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Socialdemokratins århundrade 

Ett hundraårsminne 2017 

År 1917 slog parlamentarismen genom i Sverige. 

Parlamentarismen innebär, att de partier, som har flest 

riksdagsmän och bäst stöd i riksdagen, bildar regering. 

Utvecklingen hade länge varit på väg. År 1905 avgick 

regeringen Johan Ramstedt, och en helt ny regering bildades. 

Ibland ser man detta regeringsskifte som ett parlamentariskt 

genombrott. Nytt år 1917 var dock, att socialdemokraterna 

ingick i den nya regeringen. Liberaler och socialdemokrater 

bildade tillsammans regering. Båda var då vänsterpartier. 

Statsminister blev liberalernas partiledare, professor Nils 

Edén. Hjalmar Branting, socialdemokraternas ledare, blev 

finansminister. Sedan regeringen hade avgått, bildade 

Branting en rent socialdemokratisk regering och blev 

statsminister. År 1917 inleddes ett århundrade, då 

socialdemokraterna kom att vara det ledande partiet. På så vis 

är 1917 ett mycket viktigt årtal i svensk historia. Ute i Europa 

utspelades samtidigt blodiga revolutioner och 

kontrarevolutioner. Här hemma gick allt fredligt till. 

Svenska socialdemokrater blev framgångsrikast 

Socialdemokratin var rent allmänt på frammarsch i hela 

Europa. Åren 1917 och 1918 kännetecknades av maktväxling ute i Europa. Om man jämför 

Sverige med andra länder, har dock de svenska socialdemokraterna varit bäst på att behålla 

regeringsmakten och bäst på att i grund förändra samhället. Andra socialdemokratiska partier 

har regerat kortvarigt. De har inte uträttat lika mycket. Deras reformer har ofta rivits upp av 

följande regeringar. Hur har de svenska socialdemokraterna gått till väga för att lyckas bättre 

än partikamrater i andra länder? 

Stor fränhet i början 

Arbetarrörelsens organisationer skapades av agitatorer, som var mycket fräna. Under 2000-

talet har näthatet blivit en obehaglig överraskning för allmänheten och särskilt för dem, som 

har drabbats av detta hat. Något liknande upplevde man, när de socialistiska agitatorerna 

påpekade alla missförhållanden på arbetsplatserna och i samhället i stort. De gamla 

makthavarna överraskades obehagligt av det samhällshat, som slog emot dem. Motsättningen 

mellan de stridbara nya organisationerna och de gamla makthavarna, som tyckte, att det mesta 

var bra eller tämligen bra, blev stor och allvarlig. Den fräna framtoningen fyllde ett syfte 

genom att man drog till sig dem, som var brinnande i anden, övertygade och ivriga, men den 

stötte tillbaka den stora allmänheten eller gjorde allmänheten betänksam. 

Hjalmar Branting var 

socialdemokratins ledare under 

det demokratiska genombrottet. 

År 1917 blev han finansminister. 

Oljemålning av Richard Bergh. 
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Fränheten tonades ned, men målen behölls 

Den svenska socialdemokratin kom att 

präglas av sin partiledare Hjalmar Branting, 

och man kan även säga, att han var en 

utmärkt företrädare för sin rörelse. Han var 

angelägen om att tona ner fränheten och att 

inrikta sig på de smärre stegen framåt snarare 

än de långtgående kraven. Försiktighet och 

måttfullhet kom att prägla svensk 

socialdemokrati. Kritikerna kom därför att 

anklaga socialdemokraterna för att de skulle 

ha svikit sina ideal, begått förräderi och så 

vidare. I efterhand och om man ser på ett 

längre tidsskede, kan man fastslå, att 

anklagelserna saknar grund. 

Socialdemokraterna har aldrig glömt sina 

målsättningar. Däremot inser de, att man bör 

ta flera korta steg, och att stora mål måste vara långsiktiga. Denna inställning har stora 

fördelar. Man har lättare att få med sig andra på små steg än på stora. Under en långvarig steg 

för steg skeende reform hinner folk vänja sig vid tanken eller rentav lära sig att uppskatta vad 

som händer. Samverkan med andra och samarbete väcker förtroende hos allmänheten. 

Hjalmar Brantings arbete och inriktning fortsattes av Per Albin Hansson, som i sin ungdom 

var fräsande radikal men i sin inriktning på folkhemmet fann en målsättning för både de egna 

och många utanför de egna leden. Från att ha varit agitator blev han mer och mer en 

landsfader för alla. Hans metoder förändrades men inte hans målsättning. 

Maktväxling på 1970-talet 

Tack vare denna inriktning på flera smärre 

delmål och tack vare denna måttfullhet 

kunde socialdemokraterna i Sverige inneha 

makten utan avbrott från 1936 till 1976. Hur 

kom det sig att socialdemokraterna miste 

regeringsmakten just under 1970-talet, då 

vänstervindarna var starka? En av 

förklaringarna var nog just radikaliseringen. 

Socialdemokraterna blev på nytt fräna, och 

det gällde inte minst den dåvarande 

partiledaren Olof Palme. Han satsade åt 

vänster och blev mycket uppburen inom 

partiet, bland dem, som var mest övertygade 

och stridbara. Samtidigt skärptes dock 

motsättningarna till andra partier, och detta 

visade sig vara allvarligt. Marginalerna var 

hela tiden små. Antalet röster, som kunde 

fälla utslaget mellan blocken, var inte stort. Genom att satsa åt vänster kunde man lätt förlora 

röster åt höger eller närmare bestämt åt mitten. Så gick det som bekant. Därför förlorade 

socialdemokraterna regeringsmakten under en tid, då de mänskligt att döma borde ha haft lätt 

Hjalmar Branting som folktalare. Oljemålning i 

Wendelsbergs folkhögskola. Foto: Lars Gahrn. 

 

Ett demonstrationståg går uppför Mölndals Kråka 

(Kvarnbygatan) under storstrejksåret 1909. (Knut 

Bergs bildsamling i Mölndals Hembygdsförenings 

arkiv.) 

 



att behålla den. Socialdemokraterna kom dock tillbaka, men helt klart var de försvagade. De 

har inte återvunnit sin forna styrka. Vad kan detta bero på? 

Avkristningen leder till minskat samhällsansvar 

Så här i efterhand ser man eller anar man åtminstone orsaker, som kanske inte skulle ha varit 

uppenbara för samtiden. Efterkrigstiden präglades även av en snabb sekularisering. 

Avkristningen gick snabbt. Även om socialdemokratin inte var någon religiöst inriktad 

rörelse, uppstod dess idéer i ett kristet präglat samhälle. De socialistiska idéerna innebär, att 

man skall arbeta för varandra, att man har ett ansvar för andra, att man skall arbeta för det 

gemensamma bästa, att man skall arbeta oegennyttigt utan egen vinning. Ingenting av allt 

detta var egentligen självklart, men under 1800-talets kristet färgade idealism uppfattades 

detta som den egentliga och väsentliga sanningen om mänskligt samliv, ja, som en ren 

självklarhet. Den samtida filosofin, som tidens ideologer flitigt tog del av, var i många 

avseenden en avspegling av denna kristna idealism. Filosofin uppfattades på den tiden som ett 

slags vetenskap. Om kristendomen försvagas i samhället, kommer även intresset för de 

socialistiska idéerna att försvagas. Varför skulle man inte lika gärna kunna vara egoistisk? 

Har man själv inte större nytta av att vara egoistisk? 

Att osjälviskt arbeta för det allmänna 

bästa – inte längre självklart 

Tidigare sågs det som sagt som en 

självklarhet att man skulle vara oegennyttig 

och inte sko sig. Därför uppstår förvåning 

och vrede, när i våra dagar avslöjanden om 

förmåner, höga löner och rena oegentligheter 

kommer. I många andra länder – utan vår 

värdebakgrund – ägnar sig folk emellertid åt 

politik just för att kunna tillskansa sig 

förmåner, få höga löner och kunna begå 

allsköns oegentligheter. Möjligen blir det på 

sikt så även här i Sverige. Det vore en sorglig 

och samhällsskadlig utveckling, men tyvärr 

tycks vi vara på väg åt detta håll. Till den stora värdegemenskapen i Sverige hör att även de 

andra partierna hade samma inställning som socialdemokraterna till politiken: det gäller att 

oegennyttigt arbeta för det allmänna bästa. Man kan säga att allt föreningsliv bygger eller har 

byggt på denna uppfattning. Obehagligt nog upplever vi nu ett minskande stöd även för andra 

partier och föreningsarbete över huvud taget. Så gott som alla föreningar klagar över 

minskande medlemsantal. 

Skuldsanering minskar väljarstöd 

Under 1970- och 1980-talet genomled Sverige många strukturomvandlingar. Viktiga 

industrigrenar som till exempel hela varvsnäringen råkade i kris. Varven lades ned. 

Textilindustrins kris förvärrades. Större delen av denna industri drabbades av nedläggningar, 

och så vidare. Kraven på stöd från samhället ökade. Statsfinanserna försämrades med ökande 

budgetunderskott som följd. Göran Persson fick den otacksamma uppgiften att minska 

underskotten och betala av på statsskulden. Han lyckades med uppgiften, men denna politik 

Socialdemokraternas valbilar på Gamla torget omkring 

1930. (Foto: Knut Kjellman, Mölndals 

Hembygdsförenings bildsamling.) 

 



var inte omtyckt, och han fick inte mycket tack för denna viktiga och nödvändiga insats. 

Väljarstödet för socialdemokraterna minskade och har inte återhämtat sig. Socialdemokratins 

utomordentligt starka ställning under 1940-, 1950- och 1960-talen är historia, men 

socialdemokraterna har ändå innehaft makten fler år än borgerligheten även efter det 

historiska maktskiftet 1976. År 1917 ingick socialdemokratiska ministrar för första gången i 

en svensk regering, och 100 år senare heter regeringschefen Stefan Löfven och är 

socialdemokrat. Under de senaste etthundra åren har socialdemokratin varit den starkaste 

politiska kraften i Sverige. År 1917 inleddes en fredlig revolution, som har förändrat det 

mesta och åtminstone påverkat allting. Året 1917 är ett av de viktigaste märkesåren i svensk 

historia. Regeringsskiftet ledde till flera viktiga reformer, som vi har anledning att återkomma 

till. 

Lars Gahrn 


