konsumentintressen borde ges 
plats i den industriella ledningen.269 också Ernst Wigforss och 
Nils karleby uttalade sig i frågan och var ense om att ”produk-
tionens socialisering” åsyftade ett samhälleligt övertagande av 
produktionsmedlen. Wigforss och karleby hävdade dock att 
detta inte var tillräckligt, utan att också representationsfrågan 
inom ledningen var tvungen att lösas.270 Wigforss och karleby 
gjorde alltså en uppdelning mellan ägande- och driftsfrågan där 
de ansåg att staten borde ta över ägandet, medan driften fort-
satt borde ligga hos industrierna där samtliga inblandade par-
ter borde styra tillsammans. detta var även den tankegång som 
präglade det nya partiprogrammet.271 de klassmotsättningar 
som kapitalismen skapat skulle upplösas genom ett överflyt-
tande av ägandet till produktionsmedlen i statens hand, samt 
ett ersättande av den planlösa produktionen med en socialistisk 
planhushållning. 

268. Även nils Unga har påpekat hur SAp betonade samverkan för att nå ett högre produk-

tionsresultat. Unga 1976, s. 65.

269. Kongress 1920, s. 99.

270. ibid., s. 100.

271. i programmet påtalades att klasskampen inte kunde upphöra förrän ”den kapitalistiska 

utsugningen” avskaffades genom en upphävning av ”den privatkapitalistiska äganderätten till 

produktionsmedlen”. ”politiskt program” 1920.
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två statliga utredningar

När den första rent socialdemokratiska regeringen tillträdde i 
mars 1920 hamnade arbetet med en omstrukturering av samhäl-
lets ekonomiska sfär högt upp på dagordningen. som ett första 
steg på vägen tillsattes statliga utredningar som skulle under söka 
de områden som det nya partiprogrammet inriktats på, det vill 
säga produktionsmedlens ägande, deras driftsledning samt de-
ras ändamålsenlighet. socialiseringsnämnden skulle handha det 
första problemområdet, kommittén för industriell demokrati det 
andra, och det tredje fältet skulle analyseras av trustkommittén. 
det största intresset i samtiden tilldrog sig socialiseringsnämn-
den då den arbetade med den övergripande frågeställningen till 
vilken de två andra utredningarna kunde betraktas som underka-
tegorier, eller mjukare varianter, i termer av medbestämmande 
och konkurrenslagstiftning.272 mest relevant för föreliggande 
avhandling är framför allt kommittén för industriell demokrati, 
men även socialiseringsnämnden tilldrar sig ett visst intresse då 
de, i betydligt högre grad än utredningen om trustkontroll, be-
rörde demokratibegreppet och dess användning.

Vad som motiverade utredningarnas tillsättning har varit en 
omtvistad fråga. Enligt Herbert tingsten spelade rösträttsrefor-
men en avgörande roll för socialiseringsfrågan. När rösträtten 
var genomförd var det nödvändigt för socialdemokratin att ta itu 
med den ideologiska frågan om samhällets ekonomiska omda-
ning. tingsten framhöll även socialiseringsförsöket i ryssland 
som en av anledningarna till att den svenska regeringen sökte 
en lösning på problemet. Vänstersocialisterna hade närmat sig 
kommunismen och betraktades allt mer som en konkurrent till 

272. Bergström 1989, s. 21ff.
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socialdemokratins socialiseringsidéer, vilket gjorde det nödvän-
digt för sAp att finna en lösning på frågan.273 christer Lundh 
har dock hävdat att kravet på ”industriell demokrati” inte pri-
märt kom ur ”den politiska demokratins” införande, utan snarare 
från arbetarnas arbetsvillkor samt deras försök att påverka sina 
förhållanden på sätt som inte tidigare varit möjliga vid kollektiv-
avtalsförhandlingar. Enligt Lundh var det i första hand revolutio-
nerna i centraleuropa som bidrog till uppkomsten av en svensk 
debatt om ”industriell demokrati”, medan rösträttsreformens be-
tydelse var underordnad.274 Lundh påpekar också att tillsättning-
en av utredningarna bör ses i ljuset av att den socialdemokra-
tiska regeringen ville nå en lagstiftning i frågan som benämndes 
som ”industriell demokrati”. Enligt Lundh ansåg regeringen att 
en offentlig kommitté skulle kunna utreda frågan inom en snar 
framtid och komma med ett konkret lagförslag, samt att lagför-
slaget redan på ett tidigt stadium, genom kommitténs samman-
sättning, skulle kunna förankras hos de inblandade parterna.275 
En kombination av dessa ståndpunkter förefaller vara en rimlig 
tolkning av regeringens motiv bakom utredningarna. de interna-
tionella influenserna tillsammans med ökade krav från arbetar-
na, samt de påståenden som socialdemokraterna tidigare gjort 
angående ”socialiseringen”, tycks alla ha varit viktiga faktorer 
för att den socialdemokratiska regeringen tillsatte utredningar 
om dessa problem.

273. Tingsten 1941a, s. 241ff.

274. Också Ernst Wigforss uppmärksammade att frågan om ”den industriella demokratin” inte 

var något svenskt påfund utan att debatten kommit utifrån. Wigforss hävdade dock att frågan 

kommit på dagordningen från skilda källor, det vill säga såväl från arbetarna som från arbetsgi-

varna. Ernst Wigforss, Industrins demokratisering, Bokförlaget AB Tidens tryckeri, Stockholm, 

1922b, s. 12.

275. Lundh 1987, s. 41ff, 245ff, 488ff.
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socialiseringsdebatten

Vid tillsättningen av socialiseringsnämnden präglades den 
 socialdemokratiska regeringens direktiv av andra tongångar än 
vad som förekommit i partiprogrammet. I statsrådsprotokollet, 
där direktiven för nämnden gavs, stod i avslutningen att läsa att : 
”En schematisk socialisering av hela produktionen ligger fjär-
ran från den tankegång som här utvecklats, liksom från hela 
den åskådning som den svenska socialdemokratin ansluter sig 
till.”276 Vidare talades det om vikten av att bibehålla en hög pro-
duktionsnivå vid en ”överflyttning till allmän ägo”.277 det hade 
med andra ord skett en förändring i synen på ”socialisering” från 
partiprogrammet till hur brantings regering formulerade det i 
utredningsdirektiven. ”socialisering” återfanns som tema i ett 
flertal artiklar i den socialdemokratiska pressen, och var ett fli-
tigt diskuterat ämne på socialdemokratiska möten de kommande 
åren. det var emellertid tydligt att partiprogrammets dogmatiska 
krav på en ”socialisering” hade trätt i bakgrunden. till exem-
pel hävdade Nils karleby att : ”det viktigaste av allt är dock att 
åstadkomma en produktionsökning. kunna vi ej detta tjänar det 
ej mycket till att organisera om produktionen. Vi ha nu nått så 
långt att produktionen ej kan ökas utan större intresse från ar-
betarne själva.”278 För karleby var således produktionsökningen 
det centrala. det var genom produktionens utveckling som arbe-
tarintresset hade kommit att nödvändigas, men det tycks som om 

276. Direktiven för Socialiseringsnämnden, Kommittén för industriell demokrati och Trustkom-

mittén enligt uttalandena till statsrådsprotokollet. Riksarkivet ( RA ), Socialiseringsnämnden 

1920, volym 3. Även återgivet i SocialDemokraten 23/6 1920. För liknande uttalanden, se 

 också Oskar Hagman, ”Ett högaktuellt försäkringsspörsmål”, Tiden 7–8 :1921, s. 334. 

277. Direktiven för Socialiseringsnämnden, Kommittén för industriell demokrati och Trustkom-

mittén enligt uttalandena till statsrådsprotokollet. RA, Socialiseringsnämnden 1920 :3.

278. SocialDemokraten 19/5 1920.
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karleby satte detta intresse efter produktionen.279 Ett överflyt-
tande av produktionsmedlen och ett arbetardeltagande var inte 
längre något som betraktades som självändamål, utan endast 
som instrument för en höjd produktion. 

socialiseringsnämndens arbete blev en långdragen affär med 
ständiga krav från högerhåll på dess avsättning.280 I januari 1936 
presenterades slutligen ett utkast till principbetänkande.281 Nå-
got konkret lagförslag kom dock nämnden inte med. Efter en 
tämligen lång och gedigen genomgång av, vad som benämndes 
som, ”socialiseringsidéerna” sammanfattades nämndens intryck 
med följande ord : ”socialiseringens inre syfte är att ge ett sam-
hälles medlemmar möjlighet att leva som fria, bland likar och i 
välstånd.”282 Emellertid innebar inte denna formulering att so-
cialiseringsbegreppet kunde skiljas från andra olikartade strä-
vanden som liberalism eller kapitalism, som även de syftade till 
att ge människorna frihet och välstånd. därför tillfördes ett be-

279. Betonandet av att en ”socialisering” var tvungen att leda till en produktionsökning gjordes 

även i Tiden där det fastslogs att ”en socialiserad produktions- och distributionsforms raison 

d’être måste just vara den ekonomiska överlägsenheten. i den mån den icke är den hittills varan-

de överlägsen [ … ] har den ju ingen mening och kan helt enkelt icke kämpa sig fram till liv.” ”Hän-

delser och spörsmål : Socialiseringsreflektioner kring margarinstriden”, Tiden 3 :1922b, s. 184.

280. Trots att det innebär en avvikande kronologi tycks det vara på sin plats att här kortfattat 

redogöra för Socialiseringsnämndens betänkande. Även om betänkandet inte lades fram förrän 
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kom inte betänkandet att ha någon påverkan på den politiska debatten, då frågan sedan länge 
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sig SocialDemokraten, när nämndens betänkande presenterades, med att konstatera att det 

inte var rimligt att kräva totalt genomförande av någon ”socialisering”. SocialDemokraten 23/2 

1936.

281. Socialiseringsproblemet : Utkast till ett principbetänkande. 1. Allmänna synpunkter, 

Stockholm, 1936. Som nämns i inledningen till betänkandet stod Rickard Sandler ensamt för ut-
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282. ibid., s. 48.
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tonande av ”socialiseringens” antikapitalistiska karaktär.283 En 
negerande begreppsbestämning ansågs dock inte heller det vara 
en tillräcklig bestämning av den åskådning som konstituerade 
sAp :s så kallade ”socialiseringskrav”, då till exempel ett åter-
införande av merkantilismen inte kunde betraktas som ”socia-
lisering”. Av denna anledning infördes ett positivt element till 
begreppet, en progressivitet. För socialiseringsnämnden innebar 
”socialisering” sammanfattningsvis en process som syftade till 
att ge medborgarna större möjlighet till jämlikhet och välstånd. 
därtill skulle den leda till en högre produktivitet än vad kapita-
lismen förmått.

på grund av socialiseringsnämndens utdragna arbete hamnade 
frågan i bakgrunden till förmån för debatten om den industriella 
ordning som kallades ”industriell demokrati”. Från socialdemo-
kratiskt håll kom ”socialisering” också att betraktas som proble-
matiskt att framhålla i en tid av minoritetsregeringar där samar-
beten med icke-socialistiska partier framstod som en allt större 
nödvändighet.284 begreppet ”socialisering” uppfattades ha starka 
kommunistiska konnotationer vilket gjorde att det användes allt 
mindre av sAp då det ansågs viktigt att markera skillnaden mot 
vänstersocialistiska grupper. I stället användes begreppet ”indu-
striell demokrati” när det talades om en reformering av samhäl-
lets ekonomiska struktur. partiet kom allt mer att avlägsna sig 
från tanken på en omvälvande samhällsförändring och sökte sna-
rare lösningar inom ramen för det rådande systemet.

Enligt Herbert tingsten innebar övergivandet av ”socialise-
ringen” ett avsteg från marxismen, en tolkning som ifrågasatts 
av bland andra Leif Lewin och gunnar Adler-karlsson.285 Jenny 

283. ibid.

284. von Sydow 1997, s. 138.

285. Se ovan s. 48ff. 
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Andersson har däremot hävdat att avsteget från socialiserings-
tanken resulterade i en så kallad funktionssocialism där social-
politiken intog en central roll i den socialdemokratiska ideolo-
gin. Andersson hävdar att socialpolitiken blev det nya sättet för 
sAp att gripa in i produktionen genom statliga åtgärder.286 

den industriella demokratin

relationen mellan socialiseringsbegreppet och begreppet ”in-
dustriell demokrati” behandlades av bland andra av gustav 
 möller som i Tiden 1920 fastslog att : ”den industriella demo-
kratin  ingår som en viktig faktor i socialiseringsarbetet ; där skall 
samfundet och arbetarklassen sätta in sin kraft.”287 ”Industriell 
 demokrati” utgjorde en underkategori, eller ett steg på vägen, 
mot ”socialiseringen”.288 Enligt möller innebar ”socialisering” 
att arbetarklassen skulle överta ekonomiska ledarpositioner 
samt ett samhälleligt övertagande av produktionen.289 När kom-
mittén för industriell demokrati fick sina direktiv i juni 1920 
gjordes en tydlig koppling till ”politisk demokrati”, i form av 
allmän och lika rösträtt. I statsrådsprotokollet stod att läsa att :

den tankegång, som ligger bakom dessa förslag om införande av s. k. ”in-

dustriell demokrati”, plägar ofta uttryckas med den jämförelsen, att inom 

det nutida ekonomiska livet måste försiggå en utveckling, parallell med 

den, som redan ägt rum inom det politiska området, nämligen från envälde 

till demokratiskt styrelsesätt.290

286. Andersson 2003, s. 12.

287. möller 1920, s. 103.

288. Se till exempel SocialDemokraten 10/2 1920.

289. möller 1920, s. 104.

290. Direktiven för Socialiseringsnämnden, Kommittén för industriell demokrati och Trustkom-

mittén enligt uttalandena till statsrådsprotokollet. RA, Socialiseringsnämnden 1920 :3. parallel-
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Vad som benämndes som ”industriell demokrati” betraktades 
således som en naturlig fortsättning efter införandet av ”den 
politiska demokratin”, och genom kopplingen till rösträtts-
reformen förefaller begreppet ha stått för en spridning av makt-
förhållandena inom industrin. utredningen motiverades med 
begrepp som rättvisa, jämställdhet och medinflytande då det 
hävdades att :

Ingen, som på allvar söker sätta sig in uti frågans innebörd, lär kunna för-

neka den djupa rättvisan i att de arbetare, som ägna all sin arbetskraft åt ett 

företag, även böra hava medinflytande på företagets drift med minst lika 

god rätt som de vilka i detsamma insatt något av sitt kapital.291

de dåvarande maktrelationerna ansågs som orättvisa, arbete 
borde betraktas som jämställt med kapital när det gällde rätten 
att fatta beslut. till skillnad från de uppfattningar som uttryckts 
av Hagman eller Hedmanson, där ”industriell demokrati” hade 
inbegripit krav på arbetarmakt, gavs begreppet här en betydelse 
av deltagande i maktutövning.292 

Inom det socialdemokratiska partiet tilldrog sig frågan om en 
nyordning inom industrin stor uppmärksamhet. begreppet ”in-
dustriell demokrati” användes frekvent och blev bärare av en 
stark optimism som genomsyrade partiet. I Social-Demokraten 
hävdade per Albin Hansson att den misstro som funnits mot 
”den politiska demokratin” inför rösträttsreformen snart hade 
kommit att förändrats, och reformen hade accepterats av dess 

ler till ”den politiska demokratin” återfinns också i nils Karleby, ”Arbete och inkomst : En teoretisk 

studie”, Tiden 1 :1922a, s. 17.

291. Direktiven för Socialiseringsnämnden, Kommittén för industriell demokrati och Trustkom-

mittén enligt uttalandena till statsrådsprotokollet. RA, Socialiseringsnämnden 1920 :3.

292. Se ovan s. 112f.
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forna motståndare. denna erfarenhet gjorde, enligt Hansson, att 
”förståelse snart nog skall kunna vinnas också för strävandet att 
låta det kapitalistiska enväldet i de produktiva företagen till det 
helas gagn avlösas av konstitutionella och demokratiska förvalt-
nings- och driftsformer.”293 En utvidgning av vad som uppfat-
tades som ”demokratins former” betraktades som naturlig och 
rationell, vilket var en förutsättning för att den skulle komma 
att nå ett genomslag. demokratibegreppet hade således givits en 
tydlig framtidsdimension. den styrelse- eller förvaltningsform 
som ledande socialdemokrater betecknade som ”industriell de-
mokrati” sågs som något som nästan med nödvändighet skul-
le komma, ”industriell demokrati” var därmed ett begrepp för 
framtiden. 

Att begreppet ”industriell demokrati” emellertid användes på 
olika vis framgår av en jämförelse mellan Hjalmar brantings 
och Ernst Wigforss språkbruk. till exempel använde branting 
begreppet i ett föredrag i Vanadislunden 1921 där han hävdade 
att ”den industriella demokratin” inte syftade till ”att bryta enig-
heten i företagens ledning utan avser möjlighet för arbetarna 
att stå till tjänst med råd och upplysningar, att få inblick i och 
intresse för industrins utveckling och göra sina kunskaper och 
erfarenheter gällande till hela samhällets gagn.”294 branting an-
vände således begreppet i bemärkelsen att ge de arbetande in-
blick i makten snarare än någon faktisk maktutövning. det cen-
trala var att arbetarnas råd och upplysningar skulle gynna den 
industriella utvecklingen, inte att motverka centraliseringen av 

293. SocialDemokraten 23/6 1920.

294. SocialDemokraten 30/8 1921. Också Hjalmar Branting påtalade vikten av de arbetan

des intresse för produktionen i termer av att ”industriell demokrati” hade en klar likhet med ”po-

litisk demokrati”. Detta gjordes i ett tal vid Stockholms arbetarekommuns vårfest 1920. Social

Demokraten 18/5 1920.
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industriernas ledning. Wigforss, som var en av de starkaste agi-
tatorerna i frågan, och som var ordförande för kommittén för 
industriell demokrati, definierade begreppet i följande ordalag : 
”ty strävan efter demokrati inom industrin måste betyda kravet 
på större inflytande för arbetarna över deras arbetsvillkor.”295 
Wigforss påtalande av arbetarnas inflytande avvek alltså något 
från brantings definition kring inblick i maktutövningen. I Wig-
forss begreppsanvändning gavs arbetarna en större faktisk makt 
än vad branting avsåg. Frågan om inflytande eller inblick, om 
medbestämmande eller bestämmande, kom även att uppta debat-
ten i kommittén för industriell demokrati, liksom den efterföl-
jande debatten både inom sAp och i riksdagen.

den industriella demokratiens problem

kommittén för industriell demokrati arbetade, till skillnad från 
socialiseringsnämnden, snabbt och effektivt. utredningen, som 
tillsattes 1920, lämnade 1923 sitt betänkande Den industriella 
demokratiens problem, vilket innebar ett förslag till en lag om 
driftsnämnder. till utredningen fanns även en omfattande kart-
läggning av ”den industriella demokratin” i andra nationer. ge-
nom bland annat rapporter från socialattachéer och litteratur på 
området hade olika former av ”industriell demokrati” studerats 
i Norge, tyskland, österrike, tjeckoslovakien, England, Ame-
rika, ryssland och Italien. I princip gav emellertid denna kart-
läggning inte något avtryck i det svenska lagförslaget. christer 
Lundh framhåller två huvudanledningar till dessa rapporters be-
gränsade värde. den främsta anledningen var att förhållandena i 
sverige ansågs skilja sig markant från samtliga undersökta län-

295. Wigforss 1922b, s. 4. För liknande uttalanden, se SocialDemokraten 22/1 1924.
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der. det uppfattades som både okritiskt och mekaniskt att försö-
ka överföra de utländska förslagen till svenska förhållanden. de 
politiska och ekonomiska förutsättningarna i sverige skilde sig 
särskilt mot de som rådde i de i världskriget deltagande länderna. 
Arbetsfred var visserligen lika viktigt i sverige som i någon an-
nan nation, men enligt Lundh var arbetarklassens radikalisering 
och strejkkamperna i sverige inte jämförbara med förhållandena 
i centraleuropa. det andra skälet var att det inom kommittén, 
och i de studerade nationerna, fanns en stor olikhet i synen på ef-
fekterna och därmed värdet av de utländska reformerna.296 

I betänkandet stod i den inledande delen att läsa : ”genom att 
framhäva arbetets oumbärlighet för företaget, så är man ganska 
snart framme vid formuleringen, att produktionsfaktorns arbete 
bör ha samma rätt att göra sig gällande vid företagets förvaltning 
som produktionsfaktorns kapital.”297 Liksom i direktiven lades 
således vissa rättviseaspekter in i synen på industrins förvalt-
ning. I betänkandet påtalades även problemet med begreppets 
svårdefinierbarhet, och speciellt framhölls sammanblandningen 
med ”ekonomisk demokrati”.298 Enligt kommittén var dock ett 
särhållande av dessa begrepp både nödvändigt och möjligt.

Emellertid torde man kunna konstatera att ett dylikt likställande av uttryck-

en ekonomisk och industriell demokrati inte numera representerar det van-

liga språkbruket. man synes i stället allt bestämdare hålla isär benämningen 

”ekonomisk demokrati” såsom en mera allmän och omfattande term från 

”industriell demokrati” såsom namn på vissa former för eller vissa före-

296. Den industriella demokratiens problem : 2. Den industriella demokratien i utlandet, 

Stockholm, 1923 ; Lundh 1987, s. 282, 493.

297. Den industriella demokratiens problem : 1. Betänkande jämte förslag till lag om drifts

nämnder, Stockholm, 1923, s. 31.

298. ibid., s. 17. 
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ställningar om de ekonomiska företagens inre organisation och förhållandet 

mellan de i produktionsprocessen deltagande.299

”Industriell demokrati” betraktades därmed som en del av, el-
ler en underkategori till, ”ekonomisk demokrati”. begreppet var 
begränsat till företagens inre struktur samt till de arbetandes 
relation till produktionen, medan ”ekonomisk demokrati” var 
något mer övergripande.300 kommittén ansåg det dock proble-
matiskt att lägga hela ägandet i händerna på samhällsmedbor-
garna genom statens organ. Ett kollektivt ägande, genom staten, 
ansågs leda till just det problem som ”den industriella demokra-
tin” skulle vara lösningen på. med andra ord skulle ett alltför 
abstrakt ägande leda till, vad marx benämnde som, en alienation 
gentemot produktionen.301 För kommittén var närheten till pro-

299. ibid., s. 18. Christer Lundh har hävdat att begreppen ”ekonomisk demokrati” och ”industri-

ell demokrati” användes synonymt, något som således går emot vad betänkandet från Kommit-

tén för industriell demokrati fastslog. Även Herbert Tingsten har påpekat sammanblandningen 

av begreppen och hävdat att det fanns en stor semantisk förvirring kring dem. Tingsten hävdade 

dock att de likväl snabbt kom att bli allmänna och vedertagna begrepp som användes frekvent i 

debatterna. Tingsten 1941a, s. 246 ; Lundh 1987, s. 26.

300. Denna begreppsanvändning skiljde sig alltså från den som använts i den samtida pro-

gramkommissionen där ”ekonomisk demokrati” hade givits den definition som nu gavs åt be-

greppet ”industriell demokrati”. Se ovan s. 113.

301. Den industriella demokratiens problem : 1. Betänkande jämte förslag till lag om drifts

nämnder 1923, s. 48. Argumentationen låg således mycket nära Karl marx tankegångar och 

formuleringar. Exempelvis skrev marx att : ”Föremålet, som arbetet producerar, dess produkt, 

framträder som ett för arbetet främmande väsen, som en av producenten oavhängig makt. Ar-

betsprodukten är det arbete som fixerats i ett föremål, gjorts sakligt, den är arbetets objekti

vering. Arbetets förverkligande är dess objektivering. Detta förverkligande av arbetet innebär 

under de nationalekonomiska förhållandena arbetarens förvisning från verkligheten, och att 

arbetet blivit ett objekt framstår som förlusten av och slaveriet under objektet, besittningstagan-

det som alienationen, som avyttring. [ --- ] men alienationen visar sig inte bara i resultatet utan 

redan i produktionsakten, inom själva den producerande verksamheten. Hur skulle arbetaren 

bli främmande för sin arbetsprodukt, om han inte i själva produktionsakten alienerade sig själv? 

produkten är ju bara summan av verksamheten, produktionen. Om alltså arbetsprodukten är 

alienationen, så måste själva produktionen vara den verksamma alienationen, verksamhetens 
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duktionsprocessen central för att arbetarna skulle kunna känna 
ett ansvar för, och en delaktighet i, produktionen. målet för ”den 
industriella demokratin” kunde därmed inte vara ett gemensamt 
ägande till vilket pris som helst, utan det var i stället att ge de ar-
betande en nära och konkret relation till produktionsprocessen. 
genom detta mål tycktes någon total ”socialisering”, det vill 
säga något statligt förvärv, inte vara nödvändig eller ens önsk-
värd. därigenom låg nu vägen öppen för sAp att överge det pro-
blematiska socialiseringsbegreppet.302 Att partiet övergav detta 
samtidigt som begreppen ”ekonomisk demokrati” och ”industri-
ell demokrati” bibehölls kan kanske förklaras av att de senares 
demokratidel gav dem positiva konnotationer från rösträttens 
demokratibegrepp vilket partiet kunde dra fördel av.

kommitténs betänkande innehöll även en diskussion kring re-
lationen mellan ”industriell demokrati” och ”politisk demokra-
ti”. I betänkandet stod att läsa att det fanns en direkt begreppslig 
relation mellan begreppen, och då ”politisk demokrati” prägla-
des av ett allmänt och jämlikt deltagande syntes ingen anledning 
finnas för att denna typ av deltagande inte också borde gälla för 
”industriell demokrati”. det framhölls vidare att betydelser som 
frihet, självständighet och ansvar knutits till begreppet ”indu-
striell demokrati”, betydelsebegrepp som också varit centrala i 
rösträttsdebatten.303 detta understryker ytterligare kopplingen 
mellan begreppen ”industriell demokrati” och ”politisk demo-
krati”. de oklarheter som fanns kring begreppet ”industriell 

alienation, alienationernas verksamhet. i den alienation som vidlåder arbetsprodukten summeras 

bara alienationen, avyttringen i själva arbetsverksamheten.” Karl marx, ”De ekonomisk-filosofiska 

manuskripten”, i Texter i urval, Ordfront, Stockholm, 2003, s. 58, 61.

302. För en diskussion om SAp :s övergivande av socialiseringsidén, se till exempel Jonter 

1994, s. 25–46.

303. Den industriella demokratiens problem : 1. Betänkande jämte förslag till lag om drifts

nämnder 1923, s. 19, 56.
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demokrati” betraktades som en konsekvens av oklarheter kring 
demokratibegreppet. det industriella demokratibegreppet var 
således präglat av de erfarenheter som debatten om allmän och 
lika rösträtt givit demokratibegreppet. ”Industriell demokrati” 
bar på en tydlig framtidsvision där tanken var att de principer 
som accepterats på den politiska arenan även skulle komma att 
implementeras på den industriella.304 

kommitténs förslag blev en tydlig kompromiss mellan repre-
sentanter för arbetarrörelsen och arbetsgivarnas och industrins 
representanter, där de senare gavs stort utrymme. Lagen om 
driftsnämnder var inte utarbetad som obligatorisk utan var bero-
ende av en kvalificerad majoritet av de arbetande vid varje före-
tag, därtill skulle de arbetande endast ges insyn i företagens sköt-
sel snarare än något konkret inflytande. driftsnämnderna gavs 
yttranderätt men inte någon bestämmanderätt. tankar om aktivt 
medbestämmande hade blivit till ett förslag om passivt medinfly-
tande.305 I stället för medbestämmande sattes arbetarnas solida-
ritet med företaget i centrum, och denna tycktes inte kräva något 
faktiskt deltagande utan en viss insyn ansågs kunna räcka.306 
Enligt kommittén skulle arbetarnas insyn i beslutsfattandet ge 
den känsla av delaktighet och ansvar som eftersträvades för en 
höjning av produktionen.307 parallellen till den politiska rösträt-

304. Jämför ovan not 293.

305. Den industriella demokratiens problem : 1. Betänkande jämte förslag till lag om drift

snämnder 1923. på sätt och vis kan driftsnämnderna ses som paralleller till det utrednings-

väsende som redan fanns i form av kommissioner och kommittéer ( statliga utredningar eller 

departementsutredningar ) vilka utredde frågor och förberedde lagförslag.

306. påpekandet av en förflyttning av tyngdpunkten, från att stärka arbetarnas makt i företaget 

till att reformen skulle stärka de anställdas solidaritet med företaget, återfinns även hos Christer 

Lundh som hävdar att denna förskjutning var ett resultat av kommitténs konflikter mellan repre-

sentanterna från arbetsgivarna och de från arbetarrörelsen. Lundh 1987, s. 263f. För en liknande 

ståndpunkt, se också Oudhuis 1999, s. 78–86.

307. Enligt Christer Lundh går det att finna tre huvudlinjer under debatten, en socialistisk, en soci-
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ten syntes tydligt i lagförslaget när det gällde driftsnämnder-
nas utformning. precis som riksdagen skulle driftsnämnderna 
präglas av en representativitet. ”Förekomma bland valmännen 
flera yrkesgrupper, skall såvitt möjligt varje sådan grupp bliva 
i förhållande till sin storlek företrädd i driftsnämnden.”308 be-
gränsningar liknande de för valbarhet till riksdagen infördes för 
valbarhet till driftsnämnderna. Ett ålderskrav infördes på 23 år, 
samma ålder som krävdes för rösträtt till riksdagens andra kam-
mare. där den politiska valbarheten till riksdagen krävde ett ut-
skyldsstreck krävde valbarhet till driftsnämnder ett slags anställ-
ningsstreck, den valbare skulle ha arbetat i företaget minst ett år 
före valtillfället, och inte heller här kunde personer som blivit 
dömda till straffpåföljd bli valbara.309 utformningen av drifts-
nämnderna hade alltså klara likheter med rösträtten, det vill säga 
”den politiska demokratins” viktigaste uttrycksform.310

socialdemokratiska kommentarer till betänkandet

kommitténs betänkande orsakade stor debatt där sAp och andra 
representanter för arbetarrörelsen var mycket kritiska. det slut-
giltiga förslaget låg tämligen långt från de ideal som initierat ut-

alliberal och en konservativ. Lundh hävdar att en tydlig viktförskjutning skedde där den konservativa 

linjen stärktes på bekostnad av de andra. Lundh 1987, s. 85, 474, 484. Lundhs uppdelning tycks 

stämma väl in med föreliggande avhandlings resultat gällande hur begreppet ”industriell demokra-

ti” förändrades från att ha implicerat krav på arbetarmakt till att betona insyn och hög produktivitet.

308. Den industriella demokratiens problem : 1. Betänkande jämte förslag till lag om drifts

nämnder 1923, § 6 s. 10.

309. ibid., § 10 s. 12.

310. i förslaget om driftsnämnder synliggjordes således en korporativism. Jämför till exempel 

Bo Rothstein, Corporatism and Reformism : The Social Democratic Institutionalization of Class 

Conflict, maktutredningen, Uppsala, 1987 ; Bo Rothstein, State and Capital in Sweden : The 

Importance of Corporatist Arrangements, maktutredningen, Uppsala, 1988 ; Bo Rothstein, Den 

korporativa staten : Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik, norstedts juridik, 

Stockholm, 1992.
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redningen, och betänkandet betraktades som en alltför stor efter-
gift till arbetsgivarna. Edvard Johansson, som i kommittéarbetet 
representerat Lo, beskrev utredningsarbetet i följande ordalag : 
”Vi gick ut för att fälla ett mastträd, och sen har vi kapat ner 
det och kapat ner det, så nu är det bara en tändsticka kvar, och 
ändå är det för stort.”311 Johanssons uppfattning gick alltså emot 
det kommittébetänkande som ledande socialdemokrater ställt 
sig bakom, men synsättet kan ändå sägas karaktärisera många 
socialdemokraters syn på kommitténs arbete och förslag vilket 
indikerar att detta var en fråga där sAp var tämligen splittrat. 
Framför allt handlade den efterföljande debatten om begreppen 
”medinflytande” och ”medbestämmande”, och diskussionen 
upptog en stor del av 1924 års partikongress. Från partistyrel-
sens håll ansågs ”medinflytande” vara synonymt med ”medbe-
stämmande” något som ett flertal talare vände sig mot.312 Ex-
empelvis hävdade Axel Frydén, från gävle arbetarekommun, att 
ett erkännande av medinflytande var att göra halt på halva vägen 
till en verklig medbestämmanderätt, vilket Frydén ansåg att en 
socialdemokratisk regering inte kunde nöja sig med.313 salli Lu-
terkort, häradshövding i sundsvall, instämde med Frydén och 
påtalade att : ”det positiva ligger i medbestämmanderätten eller 
än klarare i medavgöranderätten, medan i medinflytandet, icke 
ligger något egentligt nytt.”314 Frågan om ”industriell demokra-
ti” inbegrep medbestämmande eller medinflytande, samt diskus-
sionen om de två begreppen var detsamma eller ej, var således 
en omdebatterad fråga där den begreppsliga oklarheten kring 
”industriell demokrati” synliggjordes. 

311. Återgivet i Wigforss 1951, s. 160. 

312. Se till exempel uttalanden av Elof Lindberg och ivar Vennerström. Kongress 1924, s. 79.

313. ibid., s. 80.

314. ibid.
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I öppningstalet på kongressen argumenterade Hjalmar bran-
ting för att det skett en förändring i den socialdemokratiska sam-
hällssynen där rösträtten endast utgjorde starten på vägen mot 
det socialistiska samhället. tidigare hade partiet tänkt sig att de 
reformer som inordnades under ”samhällets fortsatta demokrati-
sering” skulle bli en naturlig konsekvens av rösträtten, men nu 
insåg partiet att varje steg på denna väg skulle komma att bli en 
kamp minst lika hård som den om ”den politiska demokratins 
erövrande”. Nu, hävdade branting, stod ”den ekonomiska och 
sociala demokratin” på dagordningen och det var om dessa om-
råden kampen skulle föras.315 uttalandet kan ses som ett exem-
pel på den temporalisering som demokratibegreppet fick under 
1920-talets första hälft. rösträtten hade varit något konkret som 
partiet utkämpade en strid om att förverkliga i nuet. med insik-
ten om att ”ekonomisk demokrati” och ”industriell demokrati” 
betecknade något som låg i framtiden sträcktes demokratibe-
greppet ut, vilket innebar att dåtiden och samtiden fick ge plats 
åt framtiden.

riksdagsdebatten om driftsnämnder

den statliga kommitténs betänkande resulterade det följande 
året i en socialdemokratisk motion i första kammaren och en li-
kalydande i andra kammaren.316 Visserligen kan motionen, som 
undertecknades av bland andra Ernst Wigforss, rickard sandler 
och gustav möller i första kammaren, och Hjalmar branting, 
Arthur Engberg och per Albin Hansson i den andra, sägas ha 
följt kommitténs betänkande i stort, och den var således en för-
svagning av de krav och ideal som varit ledande vid kommitténs 

315. ibid., s. 5.

316. motion nr. 106 i FK 1924 ; motion nr. 194 i AK 1924 ( likalydande ).
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tillsättning, men den skapade likväl debatt i riksdagen. I motio-
nen angavs utgångspunkten vara ”övertygelsen, att det för ar-
betarna och deras organisationer icke är önskvärt och i längden 
icke heller möjligt, att i förhållande till produktionens problemer 
intaga den utanförstående och likgiltige iakttagarens roll.”317 
det handlade alltså om att ge de arbetande ett konkret och tyd-
ligt band till sitt arbete och sin produktion. medlet för att uppnå 
detta sades vara att skapa en solidaritet mellan kapitalägare och 
arbetare.318 sAp hade frångått den tidigare kritiska inställningen 
till ett samarbete mellan arbetare och industriägare och följde nu 
kommitténs förslag med nämnder bestående av representanter 
för produktionens alla områden. det fastslogs dock att motio-
nen inte skulle ses som ett försök att lösa vad som kallades för 
”den industriella demokratiens problem”.319 I stället skulle den 
betraktas som en förhandlingsordning med ”bestämmelser om 
tillhandahållande av vissa fakta och upplysningar för att ge åt 
förhandlingarna nödvändigt underlag.”320 det medgavs vidare 
att motionens syfte inte var att få igenom någon egentlig lag-
ändring, utan snarare att sätta ljuset på denna fråga.321 även om 
motionen inte syftade till ett realiserande av någon ”industriell 
demokrati” kom begreppet ändå att bli centralt i den efterföl-
jande debatten. 

I första kammaren intog Ernst Wigforss en framskjuten roll 
och höll ett långt inledande anförande där han använde demo-
kratibegreppet i bemärkelsen att arbetarna skulle ges både in-
blick, deltagande och inflytande över industrins ledning, det 

317. motion nr. 106 i FK 1924, s. 4.

318. ibid.

319. ibid. , s. 9. 

320. ibid. 

321. Ernst Wigforss, FK 1924 :45, s. 72.
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vill säga något som skilde sig från den motion som precis fram-
lagts.322 Wigforss fortsatte att argumentera för att arbetarna, av 
jämställdhetsskäl, borde ges inflytande över industrin då de nått 
”politisk jämställdhet med övriga samhällsgrupper”, men sak-
nade inflytande över ”hela det område av mänsklig verksamhet, 
som heter industrien, inom vilket de ha att tillbringa större delen 
av sitt liv”.323 ”demokratiseringen” av det industriella livet blev, 
i Wigforss tolkning, en naturlig konsekvens av den allmänna och 
lika rösträtten. Frågan sattes samman med samhälleliga grund-
principer som rättvisa och jämställdhet, och det ansågs orätt-
vist att arbete inte betraktades som jämställt med kapital när det 
handlade om rätten till insyn och bestämmande i de industriella 
företagen. den liberale riksdagsmannen bror petrén yttrade sig 
tämligen positivt till förslaget och ansåg att motsättningen mel-
lan arbetsgivare och arbetstagare otvivelaktigen krävde en lös-
ning. dock hävdade petrén att förslagets styrka låg i det faktum 
att driftsnämnderna endast tilldelades en rådgivande ställning.324 
petrén påpekade att en ”verklig industriell demokrati” var något 
som låg bortom motionen, men att detta var något som endast 
skulle kunna växa fram genom en diskussion mellan fackfören-
ingsrörelsen och arbetsgivarna.325 sAF :s ordförande Hjalmar 
von sydow, som i riksdagen representerade Första kammarens 
nationella parti, vände sig mot det jämställdhetsideal och den 
rättvisetanke som Wigforss fört fram. Enligt von sydow var det 

322. ibid., s. 73.

323. ibid., s. 75.

324. Bror petrén, FK 1924 :45, s. 76.

325. ibid., s. 77. För petrén var förslaget således inte vad han uppfattade som ”riktig industriell 
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skapandet av en ”industriell demokrati” inte var inne ansåg även Kerstin Hesselgren som brutit 

sig ur det frisinnade partiet. Enligt Hesselgren var det därmed för tidigt att lagstadga i frågan. 

Kerstin Hesselgren, FK 1924 :45, s. 80.
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varken ojämställt eller orättvist att arbetarna inte gavs samma 
beslutanderätt som arbetsgivarna då politiskt inflytande inte 
medförde rätten att överta någon annans egendom.326 För von 
sydow fanns således ingen koppling mellan den politiska refor-
mering som skett och någon liknande variant på det industriella 
området. det demokratibegrepp som von sydow utgick från var 
tydligt avgränsat till det politiska området, och han hade ingen 
tanke på någon naturlig eller nödvändig vidgning av detta eller 
de principer som det inbegrep. Wigforss fortsatte emellertid att 
argumentera för förslaget genom att hänvisa till det misstroende 
som fanns mellan produktionens parter. Enligt Wigforss fanns 
ett grundläggande gemensamt produktionsintresse, och det var 
genom ett införande av ”den industriella demokratin” som detta 
skulle synliggöras.327 Lagförslaget sades vara en ”tendens till 
industriell demokrati” vilken pekade på ett gemensamt intresse 
mellan industrins parter. ”Industriell demokrati” förefaller såle-
des ha inkluderat ett slags konsensusideal där arbetsgivare och 
arbetstagare skulle kunna nå gemensamma lösningar på indu-
strins problem.328 

I andra kammarens debatt intog den kommunistiske riksdags-
mannen karl kilbom en aktiv roll där han bland annat argumen-
terade för att motionen endast tjänade industrins kapitalägare. 
kilbom hävdade att : ”meningen är alltså att tillvarataga arbetar-
nas tekniska erfarenheter och insikter för att på så sätt öka pro-
duktionens avkastning. och vilka är det, som skulle tjäna på det? 
Jo, de nuvarande företagarna.”329 Vidare framhölls att motionen 

326. Hjalmar von Sydow, FK 1924 :45, s. 79.

327. Wigforss, FK 1924 :45, s. 81.

328. Genom införandet av ett konsensusideal förefaller SAp :s demokratibegrepp ha hamnat 

tämligen nära det som användes av högern. Jämför Torstendahl 1969 ; Olsson 2000.

329. Karl Kilbom, AK 1924 :44, s. 51.
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inte ens fyllde ”de elementäraste krav, som arbetarna kunna 
ställa på den s. k. industriella demokratiens genomförande.”330 
Vad som debatterades var, med kilboms ord, endast en ”sken-
demokrati”. En ”verklig industriell demokrati” ställde krav 
på att driftsnämnderna skulle ges ”verkliga uppgifter” och 
”verklig kontroll över produktionen” samt en ”socialisering av 
produktionsväsendet”.331 kilboms uppfattning och begreppsan-
vändning var således något som i många hänseenden kan liknas 
vid de socialdemokratiska tankegångar som lett fram till till-
sättandet av den statliga utredningen, men som senare fått stå 
tillbaka till förmån för en demokratiuppfattning som betonade 
insyn och medbestämmande snarare än aktivt deltagande och 
beslutanderätt. debatten i andra kammaren var mycket kortfat-
tad och de socialdemokratiska inläggen begränsades till oskar 
Hagmans inledningsanförande som i mångt och mycket endast 
var en rekapitulation av kommitténs arbete.332 

riksdagsdebatterna visar hur sAp försökte knyta frågan om 
driftsnämnder och begreppet ”industriell demokrati” till ”poli-
tisk demokrati” i form av allmän och lika rösträtt. genom att be-
tona jämställdhet och rättvisa, två begrepp som varit centrala i 
rösträttsdebatten kunde krav på en ny produktionsordning fram-
ställas som ett ”demokratiskt” krav. därtill hade driftsnämnder-
nas utformning klara likheter med de gällande rösträtten. detta 
gjorde det problematiskt för motståndarna till förslaget att inta 
en direkt fientlig inställning. det var ingen riksdagsledamot som 
explicit argumenterade mot arbetarnas rätt att få mer att säga till 
om gällande sina arbetsvillkor. detta indikerar att de principer 
och begrepp som använts rörande det politiska beslutsfattandet 

330. ibid.

331. ibid., s. 52.

332. Se Oskar Hagman, AK 1924 :44, s. 50f.
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i hög grad införlivats och kommit att betraktas som naturliga. 
motståndarna till motionen vände sig i stället mot lagstiftningen 
och hävdade att detta antingen var något som arbetsmarknadens 
parter var tvungna att lösa själva eller att det helt enkelt var för 
tidigt att lagstifta i frågan. 

delsammanfattning

diskussionerna om industrins ägande- och maktfördelning visar 
att huvudsakligen tre begrepp var centrala för det socialdemok-
ratiska partiet : ”socialisering”, ”ekonomisk demokrati” och ”in-
dustriell demokrati”. För sAp tycktes det finnas ett klart sam-
band mellan ”politisk demokrati” och ”ekonomisk demokrati” 
där det senare betraktades som en ekonomisk motsvarighet till 
det förra. då det semantiska fältet kring ”politisk demokrati”, i 
form av den nyvunna rösträtten, innehöll betydelsebegrepp som 
deltagande och maktspridning överfördes dessa på ”ekonomisk 
demokrati”. dessa begrepp kan därmed ses som nyckelkom-
ponenter i sAp :s ”ekonomisk demokrati” under föreliggande 
tidsperiod. ”socialisering” uppfattades ofta som det medel som 
sAp skulle kunna använda för att nå det samhällsstadium som 
kallades ”ekonomisk demokrati”. ”socialisering” användes 
både i termer av statligt övertagande av produktionsmedlen 
och för att manifestera arbetarnas övertagande av desamma. 
Frågan om ägandeförhållandena övergavs dock tämligen snart 
och i stället handlade den socialdemokratiska debatten om led-
ningen av industriföretagen. begreppet ”industriell demokrati” 
genomgick en förändring under 1920-talets första hälft. det gick 
från att användas i termer av arbetarmakt till att signalera ett 
arbetardeltagande i maktutövningen, för att slutligen ges en be-
tydelse av alla berörda parters insyn i maktutövandet. I begrep-
pets förändring syntes också den minskade vikt som sAp gav 
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åt klassbegreppet. oavsett om begreppet ”industriell demokrati” 
användes för att beteckna de arbetandes suveräna maktutövning 
eller deras deltagande i densamma förefaller det alltid ha handlat 
om berörda parters rätt till inflytande över sin egen livssituation, 
något som låg nära det demokratibegrepp som använts i debat-
ten för den allmänna och lika rösträtten. därmed kunde ”indus-
triell demokrati” uppfattas som sammanbundet med ”politisk 
demokrati”, och de arbetandes deltagande kan betraktas som 
en nyckelkomponent i begreppet ”industriell demokrati”. be-
greppets semantiska fält innehöll även betydelsebegrepp som 
rättvisa och jämställdhet då det ansågs vara orättvist att arbete 
inte var jämställt med kapital när det gällde rätten att fatta beslut 
rörande produktionen. dessa begrepp kan också ses som nyckel-
komponenter i ”industriell demokrati”. även om de socialdemo-
kratiska krav som framfördes då partiet talade om ”indu striell 
demokrati” försvagades under den föreliggande perioden behöll 
sAp likväl begreppet i sitt språkbruk vilket indikerar att det upp-
fattades som tillräckligt positivt för att vara användbart i argu-
mentationen för partiets strävanden.

medborgerliga rättigheter  
och möjligheter 

demokratibegreppet kom även att användas i mer abstrakta dis-
kussioner om medborgerliga rättigheter och möjligheter. bland 
annat hävdade Nils karleby att ”social demokrati” var det till-
stånd där de klassiska liberala idealen nått sin fulländning, det 
vill säga det samhälle där människor levde som fullständigt fria 
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och jämlika.333 med andra ord ett samhälle där uppdelningen i 
klasser inte längre förekom. Ernst Wigforss betonade dock att 
jämlikhet var av större vikt än frihet, och att detta var vad som 
skilde den socialistiska samhällssynen från den liberala.334 det 
sociala inslaget i demokratibegreppet tycks därmed ha legat nära 
det latinska societas, det vill säga samhälle.335 Intrycket för-
stärks av att det i Social-Demokraten fastslogs att : ”demokratin 
är en utvecklingsprodukt som mognar långsamt. som allsidigt 
förhärskande samhällstillstånd är demokratin icke möjlig för-
rän den andliga grunden är färdig. denna grund heter : det soci-
ala sinnelaget, den sociala samhörighetskänslan.”336 begreppet 
”social demokrati” kunde också bindas samman med ”politisk 
demokrati”, i form av rösträtt, då det hävdades att : ”med det 
politiska genombrottet av 1918 skapades de yttre förutsättning-
arna för även en social demokrati.”337 rösträttsreformen kan 
därmed sägas ha öppnat vägen för fler reformer vilket betyder 
att demokratibegreppets framtidsdimension blev tydlig. ”social 
demokrati” fick en synonym i uttrycket ”det sociala idealet”, vil-
ket enligt Tiden betydde : ”allas gemensamma delaktighet i det 
goda, som samhället erbjuder.”338 med begreppen ”gemenskap” 
och ”delaktighet” definierades således sAp :s övergripande sam-
hällsmål, och genom länken till ”delaktighet” kunde målet kny-
tas till reformeringen av rösträtten. Ett annat begrepp som par-
tiet satte samman med frågor om rättigheter och möjligheter var 
”solidaritet”. det påtalades att begreppet gällde alla människor, 

333. Karleby 1923, s. 206.

334. Ernst Wigforss, ”Liberalism och socialism”, Tiden 6 :1923, s. 386.

335. Jämför Castles 1978.

336. SocialDemokraten 17/3 1920.
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inte endast arbetare. den gemensamhetstanke som slagits fast 
som en del av det övergripande samhällsmålet var därmed också 
central för solidaritetsbegreppet.339 begrepp som samhörighet, 
gemenskap, delaktighet, jämlikhet och solidaritet var alla av stor 
vikt för socialdemokratiska uppfattningar om rättigheter och 
möjligheter, och de sammankopplades med demokratibegrep-
pets semantiska fält, i synnerhet rörande utbildningssystemets 
utformning.

En demokratisk utbildning

skolsystemets utformning kom att bli en av de mer omdiskute-
rade frågorna i den socialdemokratiska idédebatten rörande hur 
de principer som partiet uppfattade som ”demokratiska” skulle 
kunna spridas genom hela samhället. skolan betraktades vara av 
största vikt då dess utformning ansågs reproducera det rådande 
klassamhället. I och med införandet av den allmänna och lika 
rösträtten hördes krav på en medborgerlig undervisning vilket 
orsakade debatter om en förlängning av skolplikten samt infö-
randet av bättre skolformer.340 Frågan om en reformering av 
skolsystemet hade dock en lång historisk bakgrund vilket bland 
annat visats av Åke Isling. Isling framhåller rösträttsreformen 
som den enskilt viktigaste händelsen för debatten om ”skolans 
demokratisering”. uppmärksammandet av skolsystemet i början 
av 1920-talet hade även internationella influenser. runtom i Eu-
ropa föll gamla regimer vilka ersattes med nya regeringar som 

339. SocialDemokraten 26/1 1924.
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omedelbart började reformera föråldrade skolsystem.341 
det svenska skolsystemet byggde i början av 1920-talet på 

1842 års folkskola med ett parallellskolsystem, där folkskolan 
och läroverket löpte vid sidan av varandra. En reform hade skett 
1894 då det beslutats att läroverkets undervisning skulle bygga 
på de tre första folkskoleåren. I 1917 års regering, bestående av 
liberaler och socialdemokrater, hade sAp :s Värner rydén fått 
det högsta ansvaret för utbildningspolitiken. rydéns tid som 
statsråd karaktäriserades av ett intensivt arbete för att reformera 
folkskolan. Exempelvis tillsattes en skolkommission 1918 med 
syfte att lägga fram förslag till hur folkskolan skulle göras till en 
allmän bottenskola. 1922 avlämnade kommissionen sitt betän-
kande som bland annat innehöll förslag till en grundläggande 
sexårig skolgång för alla barn, alltså ett borttagande av paral-
lellskolsystemet, för att utjämna motsättningarna i samhället.342 
då det tidiga 1920-talet präglades av korta minoritetsregeringar, 
och då samarbetet mellan liberalerna och sAp allt mer urvatt-
nades kom det att dröja till 1927 innan den resulterade i något 
förslag i riksdagen och propositionen lades då fram av den fri-
sinnade-liberala regeringen. 

Från socialdemokratiskt håll ansågs det rådande skolsyste-
met orättvist då det endast gav möjlighet för elever från bättre 
bemedlade familjer att studera vid något högre läroverk. I Ti-
den påtalades denna orättvisa med orden : ”under hittillsva-

341. isling skriver att : ”Som ett led i det demokratiska genombrottet var det naturligt att radikalt 
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rande skolformer är det tur om en specialbegåvning i folkskolan 
tillvaratages, i den demokratiska skolan är det en stor otur om 
den icke tillvaratages.”343 En ”demokratisk” skola uppfattades 
således som en skola där begåvningar uppmärksammades och 
premierades. tanken var att det var talang snarare än förmögen-
het som skulle avgöra en elevs öde inom utbildningsväsendet. 
som statsvetaren bo Lindensjö påpekat innehöll sAp :s idé en 
jämlikhetssyn där individer antogs födas med olika begåvning 
samtidigt som dessa skillnader antogs vara klassmässigt lika 
fördelade. ”Jämlikheten” innebar alltså att ge de mest begåvade, 
oavsett klasstillhörighet, samma möjlighet till högre studier.344 
En mer jämlik tillgång till utbildning uppfattades inte bara vara 
ett intresse i sig självt, eller viktigt för den enskilde individen, 
det ansågs också av stor betydelse för att skapa ett mer jämlikt 
samhälle och bredare rekrytering till olika yrkesgrupper. detta 
påtalades av 1920 års programkommission som hävdade att : 
”den bästa demokratiska garantien ligger i en sådan omdaning 
av hela vårt undervisningsväsende [ … ].”345 målet var således 
en skola där elever skulle tävla på lika villkor. möjligheten för 
alla ungdomar att fullfölja sin skolgång upptogs även i en av det 
nya programmets punkter. I den femte punkten fanns krav på : 
”kostnadsfri undervisning i offentliga skolor. gemensam folk-
skola som grundval för medborgarnas utbildning. [ … ] tryggat 
tillträde för kvalificerade till högre undervisningsanstalter. Eko-
nomiska hinder för deras utbildning undanröjes.”346 den spring-
ande punkten var därmed ett undanröjande av alla ekonomiska 
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hinder som kunde finnas för utbildning. det demokratibegrepp 
som användes i debatten om skolans utformning hade således 
ett semantiskt fält som inkluderade betydelsebegrepp som del-
aktighet och jämlikhet, betydelser som inte bara var centrala i 
den socialdemokratiska debatten om medborgerliga möjligheter 
generellt, utan också i begreppen ”politisk demokrati” och ”in-
dustriell demokrati”.347

skolans reformering var föremål för en rad artiklar i Tiden, 
till exempel påpekade Wilhelm björck, socialdemokratisk leda-
mot i statsutskottet, vikten av en ny utbildningspolitik.348 björck 
framhöll den likhet som fanns inför lagen och hävdade att denna 
också borde genomsyra skolans område.349 Vidare skrev björck 
att ”ett demokratiskt samlingsprogram i skolfrågan [ är ] ett kon-
sekvent fullgörande av de utvecklingslinjer, som inom folkrepre-
sentationen hävdats av socialdemokrater, liberaler och en god del 
av andra kammarens lantmannahöger.”350 reformeringen av sko-
lan sammankopplades således med den reform som skett på det 
politiska området, något som underströks än tydligare då björck 
hävdade att ”det demokratiska genombrottet [ tillåter ] icke läng-
re i vårt land fortvaron av en skolorganisation, som reser murar 
mellan de ekonomiskt välsituerade och de fattiga hemmens barn 
[ … ]”.351 sambandet mellan en reformering av skolan och de-
mokratibegreppet gjordes alltså både explicit, med hänvisning 
till rösträttsreformen, och implicit genom användandet av de be-

347. Se ovan s. 120ff.
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grepp och principer som varit ledande vid denna reform, exem-
pelvis likhet och jämlika möjligheter.352 Hos skolpolitikern oscar 
olsson fanns dessutom en tankegång om rationalitet närvarande. 
Enligt olsson var det i ”ett demokratiskt tidevarv” nödvändigt att 
reformera skolan för att medborgarna skulle kunna skaffa sig de 
kunskaper de behövde för att rationellt kunna utnyttja sin politis-
ka rösträtt.353 det semantiska fält kring demokratibegreppet som 
framträder ur den socialdemokratiska debatten om utbildnings-
systemet inkluderade således betydelser som likhet, deltagande 
samt rationalitet. dessa betydelsebegrepp, framför allt likhet och 
deltagande, hade intagit en central plats i det socialdemokratiska 
begreppet ”politisk demokrati” där rösträtt var en nyckelkompo-
nent. det var därmed tydligt att den ”demokrati” som det talades 
om när det handlade om skolans utformning var nära bunden till 
”den politiska demokratiseringen”.

delsammanfattning

det kanske mest svårfångade demokratibegreppet under det tidi-
ga 1920-talet är ”social demokrati”. begreppet kan sägas ha rört 
frågor av mer abstrakt karaktär än de övriga demokratibegrep-
pen, och begreppet ”social” knöts till samhällsbegreppet som 
var något totalt övergripande. ”social demokrati” fångade på så 
vis upp de frågor som föll utanför ramen för de andra demokrati-
begreppen, och handlade ofta om medborgerliga rättigheter, till-
gång till något som samhället erbjöd, eller borde erbjuda. be-

352. Björcks användning av demokratibegreppet kan även återfinnas hos professor malte Ja-
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greppet användes under 1920-talets inledande hälft framför allt i 
debatter om skolans utformning, och det semantiska fältet inbe-
grep då betydelser som delaktighet, och jämlik tillgång, men det 
innefattade också ett mått av likhet medborgarna emellan. dessa 
betydelser kan därmed sägas ha utgjort nyckelkomponenter i 
sAp :s begrepp ”social demokrati” under det tidiga 1920-talet.

Sammanfattande analys

Efter decennier av intensiva debatter om rösträttens utform-
ning godkände riksdagen 1919 författningspropositionen från 
regeringen branting-Edén från det föregående året. detta innebar 
att den allmänna och lika rösträtten i praktiken nått sin lösning, 
och frågan kunde slutligen avföras från den politiska dagordnin-
gen. Vad som av sAp betraktades som ”den fulla demokratins” 
primära förutsättning var således en realitet. rösträttsreformen 
kan på många vis ses som slutet på 1800-talets strävanden efter 
”demokrati”, men den kan samtidigt betraktas som startpunkten 
för kampen om demokratibegreppet. I en tid där allt fler med-
borgare blev engagerade i politiska frågor kom både gränsdrag-
ningen och beskaffenheten hos ”demokratin” att bli omdisku-
terad. på många sätt kan rösträttsreformen sägas ha förändrat 
spelreglerna för hur demokratibegreppet kunde användas, då det 
var denna reform som sAp :s företrädare återkommande hän-
visade till som startpunkten för ”demokratiseringsprocessen”. 

 För det socialdemokratiska partiet innebar rösträttsrefor-
men dock inte att någon ”fullständig demokrati” hade införts. 
Rösträtt kom tillsammans med parlamentarism att defini-
eras som ”politisk demokrati” vilket betonade att ”den totala 
demokratin” ännu inte var ett faktum. Från socialdemokratiskt 
håll kallades rösträtten även ”borgerlig demokrati”, något som 
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sades vara en ”halv demokrati” då den så att säga gjorde halt 
vid porten för en övergripande samhällelig ”demokratisering”. 
genom att använda begreppet ”borgerlig demokrati” kunde sAp 
positionera sig gentemot partiets tidigare bundsförvanter inom 
det liberala partiet. det var inte längre tillräckligt att hävda att 
ett politiskt mål var ”demokratiskt” då distinktionen hel –halv 
infördes. partiets företrädare kom under den aktuella perioden 
att använda en rad sammansatta demokratibegrepp : ”ekonomisk 
demokrati”, ”industriell demokrati” och ”social demokrati”, 
vilka alla indikerade att det fortfarande fanns samhällsområden 
till vilka ”de demokratiska principerna” som realiserats under 
rösträttsreformen inte nått. 

Inför det nya partiprogram som skulle antas 1920 gjordes 
försök av partistyrelsen att tydligt visa sAp :s positiva inställ-
ning till den nyvunna politiska rösträtten, något som emeller-
tid avslogs av kongressen. Avslaget sades inte bero på partiets 
 inställning till ”demokratin”, utan motiverades med att formuler-
ingen upplevdes som misslyckad, då partiets strävanden och mål 
var oberoende av en folklig majoritet. sålunda uppfattade sAp 
vid denna tid ”demokrati” som ett kvantitativt begrepp.

under hela perioden 1919–1924 gjordes ständiga påpe-
kanden från socialdemokratiskt håll om vikten av ”en vidgning 
av demokratin”. partiet hävdade till och med att inte ens någon 
”fullständig politisk demokrati” förelåg. I partiprogrammet 
ställdes därför dessutom krav på republik, och en stor del av par-
tiet ville även införa ett enkammarsystem. Enkammarsystemet 
motiverades, framför allt av partivänstern, med att detta var nöd-
vändigt för att ge den nyvunna rösträtten något egentligt genom-
slag. partiledningen och partimajoriteten ansåg dock att det var 
för tidigt att binda sig vid en viss utformning varför en mer öp-
pen formulering i form av ”demokratiskt representationsskick” 
skrevs in i partiprogrammet. I riksdagsdebatterna om monar-
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kins avskaffande lade kommunisterna fram motioner i ärendet. 
sAp hade förvisso ett sådant krav inskrivet i partiprogrammet, 
men valde ändå att argumentera för ett bibehållande av monar-
kin, även om vissa socialdemokratiska ledamöter yrkade bifall 
åt kommunisternas motioner. Frågan huruvida ett republikan-
skt statsskick med nödvändighet kunde betraktas som ”demo-
kratiskt” hade diskuteras på 1920 års kongress, och med denna 
diskussion i åtanke kunde socialdemokratiska ledamöter argu-
mentera för att detta inte var fallet. som exempel framhölls den 
sovjetiska rådsrepubliken. ”demokrati” var således här en fråga 
om kvaliteten på republiken. det kan givetvis tyckas förvånans-
värt att sAp inte argumenterade för bifall av motionerna om 
 republik, men mot bakgrund av 1917 års partisprängning ansågs 
det förmodligen av stor vikt att markera skillnaden mellan par-
tiet och den kommunistiska riksdagsgruppen. 

periodens stora fråga kom att bli produktionsmedlens ägande 
och industrins driftsformer, och i debatten blev gränsdragningen 
mellan det privata och det offentliga synliggjord. på ett tidigt sta-
dium intog sAp en position där produktionsmedlen skulle över-
föras till statlig ägo medan driften fortsatt skulle ligga hos indus-
trierna själva. det påpekades dock att ledningen av driften skulle 
ligga hos de arbetande. under det tidiga 1920-talet inordnades 
båda dessa betydelser i det socialdemokratiska socialiseringsbe-
greppet. senare hamnade frågan om ägandet i bakgrunden till 
förmån för den angående hur ledningen av industrierna skulle 
organiseras. I debatten blev begreppen ”socialisering”, ”ekono-
misk demokrati” och ”industriell demokrati” centrala. det fanns 
emellertid en oklarhet inom det socialdemokratiska partiet när 
det gällde begreppens innebörd och vilka samband som fanns 
mellan dem. Framför allt gällde detta ”ekonomisk demokrati” 
och ”industriell demokrati”. Frågan var huruvida de avsåg sam-
ma sak eller om de var väsenskilda. generellt användes ”indus-
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triell demokrati” för att diskutera frågor rörande det industriella 
området specifikt medan ”ekonomisk demokrati” uppfattades 
omfatta samhället i stort. ”socialisering” sågs av sAp som vä-
gen till den ordning som benämndes ”ekonomisk demokrati”, 
något som också var fallet med ”industriell demokrati”. I och 
med att sAp övergav socialiseringstanken intog begreppet ”in-
dustriell demokrati” en allt större plats i partiets språkbruk. Lik-
som ”ekonomisk demokrati” och ”politisk demokrati” användes 
begreppet i termer av maktdelning, men även jämställdhets-
begreppet intog en central roll på det semantiska fältet då det 
hävdades att arbete borde betraktas som jämställt med kapital 
när det hand lade om rätten till beslutsfattande. dock skedde en 
förändring av begreppet ”industriell demokrati” under det tidiga 
1920-talet. då sAp, sedan kommittén för industriell demokra-
ti framlagt sitt betänkande, allt mer betonade vikten av en hög 
produktivitet hamnade arbetarnas bestämmande i bakgrunden 
för tankar om medbestämmande. det centrala var att bibehålla 
produktiviteten, och det var för att nå detta mål som ett visst 
medbestämmande kunde krävas snarare än att medbestäm-
mandet var något mål i sig självt. ”Industriell demokrati” gick 
således från att ha inneburit arbetarmakt och konkret inflytande 
till att sättas i samband med de arbetandes inblick i makten. 
Medbestämmande och delaktig het byttes på det semantiska 
fältet ut mot medinflytande och insyn. därigenom kom även ett 
slags konsensus- eller samarbetsideal att tränga in i demokrati-
begreppet.

Konsensusidealet synliggjordes också när begreppet ”social 
demokrati” användes i diskussioner om rättigheter, där också 
solidaritet var ett begrepp av stor vikt. Framför allt handlade 
dessa diskussioner om en reformering av utbildningssystemet. 
”skolans demokratisering” innebar för sAp jämlika möjligheter 
till utbildning. Alla elever skulle ges möjlighet till utbildning 
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oavsett ekonomiska förhållanden. detta innebar att demokrati-
begreppet, liksom i fallet med rösträtten och ”industriell 
demokrati”, kopplades till idéer om jämlikhet och delaktighet. 
”demokrati” i social bemärkelse sattes således i samband med 
en utjämning av medborgarnas levnadsvillkor vilket gjorde att 
begreppets kvalitativa innehåll betonades. 

under det tidiga 1920-talet gick alltså det socialdemokratiska 
demokratibegreppet från att framför allt ha varit ett kvantitativt 
begrepp, där folklig majoritet var en nyckelkomponent, till att 
allt mer betona det kvalitativa innehållet. 

de demokratibegrepp som sAp använde under föreliggan-
de tidsperiod kan alla sättas i samband med rösträttsreformen 
där delaktighet och jämlikhet var centrala betydelsebegrepp. 
”Ekonomisk demokrati” knöts till strävanden efter en utjämn-
ing av den ekonomiska makten men även till betydelsebegrepp 
som likhet och delaktighet ; ”industriell demokrati” rörde frågor 
om maktfördelningen inom industrierna där jämställdhet och 
deltagande utgjorde centrala betydelser ; ”social demokrati” 
användes för att beteckna jämlika villkor och knöts till begrepp 
som likhet och deltagande. de sammansatta demokratibegrep-
pen pekade således mot rösträttsreformen och de principer som 
varit av största vikt vid genomförandet av denna. de handlade 
om att föra dessa principer vidare till samhällets alla områden. 
dessutom fanns starka kopplingar mellan de sammansatta be-
greppen ; ”industriell demokrati” kan ses som en delmängd av 
”ekonomisk demokrati”, och ”social demokrati” hade klara 
likheter med ”politisk demokrati”. de sammansatta demokrati-
begreppen bör därmed inte betraktas som separata begrepp 
utan som delmängder av det socialdemokratiska partiets hela 
demokratibegrepp. de hölls samman av betydelsebegrepp som 
jämställdhet och delaktighet, men också solidaritet och rättvisa. 
dessa begrepp kan därmed betraktas som nyckelkomponenter 
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i det socialdemokratiska demokratibegreppet under tidsrummet 
1919 –1924. Att sAp använde dessa sammansatta begrepp kan 
kanske förklaras med hjälp av Freedens teori om hur ideologier 
söker att göra begrepp entydiga då deras mångtydighet leder 
till spänningar inom ideologin. genom att tillskriva demokrati-
begreppet specifika betydelser, begränsade till olika samhälls-
områden, försökte partiet undvika de ideologiska problem som 
en begreppslig mångtydighet kunde föra med sig. 

Avslutningsvis bör påpekas att det socialdemokratiska demo-
kratibegreppet genomgick en återtemporalisering under förelig-
gande tidsperiod. ”demokrati”, i form av allmän och lika rösträtt, 
hade blivit verklighet vilket innebar att begreppet betecknade 
något som redan förelåg. detta gjorde att begreppets framtids-
dimension, och därmed också förväntningshorisonten gällande 
”demokrati”, försvann. den relativt snabba acceptans som refor-
men vann gav demokratibegreppet ett positivt symboliskt värde 
som kunde överföras till de sammansatta demokratibegreppen. 
genom att fylla ”demokrati” med ny mening och nya mål, i 
form av de sammansatta demokratibegreppen, fick ”demokrati” 
en tydlig framtida tidsdimension. begreppet pekade bakåt mot 
rösträttsreformen samtidigt som det användes i nuet för att argu-
mentera för konkreta reformer, men det syftade också till fram-
tida mål som partiet önskade realisera när tiden skulle anses vara 
mogen. det hade alltså, med kosellecks ord, skett en förändring i 
relationen mellan erfarenhetsrummet och förväntningshorisonten 
där den senare intog en allt viktigare roll. ”demokratin”, eller rät-
tare sagt ”den fullständiga demokratin”, uppfattades som något 
för framtiden. det var det övergripande målet för sAp :s politik. 
de tre dimensionerna dåtid, nutid och framtid införlivades således 
alla i det socialdemokratiska demokratibegreppet under den före-
liggande perioden, och speciellt utrymme gavs åt framtiden.
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Förmögenhets bildning  

i folkhemmet
också senare hälften av 1920-talet karaktäriserades av en mi-
noritetsparlamentarism med hårda strider mellan de politiska 
partierna. Inom sAp blossade en maktkamp upp efter Hjalmar 
brantings hastiga bortgång den 24 februari 1925. I hög grad stod 
denna mellan rickard sandler och per Albin Hansson där den 
senare segrade.354 Hanssons ställning var emellertid ifrågasatt 
och först 1927 valdes han till riksdagsgruppens ordförande. det 
följande året blev han kongressvald partiordförande.355 Hans-
sons ställning som partiordförande var inledningsvis inte särskilt 
stark och han fick snart två tämligen permanenta opponenter i 
Arthur Engberg och Zeth Höglund. Engberg var chefredaktör 
för Social-Demokraten och vägrade till en början konsekvent att 
ta in bidrag från Hansson, vilket försvårade den senares position 
då tidningen var partiets huvudorgan. partikongressen 1928 fö-
regicks av en aktion från partivänstern som försökte förmå Ernst 
Wigforss att ställa upp som motkandidat. Wigforss vidhöll emel-
lertid sitt nej och Hansson kunde väljas enhälligt.356 Nämnas bör 
att Hansson inte övertog statsministerposten utan att denna er-
sattes av sandler. sandlers regering kom dock att avgå redan i 
juni 1926 i och med den så kallade stripakonflikten. konflikten 
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blev en vändpunkt i samarbetet mellan det socialdemokratiska 
partiet och de frisinnade där de senare bidrog till att fälla den 
socialdemokratiska regeringen.357 

tiden efter den socialdemokratiska regeringens fall 1926 
karaktäriserades av vågmästarpolitik, där den frisinnade reger-
ingen styrde med hjälp av hoppande majoriteter. de borgerliga 
partierna gjorde enad front mot sAp och jämförde utvecklingen 
i sverige med den i sovjetunionen, där revolution lett till ett 
auktoritärt styre snarare än någon ”demokrati”, och där landets 
invånare tycktes bli allt fattigare och mer isolerade från omvärl-
den. de borgerliga partiernas antiryska retorik, och anklagelser 
om kommunism mot det socialdemokratiska partiet, ökade och 
klimax nåddes under det så kallade kosackvalet 1928. I valrö-
relsen sattes socialdemokratins trovärdighet på spel och högern 
anklagade sAp för att ha ingått en allians med kommunisterna. 
på högerpartiets valaffischer deklarerades bland annat att : ”En 
var som röstar på arbetarepartiet röstar för moskva”. Högerns 
ledare i första kammaren, Ernst trygger, utvecklade en tydlig 
anti-socialdemokratisk kampanj där han till exempel talade om 
”arbetarepartierna” för att föra samman sAp och kommunist-
partiet under samma benämning.358 paradoxalt nog var detta en 
tid då det socialdemokratiska partiet hade intensifierat kampen 
mot kommunisterna och ”kampen mot bolsjevismen” var ett 
stående inslag på arbetarekommunernas föredragningslistor. I 
Tiden fanns ett flertal artiklar som riktade stark kritik mot den 
bolsjevism som bedrevs av Lenin och trotskij.359 1928 års val-
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deltagande blev betydligt högre än tidigare vilket kan förklaras 
av de ideologiska motsättningar som synliggjordes i valkampan-
jerna, men också genom att elektriska högtalare och valfilmer 
introducerats i valrörelsen, något som gav partiernas valkam-
panjer större spridning.360

Åren 1925–1929 rådde i sverige tämligen goda ekonomiska 
tider med en stabil högkonjunktur utan prisstegringar. Industri-
erna expanderade och i takt med detta ökades industriarbetar-
nas reallöner. samtidigt som den svenska industrin var på stark 
frammarsch genomgick jordbrukssektorn en betydligt långsam-
mare utveckling där reallönerna stagnerade och skuldsättningen 
ökade. dessutom började den andra efterkrigsdepressionen att 
göra sig gällande, och även om den svenska industrin tycktes 
vara en framgångssaga var den samtidigt ett område med ständi-
ga problem i form av frekventa strejker och hög arbetslöshet.361

runtom i Europa skapades nya allianser, exempelvis mellan 
polen, tjeckoslovakien, rumänien och Jugoslavien. I öst bilda-
des konservativa och auktoritära styren i bland annat polen och 
Litauen. under intryck av händelserna i Europa kom det social-
demokratiska partiet att betona skillnaden mellan det egna parti-
ets ideologi och den ryska bolsjevismen. partiet tog även avstånd 
från fascismen, som efter mussolinis statskupp 1922 kommit till 
makten i Italien.362 det medgavs att sAp visserligen hade rötter 
som anknöt till de socialistiska system som spreds runtom i Eu-
ropa, men i Tiden sades partiet vara en ”i hög grad självständig 
demokratisk folkrörelse, buren av protesten mot underordningen 
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och utestängningen och av rättfärdighetskravet på arbetarnas 
medborgerliga jämbördighet med övriga folkgrupper.”363 det so-
cialdemokratiska partiet sökte således fastslå sitt ”demokratiska” 
inslag där rättfärdighet och jämbördighet stod som ledord. de-
mokratibegreppet ställdes mot ”diktatur”, och på 1928 års parti-
kongress antogs ett protestuttalande mot ”terror och diktatur”.364 
mot bakgrund av de socialistiska strömningar som börjat spira i 
exempelvis Jugoslavien och spanien använde sAp :s företrädare 
uttrycket ”demokratisk socialism” för att särskilja den svenska 
socialdemokratin från radikala varianter av socialismen. det ”de-
mokratiska” elementet var vad som skilde sAp från den radikala 
socialismen, bolsjevismen eller kommunismen där olika former 
av diktaturregimer ansågs förespråkas.365 Arthur Engberg använ-
de sig av begreppet ”kulturdemokrati” för att ytterligare betona 
skillnaden gentemot bolsjevismen då han hävdade att : ”demo-
kratin bör slutligen vara en kulturdemokrati, som kräver frihet 
och fordrar ansvar. Arbetarklassen bör ha frihet att välja mellan 
kämpande åskådningar, den bör inte tvingas att säga att månen 
är en grön ost bara därför att moskva dekreterar det.”366 demo-
kratibegreppet sattes samman med frihet och ansvar, och tycks 
även ha implicerat ett visst mått av rationalitet. Arbetarklassen 
skulle inte utan vidare ledas från någon högre ort utan möjlig-
het till ifrågasättande. Vidare hävdade Engberg att : ”demokrati 
och humanitet främja och genomtränga varandra. de höra på 
något inre sätt samman. de ha en gemensam rot i aktningen för 
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människovärdet.”367 ”demokrati” hade med människovärde att 
göra, något som diktaturen ansågs negligera. det socialdemokra-
tiska demokratibegreppet användes således att för att positionera 
sAp och svensk socialdemokrati gentemot tidigare utländska in-
spirationskällor, men även mot de diktaturregimer som upprät-
tades i socialismens namn.

monarki eller republik?

Liksom under det tidiga 1920-talet sammankopplades demokra-
tibegreppet med ett antal institutionella reformer. Framför allt 
använde tongivande socialdemokrater begreppet i samband med 
debatter om statsskickets utformning. tidigare hade bland andra 
Arthur Engberg argumenterat mot vänstersocialistiska motioner, 
vilka föreslog ett införande av republikanskt statsskick, genom 
att hänvisa till sovjetrepubliken. under 1920-talets senare hälft 
intog Engberg återigen en aktiv roll där han dock förespråkande 
ett nytt statsskick. 1926 hävdade han att monarkin var förknip-
pad med tankar om ”medborgaren som undersåte” medan ”de-
mokratin” inte kände några undersåtar. ”Härskare och undersåte 
äro begrepp som icke ha med demokratin att skaffa. demokratin 
vill en nation av fria medborgare.”368 I en ”demokrati” skulle 
alla medborgare betraktas som lika, och ingen skulle ges före-
träde framför någon annan. Engberg fortsatte sin argumenta-
tion genom att hävda att : ”det är därför på intet sätt en likgiltig 
sak, huruvida en nation, som baserat sin politiska verksamhet 
på den allmänna och lika rösträtten, framträder i monarkins el-

367. SocialDemokraten 5/5 1929.
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ler republikens skepelse.”369 Enligt Engberg var monarkin prin-
cipiellt omöjlig att kombinera med det samhälle som kallades 
för en ”demokrati”. demokratibegreppet användes tillsammans 
med begrepp som självständighet, frihet och likhet. monarkins 
så kallade ”anpassning till demokratin” sågs av Engberg som en 
anomali som borde avyttras. den tidigare socialdemokratiska in-
ställningen, att monarkin endast var en formlitet utan reell bety-
delse, hade således försvunnit.370 ”monarki” var därmed fortsatt 
ett av ”demokratins” motbegrepp. även per Albin Hansson argu-
menterade för ett införande av republik, och hävdade att monar-
kin var otidsenlig och ”opassande i en demokratisk ordning. det 
går icke ihop med det demokratiska begreppet att någon skall 
födas till ämbete och ställning såsom statens främste.”371 För 
Hansson tycks ”demokrati” ha inneburit en ny tidsordning där 
monarkin endast utgjorde en kvarleva. begreppet symboliserade 
således något som pekade framåt. I en ”demokratisk” stat var det 
orimligt att låta arvsrätt styra rätten till ämbete. I juni 1928 skrev 
Engberg ännu ett kritiskt inlägg i debatten där han hävdade att : 
”det strider icke blott mot sunt förnuft utan även mot demo-
kratisk åskådning över huvud, att ett folk med allmän och lika 
rösträtt låter statschefens ämbete gå i arv.”372 Engberg påtalade 
dessutom att han inte kunde se någon som helst anledning för 
partiet att inte ta ställning för ett republikanskt statsskick.373 det 
förefaller alltså som om tiden ansågs vara mogen för införandet 
av en republik. Ett ”demokratiskt” statsskick krävde en förnuftig 
tillsättningsprincip, och det ansågs inte rimligt att en av landets 
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viktigaste positioner tillsattes med en princip som inte var tänk-
bar gällande något annat ämbete. 

Från socialdemokratiskt håll gjordes emellertid inga konkreta 
försök i riksdagen att genomdriva ett republikanskt statsskick. 
I stället var det den kommunistiska riksdagsgruppen som satte 
monarkins avskaffande på dagordningen.374 även om frågan an-
sågs principiellt viktig för sAp var de socialdemokratiska riks-
dagsledamöterna tämligen passiva i dessa debatter. 1928 lade 
bland andra kommunisternas August spångberg fram en motion 
i andra kammaren där det stod att läsa att : ”konungamakten har 
väl under ett tidigare skede haft sitt historiska berättigande men 
måste i vår tid anses såsom antikverad och fullständigt stridande 
mot samtidens uppfattning om hur en styrelse bör ordnas. dess 
oförenlighet med demokrati och folkmakt framträder tydligt för 
alla.”375 socialdemokraten Ivar Vennerström, som återanslutit 
sig till sAp efter att det socialdemokratiska vänsterpartiet bli-
vit kommunistiskt, argumenterade dock för ett tydliggörande av 
republikbegreppet, och hänvisade till den sovjetiska republiken 
när han sade att ”jag personligen föredrager att vistas inom sve-
riges konstitutionella monarki än i en republik av det kynne, som 
vi hava i den sovjetryska republiken.”376 Enligt Vennerström 
borde den svenska monarkin således inte utbytas mot vilket re-
publikanskt statsskick som helst. det var inte bara formen som 
var avgörande utan kvaliteten på republiken.377 Vennerström 
fick medhåll av rickard sandler som önskade en granskning av 
de olika huvudtyperna av republikanska författningar.378 även 

374. Se till exempel motion nr. 359 i AK 1924 ; motion nr. 5 i AK 1925.

375. motion nr. 409 i AK 1928, s. 1.

376. ivar Vennerström, FK 1928 :15, s. 10.

377. Jämför ovan s. 103ff.

378. Rickard Sandler, FK 1928 :15, s. 12.
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Arthur Engberg deltog i debatten där han ironiserade över att 
”herrarna av moskovitisk riktning” lagt fram en motion som ta-
lade sig ”varm för demokrati”, något som Engberg fann som en 
självmotsägelse. dock hävdade Engberg att frågan visserligen 
saknade ”politisk aktualitet” men att den hade ”saklig aktualitet 
i en demokratisk stat”.379 Engbergs uttalande i riksdagens andra 
kammare förefaller alltså ha avvikit från de idéer han presenterat 
i Social-Demokraten samma år.380

riksdagsdebatten refererades och kommenterades i Social-
Demo kraten där det påtalades att : ”det republikanska statsskick-
ets ändamålsenlighet synes också ha bekräftats genom de utomor-
dentligt stora landvinningar detta statsskick gjort under de senare 
åren.”381 tidningen förefaller alltså ha sympatiserat med den kom-
munistiska riksdagsmotionen. det gjordes dock ingen explicit 
sammankoppling med ”politisk demokrati”, men med hänvis-
ningar till ”parlamentarismens praxis” tycks det ändå som frågan 
om statsskickets utformning tangerade demokratibegreppet. 

delsammanfattning

oroade av de socialistiska och kommunistiska strömningar som 
uppstod i Europa och sovjet sökte sAp att tydligt positionera 
det egna partiet mot radikala varianter av socialismen. till exem-
pel användes begreppet ”demokratisk socialism” för att markera 
skillnaden mot socialismens revolutionära strömningar. Rättfär-
dighet, frihet och människovärde var betydelser som placerades 
centralt på det semantiska fältet, och dessa kan således sägas ha 
utgjort ”demokratins” nyckelkomponenter. I debatten om re-

379. Arthur Engberg, AK 1928 :14, s. 58.

380. Jämför ovan not 372. 

381. SocialDemokraten 25/2 1928.
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publikens införande blev också likhet en nyckelkomponent, en 
”demokratisk” stat bestod av medborgare som var varandras 
likar. även om sAp generellt kan sägas ha haft en mer positiv 
inställning till införandet av ett republikanskt statsskick än tidi-
gare kom det ryska exemplet att avskräcka socialdemokratiska 
ledamöter då frågan debatterades i riksdagen. Liksom under 
föregående tidsperiod betraktades ett republikanskt statsskick 
som ”mer demokratiskt” men det var samtidigt också en fråga 
om republikens utformning.

Det svenska folk-  
och medborgarhemmet

Ett av de mer välkända begreppen från det sena 1920 -talet är 
”folkhemmet”. det tycks i dag finnas en trend inom historie-
forskningen att sätta samman folkhemsbegreppet med de rasbio-
logiska tankegångar som bland annat fick sitt uttryck i tvångsste-
riliseringar av svenska medborgare.382 denna sammankoppling 
har emellertid ifrågasatts av statsvetaren Norbert götz. Enligt 
götz är det inte empiriskt möjligt att spåra något samband mel-
lan rashygien och folkhemstänkande.383 även om ”folkhemmet” 

382. Se till exempel Gunnar Broberg & mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet : Rashygien och 

sterilisering i Sverige, Gidlund, Stockholm, 1991 ; maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet, 

Ordfront, Stockholm, 1998 ; yvonne Hirdman, Att lägga livet tillrätta : Studier i svensk folkhems

politik, Carlssons, Stockholm, 2010 ; Jan-Werner müller, Contesting Democracy : Political Ideas 

in TwentiethCentury Europe, yale University press, new Haven, Conn., 2011.

383. norbert Götz, ”Den moderna Tomtebolyckan”, i Kurt Almqvist & Kay Glans ( red. ), Den 

svenska framgångssagan, Fischer & Co., Stockholm, 2001 ; norbert Götz, ”Att lägga historien 

tillrätta : Försöket att göra folkhemmet folkhemskt”, Tvärsnitt 1 :2002. En liknande tankegång 

återfinns även hos kulturvetaren Anne-Li Lindgren som har påpekat att det i Gustav möllers 

argumentation inte var av någon betydelse huruvida ”folkhemmets barn” var biologiska eller ej. 

Anne-Li Lindgren, ”Stat och kommuner – Kollektiv och enskilda : 1930-talets skyddshemsdebatt 
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inkluderade patriarkala inslag har det i denna undersökning inte 
kunnat återfinnas något empiriskt underlag för att betona ett 
exkluderande ”folkhem”, utan snarare förefaller det som att be-
greppet åsyftade en kollektivt skapad gemenskap. 

traditionellt har ordet folkhem daterats till andra kammarens 
remissdebatt den 18 januari 1928, men senare forskning har visat 
att begreppet ”folkhem” förekom inom svensk socialdemokrati 
tidigare än så. Enligt mikael Hallberg och tomas Jonsson kan 
folkhemsbegreppets historia inom sAp spåras till formulering-
ar och föreställningar från 1921, då per Albin Hansson talade 
om ”det stora hemmet” med ”styvbarn och kelbarn”.384 Första 
gången Hansson använde folkhemsbegreppet explicit var i ett tal 
i augusti 1925, och då med referens till Frisinnade folkpartiets 
ledare c. g. Ekman.385 Enligt historikern Nils Edling hade det 
liberala ”folkhemmet” rötter från sekelskiftets egnahemsdebatt 
där ”hemmet” hade blivit en samlande metafor.386 1925 hävdade 
per Albin Hansson att : 

och folkhemspolitiken”, Scandia 67/2 :2001.

384. Hallberg och Jonsson påpekar att ordet traditionellt härleds till den konservative Rudolf 

Kjellén och dennes användning av det 1912, men framhåller att Kjellén inte var först att begagna 

sig av detta uttryck. Enligt Hallberg och Jonsson kan ordets användning i Sverige möjligen ha 

startat med bondepolitikern Alfred petersson i påboda som använde det i ett tal 1909. mikael 

Hallberg & Tomas Jonsson, ”per Albin Hansson och folkhemsretorikens framväxt”, i Erik Åsard 

( red. ), Makten, medierna och myterna : Socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson, 

Carlssons förlag, Stockholm, 1996, s. 126ff. Se även Hentilä 1979 ; isaksson 1996, s. 23 ; Hans 

Dahlqvist, ”Folkhemsbegreppet : Rudolf Kjellén vs per Albin Hansson”, Historisk tidskrift 3 :2002.

385. Ekman diskuterade ”demokratins ställning” i ljuset av händelser i italien och Tyskland och 

hävdade i sitt anförande att : ”Ty samhällsbyggandets stora konst består icke i att slå ned hindren 

för utvecklingen, hur nödvändigt det värvet än kan vara. Den ligger uppenbart i att på andra 

sidan dessa hinder reda det gemensamma folkhemmet varmare, sundare, ändamålsenligare, 

rikare, trevnare.” Återgivet i Svenska MorgonTidningen 3/8 1925. 

386. nils Edling, ”när folkhemmet var liberalt”, Tvärsnitt 4 :1998. Emellertid bör framhållas att 

Edlings studie knappast är att betrakta som en begreppshistorisk analys, då fokus snarare är eg-

nahemsrörelsen än folkhemsbegreppet. Sammankopplingen mellan ”egnahem” och ”folkhem” 

klargörs inte, vilket ur ett begreppshistoriskt perspektiv gör analysen problematisk.
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I den mån den borgerliga demokratin vill rationellt giva levande gestaltning 

åt den av den frisinnade ledaren så vackert formulerade tanken på ett varmt, 

sunt, rikt och trivsamt folkhem, skola socialdemokraterna alltid finnas bland 

de ivrigaste medarbetarna i den demokratiska gemenskapen.387

med hänvisning till Ekmans folkhemsbegrepp knöt Hansson ut-
trycket till begreppet ”demokrati” och lät det beteckna en po-
litisk strävan även för socialdemokraterna. som Hallberg och 
Jonsson påpekat betyder detta att det fanns en ideologisk kamp 
om folkhemsbegreppet redan i mitten av 1920-talet.388 I ett val-
tal 1926 talade Hansson om att göra samhället till ”det goda 
hemmet för alla svenskar”. I talet fanns dessutom en tydlig na-
tionell retorik då Hansson talade om ”alla svenskar”, och hävda-
de att partiets ledord var : ”sverige åt svenskarna – svenskarna åt 
sverige!” slagordet ”sverige åt svenskarna!” var ett motto som 
använts av protektionisterna i 1800-talets tulldebatt, men som nu 
återanvändes som ett socialdemokratiskt uttryck.389 I anförandet 
gjordes en sammankoppling mellan ”det svenska hemmet” och 
”demokrati” då Hansson påtalade att :

så länge den ekonomiska makten är samlad hos ett fåtal, så länge folket 

saknar effektiv kontroll över de för dess välstånd viktigaste produktions-

medlen, så länge har icke den politiska demokratin fått den utfyllnad av so-

cial och ekonomisk demokrati, som måste komma innan sverige kan sägas 

vara helt svenskarnas.390

387. Återgivet i SocialDemokraten 10/8 1925.

388. Hallberg & Jonsson 1996, s. 126.

389. Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla : En studie i ideologisk förändring, 

Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1991, s. 143f.

390. per Albin Hansson, ”Sverige åt svenskarna : Valskrift 1926”, i Hjalmar Branting & per Albin 

Hansson, Demokratisk linje, Tiden, Stockholm, 1948b, s. 143f, 149. 
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med ett nationellt tilltal sammankopplades ”hemmet sverige” 
med ”politisk, social och ekonomisk demokrati”. Enligt Hall-
berg och Jonsson bör det nationella tilltalet förstås utifrån den 
splittring mellan sAp och de frisinnade som blev allt tydligare. 
När samarbetstanken övergavs blev det viktigt för sAp att på 
egen hand locka väljare från alla folklager. den tidigare klass-
retoriken ansågs hämmande för detta syfte varför det nationella 
och gemensamma betonades.391 klyftan till det frisinnade parti-
et och retoriska försök att överta folkhemsbegreppet syntes även 
i artikeln ”det sociala missnöjet” som Hansson publicerade i Ny 
Tid 1927. I texten hävdades att ”social och ekonomisk demokra-
tisering” inte väckte någon genklang hos de liberala då de nöjde 
sig med ”politisk demokrati”. Återigen användes alltså den soci-
aldemokratiska distinktionen mellan partiets ”hela demokrati” 
och ”den borgerliga halva demokratin” som partiet upprättat 
under början av 1920-talet.392 Vidare skrev Hansson att : ”den 
allmänna rösträttens största värde ligger för oss däri, att den är 
ett medel i folkets hand att på fredlig väg genomföra de sociala 
och ekonomiska omdaningar, som äro nödvändiga om klassam-
hället en gång skall bli det goda folkhemmet.”393 klassamhällets 
upplösning ansågs således ligga i genomförandet av ”det goda 
folkhemmet” och det var genom ”demokratiseringen” som detta 
skulle bli till verklighet. 

Efter stripakonflikten, där de frisinnade bidragit till regering-
en sandlers fall, lanserades sAp som ett parti som företrädde ett 
allmänintresse snarare än något arbetarintresse. utvecklingen 

391. Hallberg och Jonsson sätter liknelserna mellan ”samhället” och ”hemmet” i samband med 

den kvinnliga rösträttens införande och hävdar att detta skedde hos alla politiska partier utom 

hos Kommunisterna. Hallberg & Jonsson 1996, s. 130, 137ff.

392. Jämför ovan s. 93f.

393. Ny Tid 8/9 1927.
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hade påbörjats redan under första världskriget då Europas socia-
listiska partier till en början anklagades för att vara fosterlands-
fientliga. Emellertid hade socialisterna under kriget tagit plats 
i regeringar och i ökad takt kommit att betraktas som legitima 
politiker att samarbeta med, ett intryck som de socialistiska par-
tiernas språkbruk förstärkte. till exempel hade det tyska spd 
använt nationella tongångar för att manifestera sig som ett parti 
för den tyska nationen som helhet snarare än ett arbetarparti.394 
Fenomenet förekom också bland storbritanniens socialistiska 
och socialdemokratiska partier och i österrikes spö.395 ”det 
goda folkhemmet” uppfattades av sAp som det samhälle där 
”demokratin” var fullständigt realiserad. I andra kammarens re-
missdebatt den 18 januari 1928 höll så per Albin Hansson det 
numer berömda anförandet om ”folkhemmet”. I talet ställdes 
”klassamhället” mot ”folkhemmet” då Hansson sade att :

Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. det goda hemmet 

känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och 

inga styvbarn. [ --- ] 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 privilegierade och tillbakasatta, i härskande och bero-

ende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, plundrare och utplundrade. 

det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder 

visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt sett 

består ännu klassamhället och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. [ --- ] skall 

det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden 

avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, 

de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokra-

394. Berman 2006, s. 88f.

395. Eley 2002, s. 84.
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tin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt. [ --- ] det är den 

stora uppgiften för en ärlig demokratisk politik att göra samhället till det 

goda medborgarhemmet. [ --- ] det måste en gång bli så, att klassamhället 

sverige avlöses av folkhemmet sverige.396 

demokratibegreppet sattes ihop med betydelser som likhet, 
deltagande och samarbete, men som Henrik björck noterat ta-
lade Hansson mer om ”medborgarhem” än ”folkhem”. Enligt 
björck fick Hanssons anförande i remissdebatten god spridning 
i dagpressen där uttrycken ”hem”, ”folk-” och ”medborgarhem” 
förekom, dock utan att betraktas som debattens tema.397 Folk-
hemsbegreppet tycks emellertid ha fått ett visst fäste i Social-
Demokraten som i juni 1928 rubricerade en artikel om parti-
kongressen med orden : ”social och ekonomisk demokrati skola 
göra klassamhället sverge till det goda folkhemmet.”398 

1928 års partikongress blev i hög grad en dragkamp mellan en 
höger- och en vänsterlinje, där per Albin Hansson, som kan sä-
gas ha representerat en mittenlinje, formellt valdes till partiord-
förande.399 I öppningstalet betonade Hansson vikten av kampen 
för ”demokratins fortsatta utvidgning och spridning”. Vidare 
polemiserade han mot de borgerliga partierna som sades mot-
sätta sig denna strävan, klyftan mellan sAp och partiets tidigare 
bundsförvanter blev därmed tydlig.400 Hansson fortsatte, liksom 

396. Hansson, AK 1928 :3, s. 11. Återgivet i per Albin Hansson, ”Folkhemmet, medborgar-
hemmet : Tal i andra kammarens remissdebatt 1928”, i Hjalmar Branting & per Albin Hansson, 
Demokratisk linje, Tiden, Stockholm, 1948a, s. 154. 

397. Henrik Björck, ”Det politiska folkhemsbegreppet : Tillkomstens kontexter”, i mats Andrén, 

Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren ( red. ), Språket i historien, historien i språket : 

En vänbok till Bo Lindberg, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs univer-

sitet, Göteborg, 2011, s. 380ff.

398. SocialDemokraten 4/6 1928.

399. Björck 2011, s. 384f.

400. Kongress 1928, s. 1.
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i sitt folkhemstal, att argumentera för en gemensamhetstanke, 
och det var genom en ”demokratisering” som denna skulle bli 
till verklighet. Enligt Hansson skulle en ”demokratisering på det 
sociala och ekonomiska området” sudda ut klassgränserna och 
samhället komma att präglas av en samhörighet medborgarna 
emellan. I begreppet ”demokrati” inlades dessutom en utjäm-
ningsprincip då Hansson hävdade att : ”det ligger i själva ordet, 
att den sociala och ekonomiska demokratin avser ett nedbrytan-
de av klassgränserna, utjämning av motsatserna och en rättvis 
fördelning.”401 Hansson använde därmed rättvisa som en del i 
de semantiska fälten kring ”social demokrati” och ”ekonomisk 
demokrati”. 

Åren efter folkhemstalet fortsatte Hansson att tala och skri-
va om ”folkhemmet”. bland annat i ett antal artiklar i Ny Tid 
och Social-Demokraten där han programmatiskt lanserade sAp 
som ett folkparti snarare än ett arbetareparti.402 Användandet av 
folkhemsbegreppet gjorde att de strävanden som partiet tidigare 
argumenterat för i termer av ”demokrati” i mångt och mycket 
kunde inordnas under detta nya begrepp. Ideologiskt laddade 
begrepp som ”social demokrati” eller ”ekonomisk demokrati” 
behövde inte längre användas explicit, utan i stället kunde hän-
visningar göras till ”folkhemmet” där alla samhällsklasser sades 
ha ett gemensamt intresse. gemensamhetsidealet syntes också 
i det demokratibegrepp som Hansson använde sig av då han 
skrev :

det demokratiska samhället får icke sin rätta form förrän det blivit ett sam-

hälle av socialt likställda, utan ekonomiskt förtryck, ett samhälle, icke av 

401. ibid., s. 9.

402. Se till exempel Ny Tid 5/9 1929 ; SocialDemokraten 10/9 1929. Detta påpekande gör 

även Hallberg och Jonsson. Hallberg & Jonsson 1996, s. 142.
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privilegierade och tillbakahållna, men ett arbetets hem, där envar efter för-

måga gör sitt bästa för det helas väl.403 

”det demokratiska samhället” var ett samhälle bestående av lik-
ställda medborgare som arbetade för det gemensamma goda. 
Inför valet hösten 1928 hävdade Hansson att : ”politisk demo-
krati är oförenlig med social klassindelning och ekonomisk få-
talsdiktatur. demokratin måste breddas även över dessa fält.”404 
”demokrati” tycks återigen ha implicerat en slags utjämning 
där alla medborgare skulle ges lika villkor och möjligheter. In-
för 1928 års andrakammarval samlades de borgerliga partierna 
till enad front mot sAp, och utmålade partiet som fosterlands-
fientligt och moskvastyrt. som redan nämts talade högern om 
”arbetarepartierna” för att understryka ett socialdemokratiskt 
beroende av kommunistpartiet. samtidigt gav per Albin Hans-
son bränsle åt kritiken genom att i ett valtal hävda tesen : ”Hellre 
en kommunist än en högerman”.405 Högerns kritik gjorde det än 
viktigare för det socialdemokratiska partiet att anta en retorik 
som betonade nationell samling och gemenskap. Ledande soci-
aldemokrater använde begrepp som ”folk” och ”nation” för att 
signalera att sAp var ett parti som sökte bättre levnadsvillkor 
för alla folklager, inte bara arbetarklassen. I hög grad blev be-
greppet ”folkhem” en metafor för ”det fullständigt demokrati-
serade samhället” då de betydelser partiet sammankopplat med 
de olika demokratibegreppen knöts till folkhemsbegreppet. med 
andra ord hade de båda begreppen i stor utsträckning liknande 
semantiska fält. 1929 skrev per Albin Hansson att : ”det hör till 
demokratins viktigaste uppgifter att ta död på klassandan. den 

403. SocialDemokraten 1/8 1927.

404. Värmlands Folkblad 1/9 1928.

405. Esaiasson 1990, s. 146ff.
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uppgiften kommer kanske att visa sig svårare än genomför-
andet av den politiska demokratin varit och skapandet av den 
ekonomiska demokratin kan bli.”406 ”demokrati” sattes sam-
man med tankar om gemenskap, och i och med införandet av 
”folkhemmet”/”medborgarhemmet” likställdes klasserna och 
underordnades ett gemensamt intresse. I första hand var männis-
korna medborgare, inte arbetar- eller borgarklass. även rickard 
Lindström argumenterade för att klasskampen hade spelat ut sin 
roll, det centrala var att åstadkomma ett samarbete mellan klas-
serna. I Tiden hävdade Lindström att marx och Engels tankar, 
som presenterats i Det kommunistiska manifestet, inte längre var 
relevanta, och som exempel på detta framhölls att : 

de socialpolitiska framstegen, som främst varit vinster för arbetarklassen, 

ha samt och synnerligen kommit såsom resultat av den samverkan, som 

stora delar av borgarklassen haft med arbetarklassens politiska partier. Från 

kommunistiska manifestets utgångspunkt borde detta varit en omöjlighet – 

men ändock har det skett på det sättet!407

snarare än att fortsätta lita till marx och Engels förespråkade 
Lindström att inspiration hämtades från den österrikiske social-
demokraten karl renner som förespråkade allianser över klass-
gränserna.408

per Albin Hanssons tal om ”folkhemmet” kom att ifrågasät-
tas av Arthur Engberg som ansåg att klassterminologin var ett 
omistligt inslag i den socialistiska analysen.409 Engberg skrev en 
rad artiklar i Social-Demokraten där han tydligt fortsatte att argu-

406. Ny Tid 1/6 1929.

407. Rickard Lindström, ”Bourgeoise och proletariat”, Tiden 1 :1929, s. 32.

408. ibid., s. 33.

409. Hallberg & Jonsson 1996, s. 142f ; Björck 2011, s. 387f.
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mentera på klasskampens linje och polemisera mot den svenska 
liberalismen. till exempel hävdade Engberg att liberalismens hu-
vuduppgift bestod i att strida mot arbetarrörelsens strävan efter 
”ett fördjupande av den politiska demokratin till en ekonomisk 
och social demokrati”.410 Folkhemsbegreppet, hävdade Engberg, 
var ett slagord som dolde mer än vad det klargjorde. I septem-
ber 1929 skrev Engberg en artikel i Social-Demokraten där han 
explicit tog avstånd från det folkhemsbegrepp som Hansson an-
vände. Enligt Engberg förde begreppet bort tankarna från det 
centrala, det vill säga klassbegreppet och klasskampen.411 den 
kamp om folkhemsbegreppet som sAp kan sägas ha vunnit mot 
de borgerliga uppstod nu inom partiet. Frågan var huruvida den-
na nya retorik innebar ett avsteg från partiets tidigare ideologiska 
position eller om det var samma budskap i en ny förklädnad. det 
tycks tydligt att Engberg ansåg att det förra var fallet. oavsett 
Engbergs kritik av folkhemsbegreppet kom sAp :s representanter 
att använda det allt mer och ”byggandet av folkhemmet” utmåla-
des i hög grad som partiets övergripande samhällsmål.

En framtida skolorganisation

Liksom under föregående tidsrum fortsatte skolans organisation 
att diskuteras flitigt inom det socialdemokratiska partiet, och i 
mångt och mycket var det samma argument som under andra 
hälften av 1920-talet framfördes för en ”demokratisering” av 
skolan. den skolutredning som dåvarande ecklesiastikminister 
Värner rydén tillsatt 1918 hade 1922 avlagt sitt betänkande i 
vilket bland annat föreslogs en grundläggande sexårig skolgång 
för alla barn, det vill säga ett borttagande av parallellskolsyste-

410. SocialDemokraten 24/2 1928. Se även SocialDemokraten. 21/2 1928, 27/8 1928.

411. SocialDemokraten 15/9 1929.
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met, för att utjämna de sociala motsättningarna i samhället.412 
Från socialdemokratiskt håll betraktades detta vara ”en skolre-
form efter demokratiska linjer”.413 Förslaget hade väckt stark 
kritik bland liberaler och konservativa, och under de borgerliga 
minoritetsregeringar som följde i mitten av 1920-talet tillsattes 
en rad sakkunniga för att överarbeta kommissionens förslag.414 
också inom det socialdemokratiska partiet debatterades kom-
missionens förslag och den borgerliga aversionen mot detsam-
ma.415 I det socialdemokratiska partiprogrammet fanns krav 
formulerade på ”gemensam folkskola som grundval för medbor-
garnas utbildning”416, ett krav som ansågs ha blivit hört genom 
kommissionens förslag.417 Införandet av en gemensam botten-
skola betraktades som ett rättvisekrav på samma sätt som under 
föregående undersökningsperiod. den dåvarande organisationen 
ansågs vara orättfärdig då den gav sämre utbildningsmöjligheter 
för ”den kvinnliga ungdomen, landsbygdens befolkning och de 
mindre bemedlade i samhället”.418 då den kvinnliga rösträtten 
genomförts ansåg sAp det vara orimligt att denna likställdhet 

412. Skolkommissionen 1922.

413. SocialDemokraten 6/5 1927.

414. Gunnar Richardson har visat att förslaget och debatten om skolans utformning under 

1920-talet skapade stora stridigheter inom de borgerliga partierna där de frisinnade ställde sig 

på ”den skolpolitiska vänsterns” sida medan flertalet liberaler valde den ”skolpolitiska höger-

sidan”. Gunnar Richardson, ”Folkpartiet och enhetsskolefrågan”, i Liberal ideologi och politik 

1934–1984, Folk & samhälle, Stockholm, 1984, s. 286.

415. Se till exempel SocialDemokraten 25/2 1927, 12/5 1927.

416. ”politiskt program” 1920.

417. Se till exempel Rickard Lindström, ”Landstingsval och rikskurs”, Tiden 5 :1926, s. 261. Det 

fanns också socialdemokrater som ansåg att kommissionens förslag visserligen var baserat på 

rätt tankegång, men att denna sedan ställts på sitt huvud. Bland annat hävdade Henrik petrini att 

det inte var realskolan som borde avskaffas utan i stället folkskolan. Henrik petrini, ”Realskolan 

som bottenskola på naturvetenskaplig grund”, Tiden 7–8 :1926, s. 498.

418. Värner Rydén, ”Grundläggande synpunkter på enhetsskoleproblemet”, Tiden 2 :1927, s. 

67f. Se även SocialDemokraten 19/3 1927.
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mellan könen inte gällde inom skolans murar, detta var även 
fallet med landsbygdens och arbetarnas barn vars föräldrar gi-
vits rösträtt.419 skolans organisation kopplades på det här viset 
samman med den ”politiska demokratisering” som ansågs ha 
ägt rum i och med rösträttsreformen. rösträttens principer om 
likhet och deltagande borde också genomsyra skolorganisatio-
nen. den socialdemokratiska diskussionen om skolan följde 
också det språkbruk som partiet antagit i och med införandet av 
folkhemsbegreppet. Alla samhällets barn och ungdomar skulle 
ges lika utbildning, det skulle inte finnas några ”styvbarn” el-
ler ”kelgrisar”.420 När den frisinnade-liberala regeringen till-
trädde i juni 1926 framlade den en proposition där tanken om 
en sexårig bottenskola övergivits. I stället föreslog regeringen 
en dubbel anknytning mellan folkskola och högre skola, dels 
efter folkskolans tredje år dels efter dess sjätte år.421 proposi-
tionen väckte stor uppmärksamhet och från socialdemokratiskt 
håll hävdades med bestämdhet att parallellskolsystemet borde 
upphöra och bottenskolan genomföras.422 skolreformen 1927 
blev ett typexempel på det sena 1920-talets vågmästarparlamen-
tarism. den genomfördes under högerns motstånd, men med 
sAp :s och bondeförbundets gillande. reformen kom till stånd 
efter långa förhandlingar och hade en typisk kompromisskarak-
tär där folkskolan gjordes till gemensam bottenskola, realskolan 
blev fyra- eller femårig, och läroverken öppnades för flickor på 
samma villkor som för pojkar.423

419. SocialDemokraten 14/5 1927.

420. Jämför ovan s. 161.

421. proposition nr. 116, 1927. Se även isling 1980, s. 165ff. För socialdemokratiska kommen-

tarer kring förslaget, se till exempel SocialDemokraten 2/4 1927, 4/5 1927.

422. motion nr. 417 i AK 1927 ; motion nr. 254 i FK 1927 ( likalydande ). Se även SocialDe

mokraten 14/3 1927, 19/3 1927, 28/8 1927.

423. Hadenius et al. 1991, s. 106f. Se även Herrström 1966.



169Förmögenhetsbildning i folkhemmet

delsammanfattning

det folkhemsbegrepp som sAp använde under det sena 1920-ta-
let hade ett nationellt enande tilltal vilket kan betraktas som ett 
strategiskt val då partiet sökte appellera till fler folklager än en-
dast arbetarbefolkningen. partiet antog ett språkbruk som hand-
lade om allmänintresse och gemenskap snarare än om arbetar-
makt och klasskamp. I ”folkhemmet”/”medborgarhemmet” 
skulle klassamhället nå sin upplösning och medborgarna skulle 
leva som jämlika. Gemenskap och allmänintresse utgjorde ny-
ckelkomponenter i det folkhemsbegrepp som per Albin Hans-
son använde. Hansson knöt ”folkhemmet” till ”demokrati” då 
det var genom en ”demokratisering” som ”det goda hemmet” 
skulle skapas. sAp kan alltså sägas ha integrerat sitt breda 
demokratibegrepp i folkhemsbegreppet. genom ”folkhemmets” 
breda tilltal kunde de problem som partiets demokratibegrepp 
förde med sig, i termer av klasskamp och konflikt, döljas och i 
stället inordnas under en samarbetstanke. de nyckelkompo-
nenter som folkhemsbegreppet sammankopplades med kan 
därmed även sägas utgöra centrala delar i demokratibegreppet. 
I ”demokrati” lades också in en utjämningsprincip då folkhem-
met inte kunde rymma några privilegierade. detta innebar att 
även jämlikhet och likhet intog en viktig roll i det semantiska 
fältet kring ”demokrati” liksom ”folkhemmet”. Jämlikhet syntes 
också i diskussioner om skolans utformning där också rättvisa 
och deltagande var viktiga begrepp.

industriellt samarbete för arbetsfred

som visats i föregående kapitel kom sAp allt mer att betona vik-
ten av arbetsfred genom samförstånd snarare än ett maktöver-
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tagande av de arbetande inom industrin. begreppet ”industriell 
demokrati” hade kommit att användas för att beteckna samar-
bete och gemenskap snarare än kamp och konflikt.424 christer 
Lundh har karaktäriserat den socialdemokratiska debatten om 
”industriell demokrati” genom att dela in den i två perioder. den 
första sträckte sig från årsskiftet 1918/1919 till hösten 1920 och 
kallas av Lundh för ”den offensiva perioden”. denna följdes se-
dan av ”den defensiva perioden” vilken sträckte sig från slutet 
av 1920 till halvårsskiftet 1924.425 Visserligen fanns fortfarande 
socialdemokratiska röster som sökte påtala vikten av att de ar-
betande tog makten över produktionens ledning och ägande.426 I 
hög grad symboliserade emellertid begreppet ”industriell demo-
krati” ett steg på vägen mot arbetsfred, något som ansågs bli allt 
viktigare för landet. Arbetslösheten, som i början av 1920-talet 
nått rekordhöga siffror, fortsatte att vara hög även under decen-
niets senare hälft. situationen med frekventa strejker och lock-
outer på arbetsmarknaden var också något som fortsatte in på 
andra hälften av decenniet. kulmen kan sägas ha nåtts i och med 
den symboliskt viktiga konflikten vid stripa gruva i Västman-
land. 

stripakonflikten startade som en lokal strejk den 9 mars 1925 
där facket krävde en 25-procentig löneökning för de arbetande 
vid stripa grufvebolag där merparten av de arbetande organise-
rades av sveriges arbetares centralorganisation ( sAc ). I okto-
ber samma år begärde bolaget att arbetslösa gruvarbetare skulle 
sändas till stripa gruvfält för att utföra blockerade arbetsupp-
gifter. den lokala arbetslöshetskommittén i Linde beslutade att 
frågan skulle lösas av statens arbetslöshetskommission, vilket 

424. Se ovan s. 120ff.

425. Lundh 1987, s. 484ff. Se också Oudhuis 1999, s. 78.

426. Se till exempel Georg Branting, ”Hastigare revolution”, Tiden 2 :1926, s. 83.
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innebar att strejken gick från att vara en lokal konflikt till en na-
tionell fråga. Arbetslöshetskommissionen fattade beslut om att 
de arbetslösa inte var skyldiga att arbeta vid stripa då lönerna 
där var lägre än det nationella genomsnittet. därmed sändes en 
signal om att de strejkandes lönekrav ansågs befogade. svenska 
gruvindustriarbetareförbundet förklarade stripa grufvebolag i 
blockad, samtidigt som arbetslöshetskommissionen krävde nya 
redovisningar från de inblandade parterna angående löneläget. I 
mars och april 1926 genomfördes nya granskningar, och kom-
missionen ansåg att då bolaget accepterat rådande riksavtals 
bestämmelser gällande löner skulle de arbetare som vägrade ta 
anvisat arbete avstängas från ersättning. Emellertid hade bola-
get inte bara höjt lönerna, utan samtidigt hade också hyrorna i 
brukslängorna, liksom priset på kol och el, höjts avsevärt. Ar-
betslöshetskommissionens beslut väckte därför stark kritik från 
arbetarhåll, och i maj samma år förklarade den socialdemokra-
tiska regeringen att kommissionen fattat ett felaktigt beslut. I 
riksdagens statsutskott debatterades regeringens handlande i 
frågan, och utskottet gjorde en bedömning av strejken som var 
betydligt hårdare än vad regeringen gjort. båda kamrarna god-
kände, trots socialdemokratiska protester, utskottets bedömning. 
genom en borgerlig riksdagsmajoritet kunde konfliktdirektiven 
skärpas vilket gjorde att den socialdemokratiska regeringen, un-
der ledning av rickard sandler, valde att avgå den 7 juni 1926. 
regeringen sandler ersattes av en frisinnad-liberal ministär ledd 
av c. g. Ekman. Arbetslöshetskommissionen beslutade att följa 
statsutskottets utlåtande, och de så kallade stripadirektiven inne-
bar att arbetslösa gruvarbetare i området tvingades till arbete om 
de inte skulle förlora sin arbetslöshetshjälp.427 

427. Blomberg 1993 ; isaksson 1996, s. 286ff.
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konflikten vid stripa gruva betonade vikten av arbetsfred 
både för det industriella klimatet och för det nationella partipo-
litiska läget, och för det socialdemokratiska partiet blev vikten 
av samförstånd i arbetslivet därefter ett ständigt återkommande 
tema. bland annat betonade per Albin Hansson att arbetsfreden 
representerade ”den goda ordning som bör eftertraktas”.428 För 
Hansson var frågan hur denna fred skulle kunna åstadkommas. 
det ena alternativet såg Hansson i en tvångslagstiftning, det 
andra kallades ”den industriella demokratin”. det senare sades 
föra företagare och arbetare närmare varandra och skulle där-
med leda till en ”gemensam omsorg” om företaget. dessutom 
betonade Hansson hur samarbetet mellan produktionens parter 
skulle leda till en högre produktivitet.429 den ”industriella de-
mokrati” som Hansson talade om var ett medel för ökad förstå-
else och bättre samarbete mellan arbetsmarknadens olika parter. 
både arbetsgivare och arbetstagare hade således något att vinna 
på ett genomförande av den ordning som gavs namnet ”industri-
ell demokrati”.430 I folkhemstalet hade dock Hansson uppvisat 
en tveksamhet inför huruvida ”den industriella demokratin” var 
något som skulle kunna genomföras inom en snar framtid då han 

428. Ny Tid 11/11 1927.

429. ibid.

430. i Hanssons användning av begreppet kan dock skönjas ett visst mått av det ideal av arbe

tarmakt, som senare kom att utbytas mot arbetardeltagande, och som funnits i den socialdemo-

kratiska begreppsanvändningen under det tidiga 1920-talet. i folkhemstalet sammankopplades 

återigen begreppet ”industriell demokrati” med sin politiska motsvarighet då Hansson hävdade 

att ”den industriella demokratins problem” till sin kärna rörde ”formen för förvaltande av landets 

produktiva företag” och att den ytterst syftade till att ”på det industriella området fullborda den 

utveckling som redan ägt rum på det politiska området, nämligen från envälde till demokratiskt 

styrelsesätt.” ”Demokrati” ställdes mot ”envälde” vilket gör det rimligt att tolka begreppet i ter-

mer av maktspridning. Hansson, AK 1928 :3, s. 15. Se även Rickard Lindström, ”Bör socialde-

mokratiska partiets principprogram revideras?”, Tiden 3 :1928a, s. 155. Christer Lundh har visat 

hur begreppet ”industriell demokrati” kom att bli ett slagord för ett antal olika intressegrupper. 

Lundh 1987, s. 474–484.
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hävdade att : ”Ingen är nog naiv att tro på ett snart genomför-
ande av den industriella demokratin. det finns ännu mycket av 
fördomar att övervinna å ömse sidor.”431 Enligt Hansson fanns 
en alltför stor misstänksamhet mellan de olika intressena. boten 
på detta problem sades vara en utbredning av en ”allmänanda” 
och ”allmänhänsyn” vilket skulle kunna övertyga medborgarna 
om att enskilda intressen kunde samverka och samtidigt leda till 
”ett allmänt väl”.432 begreppet ”industriell demokrati” förefaller 
alltså ha givits en ny temporalisering där förväntningshorisonten 
var mer diffus än tidigare. tillsammans med folkhemsbegreppet 
verkar ”demokrati” inte längre enbart ha fokuserat på de sämst 
ställda eller arbetarna, utan var nu ett begrepp som rörde hela 
nationen, det var medlet som skulle föra samman de olika klas-
serna till ett folk där det allmänna och gemensamma skulle sät-
tas i centrum. 

det fanns emellertid socialdemokrater som inte sympati-
serade med per Albin Hanssons tankegång, utan som snarare 
sökte påtala vikten av att de arbetande gavs insyn och faktiskt 
deltagande i industrins skötsel. bland annat hävdade rickard 
Lindström att arbetarna skulle ges ”så mycket direkt inflytande 
på produktionen, som med hänsyn till det praktiskt lämpliga är 
möjligt”.433 För Lindström var den dåvarande ekonomiska ord-
ningen ”ett hinder för ett arbetarinflytande” vilket skulle kunna 
ge en ökad effektivitet inom produktionen. än tydligare blev 
det i Social-Demokraten som argumenterade för att ”politisk 
demokrati” var ”ett medel för vinnandet av större mål”. Att ar-
betarna givits politisk rösträtt samtidigt som de saknade ”varje 

431. Hansson, AK 1928 :3, s. 14.

432. ibid. Se även Ny Tid 15/11 1928.

433. Rickard Lindström, ”Riktlinjer för en socialdemokratisk programrevision”, Tiden 4 :1928b, 

s. 201.
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spår till inflytande över den del av samhällets verksamhet, va-
rav själva uppehället är beroende” betraktades som ”onormalt” 
och ”oacceptabelt”.434 ”den politiska demokratin” som givit 
alla medborgare deltagande i makten ansågs alltså endast utgöra 
det medel som skulle ge en maktspridning och ett deltagande 
i samhällets alla sfärer. det var alltså av största vikt att ge de 
arbetande inflytande över produktionen om det överhuvudtaget 
skulle gå att tala om någon ”industriell demokrati”. på 1928 års 
partikongress använde advokat georg branting begreppet ”in-
dustriell demokrati” då frågan om driftsnämnder behandlades. 
branting hävdade att en formulering av ”den industriella de-
mokratin” som ”arbetarnas erfarenhet tillvaratages genom de-
ras medverkan i driftsnämnder”, vilket var partiets ståndpunkt 
i 1924 års riksdagsmotion, var ett ”alltför svagt uttryck för den 
industriella demokratiens krav”.435 det tillvaratagande av intres-
sen och erfarenheter som Hansson talat sig varm för var således 
inte något som georg branting ansåg vara en ”riktig industriell 
demokrati”. det ”demokratiska” inslaget tycktes kräva något 
mer än endast insyn och hänsynstagande från industrins ledning, 
det krävde ett faktiskt medbestämmande för de arbetande. den 
användning av begreppet ”industriell demokrati” som partiord-
förande per Albin Hansson använde var visserligen omstridd, 
men generellt sett kan ändå Hanssons betonande av industri-
ellt samarbete sägas ha varit den officiella socialdemokratiska 
inställningen. Ledande företrädare för sAp påtalade ständigt 
vikten av en hög produktion, något som krävde, om inte samför-
stånd, så i alla fall arbetsfred.

434. SocialDemokraten 17/4 1928.

435. Kongress 1928, s. 430. För liknande formuleringar, se till exempel Arthur Engberg i Social

Demokraten 28/1 1928.
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delsammanfattning

Erfarenheterna från 1920-talets oroliga svenska arbetsmarknad 
med frekventa strejker och en hög arbetslöshet gjorde att frågan 
om arbetsfred hamnade högt på sAp :s dagordning. Visserligen 
fanns socialdemokrater som vidhöll en begreppsanvändning av 
”industriell demokrati” som arbetarmakt, men i huvudsak kom 
den linje som per Albin Hansson förespråkade att bli partiets 
 officiella. Enligt Hansson var ”industriell demokrati” den ord-
ning som borde prägla industrierna, en ordning där arbetarna gavs 
inblick i företagsledningens maktutövning. de arbetande skulle 
kunna bistå med förslag och idéer, men den reella makten skulle 
fortsatt ligga hos ägarna. begreppet ”industriell demokrati” an-
vändes då partiets företrädare talade om den väg som skulle leda 
till förståelse och gemenskap mellan industrins parter. dessa be-
tydelsebegrepp kan således sägas ha utgjort nyckelkomponenter i 
”industriell demokrati”. Liksom gällande folkhemsbegreppet be-
tonades även betydelser som allmänintresse och samarbete som 
centrala delar för det semantiska fältet. I princip var frågan om en 
förändring av industrins ägande och drift avförd från den social-
demokratiska dagordningen. partiet hade kommit att acceptera 
ägarnas rätt, och ”industriell demokrati” blev allt mer ett begrepp 
synonymt med industriellt samarbete. den temporala utsträck-
ning som begreppet givits under föregående undersökningsperiod 
tycks alltså ha förändrats under 1920-talets andra hälft. snarare än 
att se den ordning som ”industriell demokrati” symboliserade som 
en ofrånkomlig konsekvens av ”den politiska demokratin” intog 
sAp en mer försiktig inställ ning till huruvida denna ordning skulle 
kunna realiseras inom en snar framtid. uttryckt med kosellecks 
ord förefaller det således som om erfarenheterna av stripakonflik-
ten och den oroliga arbetsmarknaden förändrade erfarenhetsrum-
met vilket i sin tur påverkade partiets förväntningshorisont. 
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Statlig eller privat förmögenhet?

trots att frågan om äganderätten till produktionsmedlen blev 
mindre diskuterad inom sAp blossade, under 1920-talets an-
dra hälft, en debatt upp rörande den privata förmögenhetsbild-
ningen. I denna diskussion användes det tidigare förkastade 
socialiseringsbegreppet. Nils karleby, som var en av de mer 
inflytelserika socialdemokraterna under 1920-talet, påtalade att 
äganderätten var den ”form av disposition av föremål, som sta-
ten genom lagstiftning uppdragit.”436 äganderätten betraktades 
inte som något naturligt givet, utan den ”gestaltas endast och 
uteslutande av samhället ( genom staten ), och vari staten alltså 
icke ”ingriper”, utan vilken staten blott omgestaltar.”437 det var 
således endast genom samhället, eller staten, som någon ägan-
derätt fanns, och detta ledde karleby till slutsatsen att det var 
staten som hade rätt att förändra dess form om den så önskade. 

1926 utkom karlebys bok Socialismen inför verkligheten vil-
ken fick stort genomslag i den socialdemokratiska idédebatten. 
I boken argumenterade karleby för en socialism byggd på ”fri-
het” och ”demokrati”, och hävdade att marx teorier var förenliga 
med en fri prisbildning där socialismen skulle införas gradvis. 
karleby framförde att någon ”socialisering”, det vill säga ett 
statligt övertagande av produktionsmedlen, inte var nödvändig 
för att arbetarklassen skulle få full delaktighet i samhället. det 
väsentliga var i stället en jämnare inkomstfördelning och sociala 
reformer.438 karlebys diskussion kring socialiseringstanken de-
batterades flitigt i den socialdemokratiska pressen. till exempel 

436. nils Karleby, ”Fetischism”, Tiden 2 :1926a, s. 72.

437. ibid.

438. nils Karleby, Socialismen inför verkligheten : Studier över socialdemokratisk åskådning 

och nutidspolitik, Tiden, Stockholm, 1926b.
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instämde konsumentföreningens Herman stolpe med karleby 
och hävdade att det centrala i socialismen var vad stolpe kal-
lade ”delaktighetstanken”, och att : ”Ingenting bjuder, att denna 
enkla och förnuftiga grunduppfattning nödvändigtvis förordar 
en obetingat centraliserad och till staten som företagare överförd 
ekonomisk tvångsmakt.”439 Enligt stolpe fanns därmed ingen-
ting i socialismen som krävde något tvångsförflyttande av egen-
dom. stolpes ståndpunkt utmanades dock av per Albin Hansson 
som i Ny Tid slog fast att ”det finns icke inom det socialdemo-
kratiska partiet någon ens den blygaste tanke på att uppgiva so-
cialiseringskravet.” Enligt Hansson var ett statligt övertagande 
av produktionsmedlen ”en nödvändighet för att kunna avlasta 
betrycket och giva den politiska demokratin den oundgängliga 
kompletteringen av ekonomisk frihet och social trivsel för hela 
folket.”440 För Hansson var således ”socialiseringskravet” ännu 
högst levande inom sAp, och det framstod som ett nödvändigt 
inslag i partiets strävan för en ”fullkomlig demokratisering” av 
det svenska samhället. ”socialisering” uppfattades som medlet 
till ”den politiska demokratins” komplettering där ekonomisk 
frihet och social trivsel fördes fram som viktiga delar. Länken 
mellan ”socialisering” och ”demokrati” betonades ytterligare av 
Hansson i en rad artiklar i Ny Tid. till exempel framhöll han att 
”den sociala demokratiseringsprocessen” befann sig vid ett stort 
avgörande där det gällde att ”taga konsekvensen av den politiska 
demokratiseringen”. Enligt Hansson kunde en ”social demokra-
ti” inte finna någon fullkomning ”under en ekonomisk ordning 
där land och folk faktiskt ligga i händerna på ett fåtal”, och han 
fortsatte : ”Insikten om det rimliga och naturliga i en demokratisk 
kontroll över de för folkets välstånd viktigaste naturtillgångarna 

439. Herman Stolpe, ”Socialism och fri konkurrens”, Tiden 6 :1926, s. 350.

440. Ny Tid 14/7 1926.
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och produktionsmedlen är i växande. det är då endast naturligt 
om också socialiseringen börjar omfattas med ökat intresse.”441 
”socialisering” användes av Hansson som en fråga om natur-
tillgångar och produktionsmedel, och han påtalade att det rörde 
strävan efter en ”social demokrati”, något som var omöjligt att 
realisera under vad som kallades ett ”ekonomiskt fåvälde”. ge-
nom att sätta upp en distinktion mellan ”ekonomiskt fåvälde” 
och ”demokratisk kontroll” förefaller ”demokrati” ha använts i 
betydelsen av spridning av ekonomiska egendomar, något som 
stämmer väl överens med det demokratibegrepp som Hansson 
begagnade i folkhemstalet.442 Hansson betonade att partiet nu 
inte bara intresserade sig för ägandet av produktionsmedlen, 
utan att även egendom av mer enskild karaktär var föremål för 
partiets strävan till en organisering som kunde ges namnet ”eko-
nomisk demokrati”.443 En jämnare egendomsfördelning, eller 
med Hanssons ord en ”egendomsutjämning”, var ett av inslagen 
i den ”ekonomiska demokratisering” som skulle genomföras. 
tanken var att den gemensamma egendomen skulle ökas varef-
ter enskilda medborgare skulle kunna ges bättre levnadsvillkor. 
genom samlandet av en gemensam egendom synliggjordes det 
gamla socialiseringskravet, om än i ny skepnad. Hansson kal-
lade denna egendomsutjämning ”ekonomisk demokrati”, men 
också begreppet ”social demokrati” kom att beteckna denna pro-
cess. till exempel hävdade Arthur Engberg att : ”Liksom staten 
demokratiserades måste egendomen demokratiseras. det är i 

441. Ny Tid 4/9 1927. Se också Ny Tid 19/9 1929 där Hansson hävdade att : ”Vår uppgift är 

att befria vårt folk från det ekonomiska fåväldet, likaväl som vi varit med om att göra det politiskt 

självbestämmande”.

442. Se ovan s. 161f.

443. Ny Tid 23/1 1928. Se även Ernst von Aster, ”Demokratiska utvecklingslinjer”, Tiden 

5 :1925, s. 276. Också Eli Heckscher diskuterade socialiseringskravet, se Eli F. Heckscher, ”So-

cialismens teoretiska möjligheter”, Tiden 3 :1928, s. 133.



179Förmögenhetsbildning i folkhemmet

bägge fallen en tillämpning av en och samma princip. den tar 
i det ena fallet gestalt av politisk demokrati, i det andra fallet av 
social demokrati.”444 En jämnare egendomsfördelning, genom 
ett samhälleligt ägande i statens hand, sattes således tydligt i 
samband med rösträttsreformen. båda processerna benämndes 
som ”demokrati” och egendomsfördelningens reformering sågs 
som ett naturligt steg vidare på ”demokratins” väg.445 Införandet 
av ”ekonomisk demokrati” och ”social demokrati” betraktades 
som ett genomförande av ”folkhemmet” där klassamhället var 
avskaffat och en rättfärdig ordning rådde.446

Arvsskatten

partiets strävan efter ekonomisk utjämning innebar bland an-
nat att arvsskattelagstiftningen hamnade i fokus. 1928 lade 
sAp fram en motion med förslag till en ny arvsskatt. motio-
nen blev omdebatterad såväl i riksdagen som inom det social-
demokratiska partiet. I Tiden kommenterade tidningsmannen 
carl carleson motionen, och motiverade den med att ”ett visst 
samhällstillstånd har möjliggjort och tryggat bildandet av för-
mögenheter” varför en höjd arvsskatt var att betrakta som ”en 
avgäld för en av samhällsmiljön lämnad tjänst”. de stora arven 
ansågs skapa ”härskardynastier av vanliga medborgare i en po-
litisk demokrati”.447 då alla medborgare betraktades som lika i 
en ”demokrati” kunde emellertid ingen ha några speciella eller 
rättmätiga krav till egendomen.

444. SocialDemokraten 21/2 1928. För liknande formuleringar av Engberg, se till exempel 

SocialDemokraten 20/4 1928.

445. Kongress 1928, s. 295.

446. Ny Tid 29/6 1928.

447. C. n. Carleson, ”Arvsrätt, arvsskatt och konfiskation”, Tiden 6 :1927, s. 345. Se också 

Alfred Vanner, ”Arvsskatt”, Tiden 6 :1926.
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den arvsskattemotion som lades fram 1928 sades syfta till 
att begränsa de stora förmögenheterna. motionen underteckna-
des av en rad tongivande socialdemokrater, däribland per Albin 
Hansson och gustav möller, men dess upphovsman var Ernst 
Wigforss.448 I inledningen till motionen stod att läsa att alla med-
borgare skulle bli ”delaktiga i äganderättens förmåner” för att 
undvika den kamp som annars uppstod mellan ”egendomslösa” 
och ”ett ekonomiskt maktägande fåtal”.449 den dåvarande egen-
domsfördelningen ansågs vara omöjlig att försvara då den stod i 
direkt strid med ”de mest elementära begrepp om demokrati och 
social rättvisa”. dessutom sades den försvaga samhällsandan.450 
En försvagad samhällsanda och ojämn egendomsfördelning sat-
tes således i samband med ”demokrati” och ”social rättvisa”, 
och dessa två begrepp implicerade en ekonomisk utjämning. 
motionen förde också fram en moralisk rätt som argument när 
det gällde storleken på arven. Enligt sAp fanns ”en moralisk 
rätt” som reglerade arvens storlek.451 motionens innehåll sades 
leda till såväl en ekonomisk utjämning som till ”en ökning av 
medborgarnas gemensamma egendom” då indragningarna skul-
le användas till att betala av statsskulden. Enligt sAp innebar 
detta visserligen en ”socialisering”, men det var en ”socialise-
ring” som inte ansågs kunna skrämma någon.452

den arvsskattemotion som sAp presenterade 1928 kan tyd-
ligt sammankopplas till det demokratibegrepp som per Albin 
Hansson använt sig av i sitt folkhemstal. I ”folkhemmet” fanns 
inte plats för några privilegierade utan där rådde likhet. För att 

448. motion nr. 157 i FK 1928 ; motion nr. 270 i AK 1928 ( likalydande ). 

449. motion nr. 157 i FK 1928, s. 1f.

450. ibid., s. 12.

451. ibid., s. 24.

452. ibid., s. 29.
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åstadkomma ”det goda folkhemmet” hade Hansson argumente-
rat för ett nedbrytande av så kallade ”ekonomiska skrankor” och 
krävt en ekonomisk utjämning.453 det förefaller således som om 
en ny arvsskattelagstiftning betraktades som ett steg på vägen 
mot såväl en fortsatt ”demokratisering” av det svenska samhäl-
let som ett byggande av ”folkhemmet”, och att motionen var ett 
försök att sätta ljuset på ”den ekonomiska demokratin”.

den efterföljande riksdagsdebatten blev mycket intensiv. 
Ernst Wigforss intog en aktiv roll i första kammaren där han 
hävdade att en ojämn egendomsfördelning ledde till en ”klyv-
ning av samhället i klasser” med skärpta motsättningar som 
följd.454 En jämnare egendomsfördelning skulle därmed vara vä-
gen till ett samhälle där klasserna spelat ut sin roll. Vidare ansåg 
Wigforss att det var ”en anomali, att vi ha politisk makt hos de 
egendomslösa”, och att lösningen på problemet antingen kunde 
finnas genom ”att återföra den politiska makten i händerna på 
de egendomsägande eller genom att göra de egendomslösa till 
delägare i samhällets förmögenhet”.455 det behövs knappast 
nämnas att Wigforss förespråkade en lösning av det senare sla-
get. även rickard sandler deltog i debatten och argumenterade 
för att varje medborgare borde betraktas som en ”samhällsar-
vinge”, det vill säga en arvtagare till ”de värden, som finnas i 
samhällets ägo, och till de olika förmåner, som samhällets olika 
anstalter innebära”. det fanns, fortsatte han, ”en delaktighet i 
samhällets egendom” som var av större värde för ”flertalet av 
vårt folk” än vad de belopp en ärvd förmögenhet kunde vara.456 
motionen motiverades således av Wigforss och sandler med 

453. Hansson, AK 1928 :3, s. 11. 

454. Ernst Wigforss, FK 1928 :24, s. 13.

455. ibid., s. 16.

456. Rickard Sandler, FK 1928 :24, s. 36.
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idéer om gemenskap och rättvisa. En rättvis, det vill säga jämn, 
egendomsfördelning var en förutsättning för ett samhälle präglat 
av gemenskap. dessutom ansågs det orättvist att de medborgare 
som givits politisk makt fortfarande i praktiken stod egendoms-
lösa. sammankopplingen mellan motionens yrkanden och den 
politiska rösträttsreformen gjordes också av gustav möller som 
hävdade att det motstånd som borgerligheten gjorde mot försla-
get motsvarade det som förts mot den allmänna rösträtten. med 
hänvisning till att rösträttsreformen till sist gemnomdrivits påta-
lade möller att även kampen mot ”en så eftersträvansvärd utjäm-
ning” som den föreliggande motionen var ett förslag till slutli-
gen skulle bli tvungen att ge vika.457 det var därmed tydligt att 
några av sAp :s frontfigurer betraktade den framlagda motionen 
som en fortsättning på den ”demokratisering” som startat med 
den allmänna och lika rösträtten.

I ljuset av den tämligen hätska valrörelse som pågick 1928, 
där högern ständigt anklagade det socialdemokratiska partiet för 
att samarbeta med kommunisterna, tycktes sAp spela borger-
ligheten rakt i händerna med motionen. till exempel hävdade 
nationella partiets Ernst trygger att motionens huvudsyfte var 
en ”socialisering”, något som trygger tydligt sammankopplade 
med sovjetunionen och dess bolsjevism. Enligt trygger hade 
sAp funnit att den väg till ”socialiseringen” som partiet tidigare 
strävat efter, genom socialiseringsnämndens utredning, inte var 
möjlig att vandra, vilket gjorde att sAp nu försökte genomföra 
”socialiseringen” på alternativt vis.458 Likheterna med det ryska 
försöket påtalades även av Frisinnade folkpartiets Johan berg-
man som hävdade att det enda som uppnåtts i ryssland var ”en 

457. Gustav möller, FK 1928 :24, s. 74f. Se även Sandler, FK 1928 :24, s. 37f.

458. Ernst Trygger, FK 1928 :24, s. 30. Trygger fick medhåll av bland andra Bondeförbundets 

nils Wohlin, se nils Wohlin, FK 1928 :24, s. 42.
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förvisso ganska grundlig utjämning. men ej så, att alla fingo väl-
stånd, utan tyvärr i stället så, att alla blevo fattiga, trots landets 
naturliga rikedom.”459 också bondeförbundets petrus Nilsson i 
gränebo stämde in i kritiken då han sade att ”det kapital som 
staten ha i sina händer icke avkastar så mycket som om det vore 
i enskild ägo.”460 kritiken av den socialdemokratiska motionen 
kan sägas ha följt dessa två linjer : antingen betraktades motio-
nen som ett försök till ”socialisering”, vilket i förlängningen 
skulle leda till kommunism, eller så ansågs inte staten vara kapa-
bel att ge den ekonomiska avkastning som krävdes.

också debatten i andra kammaren blev livlig, och sAp :s An-
ton björklund från Hässleholm hävdade att det rådande sam-
hället var en ”ekonomisk diktatur” som var omöjlig att förena 
med ”politisk demokrati”.461 björklunds anförande hade således 
klara likheter med per Albin Hanssons folkhemstal där Hans-
son talat om att det ekonomiskt rådde en ”fåtalets diktatur”.462 
Arthur Engberg argumenterade för att motionen syftade till att 
”utsträcka den delaktighetsprincip som innebäres i demokratien. 
Ha ni då, mina herrar inom det liberala partiet, tänkt på att, om 
man har sagt A, så får man också säga b”, sade Engberg, och 
syftade på att motionen borde betraktas som ett steg på samhäl-
lets fortsatta ”demokratisering”.463 också per Albin Hansson an-
vände paralleller till den allmänna rösträttens införande då han 
hävdade att : ”[ V ]arje yrkande om viktiga förändringar av poli-
tisk, social eller ekonomisk art [ har ] alltid uppkallat predikanter, 
som utmålat, hur förfärligt illa det skulle gå, om reformmakarna 

459. Johan Bergman, FK 1928 :24, s. 56.

460. petrus nilsson, FK 1928 :24, s. 65.

461. Anton Björklund, AK 1928 :25, s. 24.

462. Jämför ovan s. 161f.

463. Arthur Engberg, AK 1928 :25, s. 48.
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finge sina projekt igenom.” med erfarenheterna av rösträttsre-
formen ansåg Hansson emellertid att dessa så kallade predikan-
ter borde insett att ”olyckskorparna den gången kraxade utan 
anledning”. det fanns ingen anledning, fortsatte han, att tro att 
denna fortsatta ”demokratisering” skulle leda till något problem 
då ”den politiska demokratin” hade kommit att accepteras även 
av dess forna motståndare.464

Liksom i första kammaren kritiserades förslaget för att syf-
ta till ”en socialisering av samhället”465 men den ansågs också 
förenkla förhållandet mellan politisk och ekonomisk makt. En-
ligt Frisinnade folkpartiets sven bengtsson var det fråga om 
två skilda saker ; att förstå hur den politiska rösträtten kunde 
användas betraktades som mindre komplicerat än att förstå hur 
ett ekonomiskt företag borde ledas.466 Från socialdemokratiskt 
håll besvarades den förra kritiken med hänvisning till det statliga 
ägandet av kommunikationsväsendet. om staten hade lyckats att 
förvalta detta kapital fanns ingen anledning att tro att den inte 
skulle kunna göra detsamma med ett större kapital.467

Efter intensiva debatter i riksdagens båda kamrar genom-
fördes voteringar där kamrarna beviljade bevillningsutskottets 
betänkande. betänkandet innebar att den socialdemokratiska 
motionen inte ansågs kräva någon ytterligare åtgärd.468 den so-
cialdemokratiska motionen hade därmed fallit och den radika-
lism som genomsyrat förslaget kom allt mer att försvinna ut ur 
partiet och ersättas av den gemensamhets- och samarbetstanke 
som präglade folkhemsbegreppet.

464. per Albin Hansson, AK 1928 :26, s. 42f.

465. Se till exempel Erik nylander, AK 1928 :25, s. 26 ; Arvid Lindman, AK 1928 :26, s. 3.

466. Sven Bengtsson, AK 1928 :26, s. 31.

467. per Albin Hansson, AK 1928 :25, s. 34.

468. FK 1928 :24, s. 89f ; AK 1928 :26, s. 45.
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socialdemokratiska kommentarer 

den socialdemokratiska motionen om ny arvsskatt väckte upp-
märksamhet i partipressen, och i väntan på att riksdagen skul-
le uppta ärendet gjordes ett antal inlägg i Social-Demokraten. 
där framhölls bland annat att förslaget var en naturlig utveck-
lingslinje av ”genomförandet av den politiska demokratin” som 
skulle leda till en harmoniering av det ekonomiska förhållandet 
mellan medborgarna, det vill säga ”genomförandet av en ekono-
misk demokratisering”.469 Vidare anfördes att det mest aktuella 
inslaget för ”ett arbete på ekonomisk demokrati [ är ] åtgärder 
för utjämning av förmögenheterna.”470 Arvsskatten, och en eg-
endomsutjämning, sattes således i samband med ”politisk de-
mokrati” då den förra betraktades som en naturlig konsekvens 
av den senare. Utjämning sågs som ett väsentligt inslag i den 
”ekonomiska demokrati” som partiet sökte realisera genom mo-
tionen. I skriften Fattiga och rika hävdade Ernst Wigforss att det 
bara fanns en förnuftig regel att följa gällande fördelning. denna 
var att dela jämnt då Wigforss argumenterade för att : ”den jäm-
naste fördelningen av egendom och inkomster är den bästa.”471 
Egendomsutjämningen var inte bara den ”mest demokratiska 
fördelningen”, utan även den mest förnuftiga. det medgavs att 
förslaget skulle leda till ”en betydande socialisering”, men att 
denna skulle skapa ökade möjligheter för medborgarna.472 som 
motivering för en förändrad arvsskattelagstiftning hävdade 
 Social-Demokraten att arvsrättens grund var ”den ekonomiska 

469. SocialDemokraten 24/1 1928.

470. ibid.

471. Ernst Wigforss, Fattiga och rika, Tiden, Stockholm, 1928, s. 4.

472. SocialDemokraten 24/1 1928.
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och sociala samhörigheten mellan arvlåtaren och arvingen”.473 
där denna samhörighet inte förelåg, till exempel mellan flera 
generationer, borde arvsrätten därmed inte förekomma.

motionen ansågs av Social-Demokraten som en av de vikti-
gaste som partiet framlagt under 1920-talet, och debatten i riks-
dagen kommenterades som ”den till arten och betydelsen främ-
sta som under senare år förekommit på Helgeandsholmen.”474 
motionens nederlag sågs dock inte som förvånande i en tid av 
vågmästarparlamentarism där sAp behövde stöd från andra 
partier för att genomdriva reformer. det förefaller emellertid ha 
funnits en viss optimism inom det socialdemokratiska partiet, 
då per Albin Hansson på 1928 års kongress kommenterade mo-
tionen med orden att den givit ”den borgerliga sidan en påmin-
nelse om, att socialismen tränger på i stället för att vika tillba-
ka”. Vidare hävdade Hansson att ”politisk frihet och jämlikhet 
är oförenlig med ekonomiskt beroende” vilket förde honom till 
slutsatsen att motsättningen mellan medborgarnas politiska och 
ekonomiska ställning var en orimlighet. sAp skulle nu bli mas-
sornas tolk, det vill säga det parti som företrädde folket snarare 
än bara arbetarna.475

delsammanfattning

I samband med att den privata förmögenhetsbildningen dis-
kuterades inom sAp användes åter socialiseringsbegreppet. 
”socialisering” uppfattades som ett medel där ”den politiska 
demokratin” kompletterades med en ”ekonomisk demokra-
ti”. ”Ekonomisk demokrati” var således en del av ”fullständig 

473. SocialDemokraten 1/2 1928.

474. SocialDemokraten 19/4 1928.

475. Kongress 1928, s. 10f.
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demokrati”. per Albin Hansson använde begreppet ”ekonomisk 
demokrati” som en motpol till ”ekonomiskt fåvälde” vilket gör 
att det förra begreppet kan förstås i betydelsen spridning av 
ekonomisk makt. det fanns dock socialdemokrater, däribland 
Nils karleby, som hävdade att någon ”socialisering”, det vill 
säga ett statligt övertagande av produktionsmedlen, inte var 
nödvändig för arbetarnas delaktighet i samhället. För detta mål 
krävdes snarare en jämn inkomstfördelning och sociala reform-
er. Frågan om utjämning blev under slutet av 1920-talet en av 
de viktigaste för sAp. Egendomsutjämning betecknades både 
som ”social demokrati” och som ”ekonomisk demokrati”, och 
sAp :s företrädare använde sig också av uttrycket ”egendomens 
demo kratisering” för att beteckna en jämn fördelning av resur-
serna i samhället. det är således tydligt att utjämning intog en 
central plats i det semantiska fältet kring demokratibegreppet, 
och det kan i hög grad ses som en nyckelkomponent i ”ekono-
misk demokrati”. till skillnad från den inledande hälften av 
1920- talet, då partiet ofta talade om ”demokrati” i termer av 
lika möjlig heter eller mer jämlikhet, hade kravet skärpts, och det 
handlade i stället om en total utjämning.

som ett led i kampen för en utjämning mellan medborgarna 
lanserade sAp 1928 en omtalad arvsskattemotion. motivering-
en till motionen, och den utjämning som eftersträvades, sades 
vara skapandet av en samhällsanda. språkbruket knöt därmed an 
till det folkhemsbegrepp som sAp allt mer kommit att använda 
sig av. I ”folkhemmet” fanns inget utrymme för bättre besuttna, 
utan likhet skulle råda mellan medborgarna. det samhälle som 
sAp eftersträvade var ett där klasskampen upphört och gemen-
skap rådde. Från socialdemokratiskt håll betraktades motionen 
som en naturlig utvecklingslinje efter införandet av ”den politis-
ka demokratin”, och partiet försökte skapa ett samband mellan 
en ny skattelagstiftning och ”demokrati”. 
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Sammanfattande analys

I ljuset av den radikala socialism som spreds runtom i Europa 
under 1920-talet sökte ledande socialdemokrater allt tydligare 
markera skillnaden mellan partiets ”demokratiska socialism” 
och de strömningar som initierat revolutioner. betydelsebe-
grepp som rättfärdighet, frihet och människovärde placerades 
på det semantiska fältet kring ”demokrati” för att betona att 
sAp stod för en fredlig utveckling snarare än en våldsam sam-
hällsomstörtning. trots detta förde de borgerliga partierna, med 
högern i spetsen, en hård kamp mot socialdemokratin med stän-
diga anklagelser om kommunism. Visserligen kan sAp sägas 
ha radikaliserats under den aktuella perioden, vilket bland an-
nat syntes i partiets arvsskattemotion där socialiseringsbegrep-
pet användes, ett begrepp som tidigare ansetts problematiskt 
på grund av dess kommunistiska konnotationer. samtidigt kan 
dock partiet sägas ha antagit en nationellt enande retorik och ett 
folkligt tilltal där sAp allt mer försökte framstå som ett parti för 
hela folket snarare än arbetarklassens parti. det folkliga tilltalet 
uttrycktes tydligast av det folkhemsbegrepp som sAp gjorde till 
sitt under det sena 1920-talet. ”Folkhemmet” handlade om ett 
samhälle präglat av jämlikhet och gemenskap. I hög grad blev 
begreppet synonymt med partiets strävan efter en ”fullständig 
demokratisering”, då de ideal som sades prägla ”folkhemmet” 
även var de som fördes fram som motiv för ”samhällets demo-
kratisering”. Samarbete, gemenskap och allmänintresse kan alla 
ses som centrala delar i det ”folkhem” som sAp talade om och 
därmed också i det demokratibegrepp som dolde sig därunder. 
till demokratibegreppet, och även folkhemsbegreppet, infördes 
en utjämningsprincip då alla medborgare skulle betraktas som 
lika. ”det goda folkhemmet” gick inte att bygga i ett samhälle 
där egendomen var ojämnt fördelad varför en ”demokratisering 
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av egendomen” ansågs nödvändig. denna ”demokratisering” 
innebar en strävan efter en total utjämning av egendomen och 
betecknades både som ”social demokrati” och som ”ekonomisk 
demokrati”. det uppstod alltså en spänning i och med användan-
det av folkhemsbegreppet. samtidigt som ”folkhemmet” an-
vändes som ett, i viss mån, av-radikaliserande begrepp, då det 
sökte tilltala nationen och folket som en helhet, innebar talet 
om ”folkhemmet” en radikalisering av de krav som låg implicit 
i begreppsanvändningen. begreppet ”industriell demokrati” 
användes allt mindre av sAp under slutet av 1920-talet, och i 
paritet med folkhemsbegreppet användes det för att betona den 
förståelse och gemenskap som borde prägla de industriella rela-
tionerna. tidigare socialdemokratiska användningar som åsyf-
tade arbetarnas suveränitet blev allt ovanligare, och i stället be-
tonades samarbete som den egenskap som var central för ”den 
industriella demokratin”.

När sAp talade om ”demokrati” under senare hälften av 
1920-talet var det tydligt att partiets begreppsanvändning förän-
drats sedan början av decenniet. den politiska rösträtten be-
tonades inte lika hårt när det gällde demokratibegreppets olika 
bestämningar. rösträttsreformen hade kommit att accepteras och 
var därför inte längre nödvändig att slå fast som ”demo kratisk”, 
i stället var det de nya betydelserna som präglade partiets an-
vändingar av demokratibegreppet. Ledande socialdemokrater 
använde ”den demokratiska socialismen” för att positionera par-
tiet gentemot en radikal socialism. det semantiska fältet kring 
”den demokratiska socialismen” inkluderade betydelsebegrepp 
som rättfärdighet, frihet och människovärde, och dessa betydel-
ser kan sägas utgöra begreppets nyckelkomponenter. också 
likhet var en av nyckelkomponenterna i det socialdemokratiska 
demokratibegreppet. ”Industriell demokrati” användes av sAp 
för att betona samarbete, förståelse och gemenskap, betydelser 
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som inte bara kan sägas utgöra nyckelkomponenter för ”den in-
dustriella demokratin” utan också för ”folkhemmet”. de ideal 
som partiet sökte förverkliga i byggandet av ”folkhemmet” kan i 
hög grad sättas samman med de tankegångar som präglade parti-
ets strävan efter en ”fullständig demokratisering”. med andra ord 
kan ”folkhem” och ”fullständig demokrati” i hög grad betrak-
tas som synonyma. ”Folkhemmet” och begreppet ”ekonomisk 
demokrati” innehöll även en utjämningsprincip där alla med-
borgare skulle ha tillgång till en lika mängd egendom. ”Ekono-
misk demokrati” ingick således som en del av ”folkhemmets” 
semantiska fält, och även i ett bredare demokratibegrepp. till 
skillnad från det tidiga 1920-talet hade det socialdemokratiska 
partiet ett mer radikalt krav på jämlikhet där utjämning blev en 
av huvudprinciperna för ”demokratiseringen”. tidigare hade 
dessa tankegångar formulerats som mer jämlikhet eller jämlika 
möjligheter, men nu eftersträvades snarare en total utjämning av 
de privata egendomarna och förmögenheterna. 

de sammansatta demokratibegreppen hölls fortfarande sam-
man till ett begrepp genom nyckelkomponenter som till exem-
pel likhet och gemenskap, men det förefaller som om begreppets 
olika bestämningar började glida från varandra. till exempel var 
användningen av jämlikhetsbegreppet något spretande då par-
tiet fortfarande talade om jämlika möjligheter till bland annat 
utbildning, något som kan ses som en mjukare variant av den 
totala utjämning som eftersträvades i debatten om arvsskatten. 
därtill bör framhållas att begreppet ”ekonomisk demokrati”, 
som användes i talet om arvsskatten, inte innehöll någon be-
tydelse av deltagande vilket tidigare varit av stor vikt för sAp :s 
demokratibegrepp. det tycks således som att det socialdemo-
kratiska demokratibegreppet hade börjat upplösas under före-
liggande tidsperiod. En förklaring till detta kan ligga i de olika 
begreppens temporalitet. medan den ”demokrati” som partiet 
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sade sig vilja realisera inom utbildningsväsendet var något högst 
påtagligt i samtiden var frågan om en ”ekonomisk demokrati” 
något som låg för framtiden, en utjämning genom arvsskatten 
var endast en bit på vägen mot denna. Inte heller ”den industri-
ella demokratin” var något som ansågs kunna förverkligas inom 
en snar framtid. Emellertid hade ”industriell demokrati” genom-
gått en förändring där de praktiska erfarenheterna av arbets-
marknadens strider påverkat partiets förväntningar. begreppet 
”industriell demokrati” hade fortfarande en framtida dimension, 
det var något som sAp hoppades kunna genomföra i framtiden, 
men denna dimension var mer otydlig och osäker än under förs-
ta halvan av 1920-talet. ”Ekonomisk demokrati” och ”industriell 
demokrati” var begrepp där framtidsdimensionen synliggjordes 
samtidigt som ”utbildningens demokratisering” var något mer 
samtida. det hade alltså uppstått en spänning inom demokrati-
begreppet där dåtid, nutid och framtid gavs olika vikt i de sam-
mansatta demokratibegreppen. 





1930  –1934 : 
 planhushållning ,  

fred och frihet
Internationellt karaktäriserades 1930-talets inledande hälft av 
ett allt mer spänt läge mellan Europas nationer. I oktober 1933 
anmälde tyskland sitt utträde ur Nationernas förbund, och i 
mars 1935 deklarerade Hitler att nationen påbörjat en återupp-
rustning. I Finland hade uppkomsten av ett radikalt högerparti 
gjort att nationen riskerade en splittring då dess kommunistparti 
var anslutet till komintern. Emellertid dämpades spänningarna 
under mitten av decenniet då högern fick allt mindre politisk 
makt.476 Historikerna Alf W. Johansson och torbjörn Norman, 
som analyserat det socialdemokratiska partiets utrikespolitik 
under första hälften av 1900-talet, hävdar att det var väsentligt 
för sAp att utrikespolitiken inte uppfattades som en kamppolitik 
styrd av partiideologiska motiv. det handlade om en balansgång 
där partiledningen sökte bevara en nationell enighet om utri-
kespolitiken, samtidigt som den skenbara passiviteten inte fick 
väcka opinion inom det egna partiet. som exempel på passivi-
teten framhåller Johansson och Norman hur fackföreningsrörel-
sen 1933 manade till bojkott av tyska varor, något som bland 
andra utrikesminister rickard sandler tog avstånd från.477

det svenska 1930-talet startade emellertid i positiv anda då 
den ekonomiska depressionen ännu inte nått landet. 1930 hölls 
den så kallade stockholmsutställningen där nationen framställ-

476. paasivirta 1988, s. 378–385, 433–442.

477. Alf W. Johansson & Torbjörn norman, ”Sveriges säkerhet och världens fred : Socialde-

mokratin och utrikespolitiken”, i Klaus misgeld, Karl molin & Klas Åmark ( red. ), Socialdemokra

tins samhälle 1889–1989 : SAP och Sverige under 100 år, Tiden, Stockholm, 1989.
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des som rationell och framåtsträvande. den vid tiden populära 
funktionalismen passade väl in i det folkhemsbyggande som den 
svenska socialdemokratin eftersträvade. de svenska hemmen 
skulle vara baserade på funktion och nytta snarare än romanti-
serande tillbakablickar.478 det dröjde dock inte länge förrän den 
ekonomiska krisen också nådde sverige vilket resulterade i en 
kraftigt ökande arbetslöshet. Från socialdemokratiskt håll ar-
gumenterade Ernst Wigforss för att krisen skulle lösas med en 
aktiv statlig inblandning på arbetsmarknaden och genom stat-
ligt subventionerade arbeten.479 I takt med att den socialdemo-
kratiska arbetslöshetspolitiken lanserades skedde en ekonomisk 
återhämtning vilket gav sAp ökat stöd för sin politik.480 

den ekonomiska politik som det socialdemokratiska partiet 
drev, framför allt genom Wigforss idéer, har inom forskningen 
om sAp stundtals benämnts som ”keynesianism före keynes”.481 
Huruvida Wigforss verkligen föregrep keynes eller ej har emel-
lertid varit föremål för debatt. Exempelvis ifrågasatte karl-gus-
tav Landgren redan 1960 om Wigforss främsta influenser verkli-
gen kom från svenska ekonomer som till exempel knut Wicksell, 
eller om inspirationen huvudsakligen hämtades från den engel-
ska debatten om statens finanser.482 Frågan om Wigforss eller 
keynes var först med en ny ekonomisk politik är dock inte av 
intresse för föreliggande undersökning. I korthet handlade denna 

478. Rudberg 1999 ; Björck 2008, s. 295f.

479. Ernst Wigforss, Ha vi råd att arbeta? Något om sparsamhet och offentliga arbeten, Tiden, 

Stockholm, 1932a.

480. Berman 2006, s. 169ff.

481. Se till exempel Tilton 1979 ; Berman 2006, s. 169.

482. Karl-Gustav Landgren, Den ’nya ekonomien’ i Sverige : J. M. Keynes, E. Wigforss, B. Ohlin 

och utvecklingen 1927–39, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1960. Landgrens tes har fått stöd av 

en rad andra forskare, se till exempel Donald Winch, ”The Keynesian Revolution in Sweden”, Jour

nal of Political Economy 74/2 :1966 ; Don patinkin, ”On the Relation between Keynsian Econom-

ics and the ”Stockholm School””, The Scandinavian Journal of Economics 80/2 :1978.
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nya ekonomiska politik om hur statsbudgeten kunde användas i 
konjunkturutjämnande syften. det rörde således en aktiv statlig 
politik som tydligt ingrep i det ekonomiska livet.483 tankegången 
fick sitt konkreta uttryck i 1933 års budget och dess framgång 
säkrades i och med uppgörelsen med bondeförbundet.

den svenske affärsmannen Ivar kreuger, som 1928 hade kon-
trollerat hälften av all världens tändstickstillverkning, framstod 
under det sena 1920-talet som en av de främsta svenska indu-
strialisterna. till en början tycktes inte ens Wall street-kraschen 
kunna rubba honom, men snart vände också kreugerkoncernens 
aktiekurser nedåt. När kreuger i mars 1932 begick självmord var 
den så kallade kreugerkraschen ett faktum och koncernens aktier 
blev i princip värdelösa. Ekonomiskt innebar kraschen ingen dra-
matisk förändring av det svenska näringslivets maktstruktur, men 
händelsen fick desto större politiska följder. dels gav kreugers 
fall bränsle åt kritiken av privatkapitalismen, då dess portalfigur 
framstod som en svindlare, dels ledde det till att liberalernas c. 
g. Ekman tvingades lämna sin statsministerpost i augusti 1932 
då det uppdagades att han mottagit pengar av kreuger, något han 
tidigare förnekat.484 med Ekmans fall försvann också i praktiken 
den borgerliga vänstern, och ”vänstern” blev ett begrepp förbehål-
let socialdemokrati, socialism och kommunism.485

En av de mer framträdande händelserna i sverige under det 
tidiga 1930-talet var dödsskjutningarna i Ådalen 1931 där mi-
litär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare. skotten i 
Ådalen fick stor uppmärksamhet både inom landet, där en rad 

483. Se Ernst Wigforss, Den ekonomiska krisen, Tiden, Stockholm, 1931 ; Wigforss 1932a.

484. Björn Gäfvert, Kreuger, riksbanken och regeringen, Liber, Stockholm, 1979 ; Håkan Lind-

gren, ”The Kreuger Crash of 1932 : in memory of a Financial Genius, or was He a Simple Swin-

dler?”, Scandinavian Economic History Review 30/3 :1982 ; Hadenius 2008, s. 58f.

485. isaksson 1996, s. 234 ; Anders isaksson, Per Albin : 4. Landsfadern, Wahlström & Wid-

strand, Stockholm, 2000, s. 45.
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protestdemonstrationer ägde rum, och internationellt. Händel-
sen medförde att en statlig poliskår upprättades och ett förbud 
tillkom mot att använda militära trupper i sociala konflikter. 
Ådalshändelserna visade tydligt diskrepansen mellan det kon-
fliktfyllda 1920-talets sverige och det fredliga ”folkhem” som 
sAp sökte måla upp. Händelsen i Ådalen skärpte tillfälligt de 
politiska motsättningarna mellan sAp och de icke-socialistiska 
partierna vilket bland annat syntes i språkbruket. tämligen snart 
återupptog dock det socialdemokratiska partiet det folkliga till-
talet och talade om ”samhället” och ”folket” som en helhet.486

under 1930-talets första hälft tog också det socialdemokra-
tiska byggandet av ”folkhemmet” verklig fart, och en rad utred-
ningar tillsattes för att undersöka förhållandena i det svenska 
samhället. det socialdemokratiska partiets ökade intresse för 
hemmet, och det praktiska reformarbete som bedrevs på detta 
område, har inom forskningen beskrivits som en ”förändring 
mellan en ideell och en praktisk socialism”.487 1934 presente-
rade gunnar och Alva myrdal Kris i befolkningsfrågan vilken 
orsakade debatt, och det efterföljande året tillsatte sAp en be-
folkningskommission.488 makarna myrdals inlägg i den politis-
ka debatten bör ses i ljuset av den demografiska utveckling som 
skedde i Europa under mellankrigstiden. I östeuropa var födel-
setalen relativt höga, och det talades till och med om en över-
befolkning. samtidigt var problemet det omvända i Väst- och 

486. Roger Johansson framhåller att det aldrig gjordes någon polisutredning om vad som hän-

de i Lunde den 14 maj 1931. i stället genomfördes två utredningar, en från SAp och LO samt 

en statlig kommission tillsatt av den frisinnade regeringen. Den förra ansåg att militären gjort sig 

skyldig till överlagt mord medan den senare framhöll radikalismen i Ådalen som en av orsakerna 

till händelseförloppet. Johansson 2001, s. 72–86.

487. Hirdman 2010, s. 94.

488. Owe Lundevall, HSB och bostadspolitiken : 1930talet, HSB :s riksförbund, Kristianstad, 

1993, s. 21.
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centraleuropa där antalet nyfödda sjunkit kraftigt. Intresset för 
befolkningsfrågan var således inget speciellt svenskt fenomen, 
utan ett tema som upptog allt mer av det politiska intresset i ett 
flertal nationer.489 I internationell jämförelse hade dock antalet 
nyfödda sjunkit dramatiskt i sverige och då frågan uppfattades 
som ett betydande samhällsproblem föranledde den socialpoli-
tiska åtgärder.490 makarnas bok fick stor uppmärksamhet inom 
sverige, där den 1937 hade sålts i 16 000 exemplar, en siffra som 
vanligen inte ens uppnåddes av skönlitteraturen.491 boken fick 
även viss internationell uppmärksamhet, och de följande åren 
översattes den till danska och norska.492 Liksom i fallet med 
”folkhemmet” har också makarna myrdal anklagats av senare 
forskare för att ha anlagt ett alltför starkt uppfostringsperspek-
tiv.493 Emellertid har bland andra sociologen Irene Wennemo 
betonat hur myrdalarna framhöll individens fria val, något som 
bland annat syntes i utformningen av familjestödet.494 Histori-
kern Jay m. Winter har pekat på hur Alva och gunnar myrdal, 
inspirerade av bland andra August bebel, lyckades översätta 
demografisk analys till en politisk strategi. Enligt Winter inne-
bar denna strategi att sAp kunde visa på en patriotism och en 
omsorg om hela nationens framtid, något som uppfattades som 

489. Allan Carlson, The Swedish Experiment in Family Politics : The Myrdals and the Interwar 

Population Crisis, Transaction publishers, new Brunswick, n. J., 1990, s. xiiiff. Se även Ann-
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centralt i en tid där det nationellt enande tilltalet syntes bli allt 
mer framträdande.495

det socialdemokratiska partiet hade tidigare endast haft ett 
politiskt parti till vänster om det egna men sedan hösten 1929 
fanns, förutom det kommunistiska partiet, även ett socialistiskt 
parti att positionera sig mot. sveriges kommunistiska parti hade 
anslutits till komintern medan utbrytarna, de så kallade kil-
bomskommunisterna, sökte en mer nationell inriktning oberoen-
de av moskva.496 Vänsteroppositionens splittring ledde dock till 
att vänsterpartierna blev allt mer marginaliserade i den svenska 
politiken, och i 1932 års andrakammarval fick sAp 41,7 procent 
av rösterna vilket gav dem regeringsmakten.497 genombrottet 
för sAp som regeringsparti kom på våren 1933 då partiet för 
första gången lyckades organisera en ekonomisk uppgörelse i 
riksdagen. I och med att bondeförbundet bröt med de icke-soci-
alistiska partierna kunde sAp behålla den politiska makten och 
organisera alla viktiga riksdagsuppgörelser.498

Socialisering och  
planmässig hushållning 

den ekonomiska depressionen gav bränsle åt kritiken av pri-
vatkapitalismen vilken av sAp betraktades som dess orsak.499 

495. Winter 1988.

496. meurling 1950 ; Sven Rydenfelt, Kommunismen i Sverige, Gleerup, Lund, 1954 ; Jörgen 

Hermansson, Kommunism på svenska? SKP/VPK :s idéutveckling efter Komintern, Skrifter utgiv-
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497. Riksdagsmannavalen 1912–1970.

498. Schüllerqvist 1992. Emellertid framhåller Anders isaksson att kohandeln snarare var en 

vinst för Bondeförbundet än för SAp, se isaksson 2000, s. 261ff.

499. Se till exempel ”Händelser och spörsmål : planhushållning utan socialism?”, Tiden 

2 :1932b, s. 119 ; C. J. Lehman, ”Klasskampen, utsugningen och vår tid”, Tiden 4 :1932, s. 
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detta gjorde att socialiseringsfrågan återigen uppmärksam-
mades inom det socialdemokratiska partiet. under 1930-talets 
inledande hälft utmanades emellertid socialiseringsbegreppet 
av begreppet ”planhushållning”. Frågan om sAp :s förändrade 
strategi, från socialisering till planhushållning, har varit en av 
de mer omdebatterade inom forskningen om socialdemokratisk 
ideologiutveckling. Herbert tingsten har argumenterat för att 
denna förändring bör betraktas som ett övergivande av marxis-
men, medan Leif Lewin hävdat att denna snarare var en vidare-
utveckling av just partiets marxistiska arv.500 

under det tidiga 1930-talet använde ledande socialdemokra-
ter ett språkbruk där ”socialisering” och ”planhushållning” fö-
rekom parallellt. till exempel hävdade per Albin Hansson att 
”socialisering” inte endast innebar ”att samhället skall genom 
därtill lämpade organ övertaga vissa produktiva verksamheter” 
utan att begreppet borde förstås som ett samhälleligt ingripande 
genom ”understöd och kontroll på produktion och handel”.501 
det väsentliga var således inte ägandet utan snarare kontrol-
len, vilket även betonades i Tiden där tidningsmannen Alfred 
Vanner hävdade att : ”det spelar icke så stor roll vem som äger 
produktionsmedlen, som det är viktigt vem som kontrollerar de-
ras användning.”502 Liksom under den föregående fasen ansågs 
något totalt statligt ägande inte vara nödvändigt.503 För att lösa 
den ekonomiska krisen argumenterade sAp för en ”planmässig 

239f ; Frans Severin, ”planhushållning och organ därför”, Tiden 7 :1932, s. 410 ; ”Händelser och 

spörsmål : Kapitalets koncentration”, Tiden 7 :1932a, s. 433f ; Algot Bengtson, ”Klass och folk”, 
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502. Alfred Vanner, ”Engelsk socialism”, Tiden 2 :1930, s. 110. Se även ”in- och utrikes”, Tiden 

4 :1932c, s. 197 ; Henrik petrini, ”Arbetslöshet och samhällssolidaritet”, Tiden 6 :1933, s. 287.

503. Jämför ovan s. 176ff.
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hushållning”, eller ”planhushållning”, vilken skulle innebära 
en statlig kontroll och plan över produktionen.504 ”planhushåll-
ning” användes som motbegrepp till fri konkurrens, och innebar 
således en statligt upprättad plan för såväl produktion som kon-
sumtion. Anders Isaksson har framhållit den österrikiske socia-
listen otto bauers inflytande över sAp :s förflyttade intresse, det 
vill säga från ett statligt ägande av näringslivet till kontroll över 
staten och ekonomin.505

begreppen ”socialisering” och ”planhushållning” betrakta-
des från socialdemokratiskt håll inte som synonyma, men det 
framhölls att de var nära sammanlänkade då de rörde samma 
principiella fråga, det vill säga hur det ekonomiska livet borde 
vara organiserat. till exempel sades ”idén om planhushållning” 
vara ”en i viss mån självständig utvecklingslinje vid sidan av 
socialiseringen”.506 Förhållandet dem emellan förefaller dock 
ha varit något oklart. Ernst Wigforss, som ständigt var en aktiv 
debattör i ekonomiska frågor, hävdade att : ”Idéerna om plan-
mässig hushållning och socialisering gå sålunda jämsides med 
varandra, hur bred marginalen än kan vara för olika uppfattning-
ar om de särskilda praktiska stegen, som skola leda fram mot 
det åsyftade målet.”507 Varken ”den planmässiga hushållningen” 
eller ”socialiseringen” sades vara partiets mål, detta var lik-
som tidigare ”det fullständigt demokratiserade samhället”, och 
i fråga om dess ekonomiska utformning var målet en ”ekono-
misk demokrati”.508 I Ny Tid beskrev per Albin Hansson ”den 
demokratiska ordningen” som motsatsen till ”fåtalsordningen” 

504. Severin 1932, s. 411.

505. isaksson 2000, s. 202.

506. ”in- och utrikes” 1932, s. 196.

507. Ernst Wigforss, ”pånyttfödd kapitalism?”, Tiden 5 :1932b, s. 266f.

508. Se till exempel per Albin Hansson, ”Efter Ådalstragedin : Tal i malmö, juni 1931”, i De

mokrati : Tal och uppsatser, Tiden, Stockholm, 1935b, s. 88.
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och att den förra syftade till att ”samhället skulle blanda sig i en-
skildas förhållanden”. om medborgarna ansåg att det var ”sam-
hällets skyldighet att också på det ekonomiska området skydda 
medborgarnas intressen, värna om det allmännas rätt, se till att 
medlen för folkets försörjning och tryggande användes för sitt 
ändamål” hävdade Hansson att de hade ”på det ekonomiska om-
rådet [ att ] söka de riktigaste och bästa vägarna för dess praktiska 
tillämpning, precis på samma sätt som man gjort ifråga om den 
politiska och den sociala demokratin.”509 genom att återigen 
koppla ”politisk demokrati” och ”social demokrati” till frågor 
om det ekonomiska livet, samtidigt som Hansson ställde upp en 
dikotomi mellan en ”demokratisk ordning” och en ”fåtalsord-
ning”, sattes således demokratibegreppet samman med betydel-
sebegrepp som rättvisa och jämlikhet.510 

den process som gavs namnet ”socialisering” syftade inte 
bara till att realisera det socialistiska och ”demokratiska” sam-
hället, vilka i mångt och mycket uppfattades som ekvivalenta, 
utan även till att lösa sverige ur den ekonomiska kris som lan-
det hamnat i på grund av den allmänna ekonomiska depressio-
nen runtom i världen. socialiseringsbegreppet bar således på 
en tydlig framtidsdimension. ”socialiseringens” första uppgift 
sades vara att ”blåsa nytt liv i det stagnerade näringslivet och 
med hjälp av samhälleliga organ skapa en ny ordning inom 
produktionen.”511 genom att ställa upp detta syfte kunde sAp 
argumentera för att ”nationaliseringen ( förstatligandet ) [ fram-
står ] som både ineffektiv och ofruktbar.”512 Här användes så-
ledes begreppet ”nationalisering” för att beteckna ett förstatli-

509. Ny Tid 6/9 1932.

510. Se också ”partikongressens viktigare beslut : Socialiseringsfrågan”, Tiden 4 :1932d.

511. Algot Bengtson, ”Socialiseringsfrågan”, Tiden 10 :1933b.

512. ibid.
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gande, något som partiet tidigare klassat som ”socialisering”. 
då sAp allt mer avlägsnade sig från tanken på ett totalt statligt 
övertagande av produktionsmedlen förändrades således språk-
bruket. genom att införa nationaliseringsbegreppet kunde ”so-
cialisering” användas i en ny bemärkelse än tidigare. begreppet 
stod inte längre i konflikt med ett privat näringsliv, även om det-
ta kritiserades, utan snarare använde partiet det i sin argumenta-
tion för en planmässig hushållning. det centrala var att en hög 
och effektiv produktion kunde åstadkommas, inte vem som var 
produktionsmedlens ägare.513 

 på 1932 års partikongress föredrogs ”socialisering” framför 
”planhushållning”. bland annat sade partiordförande per Albin 
Hansson att :

den svenska socialdemokratin [ … ] fattar som en sin ofrånkomliga plikt att 

inom vår nationella hushållnings ram, utifrån det svenska samhällets socia-

la struktur, organisera samhällets socialistiska omvandlingsprocess. Härför 

kräves en socialiseringsaktion, vars fullföljande genom växlande förhållan-

den nu bli partiets största, ju väsentligaste uppgift. partikongressen fastslår 

som den svenska socialdemokratins än en gång bekräftade uppfattning, att 

dess socialistiska aktionsprogram måste vila på och genomföras under poli-

tisk, social och ekonomisk demokrati.514

Enligt Hansson var ”socialiseringen” det medel genom vilket 
sAp skulle genomföra socialismen och ”demokratin”. begreppet 

513. Det fanns visserligen borgerliga röster som hävdade att staten inte kunde bedriva affärs-

verksamhet lika lyckosamt som det privata näringslivet, något som avfärdades som ett ”helt god-

tyckligt omdöme”. Einar Eriksson, ”Den svenska s. k. statssocialismen av i dag”, Tiden 5 :1933, s. 

235 ; Karl Fredriksson, ”Kapitalismen i övergångsskede”, Tiden 4 :1934, s. 188f.

514. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti : Kongress, Protokoll från Sveriges socialde

mokratiska arbetarepartis fjortonde kongress i Stockholm den 18–23 mars 1932, Stockholm, 

1932, s. 514.
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”planhushållning” användes inte explicit i talet, men Hanssons 
användning av orden ”vår nationella hushållnings ram” kan ses 
som ett tecken på den linje som partiet sökte. än en gång be-
tonades också vikten av ”politisk, social och ekonomisk demo-
krati”, något som kan förstås i relation till partiets allt tydligare 
avståndstagande från de socialistiska och kommunistiska partier 
som fanns till vänster om sAp.515 till exempel varnade statsrå-
det per Edvin sköld för att en alltför stor rubbning av produk-
tionsapparaten skulle få konsekvenser liknande, vad han kallade, 
”det ryska exemplet”, där den stora majoriteten av folket skulle 
hamna i ”större svårigheter än vad som är nödvändigt.”516 det var 
tydligt att sAp :s inställning till sovjet och kommunismen var 
fortsatt fientlig och att någon influens från denna inte var önsk-
värd. det fanns dock socialdemokrater som varnade för att ”plan-
hushållning” riskerade att bli ett nytt slagord liknande ”indu-
striell demokrati”. Exempelvis framhöll partistyrelsens rickard 
sandler att även ”finansens, kapitalets och trusternas målsmän” 
hade en slags ”planekonomi för vilken de arbeta. och vid sidan 
av en planhushållning av den ryska typen kan det verkligen, gud-
skelov, tänkas en socialistisk, ordnad och planerad ekonomi av 
en helt annan beskaffenhet.”517 ”planhushållning” var därmed ett 
begrepp som kunde användas på många sätt.

delsammanfattning

under 1930-talets första hälft övergav det socialdemokratiska 
partiet tanken på ett statligt övertagande av produktionsmedlen. 

515. För liknande uttalanden, se Ny Tid 3/4 1932 där Hansson talade om ”en fördjupad demo-

kratism inom alla samhällsområden”. Se även Bengtson 1933b.

516. Kongress 1932, s. 441.

517. ibid., s. 430.
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Fortfarande användes ”socialisering”, men sAp :s företrädare ta-
lade också om ”planhushållning” och ”nationalisering” när sam-
hällets ekonomiska utformning diskuterades. genom användan-
det av nationaliseringsbegreppet kunde ”socialisering” bibehållas 
i det socialdemokratiska språkbruket samtidigt som partiet kunde 
distansera sig från tidigare strävanden efter statliga övertaganden. 
Användandet av ”nationalisering” gjorde att sAp :s represent-
anter explicit kunde markera skillnaden mellan partiets mål och 
de tvångsförflyttningar av privategendom som gjorts i sovjetun-
ionen. de senare klassificerades som ”nationalisering” medan den 
socialdemokratiska strävan var att betrakta som ”socialisering”. 
relationen mellan ”socialisering” och ”planhushållning” före-
faller dock ha varit tämligen oklar. de betraktades båda som en 
väg till målet, det vill säga det samhälle där ”demokratin” och so-
cialismen förverkligats. I hög grad kan ”demokratin” sägas ha ut-
gjort länken mellan den utopiska socialismen och de förhållanden 
som förelåg. Inom sAp hördes emellertid röster, däribland rick-
ard sandlers, som påtalade att ”planhushållning” inte var något 
entydigt socialdemokratiskt, utan att också privatkapitalisterna 
kunde använda sig av detta begrepp. detta innebar att sAp var 
tvingat att vara tydligt med begreppsanvändningen om begreppet 
inte skulle bli till ännu ett tomt slagord som ett antal olika grup-
per, från olika ideologiska positioner, skulle kunna använda. sam-
mankopplingen till ”demokrati” gjordes av bland andra per Albin 
Hansson. Hansson hävdade att det i en ”demokratisk ordning” 
var samhällets skyldighet att skydda medborgarnas intressen, inte 
bara politiskt och socialt, utan även på det ekonomiska området. 
Ekonomiska frågor betraktades således fortfarande vara av vikt 
för ”demokratin”, dock tycks det som om kopplingen mellan sam-
hällets ekonomiska struktur och ”demokrati” var svagare än under 
de föregående undersökningsperioderna då partiet allt mer talade 
om dessa ämnen med hjälp av andra ord och begrepp.
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mot våld och diktatur

under 1930-talet började sAp på allvar diskutera frågan om 
diktatur, våld och revolution i relation till ”demokrati”. run-
tom i Europa övergav ett flertal nationer parlamentariska sty-
relseskick och allmänna val till förmån för auktoritära styren. 
särskilt tydlig var trenden i tyskland där nazismen fått allt mer 
inflytande. I Finland hade striderna mellan vänster- och höger-
partier splittrat nationen vilket påkallat sAp :s uppmärksamhet, 
och vikten av en nationell samling tycktes mer akut än någonsin. 
därtill hamnade ämnet på dagordningen efter dödsskjutningar-
na i Ådalen 1931.

En fredlig samhällsutveckling

En av de mer framträdande nationella händelserna under det 
tidiga 1930-talet var skotten i Ådalen i maj 1931. Förloppet i 
Ådalen sprang ur en långdragen konflikt där graningekoncernen 
i Ångermanland sökte reducera de arbetandes löner. samtidigt 
kallade sAF ett antal strejkbrytare till området för att lasta pap-
persmassa. I samband med en demonstration i sandviken avbröts 
strejkbrytarnas arbete, och några av dem utsattes för misshandel 
av de stejkande, vilket gjorde att militära trupper inkallades till 
området. den 14 maj höll svenska transport arbetareförbundet 
ett möte vilket resulterade i ett spontant demonstrationståg mot 
Lunde där strejkbrytarna befann sig. När den ditkommenderade 
millitären, trots anrop, inte lyckades stoppa de demonstrerande 
öppnade de eld, dödade fem personer och sårade ytterligare fem. 
Inom sAp blev händelsen startskottet för debatten om en fredlig 
samhällsutveckling. Historikern roger Johansson har i Kampen 
om historien analyserat en rad samtida skildringar av vad som 
hände i Ådalen i maj 1931. Johansson hävdar att det efter hän-
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delserna fanns sex olika bilder av Ådalen : ”en per albinsk, en 
vänstersocialdemokratisk och kilbomskommunistisk, en kom-
munistisk och delvis syndikalistisk, en frisinnad, en högerin-
riktad och slutligen en extrem högerbild”. den ”per albinska” 
bilden av Ådalen karaktäriserades av ett Ådalen som var resul-
tatet av kommunistisk agitation. den agitatoriska stämning som 
rådde i Ådalen var, för det socialdemokratiska partiet, något som 
hörde 1920-talet till. detta innebar att utomparlamentariska ak-
tioner, till vilka händelserna i Ådalen räknades, betraktades som 
antimoderna och dömda att misslyckas. Enligt Johansson var 
dock striden mellan de olika Ådalsbilderna stundtals så laddad 
att ”Ådalen” i hög grad kan betraktas som ett omstritt begrepp 
under 1930-talet.518 

I ett tal i malmö i juni 1931 hävdade per Albin Hansson att 
”demokrati” hade med ordning och fred att göra. Enligt Hansson 
hade det som skett i Ådalen initierat ”hela frågan om medborga-
rens rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle, och 
demokratisk hänsyn och demokratiskt ansvar, om förutsättning-
arna för lugn och reda och fredlig utveckling.”519 Ett ”demokra-
tiskt samhälle” var således ett som präglades av en fredlig ord-
ning, och det blev än tydligare då Hansson fortsatte med att säga 
att : ”det måste därför alltjämt sägas ifrån, att våld och demokrati 
äro varandras fiender [ … ]. skulle nävrätten tolereras, bleve ord-
nat demokratiskt samhällsliv omöjligt.”520 ”Våld” utgjorde alltså 
ett av ”demokratins” motbegrepp, i ett ”demokratiskt samhälle” 
kunde våldsamheter därför inte accepteras. Hanssons uttalande 
knöt därmed an till tidigare begreppsanvändningar av demokra-

518. Johansson 2001

519. Hansson 1935b, s. 79.

520. ibid., s. 85.
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tibegreppet där tankar om samarbete och solidaritet betonats.521 
I och med det socialdemokratiska partiets inställning till 

våld uppkom frågan hur sverige borde organisera sitt militär-
väsende, eller om något sådant ens borde finnas. I Tiden fram-
fördes den österrikiske politikern otto bauers argument för en 
värnpliktsarmé till skydd för ”demokratin” och mot en ”värvad 
militärmakt”.522 på partikongressen upptog frågan om en mili-
tär avrustning en stor del av tiden, bland annat hävdade gustav 
möller att sverige inte kunde nedrusta då militären utgjorde ett 
skydd för ”den svenska demokratin”.523 det fanns emellertid de 
socialdemokrater som ansåg att ”militär” och ”demokrati” var 
oförenliga storheter varför en nedrustning var nödvändig om 
ett ”demokratiskt samhälle” skulle kunna byggas. på kongres-
sen hävdade Axel Lundqvist, från göteborgs arbetarekommun, 
att ”det enda maktmedel, som vi i sista hand förfoga över till 
värn för demokratin, är arbetarklassens kraft såsom den vikti-
gaste faktorn i produktionsprocessen.”524 En militär rustning 
var därmed, enligt Lundqvist, inte något som kunde skydda 
”demokratin”.525 ”demokrati” var något som hade med fred att 
göra, och då militären sammankopplades med krig, eller i varje 
fall konflikt, ansågs den inte kunna hjälpa eller skydda ”demo-

521. Jämför ovan s. 136ff.

522. nils Andersson, ”Är demokratin i fara i de demokratiska länderna?”, Tiden 10 :1933, s. 458.

523. Kongress 1932, s. 298ff. möller fick bland annat stöd av Tage Erlander, se ibid., s. 326.

524. ibid., s. 321. För liknande uttalanden se till exempel Andersson 1933, s. 487.

525. Till frågan om en militär nedrustning hörde också den om privatband. Sedan 1927 fanns 

till exempel den munckska kåren, en frivilligkår skapad för att skydda Sverige från ett kommunis-

tiskt övertagande. Victor Lundberg, ”modernitet och makt, män och maskingevär : Annotationer i 

text och bild om munckska kåren och den organiserade fascismen i mellankrigstidens Sverige”, i 

magnus Olofsson ( red. ), Arbetarhistoria idag : Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona 

i maj 2007, Centrum för arbetarhistoria, Landskrona, 2009, s. 237–262. Denna fråga var dock 

en där SAp var tämligen samlat till motstånd mot de privata kårerna. Exempelvis deklarerade 

SocialDemokraten att : ”Statsmakten måste sätta stopp för alla väpnade privatband”. Social

Demokraten 23/2 1932.
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kratin”. på kongressen fastslog partistyrelsen att de argument 
som framförts på avrustningens väg, såväl nationellt som inter-
nationellt, under den så kallade Avrustningskonferensen 1932 
i genève, fortfarande var giltiga, och att frågan hur en svensk 
avrustning skulle kunna genomföras borde bli föremål för utred-
ning.526

Fascism, nazism och kommunism

den svenska ”demokratin” diskuterades i relation till de nya 
ideologiska krafter som runtom i världen upprättade olika for-
mer av diktatoriska styren.527 I Tiden försökte Skaraborgarens 
lokalredaktör birger Andersson förklara uppkomsten av dessa 
nya krafter :

de segrande demokratiska idéerna ha med våldsam makt trängt fram i sam-

hällen och stater, och med en naturlags nödvändighet fört med sig en allt 

för hastig ommöblering, som inte alltid kunnat rätt brukas. därigenom ha 

oppositionella fribrytarskaror i utkanterna kunnat föra otyg. detta är demo-

kratins svaghet och dess naturliga följd.528

Enligt Andersson låg det i ”demokratins” natur att den tillät 
dessa ”oppositionella fribrytarskaror”. då ”demokrati” bland 
annat kopplats samman med betydelser som samarbete och öp-

526. Kongress 1932, s. 340ff.

527. För studier av SAp :s utrikespolitik strax före och under andra världskriget, se till exem-

pel Klas Åmark, Makt eller moral : Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk 

utrikes och försvarspolitik 1938–1939, Stockholms universitet, Stockholm, 1973 ; Karl mo-

lin, Försvaret, folkhemmet och demokratin : Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939–1945, 

Allmänna förlaget, Stockholm, 1974 ; Louise Drangel, Den kämpande demokratin : En studie i 

antinazistisk opinionsrörelse 1935–1945, Liber Förlag, Stockholm, 1976.

528. Birger Andersson, ”Demokrati och amerikanisering”, Tiden 4 :1930, s. 252.
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penhet riskerade det samhälle som kunde klassas som ”demo-
kratiskt” att alltför långt acceptera de krafter som kunde leda 
till dess fall. detta påtalades även av Social-Demokratens med-
arbetare Valter Åman som hävdade att : ”risken för demokra-
tin kan bestå däri, att den är alltför tolerant mot dem, som icke 
erkänna den, utan låter den tack vare den demokratiska frihe-
ten, föra en mot demokratin riktad kamp och detta med medel, 
som icke äro strängt demokratiska.” som typexempel framhöll 
Åman tyskland, där nazisterna 1933 lyckats få makten genom 
att ”demokratin alltför länge tolererade de nazistiska och kom-
munistiska våldsmakarnas organisationsverksamhet”.529 det var 
framför allt nazismen som uppfattades som ”demokratins” hot 
men också kommunism och fascism utmålades som fiender till 
ett ”demokratiskt” samhälle. till exempel stod i Tiden att läsa 
att ”kommunism är långt ifrån demokrati”530, och bolsjevismen 
sades vara ett ”förräderi mot demokratins och arbetarklassens 
intressen”531. Vad som betraktades som ”demokratins” fördel, 
det vill säga dess lyhördhet och tolerans var samtidigt dess inne-
boende problem och frågan var huruvida detta även skulle kunna 
drabba ”demokratin” i sverige. 

”demokratins kris” var temat för ett antal böcker som gavs ut 
i början av 1930-talet. två av de mer välbekanta svenska exem-
plen utgör Herbert tingstens Demokratiens seger och kris och 
torgny segerstedts Demokrati och diktatur. Enligt segerstedt, 
som var chefredaktör för Göteborgs Handels- och Sjöfartstid-
ning, hade ”demokratin i dess parlamentariska gestalt” kom-

529. Valter Åman, ”Vad lär oss Tyskland?”, Tiden 4 :1933, s. 189. Se också Alexander Schifrin, 

”Sprängämnen i tysk politik”, Tiden 3 :1932, s. 155.

530. Andersson 1933, s. 486. För liknande uttalanden, se Bengtson 1933a, s. 97.

531. Ny Tid 7/8 1932. Se även Arbetet 2/1 1931 ; SocialDemokraten 6/7 1932, 27/7 1932, 

31/7 1932, 2/8 1932, 9/9 1932.
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mit till korta med sina svårigheter då spänningen mellan olika 
intressegrupper stundtals blev alltför stark. detta resulterade, 
enligt segerstedt, i en omöjlighet att nå ”en samfälld vilja”.532 
tingsten framförde kritik mot att låta ”demokratin” ta sin ut-
gångspunkt i ”folkviljans välde” då detta synsätt även kunde 
legitimera en diktators välde som ”demokratiskt”.533 ”[ m ]an 
kan alltså utan tvivel tala om en demokratiens kris såsom utmär-
kande för det för närvarande författningspolitiska läget.” skrev 
tingsten, och hävdade att det för tillfället fanns en brytning mel-
lan två huvudinriktningar, ”demokratins” och ”diktaturens”.534 
också internationellt diskuterades ”demokratins kris” då ny-
bildade konstitutionella demokratier med allmän rösträtt och 
parlamentarism inte hade lyckats ena nationerna, utan snarare 
splittrade medborgarna mellan olika partier vilket öppnade för 
vad som uppfattades som ”anti-demokratiska” styren. I ungern 
hade mihály károlyis regering störtats 1919 av bolsjeviksym-
patisören béla kun, men redan på hösten samma år hade kun 
förlorat makten till amiral Horthy som etablerat ett auktoritärt 
styre. I portugal hade professor salazar upprättat en diktatorisk 
regim, och 1926 genomförde polen en skarp sväng bort från par-
lamentariskt styre.535 1925 hade den tyske nationalekonomen 
moritz bonn talat om ”den europeiska demokratins kris”.536 En 
ståndpunkt liknande tingstens och segerstedts intogs av den 
tyske filosofen och statsvetaren karl Löwenstein som varnade 
för att ”demokratin” i Europas nationer riskerade att förstöras 

532. Torgny Segerstedt, Demokrati och diktatur, Bonnier, Stockholm, 1933, s. 11.

533. Herbert Tingsten, Demokratiens seger och kris : Den författningspolitiska utvecklingen 

1880–1930, Bonnier, Stockholm, 1933, s. 57.

534. ibid.

535. mazower 2000, s. 17–56.

536. moritz J. Bonn, Die Krisis der europäischen Demokratie, meyer & Jessen, münchen, 1925.
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av ”odemokratiska” krafter.537 Ett annat tämligen klassiskt ex-
empel på temat ”ideologiernas död” utgörs av karl mannheims 
Ideologie and Utopie från 1930, i vilken mannheim hävdade 
att ideologierna, eller i hans terminologi ”utopiformerna”, inte 
längre bekämpade varandra utan snarare konkurrerade i termer 
av teknisk-praktiska former.538 

på 1932 års partikongress uttryckte per Albin Hansson sin 
tacksamhet till de tyska socialdemokraterna som ”föra en kamp 
icke blott för den tyska demokratin, utan också en kamp för de-
mokratin över huvud taget och för freden i Europa [ … ].” 539 den 
tyska nazismen och dess diktatoriska styre betraktades således 
som ”demokratins” anti-tes, och Hansson fortsatte med att be-
fästa ”demokratin” inom socialdemokratin : ”överallt bildar 
socialdemokratin kärnan i försvaret mot diktatursträvandena av 
vad art de må vara.”540 ”demokratins” inre problem, det vill säga 
dess tolerans mot motståndare, diskuterades också på kongres-
sen där Hansson hävdade att detta även skulle kunna orsaka pro-
blem i sverige. dock argumenterade Hansson för att den enda 

537. Karl Loewenstein, ”Legislative Control of political Extremism in European Democracies 

i”, Columbia Law Review 38/4 :1938a ; Karl Loewenstein, ”Legislative Control of political Ex-

tremism in European Democracies ii”, Columbia Law Review 38/5 :1938b. Se även Karl Loew-

enstein, ”Autocracy versus Democracy in Contemporary Europe”, American Political Science 

Review 29/4 :1935.

538. Karl mannheim, Ideology and Utopia : An Introduction to the Sociology of Knowledge, 

Kessinger publishing, Whitefish, 2009. För liknande exempel, se Thomas Humphrey marshall, 

”Citizenship and Social Class”, i Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge, 

1950 ; Bell 1960 ; Seymour martin Lipset, Den politiska människan : Studier i politikens soci

ologi, Aldus/Bonnier, Stockholm, 1966. Jämför Rolf Torstendahl ”Historikerna inför ideologierna”, 

Scandia 33/2 :1967 ; Juan J. Linz & Alfred Stepan ( red. ), The Breakdown of Democratic Re

gimes : Europe, Johns Hopkins University press, Baltimore, 1978 ; Bracher 1985 ; Joris Gijsen-

bergh, Saskia Hollander, Wim de Jong & Tim Houwen ( red. ), Creative Crises of Democracy, 

peter Lang, Bryssel, 2011.

539. Kongress 1932, s. 5.

540. ibid.
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lösningen på problemet var att fortsätta med vad som kallades 
en ”fredlig ordning” för det samhälleliga arbetet.541 de hot ett 
”demokratiskt” samhälle upplevdes ha, det vill säga de motbe-
grepp som sattes upp i relation till demokratibegreppet, ansågs 
inte kunna lösas genom en förändrad syn på vad ”demokrati” 
var, utan i stället genom en fortsatt argumentation för de värden 
som ”demokrati” stod för, det vill säga öppenhet och gemen-
skap. Hansson fortsatte denna argumentation då han i en artikel, 
skriven tillsammans med gustav möller, hävdade att : ”Endast 
på den fredliga utvecklingens väg kan det demokratiska samhäl-
let byggas starkt och fritt.”542 ”demokrati” hade klart och tydligt 
med fred att göra och de ”demokratiska” ideal om samarbete 
och solidaritet över klassgränserna som partiet tidigare betonat 
genomsyrade även demokratibegreppet när det gällde hot från 
diktatursträvanden. genom att fortsätta med en öppen dialog an-
sågs diktaturens krafter kunna hindras.543

delsammanfattning

under 1930-talets första hälft började sAp i betydligt högre 
grad än tidigare att diskutera hot mot ”demokratin”. 1920- talets 
svenska socialdemokrati hade framför allt uppfattat kommunis-
men som det främsta hotet mot ”demokratin” i sverige, medan 
borgerligheten betraktades som motståndare till den utvidgn-
ing av ”demokratin” som sAp eftersträvade. demokratibegrep-
pet sattes under 1390-talets inledning i samband med fred och 

541. ibid., s. 6.

542. Ny Tid 7/8 1932.

543. Andersson 1933, s. 487 ; Åman 1933, s. 190. Också högerns Arvid Lindman gjorde ut-

talanden mot den tyska nazismen, men som Rolf Torstendahl påpekat innebar avståndstagandet 

från nazismen inte att ”demokrati” uppfattades som ett honnörsord. Torstendahl 1969, s. 97.
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fredlig utveckling. detta hade förvisso betonats tidigare i form 
av samarbete och gemenskap, till exempel när driftsråd diskuter-
ats i termer av ”industriell demokrati”, men under intryck av de 
stora samhällsförändringar som pågick i Europa tycktes behovet 
att förstärka detta vara större än någonsin. Ett ”demo kratiskt 
samhälle” ansågs vara ett ordnat samhälle där lugn och reda råd-
de, och ”våld” och ”revolution” uppfattades som ”demokratins” 
motbegrepp. detta var även fallet då nazism,  fascism och kom-
munism diskuterades. det var tydligt att ingen av dessa ideolo-
gier uppfattades som ”demokratiska” av det socialdemokratiska 
partiet, men samtidigt påtalades det att de tilläts av ”demokra-
tin”. I och med betonandet av fred hamnade frågan om militär-
väsendet på dagordningen. principiellt var sAp för en nedrust-
ning, men erfarenheterna av händelseförloppet i tyskland, där 
nazistpartiet gripit makten 1933, väckte frågan om en militär 
styrka inte behövdes för att försvara den svenska ”demokratin”. 
ur de ovanstående exemplen förefaller det som om demokratibe-
greppet i hög grad definierades utifrån dess motbegrepp, det vill 
säga vad ”demokrati” inte var. detta skiljer socialdemokratiska 
användningar av ”demokrati” från föregående undersökningspe-
rioder där partiet argumenterat för nya betydelsebegrepp till det 
semantiska fältet.

Frihet i folkhemmet

Liksom under 1920-talet fortsatte tongivande socialdemokrater 
under 1930-talets inledande hälft att argumentera för en bredd-
ning av ”demokratin” i termer av bättre levnadsvillkor för med-
borgarna. då internationella händelseförlopp satt ljuset på vad 
som uppfattades som hotbilder mot ”demokratin” tycktes det 
vara av största vikt att betona det socialdemokratiska partiets 
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positiva inställning till densamma. I sitt förstamajtal i stock-
holm 1930 hävdade per Albin Hansson att : 

det har ofta sett ut, som om de demokratiska krafterna efter den allmänna 

rösträttens erövring tyckt sig ha råd att dela upp sig, att skjuta i förgrunden 

det skiljande och envisas på särintressena till förfång för det allmänna de-

mokratiseringsarbetet. till dels har det nog också varit så att vissa av den 

politiska demokratins ivriga förkämpar icke haft något sinne för social och 

ekonomisk demokrati ; de har velat slå sig till ro med att man kommit innan-

för murarna och inte brytt sig om att hjälpa till med att göra det drägligare 

att leva i huset.544

med huset som metafor argumenterade Hansson för att sAp 
arbetade för en ”allmän demokratisering” medan partiets me-
ningsmotståndare nöjde sig med att ”komma innanför murarna”. 
de senare ansåg att den allmänna och lika rösträtten var det sista 
steget för ”samhällets demokratisering” medan det socialdemo-
kratiska partiet arbetade för något mer, det vill säga för ”social 
demokrati” och ”ekonomisk demokrati”.545 I citatet ovan använ-
de således Hansson, om än implicit, den distinktion som sAp 
tidigare upprättat mellan partiets ”hela demokrati” och ”bor-
gerlig halv demokrati”.546 ”social demokrati” och ”ekonomisk 
demokrati” hade, enligt Hansson, med medborgarnas livsvillkor 
att göra, det handlade om att ge dem ett ”drägligare liv i huset”, 
det vill säga samhället. Huset som metafor för samhället hade 
tidigare etablerats genom användandet av folkhemsbegreppet.547 

544. per Albin Hansson, ”En stark folklig politik : 1 :a maj-tal Stockholm, 1930”, i Demokrati : Tal 

och uppsatser, Tiden, Stockholm, 1935c, s. 68.

545. Se även SocialDemokraten 4/11 1934.

546. Jämför ovan s. 93f.

547. Se ovan s. 157ff.
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genom att återigen använda denna liknelse betonades partiets 
strävan efter att vara ett parti för hela folket, inte endast arbe-
tarnas parti. I öppningstalet vid 1932 års partikongress påtalade 
Hansson åter hur det socialdemokratiska partiet värnade om 
”demokratin”. Enligt Hansson var ”demokratins princip livs-
luften, den enda ordning, varunder dess ideal kunna i anda och 
sanning förverkligas, det enda sättet för likaberättigade och fria 
människor att föra den samhälleliga samlevnaden.”548 ”demo-
krati” betecknade därmed en ordning där likaberättigade och 
fria människor skulle leva tillsammans. 

Frihet, jämlikhet och kompromiss

Ett av de begrepp som av sAp ofta knöts till ”demokrati” var 
”jämlikhet”, men under 1930-talets början betonade partiet 
även ”frihet”. trots att ”frihet” tidigare funnits som ett centralt 
betydelsebegrepp inom det socialdemokratiska språkbruket 
uppfattades det traditionellt som ett liberalt begrepp. socialde-
mokratin ansågs snarare sätta ”jämlikheten” främst.549 I Tiden 
skrev Arbetarbladets redaktionssekreterare Erik törnfelt att : 
”demokrati utan frihet är otänkbar.”550 ”demokrati” och frihet 
var således två begrepp som var nära förbundna, där det senare 
utgjorde en nödvändig del hos det förra. de ”friheter” törnfelt 
åsyftade benämndes som ”medborgerliga friheter” till vilka 
han bland annat räknade ”religionsfrihet : tryck-, yttrande- och 
församlingsfrihet.”551 utan dessa skulle ett samhälle inte kun-

548. Kongress 1932, s. 6. För liknande uttalanden, se till exempel per Albin Hansson, ”De-

mokrati eller diktatur : Filmtal 1933”, i Demokrati : Tal och uppsatser, Tiden, Stockholm, 1935a.

549. Jämför ovan s. 136ff.

550. Erik Törnfelt, ”Friheten”, Tiden 11 :1934, s. 522.

551. ibid., s. 521.
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na betraktas som ”demokratiskt”. dock framhöll han att ”fri-
het” inte var detsamma som ”demokrati”. som exempel pekade 
törnfelt på hur arbetarna tidigare varit ”fria” samtidigt som de 
utestängdes från politiska val genom inkomst- och skattestreck. 
”det ger ett egendomligt perspektiv att se tillbaka på den tiden 
och observera, att trots frånvaron av verklig demokrati rådde 
praktiskt taget samma frihet som nu.”552 de ”friheter” som törn-
felt räknade upp utgjorde alltså nyckelkomponenter i det demo-
kratibegrepp som åsyftades, de var nödvändiga delar men inte 
tillräckliga för att på egen hand definiera demokratibegreppet.553 

sedan tidigare utgjorde jämlikhet en central del i det social-
demokratiska partiets demokratibegrepp. som visats i det före-
gående hade sAp gått från att argumentera för mer jämlikhet till 
att i allt högre grad söka en total utjämning, framför allt i eko-
nomiskt avseende.554 I samband med att partiet allt mer började 
tala om vikten av frihet kom dock även jämlikhetsbegreppet att 
diskuteras mer ingående, och frågan var hur detta begrepp borde 
förstås. I Värmlands Folkblad hävdade per Albin Hansson 1930 
att : ”Jämlikhet betyder inte, att alla skola ha lika kläder, lika lön 
o. s. v. Jämlikhet är inte detsamma som jämnstrukenhet utan är 
samma rätt för varje nyttig samhällsmedborgare.”555 Hansson 
tog således avstånd från den utjämningstanke som bland annat 
präglat partiets arvsskattemotion 1928.556 Visserligen framhölls 
det att egendomen var att betrakta som ett lån av samhället, men 

552. ibid., s. 521f.

553. Därtill betonade Törnfelt att ”frihet” inte var detsamma som rätten att göra vad som helst 

utan att det också handlade om respekten för andras ”frihet”. ”Frihet” var alltså inte något ab-

solut eller ovillkorligt utan begränsades av det sociala medborgarskapet. ibid., s. 523. Se även 

Otto R. Wangson, ”Ärekränkning och yttrandefrihet”, Tiden 5 :1931, s. 284.

554. Se ovan s. 186f.

555. Värmlands Folkblad 24/11 1930.

556. Jämför ovan s. 179ff.
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att partiet inte längre hade något krav på en absolut likhet med-
borgarna emellan.557 

sedan partiets företrädare börjat använda folkhemsbegreppet 
hade begrepp som ”samarbete” och ”gemenskap” betonats i allt 
högre grad. sAp :s språkbruk utvecklades från en klasskampsre-
torik till ett tilltal som byggde på folklig gemenskap.558 denna 
tendens förstärktes under 1930-talets inledning då sAp, som vi-
sats ovan, inte längre sökte en ”absolut frihet” eller ”total jäm-
likhet”, utan snarare betonade nödvändigheten av kompromis-
ser i det ”demokratiska” samhället. till exempel hävdade per 
Albin Hansson att ett ”demokratiskt samhällsbyggande” krävde 
ett samordnande av intressen samt en samverkan där ”klass-, 
grupp- och partiintressena inordnades under [ … ] de allmänna 
intressena.”559 Vidare argumenterade Hansson för att det var 
sAp som sökte denna ”demokratiska samverkan” medan hö-
gerns politik ledde till nationell splittring.560 Återigen lansera-
des således sAp som det parti som stod för ”demokratin”. Jour-
nalisten, och vid tiden sAp :s tillfällige partisekreterare, rickard 
Lindström skrev 1932 Om kompromiss där det hävdades att :

demokratins samhälle är kompromissens samhälle framför alla andra sam-

hällen. demokratin är för sitt liv beroende av kompromissen. I själva dess 

grundtanke ligger kompromissen. Ju mer medveten kompromissvilja det 

finns, desto lättare fungerar det demokratiska samhället. demokratins full-

ändning både beträffande teknik och innehåll är det samma som fulländ-

ning av kompromissens konst.561

557. Se till exempel Hansson 1935c, s. 76.

558. Se ovan s. 157ff.

559. SocialDemokraten 13/4 1934.

560. SocialDemokraten 15/7 1934. Emellertid hävdade högern att just samarbete var en cen-

tral del av partiets förståelse av ”demokrati”. Torstendahl 1969, s. 96f.

561. Rickard Lindström, Om kompromiss : Reflexioner om människan och nutiden, Koopera-
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Enligt Lindström utgjorde kompromiss en nödvändig del av 
”demokrati”. ”kompromiss” definierades som ”en överens-
kommelse mellan olika parter, enskilda eller grupper, varvid 
dessa genom ömsesidiga eftergifter förena sig om ett avgörande 
i en fråga, i vilken de haft olika meningar eller önskemål.”562 
”kompromiss” förefaller alltså ha handlat om en syntes mellan 
två teser där själva sammanblandningen av dessa var resultatet. 
kompromissens roll i en ”demokrati” var till exempel den som 
uppträdde i form av riksdagens sammansättning efter de poli-
tiska valen, det var en blandning av alla befintliga åsikter. Enligt 
Lindström borde den princip som benämndes som ”kompro-
miss” även styra resten av samhället och de beslut som fattades 
angående detsamma. utan denna anpassning skulle ett ”hygg-
ligt samhällsliv”, enligt Lindström, vara en omöjlighet.563 även 
om kompromiss och konsensus inte är samma sak, tycks ändå 
något av det konsensusideal som tidigare betonats som en cen-
tral del i den socialdemokratiska demokratiuppfattningen kunna 
skönjas.564 Kompromiss blev också en central egenskap hos fri-
hetsbegreppet. I Social-Demokraten formulerade Lindström det 
som att ”den demokratiska socialismens” uppfattning var : ”så 
mycken individuell frihet som är möjligt inom ramen av sam-
hällets myndighet att i den allmänna välfärdens syfte samordna 
de olika individernas frihet.”565 I ett ”demokratiskt” samhälle 
kunde någon absolut frihet inte existera, det som krävdes var en 

tiva förbundet, Stockholm, 1938, s. 26. För liknande uttalanden, se till exempel per Albin Hans-

sons tal i Grävnäs och Kungälv 1932, återgivet i SocialDemokraten 1/8 1932.

562. Lindström 1938, s. 9.

563. ibid., s. 15.

564. Jämför ovan s. 133.

565. manuskript & Ledarartiklar av Rickard Lindström i SocialDemokraten 1934. Arbetarrörelsens 

arkiv och bibliotek ( ARAB ), Arkivnr. 368 Rickard Lindströms arkiv, volym 2. För liknande uttalanden, 

se till exempel Rickard Sandlers uttalande på partikongressen 1932. Kongress 1932, s. 431.
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kompromissad frihet där varje individ tog hänsyn till andra med-
borgare och till det allmännas väl. genom att kombinera begrep-
pen ”frihet” och ”jämlikhet” upprättades i Tiden begreppet ”den 
sociala friheten” av den socialdemokratiske nykterhetsmannen 
otto Wangson. Wangson använde begreppet som motsats till det 
liberala frihetsbegreppet som karaktäriserades med orden ”indi-
videns oinskränkta frihet att förtrycka och utsuga den andre”.566 
”den sociala friheten” var således en ”frihet” som var jämnt för-
delad mellan medborgarna och resulterade i en kompromissad 
och jämlik mängd frihet medborgarna emellan. 

socialpolitik

de abstrakta socialdemokratiska diskussionerna kring begrep-
pen ”frihet”, ”jämlikhet” och ”kompromiss” fick sitt konkreta 
uttryck i de socialpolitiska reformer som sAp sökte åstadkom-
ma under första hälften av 1930-talet. I Tiden hävdades social-
politiken vara en strävan mot ”social harmoni”, vilket förstods 
som en ordning där ”social frihet” rådde.567 trots att undervis-
ningsväsendet hade genomgått en förändring, i och med 1927 
års skolreform, fortsatte det socialdemokratiska partiet att ar-
gumentera för att skolan ännu inte hade ”demokratiserats” till-
räckligt.568 det bör dock framhållas att dessa inlägg framför allt 
rörde längden på den obligatoriska folkskolan. det var alltså en 
fråga av praktisk natur snarare än en principfråga.

Inför valet till andra kammaren 1930 lanserade sAp ett valpro-
gram fyllt av socialpolitiska reformer, däribland krav på obliga-

566. Otto R. Wangson, ”Kvinnan och arbetet i”, Tiden 8 :1932. För liknande uttalanden, se till 

exempel SocialDemokraten 3/8 1932 ; petrini 1933 ; Törnfelt 1934.

567. Ernst Jungen, ”Socialpolitik och socialism”, Tiden 8 :1931.

568. Se till exempel Conrad Jonsson, ”Demokrati och folkskolan”, Tiden 4 :1931.
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torisk arbetslöshetsförsäkring, införandet av offentliga produk-
tiva arbeten i stället för nödhjälpsarbeten, pensionsförsäkring, 
sjukförsäkring och moderskapsförsäkring. som en kommentar 
till programmet hävdade partiledare per Albin Hansson att detta 
var en strävan efter ”demokrati även på de sociala och ekono-
miska områdena [ … ]. det representerar en framflyttning av po-
sitionerna, ett steg på vägen mot det demokratiska folkhemmet, 
där folket självt fullt ut skall ordna för sin trivsel, sitt välstånd, 
sin lycka.”569 reformerna sammankopplades således med ”de-
mokrati” och ”folkhem”. genom partiets tidigare uttalanden, att 
egendomen var ett lån av samhället och att den enda vägen till 
ett ”demokratiskt samhälle” var genom kompromisser570, kunde 
en utökad socialpolitik motiveras som en ”demokratisk” politik. 

Arbetslöshetsförsäkring och kohandel

En av de viktigare frågorna för sAp under 1930-talets första 
år gällde obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. I valrörelsen 
1932 hade detta, tillsammans med åtgärder mot arbetslösheten 
i form av offentliga arbeten, varit ett av de mer centrala kra-
ven från socialdemokratiskt håll. I Social-Demokraten skrev 
per Albin Hansson och gustav möller, som representanter för 
partistyrelsen, att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring var 
ett nödvändigt inslag i ”det demokratiska samhällets sociala 
omvårdnad”.571 När partiet lade fram en riksdagsmotion om ar-
betslöshetsförsäkring hade dock kravet på dess obligatorium fått 
stå tillbaka. Visserligen framhölls att det från socialdemokratiskt 
håll föredrogs en obligatorisk försäkring, men att sAp av prag-

569. per Albin Hansson, Ett demokratiskt framstegsprogram, Tiden, Stockholm, 1930, s. 23.

570. Jämför ovan s. 216f.

571. SocialDemokraten 3/8 1932.
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matiska skäl, då ett sådant förslag inte ansågs kunna få majo-
ritet, kunde nöja sig med en frivillig försäkring.572 Frågan om 
arbetslöshetsförsäkringen kom att diskuteras vid den uppgörelse 
som sAp nådde med bondeförbundet 1933.

Efter att sAp i 1932 års andrakammarval fått 41,7 procent av 
rösterna hade partiet kunnat bilda regering, men det var en reger-
ing i minoritet, och frågan var hur den krispolitik som förordades 
skulle kunna få majoritet i riksdagen. Inom jordbruket fanns en 
pågående kris och efter att högern, bondeförbundet och de frisin-
nade genomfört omfattande regleringar på området fanns nu i riks-
dagen principiellt tre borgerliga partier som accepterade en stats-
interventionistisk politik. Efter att ha förhandlat med de frisinnade 
utan framgång sökte sAp ett samarbete med bondeförbundet. I 
maj 1933 nåddes den överenskommelse som kom att kallas ko-
handeln, vilken innebar att regeringen Hansson accepterade ytter-
ligare jordbruksregleringar samtidigt som sAp fick i genom sina 
anslag till arbetslöshetens bekämpande. sAp fick dock avstå från 
kravet på en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, i stället förorda-
des en frivillig, statlig arbetslöshetsförsäkring som skulle handhas 
av arbetslöshetskassor. samtidigt anslöt en tredjedel av den frisin-
nade riksdagsgruppen sig till uppgörelsen vilket gav den majoritet 
i riksdagen.573 I Social-Demokraten kommenterades uppgörelsen 
med bondeförbundet likväl i positiva tongångar, och avsteget från 
en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring betraktades inte som nå-
got misslyckande. I stället ansåg tidningen att uppgörelsen var att 
betrakta som ”en seger för demokratin”.574 

En av förklaringarna till krisuppgörelsen var att partistruk-
turerna förändrats så att den borgerliga samlingen inte längre 

572. motion nr. 188 i FK 1932 ; motion nr. 279 i AK 1932 ( likalydande ).

573. Hadenius et al. 1991, s. 118ff ; möller 2004, s. 121ff ; Hadenius 2008, s. 60ff.

574. SocialDemokraten 28–30/5 1933.
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var lika stabil. Historikern bengt schüllerqvist har även pekat 
på hur sAp :s allt mer uttalade antikommunism var en förutsätt-
ning för att uppgörelsen skulle kunna genomföras. schüllerqvist 
hävdar att detta gjorde att det socialdemokratiska partiet uppfat-
tades som rumsrent i borgerliga kretsar vilket legitimerade ett 
samarbete med partiet.575 dessutom hade sAp :s vänsterfrak-
tion försvagats kraftigt. som Anders Isaksson har beskrivit det 
försvann inte gruppen, men den ”var reducerad till en högljudd 
gerillagrupp utan avgörande inflytande.” 576 Isaksson framhål-
ler också hur uppgörelsen befäste den ökade pragmatism som 
fanns inom det socialdemokratiska partiet, en process som, en-
ligt Isaksson, påbörjats redan under 1910-talet och som präg-
lat partiets politik under 1920-talet.577 socialdemokraternas 
överenskommelse med bondeförbundet skedde i en tid där det 
danska socialdemokratiet, under ledning av thorvald stauning, 
hade regerat tillsammans med radikale Venstre sedan 1929, och 
där den brittiske Labourledaren ramsay macdonald 1931 hade 
bildat regering med de konservativa, något som fördömts av 
 socialistinternationalen. Emellertid innebar Labours samarbete 
inte någon större försvagning av partiet i det efterföljande valet 
vilket sände en signal om att samarbeten med icke-socialistiska 
partier kunde gynna socialdemokraterna.578

delsammanfattning

under början av 1930-talet fortsatte sAp att använda den hus-
metafor som per Albin Hansson utnyttjade i form av ”folkhem-

575. Schüllerqvist 1992.

576. isaksson 2000, s. 149.

577. isaksson 1996, s. 21.

578. Se isaksson 2000, s. 202f.
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met”. det socialdemokratiska partiets arbete och argumentation 
för en ”fortsatt demokratisering” sades handla om att skapa ett 
drägligt liv innanför husets murar. genom att använda huset 
och dess murar som metaforer kunde partiet anknyta till den 
distinktion som etablerats mellan den egna ”hela demokratin” 
och en ”borgerlig halv demokrati”. under perioden blev begrep-
pen ”frihet”, ”jämlikhet” och ”kompromiss” centrala i det so-
cialdemokratiska språkbruket. ”Jämlikhet” var ett traditionellt 
socialdemokratiskt begrepp, men under det tidiga 1930-talet 
tycktes det som om den tanke om total utjämning, som präglat 
partiets arvsskattemotion 1928, var bortblåst, i stället under-
ströks att ”jämlikhet” inte var detsamma som jämnstrukenhet. 
under perioden sattes begreppet i relation till ”frihet” på ett ty-
dligare vis än innan. sAp :s representanter införde ”den sociala 
friheten” vilket var ett begrepp där ”frihet” och ”jämlikhet” före-
nades. till frihetsbegreppet knöts en rad medborgerliga friheter, 
bland annat religionsfrihet och yttrandefrihet. dessa sades vara 
centrala inslag i en ”demokrati”, och de utgjorde således nyck-
elkomponenter i det socialdemokratiska demokratibegreppet 
under föreliggande period. de var nödvändiga inslag, men inte 
tillräckliga för att på egen hand definiera det demokratibegrepp 
som sAp använde sig av i debatterna. till det semantiska fältet 
kring ”demokrati” knöts även betydelsebegreppet kompromiss, 
och rickard Lindström hävdade att ”kompromiss” utgjorde en 
nödvändig del av ”demokrati”. ”kompromiss” syntes också i det 
socialdemokratiska frihetsbegreppet då detta var en ”kompro-
miss” av ”frihet” och ”jämlikhet”, där ”jämlikheten” begränsade 
”friheten” då den skulle vara ”jämlikt fördelad”. dessa tämli-
gen abstrakta debatter fick praktisk tillämpning i de socialpo-
litiska reformer som det socialdemokratiska partiet lanserade 
under första hälften av 1930-talet. den socialdemokratiska 
uppfattning en om ”den sociala friheten” kan i hög grad sägas 
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ha varit vad som motiverade dessa reformer. det samhälle som 
sAp eftersträvade var ett där hänsyn togs till det gemensammas 
bästa, och således kunde ingen enskild individ hävda sin över-
lägsna ”frihet” eller rätt. Var och en skulle kompromissa och ge 
avkall på vad som behövdes för att försäkra en ”medborgerlig 
frihet” och ”demokrati”. 

Sammanfattande analys

det tidiga 1930-talet innebar att auktoritära ideologier som na-
zism, fascism och kommunism på allvar började diskuteras och 
betraktas som ett hot mot sverige och den svenska ”demokratin”. 
mot bakgrund av nazisternas framfart i tyskland, och det spända 
läget i Finland där politiska grupperingar periodvis utkämpade 
hårda strider, betonade den svenska socialdemokratin vikten av 
att ”demokratin” i sverige bevarades. ”demokrati” sades vara 
fredens och samförståndets väg där egenskaper som ordning och 
lugn betonades. det fanns också nationella faktorer som gjorde 
att ”demokrati” sattes i samband med fred och samförstånd. Efter 
händelserna i Ådalen 1931 markerade ledande socialdemokrater 
tydligt vikten av fred för en ”demokratisk utveckling”. ”Våld” 
och ”revolution” var därmed ”demokratins” motbegrepp. tidi-
gare hade det socialdemokratiska partiet ständigt argumenterat 
för de nya betydelsebegrepp som tillfördes demokratibegreppets 
semantiska fält, men under det tidiga 1930-talet förefaller det 
snarare som om ”demokrati” definierades genom motbegrep-
pen. under intryck av yttre hotbilder mot ”demokratin” avsmal-
nades begreppet till att markera skillnaden mot diktaturer och 
auktoritära styren. ”demokrati” stod för dess motsats, men vad 
mer begreppet betydde förblev ofta outsagt. sAp hävdade att 
framväxten av ”icke-demokratiska” ideologier gjorts möjlig 
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av den ”demokratisering” som skett runtom i Europa. Vad som 
uppfattades som ”demokratins förtjänster” var samtidigt dess 
inneboende problem, den ”demokratiska” staten ansågs vara 
alltför tillåtande mot meningsmotståndare. ”demokratin” tillät 
olika åsikter att diskutera fritt, den kvävde inte ens ”anti-demo-
kratiska” röster då detta skulle göra den ”odemokratisk”. 

I början av 1930-talet återkom begreppet ”socialisering” 
inom det socialdemokratiska språkbruket, men nu tillsam-
mans med ”planhushållning” eller ”planmässig hushållning”. 
När den ekonomiska depressionen nått sverige, och då Ivar 
kreuger, som vid tiden framstod som den svenska kapitalismens 
portalfigur, begått självmord i samband med att kreugerkon-
cernen gått under, fanns nytt utrymme för kritik mot privatka-
pitalismen. sAp :s företrädare argumenterade för att endast ”en 
planerad ekonomi” kunde ta sverige ur krisen, och att det i en 
”demokratisk ordning” var samhällets skyldighet att skydda 
medborgarnas intressen även ekonomiskt. Frågan om produk-
tionens planering betraktades således av sAp som en fråga av 
vikt för ”demokrati”. tidigare hade ”socialisering” gått från att 
innebära ett statligt övertagande av produktionsmedlen till att 
signalera ett arbetarinflytande inom industrins ledning. under 
det tidiga 1930-talet kom dock betydelsen statligt övertagande 
att tillskrivas begreppet ”nationalisering” medan ”socialisering” 
rörde kontrollen över produktionen. genom att använda nation-
aliseringsbegreppet kunde sAp behålla det tidigare problema-
tiska socialiseringsbegreppet samtidigt som partiet kunde avföra 
all kritik kring ett statligt rikedomssamlande eller avskaffande 
av den privata äganderätten. Frågan om arbetarinflytande hade 
emellertid fått ge plats åt tanken om ett statligt inflytande över 
produktionens planering, det vill säga en ”planhushållning”. be-
greppet ”planhushållning” var dock ett begrepp som inte bara 
det socialdemokratiska partiet kunde nyttja, och som bland an-
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dra rickard sandler påpekade hade även kapitalisterna en plan 
för sin produktion.

tre begrepp som under 1930-talets första hälft var centrala i 
den socialdemokratiska debatten om ”demokratiska rättigheter” 
var frihet, jämlikhet och kompromiss. per Albin Hansson fort-
satte att använda den husmetafor som han lanserat i och med 
folkhemsbegreppet. Enligt Hansson var det arbetet inom hem-
mets väggar som skilde den socialdemokratiska ”hela demokra-
tin” mot den ”borgerliga halva demokratin”. Återigen användes 
således distinktionen hel-halv som ett sätt att markera skillnaden 
mellan socialdemokratins ”demokrati” och den som ansågs fin-
nas hos de borgerliga partierna. Jämlikhetsbegreppet hade tidi-
gare varit ett av de mer centrala för demokratibegreppet, men 
under denna tidsperiod sattes det samman med frihetsbegreppet 
för att markera skillnaden mellan den socialdemokratiska ”fri-
heten” och den liberala. den totala utjämning som partiet talat 
om under slutet av 1920-talet, det vill säga i samband med dess 
arvsskattemotion, var bortblåst och i stället betonades det att 
”jämlikhet” inte skulle förstås som exakt likhet. snarare hand-
lade det, liksom under det tidiga 1920-talet, om mer jämlika 
villkor, till bland annat ”frihet”. För att positionera det egna fri-
hetsbegreppet mot liberalernas använde socialdemokratiska de-
battörer begreppet ”den sociala friheten”, vilket var ett begrepp 
där det liberala frihetsbegreppet kompromissade med det so-
cialdemokratiska jämlikhetsbegreppet. till ”frihet” knöts en rad 
medborgerliga rättigheter, som till exempel tryck- och yttran-
defrihet, vilka sades vara nödvändiga inslag i en ”demokrati”. 
Den sociala friheten utgjorde alltså en nyckelkomponent i det 
demokratibegrepp som sAp använde i talet om medborgerliga 
rättigheter under det tidiga 1930-talet. det var en nödvändig 
del, men kunde inte på egen hand definiera allt vad ”demokrati” 
inbegrep, inte ens tillsammans med ”jämlikhet”. även kompro-
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missbegreppet blev en av demokratibegreppets nyckelkompo-
nenter då kompromiss sades vara ett centralt inslag i ett ”demok-
ratiskt samhälle”. diskussionerna om ”frihet”, ”jämlikhet” och 
”kompromiss” kom att få konkret tillämpning i de socialpolitis-
ka reformer som det socialdemokratiska partiet lanserade under 
början av 1930-talet. genom att hävda att det i ett ”demokratiskt 
samhälle” krävdes att medborgarna hade en social frihet, vilken 
krävde kompromisser och hänsyn, kunde reformerna motiveras 
som ”demokratiska”. 

de nyckelkomponenter som framträder ur det socialdemo-
kratiska demokratibegreppet under 1930-talets första hälft är 
således fred, samförstånd, frihet, jämlikhet och kompromiss, men 
även begreppen ”socialisering” och ”planhushållning” var nära 
sammankopplade med ”demokrati”. tidigare nyckelkompo-
nenter som till exempel delaktighet var tämligen avlägsna under 
föreliggande tidsperiod, även om delaktighet i politiska beslut 
fortsatt var av central betydelse för ”politisk demokrati”. genom 
införandet av folkhemsbegreppet uppfattades ”demokrati” allt 
mer som något som gavs ovanifrån, från staten till medborgarna. 
det kan här tyckas uppstå en viss diskrepans mellan ”demokra-
ti”, i termer av folkstyre, och ”folkhemsbyggande”, och den soci-
ala ingenjörskonst som kom med den senare strävan. denna kan 
dock förstås i ljuset av partiets tidigare demokratibegrepp. där 
”industriell demokrati” under 1920-talet varit något som skulle 
skapas på arbetsplatsen genom de arbetande, var ”ekonomisk 
demokrati”, förstått som ekonomisk utjämning eller ekonomiskt 
medbestämmande, något som gavs från staten till medborgarna. 
det socialdemokratiska partiet förefaller alltså inte ha upplevt 
något motsatsförhållande mellan skapandet av ”demokrati” och 
ett eventuellt ovanifrånperspektiv ; ”demokrati” var något som 
kunde skapas såväl underifrån som ovanifrån. det är tydligt att 
det socialdemokratiska demokratibegreppet fyllts av de erfar-
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enheter som händelserna runtom i Europa fört med sig. Visser-
ligen hade ”demokrati” även tidigare handlat om samförstånd 
och sam arbete, men det kom att bli än tydligare att ”konflikt” 
inte hade med ”demokrati” att göra, utan att detta snarare var 
att betrakta som ett av ”demokratins” motbegrepp. gällande 
politiska frågor definierades ”demokrati” i hög grad utifrån vad 
begreppet inte stod för. det förefaller också som om nyckelkom-
ponenternas vidd minskade något under föreliggande tidsperiod. 
de hand lade alla om fred och samförstånd på ett eller annat vis, 
vilket innebar att omfånget av ”demokrati” minskade. 

påfallande är också att demokratibegreppet användes mindre 
frekvent än under föregående undersökningsperioder. mot bak-
grund av att yttre hot upplevdes som allt starkare, till exempel 
genom förhållandena i tyskland och sovjetunionen, minskade 
den politiska sidan av ”demokrati” i räckvidd, och genom sAp :s 
samarbete med bondeförbundet ansågs det förmodligen prob-
lematiskt att anta ett alltför socialistiskt språkbruk vilket skulle 
kunna äventyra relationen. En annan rimlig förklaring är att 
”demokrati” hade kommit att nå en så pass allmän acceptans av 
alla politiska partier att begreppet inte längre ansågs vara något 
speciellt socialdemokratiskt, varför partiet valde att tala om de 
politiska målsättningarna med andra ord än ”demokrati”. om 
”demokrati” var något som alla var överens om som represen-
terande något positivt var det genom de sammansatta, och mer 
specifika, demokratibegreppen som det socialdemokratiska par-
tiet kunde markera det unikt socialdemokratiska. 

slutligen bör framhållas att framtidsperspektivet i ”demokra-
ti” minskade under tidsperioden. de erfarenheter som partiet 
gjort påverkade dess begreppsanvändning. med kosellecks ter-
minologi blev erfarenhetsrummet viktigare än förväntningshori-
sonten vilket påverkade begreppets temporalitet. det handlade i 
hög grad om att skydda den ”demokrati” som redan fanns sna-



229planhushållning, fred och frihet

rare än att utvidga den till nya samhällssfärer. dåtid och nutid 
gavs således en större plats i demokratibegreppet medan fram-
tidsperspektivet kortades.





1935 – 1939 : 
Diktaturhot och nya 
demokrati begrepp

under senare hälften av 1930-talet synliggjordes tydligt att de 
fredsavtal som slutits efter första världskriget spelat ut sin roll, 
och perioden präglades av militära upprustningar där en allt 
mer aggressiv utrikespolitik mellan länderna i Europa kom att 
bedrivas. den 7 mars 1936 meddelade Hitler att tyskland såg 
den fransk-sovjetiska pakt, som slutits den 2 maj det föregående 
året, som en kränkning av Locarnoavtalet, och att han därför 
beordrat tyska trupper att ockupera det demilitariserade rehn-
området. I Italien gav mussolini den tyske ambassadören besked 
om att Italien skulle stödja en eventuell tysk överträdelse av Lo-
carnoavtalet. Italiens sympati för tyskland berodde till stor del 
på en aversion mot den ekonomiska blockad som storbritannien 
och Frankrike upprättat efter att Italien ockuperat Abessinien 
1935. då Nationernas förbund saknade militära resurser kunde 
förbundet inte företa något konkret ingripande för att förhindra 
eventuella överträdelser. storbritannien, som var en av de mer 
tongivande staterna i Nationernas förbund, hade stora ekonomis-
ka svårigheter vilket gjorde att dess gamla roll som stormakt allt 
mer försvagades. snarare än att delta i den internationella politi-
ken sökte landet att hålla sig utanför de uppkomna konflikterna. 
När sedan tyskland slöt ett anti-kommunistiskt avtal med  Japan 
och Italien, samt skickade trupper för att stödja Franco i det 
spanska inbördeskriget, syntes tydligt Europas splittring. den 
tyska aggressionen fortsatte, i mars 1938 införlivades  österrike i 
det tyska riket, och i mars 1939 knöts tjeckoslovakien till tysk-
land som ett protektorat. Från polsk sida fruktades att vad som 
drabbat tjeckoslovakien även skulle ske i polen, men Frankrike 
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och storbritannien hade utlovat stöd. Förhandlingar inleddes 
med sovjetunionen för att åstadkomma en gemensam front mot 
tyskland, men i och med den så kallade molotov–ribbentrop-
pakten den 23 augusti 1939, då tysklands och sovjets utrikes-
ministrar slöt en icke-angreppspakt, låg vägen fri för tyskland 
att angripa polen utan sovjetiskt motstånd. drygt tjugo år efter 
att första världskriget avslutats var således den fred och de freds-
avtal som slutits överspelade, och Europa och världen stod inför 
ett nytt världskrig.579

under senare hälften av 1930-talet började socialdemokratin 
i de nordiska länderna, och i synnerhet den svenska, uppmärk-
sammas internationellt. den amerikanske journalisten marquis 
childs publicerade 1936 Sweden : The Middle Way. I boken 
framställde childs sverige som en nation där en effektiv kom-
promiss mellan de samhällssystem som rådde i dåtidens två stor-
makter, det vill säga ryssland och usA, uppnåtts. genom att 
kombinera inslag från båda sidorna hade sverige, enligt childs, 
lyckats lösa de sociala problemen samtidigt som en ekonomisk 
utveckling skedde genom en stark kooperativ rörelse och aktiv 
statlig inblandning i samhällsekonomin.580 childs bok fick stort 
genomslag internationellt och kom i hög grad att prägla omvärl-
dens syn på sverige och svensk socialdemokrati.581

579. Kitchen 1988, s. 287–314. Se även Carr 2001 ; Karlsson 2003.

580. marquis W. Childs, Sweden : The Middle Way, yale University press, new Haven, 1936.

581. Sheri Berman, The Social Democratic Moment : Ideas and Politics in the Making of Inter

war Europe, Harvard University press, Cambridge, mass., 1998, s. 38. Emellertid har Carl mark-

lund påpekat att studier av Sverige och norden gjorda av personer utanför områdets gränser 

ofta förstorat vissa drag då dessa ansetts vara av vikt för det egna hemlandet. Carl marklund, ”A 

Swedish norden or a nordic Sweden? image politics in the West during the Cold War”, i Jonas 

Harvard & peter Stadius ( red. ), Communicating the North : Media Structures and Images in 

the Making of the Nordic Region, Ashgate publishing, Aldershot, 2013 ( kommande ). Se också 

Jonas Harvard & peter Stadius, ”Conclusion : mediating the nordic Brand – History Recycled”, i 

Jonas Harvard & peter Stadius ( red. ), Communicating the North : Media Structures and Images 
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den politiska position som det svenska socialdemokratiska 
partiet nått i och med 1933 års uppgörelse med bondeförbundet 
gjorde att sAp behöll regeringsinnehavet under 1930-talets andra 
hälft. dock med undantaget för sommaren 1936 då bondeförbun-
det, under ledning av Axel pehrsson i bramstorp, bildade regering 
på egen hand. därefter återupptogs samarbetet med sAp, och per 
Albin Hansson kunde bilda sin andra regering som kom att sitta 
fram till samlingsregeringens tillträde i december 1939. det bör 
emellertid påpekas att sAp i hög grad avstod från att ta upp ären-
den där det förelåg en tydlig skillnad mellan det egna partiet och 
dess koalitionspartner. I och med denna strategi kunde oppositio-
nen kontrolleras och det socialdemokratiska regeringsinnehavet 
säkerställas. detta betydde således slutet på en lång tid av minori-
tetsparlamentarism och början på en majoritetsparlamentarism.582 

andlig och kulturell frihet

1928 hade Arthur Engberg gett uttryck för att ”demokratin” även 
borde vara en ”kulturdemokrati” där medborgarna gavs frihet att 
ta ställning mellan olika åskådningar.583 trots att det inom ar-
betarrörelsen fanns ett utbrett folkbildningsprojekt, vilket skulle 
kunna klassas som ett kulturellt projekt, hade begreppet ”kultur-
demokrati” inte nått någon större spridning inom sAp. under 
1930-talets senare hälft kom kulturbegreppet, om än med vissa 
variationer, emellertid att börja användas i samband med ”demo-
krati”. I Tiden hävdade den socialdemokratiske folkskolläraren 
Evald Fransson att :

in the Making of the Nordic Region, Ashgate publishing, Aldershot, 2013 ( kommande ).

582. Hadenius et al. 1991, s. 128ff.

583. Se ovan s. 152.
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betonandet av att världen hittills endast skådat den politiska demokratin 

och aldrig den fulla demokratin, som jämte den politiska innebar ekono-

miskt och kulturellt medinflytande för alla, kan aldrig ske starkt nog. röst-

rätten, den politiska demokratin, har för socialdemokratin aldrig varit annat 

än ett medel, med vars hjälp det ekonomiska och kulturella medinflytandet 

skulle säkras åt de breda lagren.584 

Liksom under tidigare tidsrum gjordes alltså påpekanden om att 
någon ”fullständig demokrati” inte förelåg, och liksom tidigare 
framhölls det ekonomiska området som ett av dem dit ”demokra-
tin” inte nått. dock innebar Franssons påpekande av ett ”kultu-
rellt medinflytande” ett nytt inslag för det socialdemokratiska de-
mokratibegreppet. ”demokrati” inkluderade här medinflytande 
vilket gav det kulturella demokratibegreppet klara likheter med 
”politisk demokrati”. Fransson framförde även att ett ekonomiskt 
medinflytande saknades, och han hävdade att det fanns klara lik-
heter mellan ”kulturellt medinflytande” och ”ekonomiskt med-
inflytande”. Enligt Fransson innefattade begreppet ”ekonomisk 
demokrati” ”alla socialismens mot en högre effektivitet syftande 
krav” och på samma sätt, hette det vidare, ”innefattar den kultu-
rella demokratin samma strävanden på det andliga området”.585 

Fransson var emellertid inte först inom arbetarrörelsen att an-
vända sig av begreppet ”kulturell demokrati”. till exempel hade 
gunnar Hirdman, studierektor vid AbF :s stockholmsavdelning, 
hållit ett radioföredrag i september 1934 betitlat just Kulturell 
demokrati. där definierade Hirdman begreppet på följande vis :

Lika rätt för alla att, så långt naturlig förmåga räcker, vara delaktiga i nju-

tandet av de förmåner och andliga värden, det kulturella goda, som vårt 

584. Evald Fransson, ”Den politiska målsättningens betydelse”, Tiden 9 :1936, s. 461.

585. ibid.
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samhälle äger. Lika rätt för alla till delaktighet i värderingen och bestäm-

mandet över vad som skall leva och vad som skall förgå ; ty kulturvärdenas 

tillkomst och fortbestånd bero i hög grad på hur människorna uppskatta 

dem, deras bestånd eller undergång beror i viss grad på vår värdering av 

dem. Lika rätt för alla att så långt den naturliga förmågan räcker vara med 

om skapandet av kulturella värden.586

trots att Hirdmans definition var tämligen cirkulär, och låg nära 
tidigare socialdemokratiska användningar av ”social demokra-
ti”, tycks det som om ”kulturell demokrati” berörde frågor av 
mer andlig eller abstrakt art än vad sAp :s andra demokrati-
begrepp gjorde. Liksom tidigare användningar av ”social 
demokrati” handlade ”kulturell demokrati” om att ha tillgång 
till kulturella värden, men det senare begreppet rörde också frå-
gan om avgörandet av vad som faktiskt utgjorde dessa värden, 
samt delaktighet i skapandet av desamma. 

också Arthur Engberg använde sig av en kombination av be-
greppen ”kultur” och ”demokrati” då han i Demokratisk kultur-
politik hävdade att ”den demokratiska kulturpolitiken” handlade 
om ”att trygga medborgarnas tillträde för förvärvet av färdig-
heter och insikter” samt ”att skapa allmän delaktighet i de and-
liga skatter, som bildande konst, musik, teater och skönlitteratur 
representera”.587 Engbergs användning av ”demokratisk kulturpo-
litik” kan således sägas vara mycket lik Hirdmans begrepp ”kultu-
rell demokrati”. Engbergs skrift rörde dock framför allt frågan om 
medborgarnas undervisning medan Hirdman förefaller ha åsyftat 
något mer abstrakt och övergripande. Emellertid argumenterade 

586. Återgivet i SocialDemokraten 1/10 1934. Se också Gunnar Hirdman, Kulturell demokra

ti, Arbetarnas bildningsförbund och Tidens förlag, Stockholm, 1938, s. 12.

587. Arthur Engberg, Demokratisk kulturpolitik : Idéer och exempel, Tiden, Stockholm, 1938, s. 

4. Även återgivet i Arthur Engberg, Tal och skrifter III, Tiden, Stockholm, 1945, s. 130.
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Engberg för att även frågor om forskning, teaterverksamhet och 
kyrkoväsendet var ämnen som rörde ”den demokratiska kultur-
politiken”. bland annat framhölls vikten av forskningens frihet 
där Engberg hävdade att denna frihet endast kunde tryggas i en 
”demokrati”.588 understöd till en fri teater betraktades som ett in-
slag i strävan att ”demokratisera bildningsmöjligheterna”.589 I sin 
diskussion om kyrkoväsendet argumenterade Engberg för att det 
i en ”kulturdemokrati” var av största vikt att ”bryta isoleringen 
mellan religiös och världslig kultur”.590 För Engberg fanns ett 
nära samband mellan ”kulturpolitiken” och ”den allmänna politi-
ken” då den förra utgjorde en omistlig del i den senare.591 

delsammanfattning

under föreliggande tidsperiod användes demokratibegreppet 
tillsammans med begreppet ”kultur” då det talades om abstrak-
ta medborgerliga rättigheter. begreppet ”kulturell demokrati” 
hade klara likheter med det tidigare använda begreppet ”social 
demokrati”. båda begreppen rörde medborgerliga rättigheter 
till bland annat utbildning, men i det nya demokratibegreppet 
fanns fler delar än utbildning, och dessa förefaller ha varit av 
mer andlig eller abstrakt karaktär. Tillgång till, avgörandet av 
samt skapandet av kulturella värden var alla centrala betydelse-

588. Engberg 1938, s. 29.

589. ibid., s. 34.

590. ibid., s. 39. Kyrkoväsendet diskuterades även på 1936 års kongress där en motion fanns 

om att stryka det socialdemokratiska kravet på statskyrkans avskaffande. Från partistyrelsens 

håll sades emellertid detta krav vara av samma karaktär som republikkravet, de var inga krav som 

SAp sökte att aktualisera på egen hand, utan från partistyrelsen förklarades att ”demokratin är 

huvudfrågan” medan statskyrkosystemet var en andrahandsfråga. Sveriges socialdemokratiska 

arbetareparti : Kongress, Protokoll från Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis femtonde 

kongress i Stockholm den 3–9 april 1936, Stockholm, 1936, s. 103ff.

591. Engberg 1938, s. 3.
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begrepp, och således nyckelkomponenter, i begreppet ”kul-
turell demokrati”. det förefaller alltså som om ”den kulturella 
demokratin” hade en större innehållslig räckvidd, och var ett 
radikalare begrepp, än vad begreppet ”social demokrati” varit 
under tidigare undersökningsperioder. 

medel och mål för socialdemokratin

Liksom under föregående perioder utgjorde frågan om det eko-
nomiska livets strukturering en central del av den socialdemo-
kratiska idédebatten. under 1930-talets andra hälft diskuterades 
frågan framför allt i termer av vad som utgjorde socialdemokra-
tins medel respektive mål. den socialdemokratiske redaktören 
karl Fredriksson ansåg att : ”socialismens mål är ytterst icke 
socialisering. målet är ett större mått av mänsklig frihet.”592 
Frihetsbegreppet, som fått stort genomslag i det socialdemokra-
tiska språkbruket under 1930-talets början, sattes här i samband 
med partiets övergripande mål, där en omorganisation av det 
ekonomiska livet, i form av en ”socialisering”, endast sågs som 
ett medel. 

Vid 1936 års partikongress diskuterades frågan om ”socialise-
ringen” och det var tydligt att det socialiseringsbegrepp som an-
vänts inom sAp under föregående tidsperioder hade genomgått 
en förändring. krav på samhälleligt eller statligt övertagande 
hade förbytts mot ett tal om allas delaktighet i det allmännas 
egendom. till exempel hävdade gustav möller att ”socialise-
ring” innebar en utvidgning av det allmännas egendom, men 

592. Karl Fredriksson, ”måste svensk liberalism vara konservativ?”, Tiden 8 :1935, s. 380. För 

liknande uttalanden, se Karl Fredriksson, ”Socialiseringsfrågan vid två partikongresser”, Tiden 

7 :1936, s. 336 ; Karl Fredriksson, ”Socialismens värdenormer”, Tiden 6 :1937, s. 287.
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denna kunde vara i kommunal, statlig eller kooperativ form.593 
begreppet gavs också likheter med ”kulturell demokrati” då carl 
Lindhagen framhöll att : ”socialiseringen avser att göra alla sam-
hällets medlemmar i möjligaste mån lika delaktiga av kulturens 
värden med förpliktelser och därpå uppbyggda rättigheter.”594 I 
Social-Demokraten diskuterade bland andra Arthur Engberg so-
cialiseringsbegreppet och hävdade att : ”med socialisering för-
stås rimligtvis ingenting annat än samhällets fortgående anpass-
ning av näringslivet efter folkförsörjningens behov.”595 även 
om Engberg påtalade vikten av att näringslivet anpassades efter 
folkförsörjningen sades ingenting om något statligt övertagan-
de, vilket tidigare varit en central del i det socialdemokratiska 
socialiseringsbegreppet. det förefaller således som om frågan 
om en omstrukturering av näringslivet inte längre var brinnande 
inom sAp. detta intryck förstärks av att diskussionerna i ämnet 
var mycket sporadiska och kortfattade. mot bakgrund av 1933 
års uppgörelse med bondeförbundet kan det ha uppfattats som 
problematiskt för sAp att ta upp frågan till diskussion. 

delsammanfattning

det socialdemokratiska partiet tog under andra hälften av 
1930-talet avstånd från ett statligt övertagande av produktions-
medlen vilket synliggjordes i partiets användning av socialiser-
ingsbegreppet. det var tydligt att ”socialisering” uppfattades 
som ett av flera medel, men att det i sig inte utgjorde något mål 

593. Kongress 1936, s. 466.

594. ibid. Jämför ovan s. 234f.

595. SocialDemokraten 20/8 1936. För liknande begreppsanvändningar av Engberg, se 

SocialDemokraten 12/8 1936. Se också per Albin Hanssons begreppsanvändning i Social

Demokraten 5/9 1936.
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för sAp. snarare än en omstrukturering av det ekonomiska livet 
sades målet för partiet i stället utgöras av ”en större mänsklig 
frihet”. Frihetsbegreppet, som intagit en viktig roll i det social-
demokratiska partiets språkbruk under decenniets första hälft, 
hade således gjorts till dess övergripande samhällsmål. begrep-
pet ”kulturell demokrati”, som partiet använde under perioden, 
gavs plats i socialiseringsbegreppet vilket kan ses som en indi-
kation på hur sAp allt mer backade från frågan om en omstruk-
turering av näringslivet och i stället höll sig på ett mer allmännt 
och abstrakt plan. 

nordiskt och nationellt samarbete

I de nordiska länderna hade 1932 den skandinaviska samar-
betskommittén, bestående av representanter för de socialde-
mokratiska partierna och landsorganisationernas ledningar, 
återupprättats, och genom Finlands anslutning antogs namnet 
Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté. den politiska 
situationen i Finland var emellertid mer komplicerad än i sve-
rige då sovjetunionen hade starkt inflytande över den finska 
vänsterrörelsen. till exempel hade det finska kommunistpartiet 
grundats i moskva efter 1918 års finska inbördeskrig. dessutom 
fanns en stark nationalism på framväxt vilken fått sitt uttryck i 
Lapporörelsen som utmanade det finska politiska systemet un-
der 1930-talets inledande år. När rörelsen upplöstes övergick 
dess sympatisörer till den patriotiska rörelsen vilken fanns inom 
det konservativa partiet. 1934 blev emellertid rörelsen utkastad 
från partiet och bildade en egen riksdagsgrupp.596 Historikern 

596. Kurunmäki 2010.
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ruth Hemstad har visat att mellankrigstidens nordiska sam-
arbete i hög grad byggde på en särskild förståelse av ”arbetar-
skandinavism”, ett begrepp som i sin tur var en nytolkning av 
1830-talets skandinavistiska rörelse. Enligt Hemstad infördes 
begreppet ”nyskandinavism” för att visa på skillnaden mot den 
äldre rörelsen. den nya skandinavismen fokuserade på prak-
tiskt samarbete och kulturella utbyten, och var tydligt präglad 
av socialdemokratiska ideal.597 Historikern kersti blidberg, som 
analyserat relationerna inom den nordiska arbetarrörelsen, häv-
dar att samarbetskommittén framför allt intresserade sig för de 
internationella problemen. När kriserna i Europa tycktes avlösa 
varandra, samtidigt som krigshotet upplevdes som allt större, 
aktualiserades den motsättning som låg i medlemskapet i Natio-
nernas förbund och den traditionella utrikespolitiken. I januari 
1938 deklarerade den svenske FN-delegaten östen undén att 
sverige tog avstånd från den kollektiva säkerhetspolitiska linjen 
till förmån för neutraliteten. uttalandet fick anslutning av dan-
mark och Norge. danmark tvingades dock att överge den neu-
trala ståndpunkten till förmån för en icke-aggressionspakt med 
tyskland i maj 1939.598

597. Ruth Hemstad, ”Scandinavianism, nordic Co-operation, and ’nordic Democracy’”, i Jussi 

Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics of Nordic Democracy, Finnish Literature Society, 

Helsinki, 2010. Se också Jan A. Andersson, Nordiskt samarbete : Aktörer, idéer och organ

isering 1919–1953, Lund political Studies, Lund, 1994 ; Øystein Sørensen & Bo Stråth, The 

Cultural Construction of Norden, Scandinavian University press, Oslo, 1997. Det nordiska 

samarbetet resulterade även i en rad resor mellan länderna där landsorganisationerna skaffade 

och spred information om de nationella förhållandena och utvecklingarna. Jenny Jansson & mirja 

Österberg, ”Att resa i politikens namn : De svenska och finländska landsorganisationernas resor 

under mellankrigstiden”, Arbetarhistoria 137/1 :2011.

598. Kersti Blidberg, Splittrad gemenskap : Kontakter och samarbete inom nordisk arbetar

rörelse 1931–1945, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1984, s. 10ff, 22ff. Se även 

Kersti Blidberg & Krister Wahlbäck ( red. ), Samråd i kristid : Protokoll från den Nordiska arbetar

rörelsens samarbetskommitté 1932–1946, Samfundet för utgivning av handskrifter rörande 

Skandinaviens historia, Stockholm, 1986.
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under intryck av den allt allvarligare situationen i Europa 
kom 1936 års partikongress att diskutera det svenska försvars-
väsendet. sedan tidigare var principiellt den socialdemokratiska 
inställningen att partiet borde arbeta för en nedrustning. ställ-
ningstagandet var emellertid omstritt och hade vållat debatt un-
der 1932 års kongress.599 gustav möller, som 1932 hävdat att 
sverige omöjligen kunde nedrusta i en tid där diktaturstater 
upprustade, argumenterade för att sverige fortsatt skulle ha ett 
starkt försvar. möller ansåg att : ”Har man någon känsla för de-
mokratins värde, så måste man säga sig, att det är fullständigt 
uteslutet, att man skall gå på den s. k. avrustningens väg.”600 det 
militära försvaret var, enligt möller, ett skydd för ”demokratin” 
varför det omöjligen skulle kunna minskas i orostider som de 
rådande. även georg branting deltog i nedrustningsdebatten 
och argumenterade, liksom möller, för att sverige fortsatt borde 
ha ett väl utvecklat militärväsende. dock påpekade branting att 
om det internationella läget skulle komma att förändras borde 
en militär nedrustning ske då ”ingenting är ju mera förenligt än 
nedrustning och demokratisering.”601 det ansågs av stor vikt 
att sverige skulle kunna hållas utanför kriget, och Ernst Wig-
forss påtalade att : ”Endast en tryggad fred utåt kan ge den säkra 
grunden för vårt arbete att inom landet skapa en rättsordning, 
en politisk ordning, en ekonomisk och social ordning, som med 
rätta kan bära namnet demokratisk.”602 ”demokrati” tycks såle-
des fortsatt principiellt ha förknippats med fred och avrustning, 
men med den rådande situationen i åtanke ansågs det att militär 
avrustning kunde äventyra ”demokratin”.

599. Jämför ovan s. 207f. 

600. Kongress 1936, s. 403.

601. ibid., s. 471.

602. Arbetet 18/9 1938.
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den nordiska demokratins dag

de socialdemokratiska partierna hade knutits närmare varan-
dra genom återupprättandet av den nordiska samarbetskommit-
tén, och den 25 augusti 1935 anordnade de socialdemokratiska 
ungdomsförbunden den nordiska demokratins dag. samlingen 
lockade omkring 20 000 personer och tal hölls av den svenske 
statsministern per Albin Hansson, Finlands Väinö tanner, dan-
marks H. p. Hansen och Norges Johan Nygaardsvold. därtill 
höll även Islands socialdemokratiske ledare Jón baldvinsson 
och koos Vorrink, ledare för den internationella socialistiska 
ungdomsrörelsen, tal.603 

som den danske statsvetaren uffe Jakobsen påpekat användes 
begreppet ”nordisk demokrati” av per Albin Hansson i februari 
1935 då han höll ett tal i köpenhamns studentförening betitlat just 
”Nordisk demokrati”.604 Här framställde Hansson skandinavien 
som ”en förnuftets tillflyktort”, och ”den nordiska demokratin” 
utmålades som ett samarbete mellan ”socialdemokrati och bor-
gerlig demokrati”. ”demokrati” kopplades alltså till betydelser 
som samarbete och förnuft, och Hansson framhöll även hur ”den 
nordiska demokratin” tillkommit genom en fredlig utveckling.605

trots att socialdemokratin i de nordiska länderna, i synner-
het den svenska, uppmärksammades internationellt under mel-
lankrigstiden dröjde det till efter andra världskrigets slut innan 
forskningen om ”nordisk demokrati” lanserades på allvar. 1949 

603. Hansson ( red. ) 1935f.

604. per Albin Hansson, ”nordisk demokrati”, i Demokrati : Tal och uppsatser, Tiden, Stockholm, 

1935d ; Uffe Jakobsen, ”The Conception of ’nordic Democracy’ and European Judical integration”, 

Nordic Journal of Human Rights 27/2 :2009, s. 228. Jussi Kurunmäki påpekar dock att per Albin 

Hansson berört ämnet tidigare, emellertid utan att explicit använda sig av begreppet ”nordisk demo-

krati”, då han talade om ”arbetarskandinavism” i Köpenhamn 1934. Kurunmäki 2010, s. 38 not 4.

605. Hansson 1935d.



243Diktaturhot och nya demokratibegrepp

utgavs en antologi av Alf ross och Hal koch där ”demokratin” 
i sverige, Norge och danmark analyserades.606 1981 gavs ytter-
ligare en antologi ut med titeln Nordic Democracy ut där också 
Finland och Island var inkluderade.607 det senaste större bidra-
get till forskningen om ”nordisk demokrati” utgörs av Rhetorics 
of Nordic Democracy där ett antal forskare analyserat ”den nord-
iska demokratin” utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv.608 
I antologin hävdar redaktörerna Jussi kurunmäki och Johan 
strang att begreppet ”nordisk demokrati” uppkom som ett resul-
tat av geopolitiska motiv och nationella politiska utvecklingar 
i de nordiska länderna under 1930-talet. begreppet fungerade 
som en identitetsmarkör för att positionera det ”demokratiska” 
Norden mot det auktoritära och diktatoriska Europa. kurunmäki 
och strang framhåller även likheterna mellan begreppen ”nord-
isk demokrati” och ”den nordiska välfärdstaten”, men hävdar 
att det förra rörde en ideologisk nivå av den politiska kulturen 
medan det senare syftade på diskussioner av mer institutionell 
karaktär.609 Vidare hävdar redaktörerna att socialdemokratin på 
1930-talet valde att betona ”nordisk” över ”social” för att ge kul-
turell och historisk legitimitet åt den socialdemokratiska stånd-
punkten.610 kurunmäki understryker, i en jämförelse mellan den 

606. Ross & Koch ( red. ) 1949. Boken översattes 1958 till engelska under det mer passande 

namnet Scandinavian Democracy, se J. A. Lauwerys ( red. ), Scandinavian Democracy : Devel

opment of Democratic Thought and Institutions in Denmark, Norway and Sweden, the Danish 

institute ( det Danske selskab ), the norwegian Office of Cultural Relations, and the Swedish 

institute, in cooperation with the American-Scandinavian Foundation, Köpenhamn, 1958.

607. Andrén & Allardt ( red. ) 1981.

608. Jussi Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics of Nordic Democracy, Finnish Literature 

Society, Helsingfors, 2010b.

609. Kurunmäki & Strang 2010a, s. 9ff. Likheter mellan ”nordisk demokrati” och ”den nordiska 

välfärdsstaten” eller ”folkhemmet” har också undersöks av Uffe Jakobsen, se till exempel Jakob-

sen 2009 ; Jakobsen 2010.

610. Kurunmäki & Strang 2010a, s. 26. Se även norbert Götz, ”The modern Home Sweet 

Home”, i Kurt Almqvist & Kay Glans ( red. ), The Swedish Success Story? , Axel and margaret 
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finska och svenska retoriken om ”nordisk demokrati”, att ”nord-
isk” snarare bör betraktas som sammanbundet med ”nationell” 
än som dess motbegrepp. trots att ”nordisk” relaterar till något 
transnationellt gavs utrymme åt olika typer av ”nordiskhet”.611 

I sitt tal på den nordiska demokratins dag markerade per Al-
bin Hansson inledningsvis att ”det demokratiska Norden” inta-
git en uppmärksammad ställning som även var av vikt utanför 
Nordens gränser.612 Hansson fortsatte således på den linje han 
påbörjat i köpenhamn tidigare under året.613 ”den nordiska 
demokratin” sågs som en modell för andra länder att följa, och 
Hansson betonade sambandet mellan ”demokrati” och samar-
bete då han påtalade att ”framgångsrikt internationellt samar-
bete kan ske endast i demokratiska former”.614 Liksom under 
föregående undersökningsperiod fanns en koppling mellan 
”demokrati” och betydelser som samförstånd och fredlig ord-
ning, vilket synliggjordes när Hansson hävdade att ”samlingen 
till demokratins dag är en demonstration för frihet och allas lika 
rätt som förutsättningar för en god ordning inom folken och 
mellan folken.”615 Hansson förde också in förtroende som ett 
betydelsebegrepp på det semantiska fältet kring ”den demokra-
tiska styrelsen” då han framhöll att denna byggde på just ”det 
allmänna förtroendet, det ömsesidiga förtroendet, folkets tillit”. 

Ax :son Johnson Foundation, Stockholm, 2004.

611. Kurunmäki 2010, s. 75.

612. Hansson ( red. ) 1935f, s. 5.

613. Jämför ovan s. 242.

614. Hansson ( red. ) 1935f, s. 6. Se också Hanssons uppsats ”Svensk folkpolitik” i Första Maj 

där Hanson hävdade att : ”Demokratins uppbyggande metod är samarbetet”. per Albin Hansson, 

”Svensk folkpolitik : Uppsats i Första Maj 1935”, i Demokrati : Tal och uppsatser, Tiden, Stock-

holm, 1935e, s. 245. Även i Tiden betonades samarbete om ett centralt inslag i ”demokrati”, se 

till exempel Evald Fransson, ”Socialism och uppfostran”, Tiden 9 :1938 ; ”partiet femtio år”, Tiden 

3–4 :1939. 

615. Hansson ( red. ) 1935f, s. 6.
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Förtroende var, enligt Hansson, vad som skilde en ”demokrati” 
från en ”diktatur” där den senare styrelseformen inte tålde ”nå-
gon diskussion, den kommenderar och den slår ner, om intet an-
nat hjälper.”616 Vidare argumenterades det för att ”demokratin” 
ännu inte fått sin spridning till alla samhällsområden, men att 
”det svenska folkets vilja till frihet och självstyrelse har djupa 
rötter.”617 som Jussi kurunmäki påpekat innebar betonandet av 
det ”demokratiska arvet” att även konservativa kunde acceptera 
”demokratin” som en nationell tradition.618 Frihet och självsty-
relse var därmed fortsatt centrala betydelsebegrepp i det soci-
aldemokratiska demokratibegreppet. som avslutning på anfö-
randet underströk Hansson att sverige och de nordiska länderna 
var, och fortsatt borde vara, ”en mäktig agitator mot diktaturen 
och för demokratin, demokratin inom folken och mellan folken, 
fosterlandens och mänsklighetens demokrati!”619 det demokra-
tibegrepp som per Albin Hansson använde sig av under denna 
dag var således ett som var tämligen likt det som sAp använde 
under det tidiga 1930-talet. Hanssons språkbruk befäste därmed 
den socialdemokratiska uppfattningen där ”demokrati” inklude-
rade betydelser som samarbete, förtroende och frihet, betydel-
sebegrepp som alla ansågs vara centrala för att markera skillna-
den mellan ”demokrati” och ”diktatur”. 

I den socialdemokratiska pressen rapporterades det om en 
”storståtlig dag” i malmö som var en manifestation för såväl 

616. ibid., s. 7.

617. ibid., s. 6.

618. Enligt Kurunmäki nationaliserade SAp sin syn på ”demokrati” genom att göra den ”nord-

isk” samtidigt som de konservativa ”demokratiserade” sin ideologiska ståndpunkt genom att 

tolka ”demokratin” som en produkt av en nationell tradition som var ”nordisk” och ”demokratisk”. 

Kurunmäki 2010, s. 77. Se även Johan Strang, ”Why ’nordic Democracy’? The Scandinavian 

Value nihilists and the Crisis of Democracy”, i Jussi Kurunmäki & Johan Strang ( red. ), Rhetorics 

of Nordic Democracy, Finnish Literature Society, Helsingfors, 2010, s. 85f.

619. Hansson ( red. ) 1935f, s. 11.
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”demokrati” som för fred.620 tidningen Arbetet skrev att : ”den 
nordiska demokratin exponerade sig denna dag med en kraft och 
en värdighet, som måste ha gjort det djupaste och starkaste in-
tryck även på dem, som med icke helt välvilliga blickar följa 
röda fanors färgstänk mellan gråa husfasader.”621 de socialde-
mokratiska tidningarna såg denna dag som en seger för såväl 
”fred” och ”demokrati” som för socialdemokratin.

svensk samling

Förutom det nordiska samarbetet för ”demokrati” betonade 
sAp :s ledande företrädare vikten av en nationell samling mot 
diktaturstaterna. den uppgörelse som partiet slutit med bonde-
förbundet sågs fortsatt som ett uttryck för ”den för demokratin 
bärande samförståndstanken.”622 till skillnad från 1920-talets 
nationella tilltal, där klasskampen betraktats som det primära 
samhällshotet, bör det nationella tilltalet under 1930-talet ses 
mot bakgrund av ett allt oroligare Europa med nationer som 
tycktes rusta för krig. I Social-Demokraten påtalade per Al-
bin Hansson att det var just sAp :s ”demokratiska åskådning” 
som gjorde att partiet eftersträvade ”en så omfattande samver-
kan som möjligt.”623 Från borgerligt håll hördes dock röster om 
”diktatur”, då sAp :s samarbete med bondeförbundet innebar att 
koalitionen hade en bred majoritet i riksdagen.624 som kommen-
tar till den borgerliga kritiken sade per Albin Hansson att :

620. SocialDemokraten 26/8 1935 ; Ny Tid 26/8 1935.

621. Arbetet 26/8 1935.

622. Hansson 1935e, s. 248.

623. SocialDemokraten 25/8 1936.

624. Jämför isaksson 1996, s. 263ff.
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de två befolkningsgrupper, arbetare och bönder, som här funnit varandra 

i gemensamma intressen, dominera så fullständigt i vårt land, att man icke 

kan tänka sig en demokrati vilande på bredare grund. talet om diktatur som 

följd av den socialdemokratiska valsegern blir orimligare och löjligare än 

någonsin.625

krisuppgörelsen betraktades således som en sann ”demokra-
tisk” överenskommelse, och Social-Demokratens redaktör Ivan 
pauli hävdade att : ”den samförståndsanda och handlingskraft, 
som präglat den under krisåren inledda politiken, ha betytt 
en ovärderlig förstärkning av vårt demokratiska styrelsesätts 
auktoritet.”626 ”demokrati”, och ”samförstånd” var alltså be-
grepp som ansågs vara nära förknippande och sammanbundna. 
detta intryck förstärktes under perioden i takt med att det yttre 
hotet om krig trappades upp. det manifesterades också i den 
samlingsregering som tillträdde i december 1939, efter sovjet-
unionens angrepp på Finland. När samlingsregeringen tillträdde 
betonade per Albin Hansson just vikten av en ”svensk sam-
ling” då han hävdade att : ”Vad vi mer än eljest behöva är en 
svensk samling. Förutsättningen för samlingsregeringens ar-
bete är att inrikespolitiska meningsskiljaktigheter undanskjutas 
för en utvidgad och fastare samverkan för de stora uppgifternas 
lösning.”627 I och med samlingsregeringens tillträde kom de inri-
kespolitiska meningsmotsättningarna att åsidosättas till förmån 
för frågan hur sverige skulle kunna hållas utanför kriget. detta 
innebar i förlängningen att de inrikespolitiska debatter som rört 

625. Smålands Folkblad 18/9 1936.

626. SocialDemokraten 29/9 1936.

627. per Albin Hansson, ”Samlingsregeringen tillträder : Radiotal 13/12 1939”, i Från Fram till 

folkhemmet : Per Albin Hansson som tidningsman och talare, metodica press, Solna, 1982, s. 

271.
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uppfattningar om ”demokrati”, och som intensifierats efter röst-
rättsreformens införande, lades på is och från socialdemokratiskt 
håll sköts frågan om ”demokratins utvidgning” på framtiden.

delsammanfattning

under intryck av ett allt större hot om krig kom det socialdemo-
kratiska partiet ytterligare att betona vikten av samarbete och 
samförstånd, såväl internationellt som nationellt. genom åter-
upprättandet av den nordiska samarbetskommittén sökte de nor-
diska arbetarpartierna att värna freden och ”demokratin”. Från 
socialdemokratiskt håll ansågs ingen motsättning finnas mellan 
begreppen ”nordisk” och ”nationell” då det senare tillät olika 
typer av nordiskhet. I sitt tal på den nordiska demokratins dag 
använde per Albin Hansson ett demokratibegrepp vars seman-
tiska fält inbegrep betydelsebegrepp som samarbete, förtroende 
och fred. det var dessa betydelser som ansågs skilja ”demokrati” 
från dess motbegrepp ”diktatur”. även frihet och självstyrelse 
betonades som centrala delar av demokratibegreppet då också 
dessa var betydelsebegrepp som positionerade ”demokrati” mot 
”diktatur”. även nationellt betonades, i de socialdemokratiska 
användningarna av ”demokrati”, vikten av samarbete och sam-
förstånd, och den tidigare uppgörelsen med bondeförbundet be-
traktades som ett typexempel på en ”demokratisk överenskom-
melse”. Samarbete, samförstånd och fred kan således sägas ha 
utgjort nyckelkomponenter i det demokratibegrepp som sAp :s 
företrädare använde då det talades om politiska frågor. den sam-
förståndsanda som sedan tidigare etablerats kom därmed att få 
fortsatt genomslag i demokratibegreppet, och under 1930-talet 
utsträcktes den även internationellt och över partigränserna. 
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Sammanfattande analys

under 1930-talets senare hälft påverkades den svenska social-
demokratin dels av de yttre krigshot som upplevdes då fredsavtal 
bröts och militära pakter upprättades, dels av den uppgörelse 
som partiet gjort med bondeförbudet 1933. tidigare social-
demokratiska användningar av ”ekonomisk demokrati” eller ”in-
dustriell demokrati” försvann från partiets språkbruk medan an-
dra begrepp som till exempel ”socialisering” gavs nytt innehåll. 
den radikalism som kan sägas ha präglat det sena 1920-talets 
socialdemokratiska språkbruk och politik, och som bland annat 
uttryckts i partiets arvsskattemotion, var borta från sAp :s offi-
ciella agenda. I stället sökte sAp att bibehålla samarbetet med 
andra politiska partier, något som även manifesterades i partiets 
demokratibegrepp. Liksom under föregående undersöknings-
period inkluderade ”demokratins” semantiska fält betydelse-
begrepp som samarbete, samförstånd och fred, vilka alla kan 
sägas ha utgjort nyckelkomponenter i det socialdemokratiska 
demokratibegreppet. därtill fortsatte ledande socialdemokrater 
att betona ”diktatur” som ”demokratins” motbegrepp, vilket 
bland annat gjordes genom att använda frihet och självstyrelse 
som centrala inslag i ”demokratin”.

”Frihet” fick en viktigare roll för det socialdemokratiska parti-
ets språkbruk än tidigare. det var inte längre bara ett nödvändigt 
inslag i ”demokrati”, utan det sades till och med utgöra partiets 
övergripande mål. genom att upprätta ”den mänskliga friheten” 
som målet kunde partiet, tydligare än innan, avlägsna sig från 
det språkbruk som ansågs vara alltför vänsterorienterat och som 
gjort det problematiskt med partiöverskridande samarbeten.

det socialdemokratiska partiet använde två i sammanhanget 
nya demokratibegrepp, ”kulturell demokrati” och ”nordisk 
demokrati”. begreppet ”kulturell demokrati” hade klara likheter 



250 1935 – 1939

med ”social demokrati” som sAp tidigare talat om, till exempel 
användes båda begreppen då partiet talade om tillgång till utbild-
ning. dock förefaller det som om ”kulturell demokrati” hade en 
större samhällelig utsträckning än ”social demokrati”. I det sen-
are begreppet hade sAp framför allt lagt in tillgången till sociala 
nyttigheter eller värden, men i det förra begreppet inlades även 
rätten till avgörandet av vilka dessa nyttigheter eller värden var, 
och därtill infördes ett skapande element av dessa värden. såväl 
tillgång till, avgörande av som skapande av kulturella värden 
utgjorde nyckelkomponenter i det kulturella demokratibegrepp 
som socialdemokratiska debattörer använde under föreliggande 
undersökningsperiod. därmed är det rimligt att betrakta ”kul-
turell demokrati” som en radikalare form av ”social demokrati”, 
även om begreppens semantiska fält var tämligen lika.

Användandet av begreppet ”nordisk demokrati” bör ses i 
ljuset av det växande krigshotet ute i Europa. det var ett sätt att 
skilja ut de ”demokratiska” nordiska nationerna från de ”auk-
toritära” och ”diktatoriska” delarna av Europa. genom samarbe-
tet för en ”nordisk demokrati” kom betydelser som samförstånd 
och samarbete att utgöra nyckelkomponenter i det demokrati-
begrepp som per Albin Hansson använde sig av på den nordiska 
demokratins dag 1935. betraktandet av dem som nyckelkom-
ponenter förstärks av att de sedan tidigare inagit en central roll 
på det socialdemokratiska demokratibegreppets semantiska 
fält. de nya demokratibegreppen bör förstås mot bakgrund av 
de erfarenheter som det socialdemokratiska partiet gjort under 
1930-talet. genom samarbetet med bondeförbundet blev det 
problematiskt för sAp att bibehålla en argumentation för en om-
strukturering av det ekonomiska livet. den ökade användningen 
av begreppet ”kulturell demokrati” kan ses som ett sätt för par-
tiet att sätta fokus på andra områden än det ekonomiska vilka 
skulle ”demokratiseras”. 
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de nyckelkomponenter som framträder ur de sammansatta 
demokratibegreppen under 1930-talets senare hälft är således 
framför allt samarbete, samförstånd och frihet. de två första be-
tydelserna genomsyrade i hög grad ”demokrati” när sAp talade 
om sveriges ställning gentemot andra nationer, framför allt när 
det gällde de nordiska länderna. dessa begrepp fick också stor 
betydelse inrikespolitiskt där partiet fortsatte det samarbete med 
bondeförbundet som upprättats 1933. då sovjetunionen i decem-
ber 1939 angrep Finland kom dessa begrepp att få ett konkret ut-
tryck i den samlingsregering som bildades under led ning av per 
Albin Hansson. begreppet ”frihet” användes framför allt för att 
markera skillnaden mellan ”demokrati” och ”diktatur”, och relat-
erat till de sammansatta demokratibegreppen var det således det 
politiska demokratibegreppet som ”frihet” kopplades till. begrep-
pet fick dock en vidare tillämpning i ”kulturell demokrati” där 
den medborgerliga friheten i en ”demokrati” ansågs inkludera fler 
rättigheter än endast en frihet eller tillgång till kulturella värden. 

även om det kulturella demokratibegreppet innebar en viss 
radikalisering av de krav som sAp tidigare lanserat i form av 
”social demokrati” förefaller det som om det socialdemokratiska 
demokratibegreppet blev allt smalare. Införandet av begreppet 
”kulturell demokrati” kan ses som ett försök att bibehålla ett visst 
mått av den tradition som partiets demokratibegrepp bar på, samti-
digt som det kulturella området förmodligen uppfattades som min-
dre partipolitiskt laddat än det ekonomiska. den avsmalning som 
sAp :s demokratibegrepp genomgick innebar att begreppets tem-
poralisering avstannade. ”demokrati” var framför allt något som 
skulle försvaras i nuet, inte något som skulle komma. därtill be-
tonades det ”demokratiska arvet” som ansågs finnas i sverige och 
de nordiska länderna. Nutiden legitimerades av dåtiden, och de två 
tidsdimensionerna intog således en betydligt viktigare del i begrep-
pet samtidigt som dess framtidsdimension minskade dramatiskt.





Demokrati  
bortom politiken

Föreliggande avhandling har behandlat frågan om hur det social-
demokratiska partiet använde begreppet ”demokrati” efter reali-
serandet av den allmänna och lika rösträtten. Efter decennier av 
hårda strider om rösträttens utformning var kampen om vad som 
betraktades som en av ”demokratins” viktigaste uttrycksformer 
verklighet. rösträttsreformen 1919/1921 har beskrivits som 
slutet på det sena 1800-talets demokratiseringsprocess, men som 
visats i avhandlingen bör den snarare betraktas som startpunkten 
för en ny och intensifierad kamp om demokratibegreppets inne-
håll.

teoretiskt har avhandlingens analys lutat sig mot den tyska 
begreppshistoriska skolan Begriffsgeschichte, representerad av 
reinhart koselleck, och michael Freedens teori om ideologier. 
där koselleck betonat kontextens roll för begreppens betydelse 
har Freeden påtalat vikten av begreppens roll i språkliga struk-
turer. kombinationen av dessa teorier innebär att begrepp betrak-
tas som strukturer som ständigt omförhandlas utifrån rådande 
socio-politiska omständigheter. Förhandlingen sker emellertid 
i relation till de relativa begränsningar som finns genom redan 
upprättade språkliga relationer. En kombination av kosellecks 
och Freedens teorier har även applicerats gällande diskussionen 
av ”demokrati” som ett sammansatt begrepp. till kosellecks idé 
om kollektivsingular har förts Freedens resonemang om begrepp 
som innehållande nyckelkomponenter vilka är kulturellt centra-
la för ett begrepps betydelse. genom att analysera nyckelkom-
ponenterna i de användningar av ”demokrati” som återfunnits 
i sAp :s officiella språkbruk under den aktuella undersöknings-
perioden kan en diskussion föras kring huruvida de sammansat-
ta demokratibegreppen bör betraktas som delmängder av ett 
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 bredare demokratibegrepp, det vill säga ett kollektivsingular, 
 eller som separata begrepp.

Analysen av demokratibegreppets nyckelkomponenter har 
visat hur dessa förändrades under perioden 1919–1939. den 
samhälleliga utvecklingen krävde en ständig omformuler-
ing av ”demokrati”, dels för att begripliggöra den förändring 
som pågick, dels för att kunna uttrycka det samhälle som sAp 
eftersträvade att realisera. Efter att riksdagen 1919 godkänt 
rösträttsreformen använde socialdemokraterna ”demokrati” hu-
vudsakligen som ett kvantitativt begrepp, det vill säga det hand-
lade om en folklig majoritet. snart kom dock representanter för 
det socialdemokratiska partiet att argumentera för att ”demokra-
ti” inte bara handlade om rösträtt, utan att begreppet hade en 
vidare betydelse. under 1920-talet användes ”demokrati” i be-
tydelser som jämlikhet, rättvisa och del tagande, men även ett 
statligt övertagande av produktionsmedlen uppfattades som 
”demokratiskt”. under senare hälften av decenniet fanns fort-
farande jämlikhet och rättvisa med som nyckelkomponenter 
medan deltagande hade intagit en mer perifer plats. I stället såg 
det socialdemokratiska partiet en ekonomisk utjämning mellan 
medborgarna som ett ”demokratiskt” krav. dessutom använde 
partiets företrädare ”demokrati” för att tala om frihet och män-
niskovärde. 1930-talets socialdemokratiska användningar av 
”demokrati” satte betydelser som fred, samförstånd och kom-
promiss i centrum, något som blev än vanligare under slutet av 
decenniet. 

I relation till forskningen kring så kallade demokratiteorier är 
det därmed tydligt att en proceduriell syn på ”demokrati” inte 
klarar av att fånga den vidd av betydelser begreppet burit på un-
der historien. Att uppfatta ”demokrati” som enbart ett politiskt 
system med vissa institutionella arrangemang, eller som en me-
tod för att mäta folkviljan, innebär ett alltför snävt perspektiv när 
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ett historiskt ljus kastas över begreppets användning. den syn på 
”demokrati” som framträder ur avhandlingens analys visar att 
den demokratiteori som bäst förmår att fånga spännvidden av 
begreppets betydelser är en som ser ett ”demokratiskt” samhälle 
som ett där vissa möjligheter, rättigheter och värden produceras. 
uppfattningar om ”demokrati” handlar alltså inte bara om regler 
och procedurer, utan snarare om livsvillkor. Emellertid bör här 
påminnas om att även demokratiteorier som anlägger en mer 
substantiell syn på ”demokrati”, det vill säga som definierar 
ett ”demokratiskt” samhälle i termer av livsvillkor, sällan tar 
sin utgångspunkt i empiriska utsagor om ”demokrati”. I stället 
definieras på förhand vilka typer av livsvillkor, möjligheter el-
ler rättigheter som utgör en ”demokrati”, och först efteråt görs 
empiriska undersökningar för att se hur verkligheten korrespon-
derar med de uppställda definitionerna. 

denna sammanfattande konlusion består av tre delar där den 
första utgörs av en sammanfattning av resultaten av den empiris-
ka undersökningen. även om kronologin bibehålls kommer de 
empiriska resultaten här att presenteras tematiskt då framställ-
ningen möjliggör ett förtydligande av hur de olika demokrati-
begreppen förändrades över tid. I andra delen återkommer den 
periodisering som tillämpats i avhandlingens empiriska un-
dersökning. där fördjupas de empiriska generaliseringarna 
för att möjliggöra en teoretisk diskussion kring huruvida de 
sammansatta demokratibegrepp som sAp använde sig av bör 
betraktas som separata begrepp eller som delmängder av ett 
större demokratibegrepp. I denna del behandlas också den för 
begrepps historien viktiga frågan huruvida det är rimligt att be-
trakta begrepp som innehållande kärnor eller nyckelkompo-
nenter. I den tredje, och avslutande, delen diskuteras frågan om 
relationen mellan språk och samhälle genom en diskussion av 
demokratibegreppet och sAp :s ideologiska utveckling.
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Det socialdemokratiska  
demokratibegreppet 1919 – 1939

ur forskningsläget framträder en bild där demokratibegrep-
pet under det tidiga 1900-talet framför allt användes av 
rösträttsrörelserna. Efter första världskriget nådde emellertid 
begreppet även innanför riksdagens murar där det till en bör-
jan framför allt användes av socialdemokrater och andra vän-
stergrupper. tämligen snart kom dock ”demokrati” att brukas 
av allt fler riksdagspartier, då det uppfattades som ett samlande 
begrepp som symboliserade den rådande samhällsmodellen 
snarare än massans oinskränkta makt. det socialdemokratiska 
partiet hade varit en av de drivande krafterna i kampen för den 
allmänna och lika rösträtten, och när reformen accepterades av 
riksdagen 1919 innebar detta en temporär slutpunkt på debatten. 
rösträttsreformens införande bidrog till att ”demokrati” allt mer 
började uppfattas som något positivt vilket innebar att det an-
vändes av allt fler aktörer. det stod dock snart klart att sAp inte 
betraktade rösträttsreformen som slutet på, vad som benämndes 
som, ”samhällets fullständiga demokratisering”, utan snarare 
som dess utgångspunkt. då allt fler politiska partier började tala 
om ”demokrati” som någonting positivt blev det centralt att fast-
slå vad som var typiskt socialdemokratiskt med ”demokratin”. 
med andra ord innebar rösträttsreformen 1919/1921 starten på 
en ny fas av striden om demokratibegreppet.

socialdemokratisk fullständig demokrati och
borgerlig halv demokrati

I början av 1920-talet använde ledande företrädare för sAp 
demokratibegreppet framför allt som ett kvantitativt begrepp, 
vilket bör ses mot bakgrund av rösträttsreformen där den folk-
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liga majoriteten utgjort ett centralt inslag. med tiden betonade 
dock partiet allt mer att ”demokrati” inte bara hade med majo-
ritet att göra, snarare hamnade ”demokratins” kvalitativa beskaf-
fenhet i fokus. det hävdades till och med att en folklig major-
itet inte hade några absoluta rättigheter, då hänsyn även skulle 
tas till minoritetsgrupper, och till samhället som helhet, för att 
beslut skulle kunna anses vara ”demokratiska”. Inom det social-
demokratiska partiet kom rösträtt, tillsammans med parlamen-
tarism, att betecknas som ”politisk demokrati”, vilket indikerade 
att det fanns flera andra former av ”demokrati” och att någon 
”fullständig demokratisering” inte skett. För att ytterligare beto-
na detta använde tongivande socialdemokrater, under det tidiga 
1920-talet, begreppet ”borgerlig demokrati”. denna sades vara 
en ”halv demokrati” då den negligerade samhällets ”fullstän-
diga” eller ”totala demokratisering”. I och med förflyttningen, 
från ett kvantitativt demokratibegrepp till ett kvalitativt, kunde 
socialdemokratisk ”fullständig demokrati” ges ett vidare inne-
håll än den partiet utmålade som ”borgerlig demokrati”. genom 
att argumentera för att någon ”fullständig demokrati” ännu inte 
förelåg gavs begreppet en tydlig framtidsdimension. ”demokra-
ti”, eller rättare sagt ”fullständig demokrati”, var något som 
skulle komma, och det fanns därmed en tydlig förväntningshori-
sont inom sAp vilket synliggjordes i partiets språkbruk. 

den politiska demokratin

under 1920-talets första hälft kunde det inom det socialdemo-
kratiska partiet argumenteras för att det inte heller gick att tala 
om någon ”fullständig politisk demokrati”, då parlamentaris-
men och rösträtten behövde kompletteras med ett republik anskt 
styre och eventuellt även ett enkammarsystem. kravet på enkam-
marsystem drevs framför allt av partivänstern, och i riksdagen 
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togs ärendet upp av det kommunistiska partiet. den officiella 
socialdemokratiska ståndpunkten var dock att det var för tidigt 
att avgöra huruvida enkammarsystemet var att betrakta som mer 
”demokratiskt” än ett tvåkammarsystem. Inte heller i 1920 års 
partiprogram specificerades hur riksdagens sammansättning 
borde vara ordnad, utan en tämligen öppen formulering i form av 
”demokratiskt representationsskick” föredrogs av kongressen. 
I sAp :s officiella språkbruk implicerade således ”demokrati” 
inte med nödvändighet någon speciell form av representation. 
om det socialdemokratiska partiet intog en avvaktande position 
i frågan om representationsskicket fanns det, åtminstone prin-
cipiellt, ett ställningstagande när det gällde frågan om sveriges 
statsskick. partiprogrammet från 1920 inkluderade ett explicit 
krav på republik, och från socialdemokratiskt håll argumen-
terades det för att ett ”demokratiskt” statsskick otvivelaktigen 
var republikanskt. Republik utgjorde därmed en nyckelkompo-
nent i det socialdemokratiska demokratibegreppet. med erfar-
enheten av 1917 års partisprängning, och utvecklingen i sovjet, 
där införandet av en republik inte hade lett till vad det social-
demokratiska partiet uppfattade som en ”demokrati”, kom emel-
lertid framträdande personer inom sAp att tydligt söka markera 
skillnaden mellan det egna partiet och det kommunistiska. 1920 
års kongress fastslog därför att även om ett ”demokratiskt” 
statsskick var republikanskt var ett republikanskt statsskick inte 
nödvändigtvis ”demokratiskt”. denna tankegång genomsyrade 
även de socialdemokratiska riksdagsledamöternas uttalanden då 
de, under 1920-talet, sällan yrkade bifall till de kommunistiska 
motioner som framlades i ärendet. med hänvisning till sovjet-
unionen hävdade sAp :s ledamöter att den sovjetiska republiken 
inte kunde betraktas som någon ”demokrati”, vilket gjorde att en 
”demokratisk republik” inte bara handlade om formen på stats-
skicket utan också kvaliteten av densamma. 
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under intryck av ett politiskt oroligt Europa betonade sAp :s 
företrädare kontinuerligt skillnaden mellan det egna partiet 
och revolutionära och aggressiva varianter av socialismen. på 
1920-talet gjordes detta retoriskt genom att använda begreppet 
”demokratisk socialism”. till detta begrepps semantiska fält 
knöts betydelsebegrepp som rättfärdighet, frihet och människo-
värde vilka ansågs skilja den reformistiska och lugna svenska 
socialdemokratin från samhällsomstörtande krafter, även om de 
kunde sägas ha ett gemensamt ursprung. ”demokratisk socia-
lism” stod således för en gradvis reform av det rådande samhäl-
let, vilken ansågs rättfärdigas av alla medborgares lika männi-
skovärde och frihet. 

de betydelser som användes tillsammans med ”demokra-
tisk socialism” kom även att bli centrala under 1930-talet då 
”demokrati” sattes i motsättning till diktatur och auktoritära 
system. mot bakgrund av utvecklingen i exempelvis Italien, 
 tyskland och sovjetunionen kopplades nyckelkomponenter 
som ordning, fred och samförstånd till ”demokrati”, samtidigt 
som ”våld” och ”revolution” blev dess motbegrepp. ”demokra-
tins” nyckelkomponenter fick även en nationell prägel efter hän-
delserna i Ådalen 1931 där fredlig utveckling och samförstånd 
fördes fram som centrala inslag i en ”demokratisk utveckling”. 
under senare hälften av 1930-talet användes demokratibegrep-
pet i hög grad för att markera skillnaden mellan det ”demo-
kratiska” sverige och vad som uppfattades som ett auktoritärt 
Europa. denna distinktion fick sitt konkreta uttryck i begrep-
pet ”nordisk demokrati”. det nya demokratibegreppet kan, ur 
socialdemokratisk synpunkt, sägas ha haft två stora förtjänster. 
dels möjliggjorde det betonandet av vad som uppmålades som 
ett ”demokratiskt arv”, dels innebar den nordiska delen av be-
greppet en viss avpolitisering. Avpolitiseringen gjorde att be-
greppet inte endast sågs som exklusivt socialdemokratiskt, 
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utan att ”nordisk demokrati” var något att samlas kring för hela 
nationen. Att använda ett samlande begrepp tycks ha framstått 
som centralt för 1930-talets svenska socialdemokrati i en tid då 
Ådalshändelserna synliggjort sociala splittringar nationellt och 
då auktoritära styren utomlands sågs som ett hot mot den egna 
nationen. dels innebar uppgörelsen med bondeförbundet att ett 
alltför socialistiskt språkbruk förmodligen inte kunde accepteras 
om överenskommelsen skulle hålla, dels blev det allt viktigare 
att hålla sverige utanför ett hotande storkrig, något som ansågs 
kräva en partipolitisk samling.

sammanfattningsvis rymdes allt färre dimensioner i det so-
cialdemokratiska begreppet ”politisk demokrati” under peri-
oden 1919–1939. under det tidiga 1920-talet användes begrep-
pet i debatter om såväl representationsskicket som statsskicket, 
och det ansågs att ”den politiska demokratin” krävde fortsatt 
utveckling innan den kunde betecknas som ”komplett”. då ett 
yttre krigshot under 1930-talet påkallade uppmärksamheten 
kom dessa institutionella debatter att avlägsnas från den social-
demokratiska argumentationen för ”demokrati”. det handlade i 
allt högre grad om att försvara den ”demokrati” som redan fanns 
snarare än att utvidga den. begreppet ”politisk demokrati” kom 
således att få en krympande framtida utsträckning samtidigt som 
dåtiden, det vill säga det ”demokratiska arvet”, och nutiden, i 
form av den svenska ”demokratin”, betonades tydligare. 

den ekonomiska demokratin

det demokratibegrepp som genomgick störst förändring under 
den undersökta perioden var ”ekonomisk demokrati” och de 
begrepp som sattes samman med detta, till exempel ”industri-
ell demokrati” och ”socialisering”. dessa tre begrepp användes, 
under det tidiga 1920-talet, stundtals synonymt, men med tiden 
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synliggjordes deras olika karaktär och innehåll. under 1920-ta-
lets första hälft rörde socialdemokratiska uppfattningar om 
”demokrati” på det ekonomiska området frågan om ägandet och 
ledningen av produktionsmedlen. till en början använde ledande 
socialdemokrater ”ekonomisk demokrati” för att beteckna det 
samhällstillstånd där dessa överförts i statlig ägo, vägen dit gick 
genom ”socialisering”. ”socialisering” var således det medel som 
skulle leda till målet, det vill säga det samhälle som sAp kallade 
”ekonomisk demokrati”. dock började partiets företrädare tämli-
gen snart att tala om att arbetarna skulle ges makten över lednin-
gen, något som betecknades som ”industriell demokrati”. till det 
semantiska fältet kring ”industriell demokrati” knöts jämställd-
het då det socialdemokratiska partiet argumenterade för att ar-
bete borde betraktas som jämställt med kapital rörande rätten till 
beslutsfattande. ”Industriell demokrati” sammankopplades med 
”ekonomisk demokrati” då det stadium som det förra begreppet 
betecknade uppfattades som en del av, eller ett steg på vägen mot, 
det senare. 

det socialdemokratiska partiet sökte i allt högre grad att po-
sitionera sig gentemot mer radikala vänsterströmningar, vilket 
gjorde att socialiseringsbegreppet blev problematiskt eftersom 
det upplevdes ha starka kommunistiska konnotationer. begrep-
pet försvann allt mer ur partiets språkbruk, i stället använde 
tongivande socialdemokrater ”ekonomisk demokrati” och ”in-
dustriell demokrati” då de talade om en omstrukturering av det 
ekonomiska livet. Emellertid förändrades ”ekonomisk demokra-
ti” från att under det tidiga 1920-talet ha betecknat ett statligt 
övertagande av produktionsmedlen till att röra ett mer allmänt 
samhälleligt inflytande över produktionen. ägandefrågan hade 
således avförts från såväl sAp :s agenda som dess språkbruk. 
Frågan om driften låg dock fortsatt under beteckningen ”indu-
striell demokrati”, men också detta begrepp genomgick en förän-
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dring. snarare än att låta det beteckna arbetarnas maktutövning 
inom företagen kom det att stå för arbetarnas medbestämmande 
i desamma. genom denna begreppsanvändning infördes ett slags 
konsensus- eller samarbetsideal till demokratibegreppet, då sAp 
ansåg det mest ”demokratiska” styret av industrierna vara ett 
där arbetarna samarbetade med ägarna. med tiden förändrades 
emellertid också denna definition av ”industriell demokrati”, och 
snarare än att använda begreppet för att beteckna ett aktivt arbe-
tardeltagande kom det att handla om arbetarnas insyn i företa-
gens skötsel. När sAp :s ledande företrädare allt mer betonade 
vikten av en hög industriell produktion fick arbetarnas krav på 
maktdeltagande således stå tillbaka. det väsentliga var att bibe-
hålla en hög produktion, och det var för att nå detta mål, snarare 
än som tidigare av jämställdhetsskäl, som partiet hävdade att det 
krävdes en viss insyn i makten för de arbetande. de minskade 
krav som inlades i ”industriell demokrati” blev än mindre under 
slutet av 1920-talet, då begreppet användes i tämligen abstrakta 
termer för att beteckna den goda ordning av förståelse, samar-
bete och gemenskap som borde prägla relationerna inom indus-
trierna. 

under 1920-talets slut blev åter frågor som uppfattades röra 
”ekonomisk demokrati” ett hett debattämne, och det förefaller 
som om begreppet hade radikaliserats sedan decenniets början. 
När per Albin Hansson 1928 talade om ”folkhemmet” sade han 
bland annat att sverige ännu var en ”ekonomisk diktatur”. För 
att skapa det ”demokratiska” sverige förde Hansson bland annat 
fram krav på en ekonomisk utjämning. denna utjämningstanke 
fick sitt konkreta uttryck i den arvsskattemotion som sAp lade 
fram samma år. I motionen talades det om att göra alla medbor-
gare delaktiga i de förmåner äganderätten medförde på liknande 
vis som den ”politiska demokratiseringen” gjort alla delaktiga i 
det politiska styret. Vad sAp eftersträvade var ekonomisk likhet, 
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vilket partiet ansåg vara ett steg på vägen mot ”ekonomisk 
demokrati”. det socialdemokratiska partiet hade således övergi-
vit frågan om produktionsmedlen och riktade nu ljuset mot den 
privata förmögenhetsbildningen där en utjämning söktes. mo-
tionen avslogs dock av riksdagen, och den kom senare att använ-
das mot partiet i det efterföljande kosackvalet. mot bakgrund av 
nederlaget i 1928 års andrakammarval, och erfarenheterna från 
den föregående valkampanjen, kom ”ekonomisk demokrati” att 
användas allt mera sällan av sAp :s representanter. 

under 1930-talets inledande år fortsatte partiets företrädare 
att argumentera för en reform av det ekonomiska området, men 
då med andra begrepp än ”ekonomisk demokrati”. det tidig-
are problematiska socialiseringsbegreppet återkom nu tillsam-
mans med ”planhushållning”. När den ekonomiska krisen väl 
var ett faktum även i sverige fanns nytt utrymme för sAp att 
argumentera mot privatkapitalismen som, bland annat genom 
kreugerkoncernens fall, framstod som krisens orsak. det var 
dock ett förändrat socialiseringsbegrepp som det socialdemo-
kratiska partiet använde sig av. snarare än att, som på 1920-ta-
let ha betecknat ett statligt övertagande av produktionsmedlen, 
användes det i debatten om kontrollen över dem. ägandefrågan 
hamnade under begreppet ”nationalisering” vilket innebar att 
socialiseringsbegreppet till en del hade frigjorts från sina tidi-
gare kommunistiska associationer. I centrum för sAp :s intresse 
var emellertid frågan om produktionens planering där ett statligt 
inflytande krävdes då begreppet ”planhushållning” användes. 

under senare delen av 1930-talet avstod det socialdemo-
kratiska partiet från att behandla frågan om det ekonomiska livets 
omstrukturering i vidare omfattning. genom krisuppgörelsen 
med bondeförbundet ansågs det förmodligen problematiskt att 
ta upp frågan. uppgörelsen kan dessutom ha gjort användnin-
gen av tydligt socialdemokratiskt laddade begrepp, som ”ekono-
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misk demokrati” eller ”industriell demokrati”, besvärlig varför 
förekomsten av dessa begrepp var betydligt mindre än under 
1920- talet. därtill förefaller det växande krigshotet ha upplevts 
som en viktigare och mer akut fråga vilket bidrog till att social-
demokratiska argument för en reform av näringslivet försvann.

sammanfattningsvis genomgick de demokratibegrepp som 
användes i frågor om det ekonomiska livets strukturering en 
tämligen omfattande förändring under åren 1919–1939. ”Eko-
nomisk demokrati” gick från att ha använts för att beteckna den 
ordning där staten ägde alla produktionsmedel till att handla om 
ett mer allmänt inflytande över produktionen. I slutet av 1920-ta-
let radikaliserades begreppet, och rörde då frågor om ekonomisk 
utjämning av den privata förmögenhetsbildningen och således 
en ekonomisk likhet medborgarna emellan. med erfarenheter-
na av 1928 års kosackval kom dock det socialdemokratiska 
partiet att använda begreppet allt mera sällan, samtidigt som 
strävandena efter statliga övertaganden av produktionsmedlen 
och medborgerlig ekonomisk likhet försvann. det förefaller 
alltså som om de betydelser begreppet sammankopplats med un-
der 1920-talet sågs som alltför problematiska för att begreppet 
skulle vara användbart i den politiska debatten. även ”industriell 
demokrati” var ett begrepp som förändrades. det gick från att ha 
använts som arbetarmakt till att betyda arbetarinflytande. sen-
are hade kravet på arbetarnas maktutövning försvagats än mer, 
vilket gjorde att begreppet handlade om de arbetandes insyn i 
maktutövningen, och under 1930-talet minskade sAp :s använd-
ning av begreppet i takt med att partiet använde andra uttryck 
för att diskutera den industriella produktionen. socialiseringsbe-
greppet sammankopplades på det tidiga 1920-talet med ”ekono-
misk demokrati” och sågs som vägen till detta samhällsstadium, 
men under 1930-talet betecknades denna process som ”nation-
alisering”, vilket erbjöd nya möjligheter att använda socialise-



265

ringsbegreppet. ”socialisering” kom under 1930-talet i mångt 
och mycket att ersätta ”ekonomisk demokrati” och ”industriell 
demokrati”, det vill säga det betecknade frågan om kontrollen 
över produktionen. även ”planhushållning” användes i debatter 
kring denna tematik. sammantaget blev det socialdemokratiska 
begreppet ”ekonomisk demokrati” mindre radikalt under tidspe-
rioden 1919–1939, om än med undantag för året 1928. de krav 
som framfördes då begreppet användes försvagades och ”ekono-
misk demokrati” fick allt mindre karaktären av den goda sam-
hällsordning som med nödvändighet skulle komma. det social-
demokratiska partiets förväntningshorisont minskade således då 
det gällde en förändring av det ekonomiska samhällslivet. vilket 
gjorde att begreppet ”ekonomisk demokrati” gradvis försvann 
från de ekonomiska frågorna.

den sociala demokratin

det kanske mest svårfångade demokratibegreppet under un-
dersökningsperioden utgör ”social demokrati”. ur analysen 
framträder ”social demokrati” som ett begrepp vilket fångade 
de frågor som sAp :s andra demokratibegrepp inte berörde, 
men som partiet ändå ansåg vara av vikt för ett ”demokratiskt” 
samhälle. generellt sett kan begreppet sägas ha rört frågor om 
medborgerliga rättigheter, och framför allt användes det under 
1920-talet då det socialdemokratiska partiet argumenterade för 
en reform av utbildningssystemet. ”skolans demokratisering” 
användes för att beteckna alla medborgares lika möjligheter 
till, och således deras delaktighet i, utbildningssystemet. Från 
socialdemokratiskt håll ansågs det vara en ”demokratisk rättig-
het” att andra orättvisor, som till exempel ojämlika ekonomiska 
förhållanden, inte skulle vara avgörande när det handlade om 
dessa rättigheter. det sociala inslaget kan alltså sammankopplas 
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med det latinska societas, det vill säga samhälle, och begreppet 
”social demokrati” betecknade alltså medborgarnas samhälle-
liga rättigheter. 

När socialdemokratin erövrade det tidigare borgerliga be-
greppet ”folkhem” blev det samhälleliga inslaget allt tydlig-
are. genom ”folkhemmets” nationellt enande och klassöver-
skridande tilltal kunde sAp :s företrädare argumentera för 
att det var ett parti för hela folket snarare än endast arbetarna. 
”Folkhemmet” sades vara ett samhälle präglat av gemenskap 
och samarbete, det var ett samhälle där alla betraktades som lika 
och där allmänintresset var överordnat individuella intressen. 
till skillnad från ”social demokrati” hade dock ”folkhemmet” 
även ekonomiska aspekter, då likhet sågs som något som också 
borde prägla medborgarnas ekonomiska situation. I hög grad 
utgjorde de betydelser som ”folkhemmet” sammankopplades 
med de samma som sAp under 1920-talets inledande hälft hade 
betecknat som ”demokratiska”. detta innebar att det demokrati-
begrepp, som blev allt mer problematiskt på grund av dess kon-
notationer till radikal socialism och kommunism, kunde inord-
nas under det nya folkhemsbegreppet. ”Folkhem” kan således 
i hög grad ses som synonymt med ”demokrati” när det gäller 
sAp :s språkbruk under det sena 1920-talet. 

under 1930-talet fortsatte partiets representanter att argu-
mentera för ”demokratiska” medborgerliga rättigheter, till vilka 
utbildning fortsatt ansågs vara en av de viktigaste. I debatten 
användes även begrepp som ”frihet”, ”jämlikhet” och ”kom-
promiss”, och partiet införde begreppet ”den sociala friheten” 
där dessa betydelsebegrepp samordnades. skillnaden mot det 
liberala frihetsbegreppet sades vara just frihetens jämlika dis-
tribution vilket gjorde kompromisser nödvändiga. till skillnad 
från 1920-talets användningar, då det socialdemokratiska partiet 
talat om ”likhet”, argumenterade ledande socialdemokrater un-
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der 1930-talet snarare om ”mer jämlikhet” vilket kan ses som en 
viss betydelseglidning. 

senare hälften av 1930-talet innebar att det socialdemo-
kratiska partiet använde begreppet ”kulturell demokrati” då par-
tiet talade om medborgarnas samhälleliga rättigheter. I hög grad 
liknade det kulturella demokratibegreppet det sociala, men ”kul-
turell demokrati” implicerade fler krav än ”social demokrati”. 
utöver att, liksom ”social demokrati”, ställa krav på tillgång till 
kulturella värden, inlades även rätten till avgörandet och ska-
pandet av dessa värden i det nya demokratibegreppet. 

sammanfattningsvis uppvisade den socialdemokratiska an-
vändningen av ”social demokrati” en tämligen konsekvent be-
greppsanvändning där begreppet ständigt sammankopplades 
med medborgerliga rättigheter. genom införandet av ”kulturell 
demokrati” ökade utbredningen av dessa rättigheter, vilket kan 
ses som en utvidgning av begreppets betydelse. genom det sam-
manhållna språkbruket kring ”social demokrati” kan begreppets 
temporalitet betraktas som tämligen likartad under hela under-
sökningsperioden. det förefaller inte som om införandet av ”kul-
turell demokrati” förändrade detta perspektiv då begreppet inte 
påverkade det socialdemokratiska partiets explicita uttalanden 
om framtiden. utsträckningen av ”kulturell demokrati” var i 
relation till ”social demokrati” framför allt av innehållsmässig 
karaktär, det vill säga det rörde fler samhällssfärer.

ett eller flera begrepp?

det socialdemokratiska partiet använde således inte bara ett 
demokratibegrepp under perioden 1919–1939. I stället för att 
endast tala om ”demokrati” använde ledande socialdemokrater 
i hög grad sammansatta demokratibegrepp. då sAp uppfattade 
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den allmänna och lika rösträtten som förverkligad förlorade 
demokratibegreppet sin framtida temporalitet. ”demokrati” 
betecknade inte längre något som partiet sökte att realisera, utan 
i stället något som redan förelåg. Användandet av de sammansat-
ta demokratibegreppen gav emellertid demokratibegreppet 
åter en framtidsdimension, då dessa begrepp betecknade sam-
hällsstadier eller mål som partiet sade sig eftersträva. genom att 
explicit peka ut de samhällsområden som skulle ”demokratis-
eras” kunde det socialdemokratiska inslaget framhållas tydlig-
are gentemot andra partiers demokratibegrepp. Användandet av 
de sammansatta begreppen gjorde dessutom att sAp kunde und-
vika de problem som en begreppslig mångtydighet för med sig. 
1919/1921 års rösträttsreform bör därmed inte ses som slutet på 
kampen för ”demokratin”, för sAp innebar reformen snarare 
startskottet för samhällets "fullständiga demokratisering”.

de empiriska exemplen på sammansatta demokratibegrepp 
väcker frågan om vad reinhart koselleck benämnde som kollek-
tivsingular, och hur dessa relaterar till de sammansatta begrepp 
som framträder ur avhandlingens analys. Frågan är huruvida des-
sa sammansatta demokratibegrepp bör betraktas som pluralise-
ringar, det vill säga separata och därmed självständiga begrepp, 
eller om det socialdemokratiska partiets användning av dem var 
ett försök att tillskriva ”demokrati” något kvalitativt nytt. denna 
fråga kan besvaras genom en analys av de sammansatta begrep-
pens nyckelkomponenter, och genom att undersöka hur de olika 
demokratibegreppen förhöll sig till ”demokrati” som en helhet. 
rent semantiskt förefaller givetvis de sammansatta begreppen 
vara pluraliseringar då de var utformade som specifika begrepp, 
men om de förde samman ”demokrati” till en helhet, och relat-
erade till varandra, förefaller det vara rimligare att förstå dem 
som uttalanden om ”demokrati”, det vill säga att ”demokrati” 
inte bara var något politiskt utan gavs en vidare betydelse.
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Efter rösträttsreformen använde det socialdemokratiska par-
tiets företrädare ett antal sammansatta demokratibegrepp. I hög 
grad sammankopplades de med den politiska ”demokratisering” 
som ägt rum i och med rösträttsreformen där delaktighet och 
likhet varit centrala komponenter. Enkammarsystemet påstod 
dess förespråkare vara en nödvändig reform för att ge den ny-
vunna rösträtten ett konkret politiskt genomslag, och 1920 års 
programkommission ansåg denna typ av representation vara den 
som bäst förverkligade ”demokratin”. Att ett ”demokratiskt” 
statsskick skulle vara republikanskt stod för sAp utom allt tviv-
el. Ett republikanskt statskick motiverades vidare med hänvis-
ning till betydelsebegrepp som likhet och frihet, i en ”demokra-
ti” betraktades alla människor som lika och fria medborgare 
och ingen gavs högre status än någon annan. därtill betrakta-
des monarkin vara oförnuftig då dess tillsättningsprincip inte 
accepterades inom något annat yrke. Likhet, frihet och förnuft 
var således alla nyckelkomponenter i det politiska demokratibe-
grepp som sAp :s representanter använde i argumentationen för 
dessa institutionella reformer. även om begreppen ”ekonomisk 
demokrati” och ”industriell demokrati” förändrades under det 
tidiga 1920-talet framträder vissa nyckelkomponenter. som mo-
tiv för ett införande av ”ekonomisk demokrati” och ”industriell 
demokrati” anförde det socialdemokratiska partiet den ”politis-
ka demokratisering” som ägt rum i och med rösträttsreformen. 
det ansågs inte rimligt att de principer som väglett denna stora 
samhällsreform inte gavs något inflytande på det ekonomiska 
området. begreppet ”ekonomisk demokrati” sammankopplades 
med betydelser som utjämning av den ekonomiska makten, men 
också i detta demokratibegrepp förekom likhet och delaktighet 
då tongivande socialdemokrater argumenterade för att arbete 
skulle ses som likvärdigt med kapital då det gällde rätten att del-
ta i beslutsfattande. ”Industriell demokrati” kan i hög grad sägas 
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ha haft samma nyckelkomponenter som ”ekonomisk demokra-
ti”, det vill säga jämlikhet, eller jämställdhet, och deltag ande 
i maktutövningen. då ”industriell demokrati” användes i talet 
om de industriella företagens skötsel och drift, medan ”ekono-
misk demokrati” rörde samhället i allmänhet, är det rimligt att 
förstå ”industriell demokrati” som en delmängd av ”ekonomisk 
demokrati”. I talet om ”social demokrati” anförde det social-
demokratiska partiet motiv i form av rättigheter, deltagande och 
jämlikhet. I debatten om utbildningssystemet uttrycktes till ex-
empel att alla borde ha samma rätt till utbildning, det vill säga 
till ett jämlikt deltagande. ur det tidiga 1920-talets sammansatta 
demokratibegrepp framträder därmed likhet och deltagande som 
nyckelkomponenter. de var centrala delar hos samtliga här iden-
tifierade demokratibegrepp, och de var principer som varit högst 
relevanta i den föregående rösträttsdebatten. de sammansatta 
demokratibegreppen pekade således alla bakåt mot den ”demo-
kratiska” reform som ägt rum, och det handlade, i det social-
demokratiska språkbruket, om att föra dessa principer vidare till 
resten av samhället. de sammansatta begreppen relaterade även 
till varandra. ”Industriell demokrati” kan ses som en delmängd 
av ”ekonomisk demokrati”, och ”social demokrati” hade tyd-
liga likheter med ”politisk demokrati” då de båda handlade 
om jämlikt medborgerligt deltagande. de gemensamma nyck-
elkomponenterna, och de sammansatta begreppens inbördes 
relationer, gör att de bör betraktas som delmängder av ett och 
samma demokratibegrepp. de hölls samman av betydelser som 
jämställdhet och deltagande, men dessa begrepp kunde inte på 
egen hand definiera det socialdemokratiska demokratibegrep-
pet. ”demokrati” handlade om jämställdhet och deltagande, 
men var samtidigt något mer och större.

under senare hälften av 1920-talet antog sAp :s företrädare ett 
språkbruk där det nationella tilltalet blev allt mer framträdande. 
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detta tilltal bör dock inte sammanblandas med det som sena-
re kom att användas under 1930-talet. under 1920-talet hand-
lade det snarare om en nationell gemenskap där klasskampen 
sågs som det stora hotet mot ”demokratin”, medan yttre fak-
torer ansågs hota densamma under det nästkommande decen-
niet. I det semantiska fältet kring ”demokratisk socialism” var 
begrepp som rättfärdighet, frihet och människovärde centrala, 
och ur folkhemsretoriken framträdde betydelser som jämlikhet 
och gemenskap. ”Ekonomisk demokrati” blev ett av inslagen i 
”folkhemmet” då båda begreppen innehöll en tanke om egen-
domsutjämning. det socialdemokratiska partiets officiella linje 
var att då medborgarna i en ”demokrati” var att betrakta som lika 
borde egendomen fördelas lika mellan dem. Utjämning kom se-
dan att prägla den arvsskattemotion som partiet lade fram 1928, 
vilken sades innebära en ”demokratisering av egendomen”. 
Utjämning och ”demokrati” användes således tämligen syno-
nymt. En utjämning av egendomen betecknades stundtals även 
som ”social demokrati”, men det begreppet användes också som 
tidigare för att beteckna medborgerliga rättigheter, till exem-
pel i form av en mer jämlik tillgång till utbildning. ”Industriell 
demokrati” försvann gradvis från det socialdemokratiska språk-
bruket, och då det användes betecknade det den förståelse och 
gemenskap som partiet ansåg borde prägla relationen mellan in-
dustrins parter. dessa betydelser var alltså mycket lika de som 
använts tillsammans med ”folkhem”. under 1920-talets senare 
hälft delade de sammansatta demokratibegreppen därmed nyc-
kelkomponenter som likhet och gemenskap, men det förefaller 
som om de olika begreppen hade börjat glida från varandra. till 
exempel var användandet av jämlikhet något avvikande inom be-
greppens semantiska fält. I talet om ”social demokrati” hand lade 
det om mer jämlika möjligheter medan det i fråga om ”ekono-
misk demokrati”, så som det framfördes genom 1928 års arvs-
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skattemotion, handlade om total utjämning. dessutom innehöll 
”ekonomisk demokrati” inte längre något tydligt betonande av 
aktivt deltagande, vilket tidigare hade utgjort en av nyckelkom-
ponenterna i det socialdemokratiska demokratibegreppet. be-
greppens glidning från varandra synliggörs även vid en analys av 
deras temporalitet. medan ”demokratin” inom utbildningssys-
temet var något konkret och samtida framstod ”den ekonomiska 
demokratin” som ett mer långsiktigt mål, vilket också var fallet 
med ”den industriella demokratin”. genom den avvikande tem-
poraliteten uppstod därmed en spänning inom, och uppluckring 
av, det socialdemokratiska demokratibegreppet. 

det demokratibegrepp som användes under 1930-talets första 
hälft var ett tämligen avsmalnat begrepp. det var dessutom ett 
begrepp som användes i mindre utsträckning än tidigare. som 
tidigare diskuterats kan den minskade socialdemokratiska an-
vändningen förstås i ljuset av att ”demokrati” kommit att bli 
något som allt fler politiska partier argumenterade för, vilket 
gjorde att det inte tycktes finnas något speciellt socialdemok-
ratiskt med begreppet. även om ”demokrati” förekom, talade 
sAp :s representanter snarare om ”socialisering” och ”planhus-
hållning” än om ”ekonomisk demokrati” när frågan om samhäl-
lets ekonomiska struktur debatterades. ”Ekonomisk demokrati” 
var emellertid fortfarande ett begrepp som fanns i det officiella 
socialdemokratiska språkbruket, men det betecknade framför 
allt betydelser som fred, samförstånd och samarbete när parti-
et talade om den samhällsutveckling som förespråkades. I hög 
grad definierades dock ”demokrati” genom sin motsättning till 
”diktatur” och ”auktoritära system”, det vill säga genom sina 
motbegrepp. När det gällde medborgerliga rättigheter användes 
begreppet ”den sociala friheten” där frihet, jämlikhet och kom-
promiss utgjorde nyckelkomponenter. Samarbete, samförstånd 
och fred kan således sägas ha utgjort nyckelkomponenter i det 
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tidiga 1930-talets svenska socialdemokratis demokratibegrepp. 
Delaktighet, som sedan tidigare försvunnit från begreppet 
”ekonomisk demokrati”, förefaller under det inledande 1930-ta-
let intagit en mer perifer roll, även om deltagande i politiska 
beslut fortsatt var en nyckelkomponent på det semantiska fältet 
kring ”politisk demokrati”. betydelser som samarbete eller 
samförstånd hade tidigare sammankopplats med ”demokrati”, 
och under intryck av ett växande krigshot i Europa betonades 
detta än tydligare. under perioden minskade alltså det social-
demokratiska demokratibegreppets samhälleliga utsträckning 
då partiet dels använde andra begrepp för att tala om frågor 
som tidigare ansetts vara av vikt för ”demokrati”, till exempel 
det ekonomiska, dels då vidden av begreppets nyckelkompo-
nenter minskade. minskningen av antalet nyckelkomponenter 
indikerar dock en mer koherent begreppsanvändning vilket gör 
det rimligt att se de sammansatta demokratibegreppen som ett 
begrepp. den uppluckring som skett under slutet av 1920-talet 
hade således avstannat och ”demokrati” hade kommit att bli 
ett mindre innehållsligt utsträckt begrepp än under det tidiga 
1920-talet. begreppets insnävning syns även i dess temporalitet. 
I allt högre grad kom det socialdemokratiska partiet att tala om 
att försvara den ”demokrati” som redan förelåg snarare än att 
utvidga den. Nutiden kom därmed att ges större utrymme i be-
greppet på bekostnad av dess framtida dimension. 

under senare halvan av 1930-talet försvann begreppen ”ekon-
omisk demokrati” och ”industriell demokrati” ur det social-
demokratiska språkbruket samtidigt som två andra demokratibe-
grepp, ”nordisk demokrati” och ”kulturell demokrati”, tillkom. 
den ekonomiska betydelsen i demokratibegreppet blev allt min-
dre samtidigt som dess politiska dimension ökade. därtill beton-
ades, i och med införandet av ”kulturell demokrati”, begreppets 
betydelse för medborgerliga rättigheter. det socialdemokratiska 
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partiets användande av ”nordisk demokrati” möjliggjorde ar-
gumentationen för ett historiskt, och framför allt avpolitiserat, 
”demokratiskt arv”. ”demokrati” var något för alla, oavsett par-
tipolitisk hemvist, att samlas kring. det sågs som ett samhälls-
tillstånd präglat av samarbete, fred och frihet. Användningen av 
”kulturell demokrati” kan ses som en fortsättning på tidigare so-
cialdemokratiska uttalanden om att ”demokrati” inte endast var 
av politisk betydelse, utan att dess principer borde spridas vid-
are genom samhället. då de ekonomiska demokratibegreppen 
försvunnit ur partiets språkbruk blev således sAp :s demokrati-
begrepp mindre heltäckande. även begreppets tidsmässiga ut-
sträckning minskade då dåtiden, genom att det ”demokratiska 
arvet” betonades, och då partiets ledare argumenterade för att 
bevara och försvara den ”demokrati” som redan förelåg. trots 
att ”kulturell demokrati” kan ses som en utvidgning av ”social 
demokrati”, var denna utvidgning snarare av innehållsmässig 
karaktär än tidsmässig. det demokratibegrepp som framträdde 
under slutet av 1930-talet var framför allt ett politiskt begrepp 
som positionerades mot ”diktatur” och ”krig”. detta innebär att 
”demokrati”, och även ”nordisk demokrati”, bör ses som huvud-
sakligen politiska begrepp som handlade som en nations politis-
ka beskaffenhet. trots Arthur Engbergs uttalande om länken 
mellan ”kulturpolitik” och ”allmän politik”, framstår ”kulturell 
demokrati” som ett tämligen självständigt begrepp, med ett av-
vikande innehåll i jämförelse med huvuddelen av användnin-
garna av ”demokrati”. därmed hölls sAp :s demokratibegrepp 
inte längre samman av gemensamma nyckelkomponenter. 
”demokrati” i politiskt hänseende, och ”demokrati” i kulturell 
bemärkelse, var två saker som var tämligen åtskilda. de var två 
separata begrepp som rörde skilda teman. 

sammanfattningsvis genomgick det socialdemokratiska 
demokratibegreppet en tämligen omfattande förändring un-
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der perioden 1919–1939. Inledningsvis var det ett mycket om-
fattande och väl sammanhållet begrepp som tangerade i princip 
alla samhällets områden. Efter den allmänna och lika rösträtten 
fanns det inom sAp en positiv anda, och partiet tänkte sig att 
genomförandet av ”den fullständiga demokratin” skulle komma 
att bli en naturlig följd av den ”politiska demokratisering” som 
rösträtten inneburit. de erfarenheter som partiet gjort i och med 
rösträttsreformen påverkade därmed dess förväntningar inför 
framtiden. Viljan att sprida ”demokrati” till samhällets alla om-
råden gjorde dock att partiets begreppsanvändning började upp-
luckras då målen för de olika samhällsområdenas ”demokrati-
sering” var relativt olikartade. När sedan ett yttre krigshot inte 
längre kunde ignoreras kom samhällets fortsatta och utvidgade 
”demokratisering” att ges lägre prioritet, och det handlade sna-
rare om att skydda och bevara den ”demokrati” som redan fanns. 
”demokrati” blev i det sammanhanget beteckningen på det sam-
hälle som redan förelåg, vilket innebar att såväl den temporala 
som den samhälleliga utsträckningen av begreppet reducerades. 

Avslutningsvis i denna del bör frågan om begreppsliga kärnor 
eller nyckelkomponenter kommenteras. som visats i analysen 
genomgick det socialdemokratiska demokratibegreppet stora 
förändringar mellan åren 1919 och 1939. ”demokrati” gick till 
exempel från att beteckna statligt övertagande av produktions-
medlen och ekonomisk utjämning mellan medborgarna till att 
sättas i samband med frågor om en fredlig samhällsutveckling 
eller för att benämna ett redan föreliggande samhällstillstånd. 
denna förändring av begreppet gör det rimligt att avfärda tank-
en på att begrepp skulle ha någon inneboende betydelsekärna. 
däremot styrker avhandlingens analys Freedens teori om be-
greppsliga nyckelkomponenter. under de olika tidsperioderna 
har det socialdemokratiska partiet betonat vissa betydelser av 
”demokrati” som speciellt viktiga, och dessa betydelser har ofta, 
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i synnerhet under avhandlingens första undersökningsperiod, 
varit tämligen likartade i de sammansatta demokratibegreppen. 
över tiden har dock vissa av betydelserna förändrats eller bytts 
ut vilket gör att de inte bör ses som konstanter, utan snarare som 
nyckelkomponenter av den typ Freeden definierat. 

Nyckelkomponenterna har emellertid inte på egen hand kun-
nat definiera vad som sAp åsyftat med ”demokrati”. ”demokra-
ti” var till exempel under 1930-talet något mer än bara frihet och 
samarbete, vilket också påtalades explicit. Avhandlingens an-
alys har även visat att förändringen i nyckelkomponenterna har 
skett tämligen flytande, till exempel kom ”industriell demokra-
ti” att förändra innebörd från arbetarmakt till arbetarinflytande 
till arbetarinsyn, vilket ytterligare förstärker bilden av dessa 
betydelser som nyckelkomponenter. den gradvisa förändringen, 
eller glidningen, hos begreppen visar också på hur historisk tid 
bör ses som ett ständigt flöde utan tydliga brytpunkter. dåtid, 
nutid och framtid påverkar begreppsanvändningen även om oli-
ka vikt givits åt tidsdimensionerna under specifika skeenden. 

Språk och samhälle, demokrati  
och socialdemokrati

Avslutningsvis bör relationen mellan språk och samhällsutveck-
ling diskuteras. denna relation har i föreliggande avhandling 
studerats i ljuset av demokratibegreppet och den förändring som 
det socialdemokratiska partiet genomgick under perioden 1919–
1939. Analyser av sAp :s ideologiska utveckling har stundtals 
vållat heta debatter där tre huvudperspektiv förts fram : Herbert 
tingsten har argumenterat för att partiets avsteg från socialiser-
ingen innebar ett brott med marxismen ; Leif Lewin har med ut-
gångspunkt i partiets frihetsbegrepp hävdat sAp :s ideologiska 
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kontinuitet ; och gunnar Adler-karlsson har sett sAp som ett 
icke-ideologiskt parti med pragmatismen som ledstjärna. Frå-
gan om sAp :s ideologiska utveckling har dock inte stått i fokus 
för avhandlingen då en ideologianalys bör ha ett bredare an-
greppssätt än att endast studera ett begrepp hos ett politiskt parti. 
dessutom gör frågan om relationen mellan ideologi och praktisk 
politik att avhandlingen snarare bör ses som ett bidrag till debat-
ten om sAp :s ideologiska utveckling än som underlag för ett 
entydigt svar. därtill har bo stråth påmint om att en ideologisk 
rörelses inklusion i samhället leder till att också rörelsen själv 
påverkas. detta leder i sin tur till nya förutsättningar vilka kräver 
nya metoder och argument. 

Analysen har visat hur det socialdemokratiska partiets språk-
bruk förändrades mellan åren 1919 och 1939. demokratibegrep-
pet var i början av undersökningsperioden ett begrepp med en 
tydlig framtidsdimension. mot bakgrund av den process som 
rösträttsreformen innebar använde ledande socialdemokrater en 
rad sammansatta demokratibegrepp där en fortsatt ”demokrati-
sering” sågs som en ofrånkomlig framtid. det demokratibegrepp 
som sammanbundits med rösträttsreformen påverkade således 
partiets förståelse och tolkning av samhället och dess utveckling. 

den utsträckta temporaliteten och de sammansatta demokrati-
begreppens olikartade syftningar gjorde dock att begreppet bör-
jade upplösas i slutet av 1920-talet. den socialdemokratiska ar-
gumentationen för en bredare ”demokrati” ledde till att partiets 
alla ”demokratiska” mål inte kunde hållas samman med hjälp 
av nyckelkomponenter, eller de olika begreppens inbördes rela-
tioner. sAp :s begreppsanvändning fick påverkan på den politis-
ka debatten, till exempel utmålade högern i 1928 års valrörelse 
sAp som fosterlandsfientliga och moskvatrogna. med erfaren-
heten av högerns kritik, och förlusten i andrakammarvalet, kom 
sAp sedermera att överta folkhemsbegreppet. därigenom kunde 
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det argumenteras för att det socialdemokratiska partiet var ett 
folkparti, det vill säga ett parti som sökte bättre levnadsvillkor 
för alla medborgare oavsett samhällsklass. genom det breda 
folkliga tilltalet kunde partiet även anslå nationalistiska tongån-
gar. mot bakgrund av ett allt oroligare Europa och ett växande 
krigshot förändrades återigen sAp :s språkbruk, dessutom hade 
partiet genom 1933 års uppgörelse med bondeförbundet en alli-
anspartner att ta hänsyn till. då det yttre hotet upplevdes som allt 
mer akut krympte det socialdemokratiska partiets demokratibe-
grepp såväl innehållsmässigt som tidsmässigt. Frågan var inte 
hur ”demokratin” skulle kunna vidareutvecklas, utan i stället hur 
den ”demokrati” som redan fanns skulle kunna försvaras och 
bevaras. 

det har således ständigt funnits en växelverkan mellan språk 
och samhälle där de båda entiteterna påverkat och influerat var-
andra. det bör emellertid framhållas att sambandet mellan språk 
och samhälle inte är av någon enkel kausal relation av typen mo-
dus ponens, där a ( och endast a ) implicerar b. snarare handlar det 
om en komplex uppsättning faktorer som sammanblandas, och 
som kan springa ur såväl språkliga förhållanden som från oli-
ka nivåer av samhälleliga förändringar. till exempel påverkade 
”den politiska demokratiseringen”, i form av rösträttsreformen, 
sAp :s syn på samhällsutvecklingen vilket synliggjordes i par-
tiets demokratibegrepp. den socialdemokratiska användningen 
av ”demokrati” påverkade också den politiska debatten, och 
därmed den politiska offentligheten, vilket manifesterades i ko-
sackvalet. 

Att en relation föreligger mellan språk och samhälle har 
således visats i föreliggande avhandling, frågan är då hur parti-
ets språkliga förändring relaterar till en ideologisk eller politisk 
förändring. I undersökningen har en förändring i den social-
demokratiska politiken kunnat visas genom den språkliga an-
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alysen. tydligast har denna förändring gällt den ekonomiska 
politik som partiet fört. till exempel gjorde sAp ett avsteg från 
strävan efter ”socialisering”, i form av ett statligt övertagande, 
eller ett arbetarövertagande, av produktionsmedlen då partiet 
satte bevarandet av en hög produktivitet över de arbetandes 
rätt till beslutsfattande. även beträffande ”politisk demokrati” 
gjordes förändringar, där sAp allt mera sällan gjorde några 
försök att införa enkammarsystem eller republik. Frågan är 
emellertid huruvida en förändring, eller utveckling, av politiken 
nödvändigtvis måste ses som ett övergivande av ideologin. För 
ett politiskt parti är det nödvändigt att röstmaximera om något 
reellt politiskt inflytande ska kunna nås, och för detta ändamål 
tycks en viss pragmatism vara nödvändig. Att hålla fast vid exakt 
samma tankegångar och samma språkbruk när samhället förän-
dras förefaller vara lika världsfrånvänt som ostrategiskt. det bör 
således hållas i minnet att pragmatisk inte står i motsats till icke-
ideologisk. Ett politiskt parti kan mycket väl vara pragmatiskt 
till sin karaktär, utan att det för den skull behöver tillskrivas en 
icke-ideologisk status.

det socialdemokratiska partiet uppfattade och betonade på 
ett tidigt stadium den allmänna och lika rösträtten som ”demo-
kratisk”. Analysen har visat att detta emellertid avtog med tiden. 
den förändrade argumentationen bör dock inte ses som ett teck-
en på rösträttens ”avdemokratisering”, det är fortfarande svårt 
att tänka sig ett demokratibegrepp som inte inkluderar detta ele-
ment. snarare är det rimligt att tolka denna tystnad kring rösträt-
tens ”demokratisering” som ett tecken på en allmän acceptans, 
det vill säga att dess ”demokratiska” innebörd allt mer betrak-
tades som så given och uppenbar att någon påminnelse om den 
ansågs vara överflödig. Ett begrepps förändrade användning 
speglar alltså en förändring i dess samhällskontext. det som 
anses självklart behöver inte sägas explicit, utan det är i stället 
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begreppens nya eller kontroversiella betydelser som behöver 
befästas. detta betyder att demokrati är ett begrepp som ständigt 
måste erövras på nytt då kontexten, och således argumenten, är 
under kontinuerlig förändring.



epilog

Orden och bruket av dem är viktigare för politiken än 
alla andra vapen.628

Föreliggande avhandling har analyserat det socialdemokratiska 
språkbruket under perioden 1919–1939 med särskilt fokus på 
partiets demokratibegrepp. Analysen visar hur det socialdemo-
kratiska partiet använt begreppet demokrati i en rad olika kontex-
ter, och hur begreppet förändrades under intryck av ett samhälle i 
kontinuerlig utveckling. därtill utmanades den socialdemokratis-
ka begreppsanvändningen av partiets meningsmotståndare, vilket 
framtvingade nya definitioner och användningsområden. under 
den för avhandlingen aktuella tidsperioden har det, såväl mellan 
de politiska partierna som inom det socialdemokratiska partiet, 
funnits divergerande uppfattningar om vad demokrati har betytt 
och vilka argument som inordnats under detta begrepp. även 
om begreppet under vissa perioder har uppfattats på liknande vis 
av olika politiska partier har denna samstämmighet endast varit 
av temporär karaktär. detta betyder således att kampen om de 
politiska begreppen inte är något passerat fenomen som kan be-
gravas i historieböckerna, utan det är i stället ett ämne med stän-
dig aktualitet.

sedan mellankrigstiden har emellertid förutsättningarna för 
hur politiska partier för ut sina budskap ändrats. statsvetare och 
medieforskare betonar ofta hur mängden nya medier, och den 
hastighet som nyheter förs ut med, har förändrats radikalt sedan 
det senaste millennieskiftet.629 Frågan är dock huruvida dessa 

628. Reinhart Koselleck, ”Den nya tidens revolutionsbegrepp”, i Erfarenhet, tid och historia : 

Om historiska tiders semantik, Daidalos, Göteborg, 2004b, s. 108.

629. Se till exempel Erik Åsard, ”Det politiska ledarskapet i en föränderlig massmedievärld”, i 
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nya medier innebär något kvalitativt nytt för de politiska par-
tierna. Att antalet medieformer ökar är framför allt en fråga av 
kvantitativ art, där de underliggande principerna för partiernas 
strävan att kommunicera sina budskap fortsatt tycks vara desam-
ma. det handlar fortfarande om att på bästa vis nyttja de kanaler 
som finns att tillgå för att föra ut de politiska budskapen till opi-
nionen. Emellertid innebär den ökade mångfalden av medier att 
det krävs en allt större apparat för att behärska och kontrollera de 
budskap som förs ut. till exempel anlitar partier ofta mediestra-
teger som ska hjälpa till att föra ut de politiska budskapen i en så 
attraktiv form som möjligt, och för att säkerställa detta används 
testgrupper som får svara på frågor kring hur de upplever vissa 
budskap och begrepp.630 det tycks som om vad som sägs inte är 
lika viktigt som hur det sägs. de politiska partiernas medveten-
het om hur de framstår i media har gjort att forskningen kommit 
att betrakta partierna som varumärken vilka är sysselsatta med 
en sorts politisk marknadsföring.631 
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630. Costas panagopoulos, ”political Consultants, Campaign professionalization, and media 

Attention”, Political Science and Politics 39/4 :2006 ; Brian C. Tringali, ”message Testing in the 

Twenty-First Century”, i Dennis W. Johnson ( red. ), Routledge Handbook of Political Manage

ment, Routledge, new york, 2009, s. 113ff.

631. Se till exempel Andrew Lock & phil Harris, ”political marketing : Vive la Différence!”, Euro

pean Journal of Marketing 30/10 :1996 ; Adrian Beard, The Language of Politics, Routledge, 

London, 2000 ; nicholas O’Shaughnessy, ”The marketing of political marketing”, European 

Journal of Marketing 35/9 :2001 ; Gareth Smith, ”The 2001 General Election : Factors influenc-

ing the Brand image of political parties and Their Leaders”, Journal of Marketing Management 



283

I ett samhälle där mängden medier ökat kraftigt och där poli-
tiken blivit allt mer komplex, då företrädare för samma parti ofta 
har olika inriktningar eller hjärtefrågor, förefaller det som näst 
intill omöjligt för de röstande att överblicka alla de perspektiv 
som finns företrädda i valprocessen. genom att upprätta partiet 
som ett varumärke kan emellertid denna komplexitet överkom-
mas, och potentiella väljare får ett tämligen enkelt och snyggt 
paket att ta ställning till.632 Journalisten Naomi klein, som i sin 
bok No Logo hävdar att varumärkena kommit att invadera män-
niskors privatliv, har beskrivit skillnaden mellan produkt och va-
rumärke som att en produkt är något som tillverkas i en fabrik av 
något slag medan ett varumärke är något som köps av en kund. 
I hög grad handlar marknadsföring inte längre om att sälja en 
produkt, utan en idé eller livsstil, det vill säga ett varumärke.633 
tillämpat på politiska partier är produkten de budskap partiet 
väljer att föra ut till opinionen, men vad som köps, av medlem-
mar eller av medborgare som betalar med röster, är varumärket, 
det vill säga partiet. 

Internationellt exemplifieras idén om skapandet av ett poli-
tiskt varumärke kanske allra tydligast av storbritanniens ”New 

17/9–10 :2001 ; James m. Snyder Jr. & michael m. Ting, ”An informational Rationale for political 

parties”, American Journal of Political Science 46/1 :2002 ; Stephan C. Henneberg, ”The Views 

of an Advocatus Dei : political marketing and its Critics”, Journal of Public Affairs 4/3 :2004 ; 

peter Reeves, Leslie de Chernatony & marylyn Carrigan, ”Building a political Brand : ideology or 

Voter-Driven Strategy”, Journal of Brand Management 13/2006 ; margaret Scammell, ”political 

Brands and Consumer Citizens : The Rebranding of Tony Blair”, Annals of the American Acad

emy of Political and Social Science 611/2007 ; Jennifer Lees-marshment ( red. ), Routledge 

Handbook of Political Marketing, Routledge, new york, 2012. Värt att notera är att det i dag 

förefaller finnas en skillnad mellan det språk som partierna använder utåt mot väljarna och det 

som tillämpas i riksdagen. medan talet mot väljarna i hög grad bygger på känslor karaktäriseras 

riksdagsdebatterna fortfarande av ett tämligen tekniskt och strikt språkbruk. Lundberg 1998.

632. Lock & Harris 1996 ; Snyder Jr. & Ting 2002.

633. naomi Klein, No Logo : No Space, No Choice, No Jobs, No Logo : Märkena, marknaden, 

motståndet, Ordfront, Stockholm, 2004.
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Labour” som inför valet 1997 presenterades som ett nytt och 
ungdomligt parti med tony blair som förgrundsgestalt.634 ge-
nom tillägget ”New” till partinamnet kunde partiet manifestera 
att en förändring i dess strategier skett samtidigt som namnet 
”Labour” fortsatt betonade partiets värderingar.635 I sverige 
gjorde det moderata partiet en liknande förändring inför 2006 
års val, där partiet betecknade sig som ”nya moderaterna”.636 I 
och med lanseringen av det nya moderatpartiet antogs också en 
i viss mån ny retorik. partiet har till exempel sagt sig vara ”sve-
riges moderna arbetarparti”.637 beteckningen ”arbetarparti” för 
onekligen tankarna till sAp, vilket kan ses som ett försök av 
moderaterna att överta ett traditionellt socialdemokratiskt be-
grepp. Emellertid hävdade de ”nya moderaterna” att de var ett 
”arbetarparti”, inte som i sAp :s partinamn ett ”arbetareparti”, 
där det förra kan ses som ett klassöverskridande begrepp. I den 
moderata retoriken handlade det om den arbetande befolkning-
en, vare sig de kunde klassificeras som arbetare eller ej. de ”nya 
moderaterna” använde också uttrycket ”arbetslinje”, ett begrepp 
som under 1920-talet betecknade understödjandet av arbetslösa 
med statligt subventionerade nödhjälpsarbeten i stället för kon-
tant understöd.638 I alliansens valmanifest 2010 sades emellertid 

634. Jennifer Lees-marshment, Political Marketing and British Political Parties : The Party’s 

Just Begun, manchester University press, manchester, 2001, s. 186 ; Smith 2001 ; mark Wick-

ham-Jones, ”Signaling Credibility : Electoral Strategy and new Labour in Britain”, Political Sci

ence Quarterly 120/4 :2005/2006 ; Scammell 2007.

635. John Gray, ”Blair’s project in Retrospect”, International Affairs 80/1 :2004, s. 43 ; Wick-

ham-Jones 2005/2006, s. 655. Se även norman Fairclough, New Labour, New Language?, 

Routledge, London, 2000.

636. En guide till nya moderaternas utseende, < www.moderatvg.se/wordpress/wp-content/

uploads/grafisk-profil.pdf >, ( Hämtad : 2012-07-09 ).

637. på väg mot 2014 : Sverige behöver ett modernt arbetarparti, < www.moderat.se/sites/de-

fault/files/attachments/pavagmot2014_0.pdf >, 2012-07-02 ( Hämtad : 2012-10-02 ).

638. Unga 1976, s. 77f ; malin Junestav, Arbetslinjen i den svenska socialförsäkringsdebatten 

och lagstiftningen 1930–1955, Forskningsprogrammet Svensk modell i förändring, Uppsala, 
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”arbetslinjen” handla om ”att det ska löna sig bättre att utbilda 
sig och arbeta, att det ska bli lättare och billigare att anställa samt 
att fler företag ska startas, stanna och växa i sverige.” 639 Likväl, 
trots den skiftande innebörden, gav användningen av begreppet 
ett sken av kontinuitet och kunde knytas till det folkhemsbygge 
som påbörjats under mellankrigstiden. 

Att använda begrepp för att nå legitimitet genom att signalera 
ett historiskt arv är emellertid ingenting nytt. som föreliggande 
avhandling visat valde sAp i mitten av 1930-talet att tala om 
”nordisk demokrati”. genom att ”nordisk” förstods som sam-
manbundet med ”nationell” kan sAp sägas ha nationaliserat sin 
syn på ”demokrati”. samtidigt kunde de konservativa acceptera 
”demokratin” genom att förstå den som en produkt av en nord-
isk och nationell tradition.640 Användandet av ”nordisk demo-
krati” gav således legitimitet åt en socialdemokratisk ståndpunkt 
då begreppet avpolitiserades i partipolitisk mening.

I september 2012 presenterade den socialdemokratiska parti-
ledningen delar av sin skuggbudget i form av ”en affärsplan för 
sverige”. I fem punkter listades de områden som sAp ansåg vara 
av största vikt för att skapa ”en ny färdriktning för sverige”.641 
I sveriges televisions gomorron sverige sade partiets ekono-
misk-politiska talesman magdalena Andersson att sAp ville 
”investera i fler och bättre förskolor”, och mikael damberg, 
partiets gruppledare i riksdagen, talade om att ”investera i mer 
och bättre utbildning”.642 uttalanden om ”affärsplan” och ”in-

2001, s. 19–23 ; Eriksson 2004, s. 17f.

639. Alliansens jobbmanifest, < www.alliansen.se/wp-content/uploads/2010/08/VALmAni-

FEST.pdf >, 2010-08-26 ( Hämtad : 2012-07-09 ).

640. Jämför Kurunmäki 2010

641. Dagens Nyheter 24/9 2012.

642. Här är S ”affärsplan” för Sverige, < www.svt.se/nyheter/sverige/sverige-behover-fokusera >, 

2012-09-24 ( Hämtad : 2012-09-26 ).
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vesteringar” kan tolkas som ett försök av sAp att manifestera att 
partiet förstod näringslivets villkor, samtidigt som det var ett sätt 
att utmana den borgerliga regeringens politik och ekonomiska 
trovärdighet. dessutom gav språkbruket sken av att det rörde sig 
om nödvändiga investeringar snarare än om snälla reformer som 
partiet ansåg sig ha råd med. Emellertid var detta ett språkbruk 
som av många ansågs vara både nytt och opassande för ett so-
cialdemokratiskt parti. kritikerna hävdade att användningen av 
”affärsplan” var ”ett fånigt ord på konsultsvenska”643 och att det 
ledde till en ”marknadifiering av politiken”644. daniel suhonen, 
chefredaktör för Tiden, kallade ”affärsplanen” för ”en massa 
meningslöst företags mumbo-jumbo”.645 partiledaren stefan 
Löfven försvarade ordvalet med att politiken ibland har saker 
att lära av näringslivet, och att detta var fallet i upprättandet av 
en socialdemokratisk ”affärsplan”.646 det var således tydligt att 
partiledningens ordval vållade diskussioner inom partiet.647

det förefaller således som om sverige har ett moderat ”arbetar-
parti” samtidigt som sAp presenterar ”affärsplaner”. Inom stats-
kunskapen talas det om triangulering för att benämna den process 
där ett politiskt parti söker en så kallad tredje position, det vill 
säga en som befinner sig mellan den egna traditionella och den 

643. Sveriges radikalaste affärsplan?, < tidenmagasin.se/tidenbloggen/sveriges-radikalaste-

affarsplan >, 2012-09-25 ( Hämtad : 2012-09-25 ).

644. Är affärsplanen Löfvens butler?, < http ://www.dagensarena.se/opinion/ar-affarsplan-

lofvens-butler >, 2012-09-24 ( Hämtad : 2012-09-27 ).

645. ideologi till salu?, < www.ostran.se/opinion/ideologi-till-salu >, 2012-09-25 ( Hämtad : 

2012-09-27 ).

646. Vill locka väljare – med nytt språk, < www.aftonbladet.se/nyheter/article15510923.ab >, 

2012-09-27 ( Hämtad : 2012-09-27 ).

647. Dessutom kritiserades ordvalet av Alliansens fyra partisekreterare som i en replik på Dn 

Debatt hävdade att ordet ”affärsplan” tydde på att Socialdemokraterna missförstått politikens 

roll i förhållande till näringslivet. Replik : Sverige behöver växande bolag som utvecklas genom 

tiotusentals egna affärsplaner, < www.dn.se/debatt/sverige-behover-vaxande-bolag-som-ut-

vecklas-genom-tiotusentals-egna-affarsplaner >, 2012-09-25 ( Hämtad : 2012-09-28 ).
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som motståndaren har. genom denna strategi eftersträvar partiet 
att utforma en politik som ska attrahera den stora grupp väljare 
som befinner sig i mitten av det politiska fältet.648 tanken är så-
ledes att ge politiken ytterligare en pol mellan höger och vänster, 
och på så vis skapa en triangel. denna nya position ska uppfattas 
som triangelns spets, och därmed befinna sig framför såväl höger 
som vänster, för att på så vis peka mot framtiden. Inför president-
valet i usA 2008 kan barack obama träffsäkert sägas ha beskrivit 
trianguleringens grundtanke då han hävdade att valet inte hand-
lade om vänster eller höger, om liberaler eller konservativa, utan 
att det stod mellan det förgångna och framtiden.649 

I avhandlingen har ett flertal exempel givits där tongivande so-
cialdemokrater använde begrepp för att manifestera något typiskt 
socialdemokratiskt. till exempel upprättade partiet en distinktion 
mellan den egna ”demokratin” och den ”borgerliga demokratin”, 
och för att ytterligare befästa det speciellt socialdemokratiska in-
slaget användes sammansatta demokratibegrepp som explicit 
pekade ut de områden som sAp sade sig vilja ”demokratisera”. 
därtill visar analysen att det socialdemokratiska partiet vann den 
ideologiska kamp om folkhemsbegreppet som fanns i mitten av 

648. Uttrycket myntades av Bill Clintons chefsrådgivare Dick morris, och var för denne ett sätt 

att beskriva den strategi som det demokratiska partiet använde sig av i det amerikanska presi-

dentvalet 1996. Elena Kagan, ”presidential Administration”, Harvard Law Review 114/8 :2001 ; 

mark Buchanan, ”How Strategists Design the perfect Candidate”, Science 306/5697 :2004 ; 

iwan morgan, ”Jimmy Carter, Bill Clinton, and the new Democratic Economics”, The Historical 

Journal 47/7 :2004.

649. ”Because the choice in this election is not between left or right, it’s not between liberal or 

conservative, it’s between the past and the future.” Remarks with Senator Hillary Clinton in Unity, 

new Hampshire 27 June 2008, < www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77561 >, 

( Hämtad : 2012-10-03 ). En liknande formulering återfinns i ”nya moderaternas” manual inför 

valet 2010 där det stod att läsa att : ”Vi har fortfarande en utmanarposition men inte mot andra 

partier utan mot dagens läge.” Grafisk manual för nya moderaterna : Så uttrycker vi oss 2010, 

< www.moderat.se/sites/default/files/attachments/grafisk_manual_2010_lagupplost.pdf >, 

( Hämtad : 2012-10-02 ).
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1920-talet.650 genom att inlemma det traditionellt konservativa 
begreppet i ett socialdemokratiskt språkbruk omförhandlades folk-
hemsbegreppets betydelser och ideologiska konnotationer. dess-
utom fördes det liberala frihetsbegreppet in i sAp :s språk där det 
omformulerades till ”den sociala friheten” för att tydliggöra det 
unikt socialdemokratiska inslaget. Frågan är huruvida det är en lik-
nande process som det socialdemokratiska partiet eftersträvar i och 
med talet om ”affärsplan” och ”investeringar”. Emellertid tycks 
det som om dessa begrepp i hög grad används på samma vis som 
inom näringslivet. med andra ord finns inget som indikerar att det 
rör sig om en speciell socialdemokratisk tolkning eller förståelse 
av begreppen som skiljer sig från deras traditionella användning. 

mot bakgrund av att partierna allt mer väljer att framställa sig 
som varumärken, och då trianguleringen tycks innebära att de 
närmar sig varandra såväl politiskt som retoriskt, uppkommer 
frågan huruvida den moderna politiken innebär att vikten av en 
ideologisk ståndpunkt har minskat eller kanske till och med för-
svunnit.651 Visserligen har avhandlingens analys visat att över-
tagande av motståndarens politiska begrepp inte är något nytt 
fenomen, och därtill bör framhållas att valet av utgångspunkt 
med nödvändighet styr tolkningen av en eventuell ideologisk 
förändring, men kanske har utvecklingen nått så långt att det inte 

650. Jämför Hallberg & Jonsson 1993 ; Björck 2008.

651. Kritiker hävdar att både politisk marknadsföring och triangulering är processer som gyn-

nar en populism då de etablerade partierna i allt högre grad ter sig som principlösa då de drivs 

av marknadskrafter i form av opinionsundersökningar, se till exempel patrick Butler & phil Harris, 

”Considerations on the Evolution of political marketing Theory”, Marketing Theory 9/2 :2009, s. 

151 ; Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski & Bruce i. newman, ”political management and mar-

keting”, i Dennis W. Johnson ( red. ), Routledge Handbook of Political Management, Routledge, 

new york, 2009, s. 76. Därtill kan den politiska marknadsföringen leda till en utveckling där folket 

går från att vara aktiva medborgare till passiva åskådare, se till exempel Lees-marshment 2001, s. 

1 ; maria Wendt, Politik som spektakel : Almedalen, mediemakten och den svenska demokratin, 

Atlas akademi, Stockholm, 2012, s. 13.
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längre finns begrepp som för aktörerna är ideologiskt laddade 
bärare av centrala övertygelser. I ett samhälle där de etablerade 
partierna trängs på det politiska mittfältet blir begreppen i stäl-
let handelsvaror som används för att skapa och sälja den större 
produkten, det vill säga varumärket partiet.





Summary : 
Democracy 

beyond politics
Democracy has become one of the key concepts in political de-
bate.652 unlike many other concepts it seems to be unparalleled ; 
no politician, at least in the West, can afford to come across as 
un-democratic. the concept of democracy seems surrounded 
by a positive and legitimizing shine, but what does democ-
racy mean? Linguistically speaking, the word derives from the 
greek words demos and kratos which would make the definition 
of democracy the rule of the people. but who are the people, 
and what should they rule? the diversity of possible answers to 
these questions means that the concept of democracy is always 
difficult, if not impossible, to define.

this dissertation puts the concept of democracy in a historical 
context, namely the official use of the concept within the swed-
ish social democratic party ( sAp ) during the years 1919–1939. 
the aim is to analyze the relation between linguistic change and 
societal change by surveying the sAp’s use of the concept of 
democracy. thus, the central question asked is : What does the 
social democratic usage of democracy say about the relation-
ship between the development of the party and the general social 
and political development of society? the analysis is built on 
a number of central questions : How did the social democratic 
party’s use of democracy change after the realization of univer-
sal suffrage? How did democracy relate to other concepts within 

652. The italicization in this summary follows the style of current writing of conceptual history 

where italics mark concepts. When the word appears but denotes not the concept but the phe-

nomenon this is not italicized.
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the social democratic use of language? How was the social 
democratic concept of democracy used to motivate different in-
stitutional arrangements?

the analysis is carried out through an examination of the of-
ficial rhetoric of the sAp. there are four main types of source 
material : congressional records, articles from the social demo-
cratic periodical Tiden, articles from the daily newspaper Social-
Demokraten ( the main publication for the party ), and parlia-
mentary debates. the first two categories of sources deal with 
the internal debate within the party while the latter two reflect a 
more public debate. the four categories of material are supple-
mented by various forms of material from the party, for example 
the party manifestos, political speeches, and debate articles by 
leading members of the party. 

conceptual structures

theoretically, the dissertation relies on german Begriffsge-
schichte, as put forward by reinhart koselleck, and michael 
Freeden’s theory of ideologies. While koselleck emphasizes 
how the socio-political context influences the changing mean-
ings of the concept, Freeden argues that the meaning of any 
concept is dependent on morphological structures. both of these 
perspectives are necessary, but neither is sufficient to explain 
conceptual meaning and change on its own. too much empha-
sis on the structural perspective makes it difficult to account for 
conceptual change, whereas the problem with the contextual ap-
proach is that it runs the risk of neglecting the different concep-
tual usages of various actors or groups. by using these tools in 
tandem, they offer a perspective in which concepts are thought 
of as structures that are under contestation and change due to 
socio-political circumstances. However, the formulation of this 
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change has to take place in relation to the linguistic praxis of 
each time period, and has to renegotiate the relative constraints 
of established relations between concepts in language.

According to Freeden, we should not think of concepts as 
having a priori established cores, but rather as containing in-
eliminable socially or culturally determined features. An in-
eliminable feature is central to the concept but, in contrast to a 
core, this element can change over time. the component is not 
of logical nature but the result of actual linguistic praxis. thus, 
it has a strong cultural adjacency. According to Freeden, the 
ineliminability means that all known usages of a concept em-
ploy these meanings ; their absence would render the concept 
meaningless or incomprehensive. However, the ineliminable 
features of a concept cannot carry the concept on its own ; the 
concept cannot be reduced to its ineliminable components, it is 
always something more. by analyzing the ineliminable com-
ponents of the composite concept of democracy that the sAp 
used during the time period of 1919–1939 it is possible to dis-
cuss whether the composite concepts should be understood as 
subsets of a wider concept, that is, a collective singular, or as 
separate concepts.

the Social Democratic Concept  
of Democracy 1919–1939

the social democratic party had been one of the leading forc-
es in the struggle for universal suffrage, and when the bill was 
passed in the swedish parliament in 1919 this meant a tempo-
rary cessation of a long and intensive political debate. However, 
it was soon clear that the sAp did not consider the introduction 
of the suffrage reform as the end of what was called full societal 
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democratization. rather than understanding the reform as a ter-
minal point, the party saw it as the starting point for the struggle 
for full democracy.

during the early 1920s the sAp used the concept of democ-
racy mainly as a quantitative concept, something that can be un-
derstood in terms of the franchise reform, where popular ma-
jority was a central feature. However, the party soon started to 
advocate a qualitative side of democracy, as it was argued that 
a popular majority had no absolute rights over minorities ; deci-
sions had to take the overall societal good into account if they 
were to be seen as democratic. universal suffrage was together 
with parliamentarism redefined by the sAp as political democ-
racy to emphasize that there were other forms of democracy, and 
that a complete democratization had yet to take place. to further 
underline this, the party used the concept of bourgeois democ-
racy during the early 1920s. Bourgeois democracy was said to 
be a half democracy since it only included the already existing 
political institutions ; thus, it neglected the full or total democra-
tization of society. because of this transformation, from a quan-
titative to a qualitative concept, it was possible to argue that the 
social democratic idea of full democracy was something more 
and implicitly better than bourgeois democracy. Democracy, or 
put more correctly full democracy, was something for the future, 
it denoted something to come. there was thus a clear horizon of 
expectation that reached far into the future and was visible in the 
party’s use of language. 

political democracy

during the early 1920s, the sAp argued that swedish society 
was not even a full political democracy since parliamentarism 
and suffrage needed to be supplemented with a republican form 
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of state and possibly also a single-chamber parliament. the de-
mand for a single-chamber parliament was put forward by the 
left wing of the party while the official view of the sAp was 
that it was too soon to decide whether such a system was more 
democratic than the existing two-chamber system. In the case 
of a republican form of state, the new party program of 1920 
included such a demand. during the preceding party congress, 
it was stated that a democratic form of state was republic. A re-
publican form of state was thus an ineliminable feature of the 
social democratic concept of democracy. However, with regard 
to the party division of 1917, and the development in the soviet 
union, where the introduction of a republican form of state not 
had resulted in what the sAp perceived as a democracy, the par-
ty tried to emphasize the difference between social democracy 
and communism. It was, for example, argued that the soviet re-
public was un-democratic since democracy was not only about 
the form of the government but also about its quality. 

With the experience of European political instability, where a 
radical Left grew in the east, the sAp used the concept of demo-
cratic socialism to emphasize the difference between social de-
mocracy and radical versions of socialism. Democratic social-
ism was connected to concepts such as righteousness, freedom 
and human dignity, and these concepts were understood to sepa-
rate the calm and reformist swedish social democracy from the 
subversive forces of socialism. the concepts that were connected 
to democratic socialism would also be central in the sAp’s use 
of democracy during the 1930s when the concept was put in op-
position to dictatorial and authoritarian systems. With the back-
drop of the developments in, for example, Italy, germany and 
the soviet union, the semantic field of democracy increasingly 
emphasized meanings such as order, peace and understanding, 
while violence and revolution became their counter-concepts. 
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these ineliminable features took on a national character after 
the shootings in Ådalen in 1931 where the military killed five 
people during a labor demonstration. Peaceful development and 
mutual understanding were seen as important components in a 
democratic development. during the latter half of the 1930s, the 
concept of democracy was used to mark the difference between 
what was perceived as democratic sweden versus authoritarian 
Europe. this distinction was also expressed in the concept of 
Nordic democracy. Nordic democracy had, from a social demo-
cratic perspective, two advantages : the sAp could rhetorically 
signal a democratic heritage that legitimized the social demo-
cratic point of view, while the Nordic part simultaneously gave 
the concept a certain de-politicization that facilitated agreements 
over party lines. thus, Nordic democracy was put forward as an 
ideologically neutral concept, and as something that the whole 
nation could gather around. 

In sum, the semantic field of the social democratic concept 
of political democracy became increasingly narrower between 
1919 and 1939. during the early 1920s, the concept was used in 
debates on the question of parliamentary representation and the 
form of state, and what was understood as political democracy 
needed to be supplemented with more before it could be seen as 
complete. the institutional debates did however disappear as the 
threat of war became evident during the latter half of the 1930s. 
social democratic arguments including democracy were in-
creasingly about defending the already existing democracy rath-
er than expanding it. the concept of political democracy was 
thus given a reduced future dimension as the past dimension, for 
example underlined in the democratic heritage in the concept of 
Nordic democracy, and the present, in form of Swedish democ-
racy, was given wider importance.
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Economic democracy

the composite concept of democracy that experienced the larg-
est transformation during the time-period of 1919–1939 was 
economic democracy. this was also the case with the concepts 
that were connected to it, for example industrial democracy and 
socialization. during the early 1920s, these concepts were used 
synonymously. However, the sAp would eventually perceive 
them as different, both in ideological character and in substan-
tial content. 

during the first half of the 1920s, social democratic usages 
of economic democracy targeted the question about ownership 
and control over the means of production. the concepts were 
used by the sAp to denote the societal condition where these 
had been put in the hand of the state, the process to reach this 
condition was labeled socialization. the party also argued that 
workers should have control over industries, something that was 
called industrial democracy. one central feature of the semantic 
field of industrial democracy was equality since it was argued 
that labor should be considered equal to capital when it came to 
the right to make economic decisions within industries. Industri-
al democracy was linked to the concept of economic democracy 
in that industrial democracy was understood to be a step toward 
economic democracy.

With regard to the fact that the sAp increasingly felt the need 
to position itself against radical currents of the political Left, 
the concept of socialization became problematic since it had 
strong communist connotations. because of this, the concept 
disappeared from the rhetoric of the party ; instead economic de-
mocracy and industrial democracy became the preferred con-
cepts when the sAp argued in favor of a reform in economic 
life. However, the concept of economic democracy evolved 
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during the early 1920s, originally it signaled state ownership of 
the means of production and changed to being used in terms of 
more societal influence over production. thus, the question of 
ownership had been removed, both from the social democratic 
agenda and from its rhetoric. the question about the control of 
the production was put under industrial democracy but this con-
cept also transformed during the time period. rather than using 
it in terms of workers’ exercise of power in industry it came to 
signify workers co-control in industry. signaled in this shift was 
an ideal of consensus or cooperation that was introduced to the 
concept of democracy. According to the sAp, the most demo-
cratic form of control was one where workers and owners co-
controlled industry. However, this definition also changed, and 
the meaning shifted from active worker participation to work-
ers’ insight in the control over industry. the reduced demands 
that were included within the concept of industrial democracy 
would become even weaker during the end of the 1920s when 
the sAp used the concept in a rather abstract way, making it rep-
resent the good order, described in terms of understanding, co-
operation and solidarity, that should characterize the relations 
between the parts of the industries.

during the end of the 1920s, questions that were perceived as 
concerning economic democracy were once again put on the so-
cial democratic agenda, but it seems as if the social democratic 
concept of economic democracy had been radicalized. When the 
leader of the party, per Albin Hansson, spoke about the People’s 
Home in 1928 he called swedish society an economic dictator-
ship where democracy had to be implemented economically. In 
order to create a democratic swedish society, Hansson argued in 
favor of an economic equalization. this idea was put into prac-
tice in a petition on changing the inheritance taxation that the 
sAp put forward in parliament in 1928. the petition was consid-
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ered by the sAp as an attempt to reach economic equality, some-
thing that was understood as a step toward economic democracy. 
thus, the sAp had changed focus, from the question about own-
ership of the means of production to the question about private 
property. However, the petition was overruled in parliament and 
would later lead to the sAp being accused of communism by the 
conservative party, and the loss of political power in the follow-
ing election. With the experience of the defeat in the election of 
1928, and the heavy criticism that the party suffered during the 
preceding election campaigns, the concept of economic democ-
racy became used less frequently by the sAp.

during the early years of the 1930s, the social democratic 
party continued to argue in favor of reform in economic life, 
however, using concepts other than economic democracy. the 
earlier dismissed concept of socialization was reintroduced, this 
time together with planned economy. there had however been a 
transformation within the meaning of socialization. previously 
the concept had signified state ownership of the means of pro-
duction, but this time the concept was used in debates on the 
control over them. the question of ownership was placed under 
the concept of nationalization, something that made it possible 
to free socialization of its earlier communist connotations. dur-
ing the latter half of the 1930s, the sAp refrained from debating 
the question of economic reform in society. this should be seen 
in light of the deal the party made with the Agrarian party in 
1933. the deal made it difficult for the sAp to argue in favor 
of such reforms. Furthermore, the deal made it problematic for 
the sAp to adopt language that included ideologically charged 
concepts such as economic democracy or industrial democracy. 
thus, the concepts were used less frequently than they had been 
during the 1920s. there was also a growing threat of war which 
made reform of economic life seem a less acute question.
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to conclude, the concept of economic democracy underwent 
a significant transformation during the time period of 1919–
1939. the concept went from signifying an order where the state 
owned all means of production to denote popular influence over 
the production. during the end of the 1920s, the concept expe-
rienced a radicalization and was the preferred term when it was 
argued that there should be an equalization of private property, 
and thus an economic equalization between the citizens. How-
ever, with the disappointment of the 1928 election, the concept 
was used less frequently, while at the same time the sAp re-
frained from making statements about state ownership or eco-
nomic equality. the meanings that were connected to the con-
cept during the 1920s had become too problematic to the party 
which was why the concept was no longer considered useful. 
the concept of industrial democracy went from signifying labor 
power to making claims about labor influence. Later it would be 
used by the sAp to denote workers’ insight in executive power. 
during the 1930s, the sAp’s usage of the concept was heavily 
reduced and the party started to use other concepts in these kinds 
of debates. the concept of socialization was linked to economic 
democracy in the early 1920s and was perceived as the means to 
reach this end. then, during the 1930s this means was labeled 
nationalization. this created a space making it possible for the 
party to use the concept of socialization in a new way. during the 
1930s, socialization started to replace economic democracy and 
industrial democracy since represented the question of control 
over industry. In these debates the concept of planned economy 
was also frequently used. In sum, the social democratic con-
cept of economic democracy became less radical during the time 
period of 1919–1939, with the exception of the usage in 1928. 
the demands that were labeled as democratic were smaller, and 
economic democracy was less frequently perceived as denoting 
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the good societal order that would inevitably come. thus, the 
social democratic horizon of expectation was shortened con-
cerning economic life, and that lead to the concept of economic 
democracy gradually disappearing from the economic debates.

social democracy

Social democracy should be seen as the composite concept 
of democracy that was a catchall for questions that the so-
cial democratic party’s other concepts of democracy did not 
address, but that the party still believed had importance for a 
democratic society. In general, the concept of social democ-
racy concerned questions of civil rights and was often used in 
debates concerning reform of the education system. A democ-
ratization of the school was understood by the sAp as every 
citizen’s equal opportunity, and thus active participation, in the 
educational possibilities that society offered. From a social 
democratic perspective this was seen as a democratic right and 
it was argued that societal injustices, for example the unequal 
distribution of wealth, should not determine these rights. thus, 
the social part of the concept can be linked to the Latin term 
societas, society, as the concept of social democracy was used 
to denote the citizens’ societal rights.

When the social democratic party took over the conservative 
concept of the people’s Home, the societal part became evident. 
by using the class transgressing concept of the people’s Home 
it was possible for the sAp to argue that it was a party for the 
people as a whole rather than a labor party. The People’s Home 
was described as a society characterized by community and co-
operation ; it was a society where every citizen was regarded 
as equal and where the public interest was placed above any 
private interests. unlike social democracy, the semantic field of 
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the People’s Home also included economic aspects as equality 
was understood as a feature that also should characterize the 
citizens’ economic situation. In many ways, the People’s Home 
can be regarded as synonymous to the completely democratic 
society since the central components of the People’s Home 
were the same as those that the party claimed to be democratic 
features.

during the 1930s, the party continued to advocate democratic 
civil rights to which education still was considered to be one of 
the most important. the party also used concepts such as free-
dom, equality and compromise in these kinds of debates. the 
sAp used the concept of social freedom, a concept that united 
freedom, equality and compromise. this differed somewhat 
from the liberal concept of freedom since it required equal dis-
tribution of freedom, something that necessitated compromises. 
during the latter half of the 1930s, the party used the concept 
of cultural democracy in debates on civil rights. In many ways 
this concept resembled social democracy, but cultural democ-
racy was a somewhat more radical concept. besides, as social 
democracy included demands for access to cultural values, the 
concept of cultural democracy also included the right to decide 
what these values were, and the creation of these values. 

to sum up, the analysis shows that the social democratic us-
age of social democracy was a rather consistent use of language 
where social democracy was connected to civil rights. by using 
the concept of cultural democracy these rights were expanded, 
something that could be seen as a widening of the concept. With 
regard to the consistent use of language, the concept of social 
democracy had a rather similar temporalization throughout the 
whole time-period of 1919–1939. the usage of cultural democ-
racy did include more radical demands. However with regard 
to social democracy these demands touched a larger number of 
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societal spheres in the present as opposed to denoting something 
in the future, which is why the usage of cultural democracy did 
not concern the temporalization of social democracy.

one or many Concepts of Democracy?

the social democratic party did not only use one concept of 
democracy during the years 1919–1939. rather than speaking 
about just democracy, the party used composite concepts of de-
mocracy. In many ways the introduction of universal suffrage 
had drained the concept of democracy of temporalization which 
made it possible for the political parties to put the concept in 
relation to new goals, and thus give the concept new content. 
by using composite concepts of democracy, it was possible for 
the sAp to emphasize the social democratic understanding of 
democracy versus the bourgeois and liberal parties’ usage of 
the concept since the composite concepts explicitly stated the 
areas or spheres that the sAp wished to democratize. the us-
age of composite concepts can be understood in terms of mi-
chael Freeden’s theory about how ideologies try to de-contest 
concepts since the ambiguous nature of concepts can lead to ten-
sions within the ideology. by explicitly pinning down the con-
cept of democracy within different societal spheres, the sAp did 
not risk conceptual ambiguity. However, the usage of composite 
concepts should also be seen as a sign of the changing temporal-
ization of the concept of democracy. since parliamentarism and 
universal suffrage were perceived as central elements in democ-
racy, the realization of these institutions meant that the concept 
lost its future dimension. A democracy that included only these 
components was already a reality ; the concept no longer denot-
ed something that would come about. thus, the usage of com-
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posite concepts should be understood as a re-temporalization of 
democracy. the composite concepts pointed forward in time, 
toward political goals that the sAp envisaged for the future. the 
fact that the party continued to argue for a continuous democ-
ratization after the introduction of universal suffrage, indicates 
that democracy was perceived as something positive, and that 
this positive value could be transferred onto the composite con-
cepts of democracy.

the proliferation of composite concepts raises the question 
about an historical phenomenon suggested by reinhart ko-
selleck ; the phenomenon of collective singulars, and how these 
relate to the composite concepts that appear from the analysis of 
this dissertation. A collective singular is, according to koselleck, 
a sign of the modern world’s turn from specific and particularistic 
terms that once designated social conditions. thus, a collective 
singular is a term that replaced the earlier concrete and specific 
words with more abstract notions. According to koselleck col-
lective singulars appeared with the advent of modernity as a re-
sponse to the change in relation between the space of experience 
and the horizon of expectation, where the latter had taken a more 
central role than the former in how the present is perceived. the 
question is whether the composite concepts of democracy that 
the social democratic party used should be considered pluraliza-
tions, that is, as separate and thus independent concepts, or if they 
should be understood as a social democratic attempt to empha-
size something qualitatively new about democracy. the question 
can be answered by an analysis of the ineliminable features of 
the composite concepts, and by looking at how they relate to de-
mocracy as one entity, that is as one concept. semantically they 
do seem to suggest a plurality since they were created as specifi-
cations of democracy. However, if they together constituted de-
mocracy, and related to each other, they should be understood as 
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statements about the concept of democracy ; that democracy was 
not only something political, it was economic and social too.

In the years 1919–1924, the sAp used a number of compos-
ite concepts of democracy. In many ways these were connected 
to the political democratization that the party stated that the in-
troduction of universal suffrage was a sign of in 1919, where 
participation and equality had been central elements. the uni-
cameral parliamentary system was argued to be a necessary sup-
plement in order to realize the full potential of the franchise. the 
First chamber was thought to limit the effect of the reform since 
its seats were not distributed directly according to the political 
elections ; a restructuring was necessary if the shape of democ-
racy that existed would not be undermined. to the party it was 
clear that a democratic form of state was a republican form of 
state, and this was motivated by ideals such as equality and free-
dom. In a democratic state no citizen would have higher status 
than another ; all citizens should be considered equal and free. 
It was also argued that the monarchy was irrational since its ap-
pointment procedure ( birth into a royal family ) would not be ac-
ceptable if it had been any other governmental position. thus, 
equality, freedom and rationality were ineliminable features in 
the concept of political democracy that the sAp used in the ar-
gumentation for institutional reforms. Even though the concepts 
of economic and industrial democracy changed during the early 
1920s, ineliminable components can be found through analysis. 
As justification for the realization of economic democracy and 
industrial democracy the party pointed to the political democra-
tization that the suffrage reform was a sign of. It was not rational 
that the principles that motivated this large societal reform were 
not given any influence in other societal spheres. the concept of 
economic democracy during the early 1920s was tied to the pur-
suit of an egalitarian distribution of economic power and prop-
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erty, and industrial democracy concerned questions regarding 
balance of power within industry. In these debates the concepts 
of equality and participation were central features in the seman-
tic field as it was argued that labor should be considered equal 
to capital when it came to the right to participate in decision-
making. since industrial democracy concerned control over 
industry and production, and economic democracy was given a 
more overall societal importance, industrial democracy should 
be considered part of the concept of economic democracy. the 
semantic field of social democracy included notions of rights, 
participation and equality. For example, in the early 1920s de-
bates about the education system the sAp argued that all chil-
dren should have equal opportunities to education, that is, equal 
participation. thus, the composite concepts of democracy all 
shared equality and participation as ineliminable features, fea-
tures that had been emphasized during the struggle for universal 
suffrage. the composite concepts looked back to the reform that 
had already taken place, and it was according to the sAp of great 
importance to widen these principles throughout the rest of so-
ciety. It should also be noted that the composite concepts were 
closely tied to each other. Industrial democracy was part of eco-
nomic democracy, and social democracy clearly shared features 
with political democracy since both concepts were about equal 
civil participation. the mutual ineliminable features, and the 
close relations between the composite concepts, means that they 
should be understood as parts of one larger concept of democra-
cy rather than as separate concepts on their own. they were held 
together by meanings such as equality and participation, but 
these concepts could not individually define the social demo-
cratic concept of democracy. Democracy was about equality and 
participation, but it was simultaneously something more. 

during the discussions on the relationship between social 
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democracy and communism during the latter half of the 1920s, 
the social democratic party used the concept of democratic so-
cialism. Within the semantic field of the concept, righteousness, 
freedom and human dignity were put forward as central elements, 
and in the rhetoric concerning the People’s Home meanings like 
equality and community were important components. one of the 
most important features of the People’s Home was economic de-
mocracy since both concepts included an idea of equalization 
of private property. According to the sAp, citizens in a democ-
racy should be considered equal in every sense which was why 
the party strived for a more egalitarian distribution of property. 
Equalization would later motivate the party’s petition on a new 
inheritance tax, a petition that was thought to democratize pri-
vate property. thus, equalization and democratization were used 
rather synonymously. Equalization of private property was some-
times labeled social democracy, but this concept was also used as 
earlier to denote civil rights such as equalizing access to educa-
tion. Industrial democracy gradually disappeared from the sAp’s 
rhetoric, but when it was used it signified the kind of under-
standing and solidarity that should characterize the relationship 
between the different parts of industry. thus, these meanings 
were similar to the ones that characterized the People’s Home. 
during the latter half of the 1920s, social democratic concep-
tualizations of democracy shared ineliminable features such as 
equality and community. However, the composite concepts were 
beginning to disintegrate. An example of the disintegration is 
the usage of equality within the concepts. When speaking about 
social democracy, equality was understood in terms of as much 
equal distribution of rights as possible, while economic democ-
racy concerned total equalization of property. It should also be 
noted that economic democracy did not include an active partici-
patory element, something that earlier had been one of the central 
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features of democracy. the disintegration can also be shown by 
looking at the temporalization of the composite concepts. While 
the democracy that was being used in the debates on educational 
reform was something concrete in the present, the societal con-
dition that economic democracy signified was seen as a more 
long term goal for the party. this was also the case of industrial 
democracy. by the diversive temporalization a tension occurred 
within the social democratic concept of democracy.

the concept of democracy that the sAp used during the first 
half of the 1930s was a rather narrow concept in contrast to the 
1920s use of democracy. It was also a concept that was used 
less frequently than before. this might be explained by the fact 
that democracy increasingly became perceived as something 
positive, and something that all politicians argued in favor of re-
gardless of party-affiliation. thus, democracy was no longer ex-
clusively a socialist concept. Although democracy still remained 
within the social democratic vocabulary, the party preferred so-
cialization and planned economy when debating economic mat-
ters. the concept of economic democracy was put in relation to 
concepts like peace, understanding and cooperation when the 
sAp spoke of what kind of society the party strived for. In many 
ways democracy was defined by its counter-concepts, such as 
dictatorship and authoritarian rule. When the party argued in 
favor of civil rights, the concept of social freedom was used, and 
within this semantic field, ideals such as freedom, equality and 
compromise were central elements. thus, cooperation, under-
standing and peace were ineliminable components of the early 
1930s concept of democracy. Participation had earlier been re-
moved from the semantic field of economic democracy, and dur-
ing the 1930s it also got a more peripheral position within the 
other composite concepts of democracy. meanings such as co-
operation or mutual understanding had earlier been associated 
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with democracy, and under the perceived threat of a world war 
these concepts became increasingly important. the narrowing 
of the extension of democracy indicates that the number of ine-
liminable features was reduced. However, a reduction of inelim-
inable components suggests a more coherent use of the concept, 
something that makes it reasonable to think of the composite 
concepts as parts of democracy as a whole. thus, the disinte-
gration that had started during the latter half of the 1920s had 
stopped and democracy was given a decreased range throughout 
society. the decrease can also be made visible through an analy-
sis of the temporalization of the concept. the sAp increasingly 
argued about defending the already existing democracy rather 
than about expanding it. thus, the present was given a larger 
space within the concept, at the expense of the future dimension.

during the latter half of the 1930s, economic democracy and 
industrial democracy disappeared from the social democratic 
rhetoric while two other composite concepts of democracy were 
used : Nordic democracy and cultural democracy. With the us-
age of cultural democracy the feature of civil rights was empha-
sized, while Nordic democracy made it possible for the sAp to 
argue in favor of a historical and de-politicized democratic her-
itage. Democracy was put forward as something for everyone, 
regardless of party affiliation, and was understood as a societal 
condition characterized by cooperation, peace and freedom. the 
usage of the concept of cultural democracy should be understood 
as a continuation of the social democratic understanding of de-
mocracy as something more than a political concept. When the 
economic part of democracy had taken a peripheral position in 
the sAp’s use of language, the range of the concept decreased. 
this was also the case with the temporalization of the concept ; 
by emphasizing the democratic heritage ( the past ) and arguing 
in favor of keeping the existing swedish democracy ( the pre-
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sent ), the future dimension was almost removed. Even though 
the usage of cultural democracy can be seen as a widening of so-
cial democracy, this widening concerned more radical demands 
rather than touching upon the temporal character of the concept. 
the concept of democracy that was used during the late 1930s 
was a concept that mainly positioned itself against its counter-
concepts such as dictatorship and war. thus, democracy and 
Nordic democracy should be regarded as concepts concerning 
the political nature of a democratic society or state. the concept 
of cultural democracy was something rather separate since the 
use of it deviated from the main usage of democracy. thus, the 
social democratic concept of democracy was no longer held to-
gether by common ineliminable components, rather it was two 
concepts of democracy ; one political and one cultural. they 
were two separate concepts dealing with two separate themes. 

Finally, the question of whether concepts should be regard-
ed as having cores or ineliminable features will be addressed. 
the analysis shows that the social democratic concept of de-
mocracy was used in many shifting ways throughout the period 
of 1919–1939. For example it was being used to signify state 
ownership of the means of production, economic equalization 
between the citizens, and would later denote peaceful societal 
development or to represent the already existing societal con-
dition. the change in meaning makes it reasonable to dismiss 
the idea that concepts have an inherent core that logically deter-
mines its meaning. However, the analysis strengthens Freeden’s 
theory of concepts having ineliminable features. during the 
time period of the analysis the sAp emphasized certain features 
as especially important to democracy, and these features have 
often, especially during the early 1920s, been shared between 
the composite concepts of democracy. over time, these features 
have changed or been replaced which makes it impossible to see 
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them as constants. However, the ineliminable components have 
never been able to define democracy on their own. the analysis 
shows that the change in the ineliminable features has been rath-
er slow and gradual. Industrial democracy changed from signi-
fying workers’ executive power to workers’ influence to work-
ers’ insight, something that enhances the idea of these meanings 
as ineliminable features of the kind defined by Freeden. the 
gradual change, or slide of meaning, emphasizes that histori-
cal time should be understood as a continuous flow without any 
clear breaking-points. the dimensions of past, present, and fu-
ture have always influenced the use of concepts even though the 
dimensions have been given a varying emphasis during different 
times in history.

language and Society, Democracy  
and Social Democracy

this closing section addresses the question about the relation 
between linguistic change and societal change. this relation has 
been analyzed through a study of the social democratic concept 
of democracy, and the development that the party went through 
during the years 1919 –1939. previous research shows three 
main interpretations of the ideological development of the social 
democratic party. Herbert tingsten has argued that the social 
democratic dismissal of socialization should be understood as 
a break with marxism ; Leif Lewin has stated that the continuity 
of the social democratic usage of freedom supports the idea of 
an ideological continuity ; and gunnar Adler-karlsson has seen 
the sAp as a non-ideological party based on pragmatism. How-
ever the question of the ideological development has not been in 
focus in this dissertation since such an analysis would require a 
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wider study, including more concepts than democracy. In addi-
tion, the problematic question of the relation between ideology 
and practical politics makes it reasonable to regard this disser-
tation as a contribution to the debate on the sAp’s ideological 
development rather than the source to a clear-cut answer.

the analysis shows that the social democratic concept of de-
mocracy during the early 1920s was a concept with a strong future 
dimension. this should be understood in the light of the franchise 
reform that took place in 1919 /1921. the sAp used a number of 
composite concepts of democracy, and in many ways the party 
imagined that the continuous democratization of the franchise 
would inevitably continue. thus, the different conceptualizations 
of democracy were tied to the franchise that influenced the sAp’s 
interpretation of society and its future development. However, the 
elongated temporalization, and the fact that the composite con-
cepts aimed at rather different areas of society, lead to a disinte-
gration of democracy during the end of the 1920s. thus, the so-
cial democratic argumentation in favor of a wider understanding 
of democracy made it problematic for the party to use consistent 
rhetoric. the social democratic rhetoric also influenced the pub-
lic political debate. this was for example seen in the debate on 
socialization where the sAp was accused of communism by the 
conservative party. With the experience of the loss of political 
power in 1928 the sAp used the concept of the people’s Home, 
a concept that made it possible for the party to manifest that it 
was a people’s party not only a party for the workers. the popular 
appeal also made it possible for the sAp to use a nationally unit-
ing rhetoric, something that was perceived as important in a time 
when the threat of international war grew. the social democrat-
ic deal with the Agrarian party in 1933 was another factor as to 
why a socialist use of language might have become problematic. 
during the 1930s, the growing threat of war seemed to close the 
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door on the future dimension of democracy. the question was no 
longer how to expand the democratic principles, but rather how to 
defend and keep the already existing democracy. 

there is no doubt that there is a close relation between lan-
guage and society. However, the relationship is not simple and 
clear-cut logic of the modus ponens type, but rather a complex 
mixture of various factors at different levels, both within lan-
guage but also at a societal level. If language and society are in 
close relation, how does the rhetorical change of the sAp relate 
to an ideological or political change? the analysis shows that the 
sAp’s politics changed during the time-period of 1919–1939 ; 
this is most evident in the case of the party’s economic politics. 
However, the question is whether a change, or development, of 
ideology necessarily must be seen as an abandonment of it. It is 
imperative for a political party to maximize the number of votes 
in elections in order to gain any real political influence, and in 
order to reach this goal a certain degree of pragmatics is a nec-
essary feature. to cling to the same ideas and rhetoric regard-
less of societal change seems both to be a detachment from the 
world and a very un-strategic move. thus, pragmatic should not 
be seen as synonymous to non-ideological. the incorporation of 
an ideological movement into society will not only change the 
movement but also society. this means that new circumstances 
will require both new methods and new arguments. 

Finally it should be clear that even though the social demo-
cratic party to a lesser and lesser degree talked about the fran-
chise reform of 1919/1921 as the breakthrough for democracy, 

this does not imply that the connection between universal suf-
frage and democracy weakened. rather, the silence about the 
democratic franchise should be understood as a sign of the in-
creasing acceptance that the reform won throughout society. the 
democratic feature in universal suffrage was seen as so obvious 
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that a reminder of this was redundant. thus, a change in the us-
age of a concept reflects a change in society. What is obvious 
and proven does not have to be stated explicitly. It is the new and 
contested features of a concept that require consolidation. thus, 
democracy is a concept that always has to be won over because 
the contexts and the arguments are continuously changing.
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