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Abstract 

I den här uppsatsen har jag försökt reda ut och förklara den svenska arbetarrörelsens tolkning 

av marxismen och hur den utvecklades från 1900-talets början fram till 1932 då 

Socialdemokraterna kom till makten. Jag har följt diskussionerna i tidskriften Tiden om 

marxismens grundläggande teorier: den filosofiska materialismen, den materialistiska 

historieuppfattningen, teorierna om kapitalismens utveckling, arbetarklassens kamp mot 

densamma och det slutliga införandet av det socialistiska samhället.  

Debatter kring marxismen har varit återkommande i Tiden: både diskussioner om marxismen 

och diskussioner om samhällsutvecklingen utifrån marxismens teorier. Det är tydligt att 

skribenterna blir allt mer kritiska till flera av Marx teorier längre in på 

undersökningsperioden. Detta på grund av dels inflytande från den långtgående revisionismen 

inom den tyska socialdemokratin, dels på grund av observationer av det framväxande svenska 

industrisamhället. I början av 1930-talet hade skribenterna i Tiden tappat tilltron till de 

dogmatiska marxistiska teorier som vill sätta in arbetarrörelsen i en historisk process eller en 

större revolutionär rörelse, och vägen mot socialismens mål, om något reellt sådant ens längre 

fanns, hade blivit betydligt osäkrare. Men klasskampens nödvändighet och teorin om 

kapitalisternas exploatering av arbetarna ifrågasattes av få skribenter. Debatten om marxismen 

i Tiden lutar starkt åt det reformistiska hållet, men vittnar mot dem som hävdar att de svenska 

socialdemokraterna distanserade sig från marxismen redan kring sekelskiftet 1900.      
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1. Inledning 

Karl Marx dog den 14 mars 1883. Hans politiska teori och filosofi, marxismen, blev 

”arbetarrörelsens ledande doktrin” och en lång tid efter hans död brottades arbetarrörelser 

över hela Europa med frågorna hur man skulle förhålla sig till Marx idéer och hur de skulle 

tillämpas på det egna samhället.
1
  

 

Tre år senare höll Hjalmar Branting ett tal i Gävle vid namn ”Varför arbetarrörelsen måste bli 

socialistisk”, ett tal som kommit att ses som lite av en tidig programförklaring för den svenska 

arbetarrörelsen.
2
 Även om talet har tolkats på flera olika sätt är det uppenbart att det 

innehåller marxistisk retorik, och Branting tar upp några av Marx teorier. Men inte heller i 

Sverige accepterade arbetarrörelsen marxismen utan förbehåll. Striden mellan reformister och 

revolutionärer skapade djupa sprickor inom arbetarrörelsen. I Sverige ledde det till en rad 

splittringar inom det socialdemokratiska partiet, varav den största ägde rum år 1917, då de 

mer revolutionära delarna bildade Sveriges socialdemokratiska vänsterparti.
3
  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för den svenska arbetarrörelsens förhållningssätt 

till marxismen mellan åren 1908-1932. Detta är såklart långt ifrån ett outforskat område: 

marxismens idéer spelar en så fundamental roll inom arbetarrörelsen så att det torde vara svårt 

att hitta en bok eller uppsats om arbetarrörelsen som utelämnar ideologin. Men ett verk som 

huvudsakligen behandlar arbetarrörelsens relation till marxismen, och som lägger fokus på 

alla marxismens grundprinciper – ett sånt verk har jag inte lyckats hitta. (t.ex. Francis 

Sejersted skriver mycket om kampen mellan revolutionärer och reformister inom den svenska 

arbetarrörelsen, men knappt någonting om debatten kring andra marxistiska idéer.
4
) Min 

förhoppning är därmed att den här uppsatsen ska fylla åtminstone en liten lucka i forskningen 

om den svenska arbetarrörelsen. 

                                                 
1
 Gustafsson, Bo (1983) Marx & marxismen. Gidlunds/Verdandi s. 143  

2
 Sejersted, Francis (2005) Socialdemokratins tidsålder. Sverige och Norge under 1900-talet. Nora: Bokförlaget 

Nya Doxa s. 148 
3
 Olsson, Lars & Ekdahl, Lars (2002) Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling. Stockholm: 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek s. 46-47 
4
 Sejersted (2005) s. 137-140 
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Huvudfrågan är kort och gott: Hur såg arbetarrörelsens diskussion kring och tolkning av 

marxismen ut? Då detta inte är en särskilt konkret frågeställning har jag delat upp den i några 

mindre frågor. 

Vilka delar av marxismen uppstod det mest respektive minst konflikt kring? 

Hur påverkades diskussionen av samhällsutvecklingen? (T.ex. storstrejken 1909, 

krigsutbrottet 1914, Ryska revolutionen 1917, Hjalmar Brantings tillträde som statsminister 

1920)  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Marxism 

Marxism är en politisk ideologi och samhällsåskådning som grundades av de tyska politiska 

tänkarna Karl Marx och Friedrich Engels och vars idéer presenterades i böckerna Det 

kommunistiska manifestet (1848) och de tre banden av Kapitalet (1867, 1885 och 1894). Vad 

som menas med marxism är dock en långt ifrån enkel fråga. Marx reviderade sina teorier 

under sin livstid, och efter hans död uppstod flera nytolkningar, varav några bröt ganska 

radikalt med Marx grundprinciper. I sin bok Marx och marxismen har Bo Gustafsson 

sammanfattat marxismen i fem punkter.  

Den dialektiska materialismen. Marx var materialist, vilket innebär att han ansåg att 

människan kan förnimma verkligheten med sina sinnen. Verkligheten befinner sig i ständig 

rörelse och förändras genom de inneboende motsättningar som finns i alla ting. Med ting 

syftade Marx här på allt från atomernas och molekylernas motsättningar i en organism till 

olika gruppers motsättningar i ett samhälle. Förändringen kan vara både evolutionär och 

revolutionär. Vid en evolutionär förändring behåller tinget sitt väsensdrag, medan en 

revolutionär förändring är mer djupgående och kan leda till att väsensdraget ändras eller 

ersätts av nya. Här är ”väsensdrag” ett viktigt ord för att man ska förstå hur Marx filosofiska 

teori hänger ihop med hans mer politiska och ekonomiska teorier. Marx menade till exempel 

att mervärdeproduktionen (mer om det senare) är kapitalismens väsensdrag.
5
 

Den dialektiska (på motsatser byggda) delen av Marx filosofi kom från filosofen Hegel, som 

hade kommit fram till att verkligheten var en ständigt pågående process; dialektiken låg i de 

ständiga motsättningar som uppstod i denna process. Men Hegel var idealist, han ansåg alltså 

att denna process ägde rum på det ideella planet. Han menade att det mänskliga medvetandet 

producerar verkligheten. Filosofen Ludwig Feuerbach menade att det var tvärtom: 

verkligheten producerar medvetandet, och därmed hade Hegels dialektiska idealism 

förvandlats till dialektisk materialism.     

Den materialistiska historieuppfattningen. Marx på materialism och motsättningar byggda 

filosofi kom även till uttryck i hans historieuppfattning. Den utgick från människans 

förhållande till sin omgivning, och framförallt hennes förhållande till sitt arbete. Marx la stor 

vikt vid arbetet. Om Marx syn på arbetet skriver Bo Gustafsson att ”För det andra skapar 

arbetet oupphörligt en ny och växande materiell objekt-värld utöver den av naturen givna 

objekt-världen, dvs. en växande producerad socio-kulturell miljö, som påverkar människans 

                                                 
5
 Gustafsson (1983) s. 59-62 
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handlande och tänkande. […] Människan skapar världen genom sitt arbete och därmed skapar 

också människan sig själv”.
6
  

Det kapitalistiska samhället hade medfört två fundamentala ändringar i människans 

förhållande till arbetet. Det hade lett till merproduktion, vilket innebar att det som produceras 

täcker mer än enbart den nödvändiga konsumtionen. Denna merproduktion var det som gav 

upphov till klassbildning, privategendom och i slutändan ”människans exploatering av 

människan”. Denna merproduktion ledde också till en arbetsdelning där t.ex. hantverk och 

industri skildes från jordbruket och manuellt arbete skildes från intellektuellt arbete.  

Med tanke på arbetets betydelse för människan förstår man att dessa förändringar fick 

fundamentala konsekvenser för arbetarna. Genom arbetsdelningen och privategendomen hade 

de avskilts från såväl arbetsprocessen som arbetets resultat. De hade blivit främmande – 

alienerade – från sitt arbete, vilket ledde till att de blev alienerade från samhället och i 

slutändan från sig själva. Denna alienering ledde till en växande känsla av maktlöshet och 

frustration inom arbetarklassen. Marx förutspådde att när kapitalismen utvecklats tillräckligt 

långt och arbetarklassen skaffat sig ett medvetande om sin situation skulle de resa sig mot det 

rådande systemet.
7
     

Den hårda kärnan i Marx historieteori är att människans materiella liv styr hennes kulturella, 

själsliga, religiösa etc. liv. Arbetet och de materiella förutsättningarna utgör alltså grundvalen 

som allt annat i människans liv bygger på. Här uppstod inom den internationella 

arbetarrörelsen en stor konflikt om hur deterministiskt, eller fatalistiskt (ödesbestämt) denna 

teori skulle tolkas. Om det bara är så att de materiella grundvalen styr allt annat i människans 

liv utan att någon växelverkan sker ger detta upphov till en rad frågor och konflikter, t.ex. 

”aktiv handling/historisk nödvändighet, dvs. å ena sidan betonandet av det nödvändiga i aktiv 

handling för att åstadkomma social förändring och å andra sidan föreställningen om 

arbetarrörelsen som bärare av en obetvinglig, med nödvändighet framåtskridande historisk 

rörelse”.
8
     

Kapitalismens uppkomst, struktur och utveckling. Marx var filosof och politisk teoretiker, 

men det som tog upp den största delen av hans tid var hans ekonomiska teori. När Marx kom 

in på scenen hade Adam Smith gjort nationalekonomi till en vetenskap med sin bok 

”Nationernas välstånd” (1776), ett verk som hade gett upphov till flera tolkningar och teorier. 

Den brittiske ekonomen David Ricardo hade försökt vidareutveckla Smiths s.k. 

                                                 
6
 Gustafsson (1983) s. 73-74 

7
 Gustafsson (1983) s. 73-75 

8
 Thörn (1997) s. 157 
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arbetsvärdelära, en teori om hur en varas värde bestäms. Ricardo dog dock innan han hunnit 

utarbeta sin teori, och det var där Marx kom in. Centralt i Marx ekonomiska teori var teorin 

om mervärdet. Mervärdet är, ganska grovt förenklat, skillnaden mellan arbetskraftens värde 

(dvs. lönen) och värdet av det som arbetskraften producerar. För att ta ett exempel ur 

Gustafssons bok: en arbetare kunde arbeta i tolv timmar men redan efter sex timmar ha 

producerat ett värde som motsvarade arbetskraftens värde. På de återstående sex timmarna 

producerade han ett merarbete, som kapitalisten tjänade på. Slutsatsen Marx drog av 

mervärdeteorin var att arbetarna exploaterades av kapitalisterna. Genom 

mervärdeproduktionen samlades allt mer kapital i kapitalisternas händer, så kallad 

”kapitalackumulation”. Marx menade att exploateringen av arbetarna skulle bli allt värre i takt 

med att konkurrensen ökade i det kapitalistiska systemet; maximal kapitalackumulation 

kräver ju både så låga löner som möjligt och så lång arbetstid och intensivt arbete som 

möjligt. Men detta skulle inte bara drabba arbetarna utan till slut även kapitalisterna själva.
9
      

Arbetarklassens kamp för ett socialistiskt samhälle. Marx menade alltså att kapitalismens 

inre logik ohjälpligt skulle föra systemet mot sin undergång. Men den slutgiltiga 

omvandlingen skulle inte kunna förverkligas om det inte fanns en arbetarklass med en 

medvetenhet om sin egen förmåga och en insikt i kapitalismens mekanismer. Den 

arbetarklassen fanns inte på Marx tid: det var inte en arbetarklass skapad av den moderna 

industrin utan av det gamla samhällets hantverkare och enkla arbetare i städerna. För att skapa 

en modern arbetarklass förespråkade Marx i första hand en rad reformer, t.ex. bildande av 

fackföreningar, arbetarpartier och förkortad arbetstid. Han ställde sig även positiv till allmän 

rösträtt. Men det var bara ett steg på vägen. När kapitalismen skapat tillräckligt många 

betingelser för sin egen undergång skulle arbetarklassen erövra den politiska makten och 

införa ”proletariatets diktatur”, ett övergångsstadium där alla samhällsklasser skulle upplösas 

och ett klasslöst samhälle skulle uppstå. Hur exakt denna erövring av makten skulle gå till 

blev en av arbetarrörelsens stora stridsfrågor.
10

  

Det socialistiska samhällets ekonomiska organisation. Hur samhället skulle omorganiseras 

efter socialismens införande gav Marx otydliga eller inga svar på. Men den socialism som 

skulle införas var statssocialism, dvs. staten skulle styra över produktionsmedlen. Men hur 

skulle varuproduktionen gå till i det nya samhället till skillnad från det kapitalistiska? Kunde 

                                                 
9
 Gustafsson (1983) s. 84-88 

10
 Gustafsson (1983) s. 98-102 
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inte statens kontroll över produktionsmedlen leda till att det uppstod en ny klass av ägare och 

en exploaterad klass? Kring dessa frågor lämnade Marx stora frågetecken.
11

   

 

Flera av Marx idéer var inte nya. Begreppet ”proletariatets diktatur” hade myntats år 1837 av 

den franska revolutionären Auguste Blanqui, och att arbetarna exploaterades av kapitalisterna 

var en slutsats som hade dragits av några av David Ricardos meningsfränder. Marx viktigaste 

bidrag till samhällsvetenskapen var, enligt Engels, den materialistiska historieuppfattningen 

och mervärdeteorin. Ingen hade heller satt in dessa idéer i ett större filosofiskt och teoretiskt 

ramverk förut.
12

    

 

2.2 Den svenska arbetarrörelsen 

Forskningen om den svenska arbetarrörelsen är omfattande. I slutet av Lars Olsson och Lars 

Ekdahls bok Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling (2002) finns några 

sidor med lästips, där bara översiktsverken om arbetarrörelsen tar upp en hel sida.
13

 En stor 

den av den grundläggande informationen om den svenska arbetarrörelsen i denna uppsats är 

från Olssons och Ekdahls bok.   

 

Den svenska arbetarrörelsens började organiseras i slutet av 1800-talet. År 1889 bildades 

Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, och 1898 bildades Sveriges Landsorganisation, 

LO. Ledande figurer i den tidiga arbetarrörelsen var August Palm och Hjalmar Branting, vars 

tal ”Hvad vil Sosial-Demokraterna?” (Palm 1881) och ”Varför arbetarrörelsen måste bli 

socialistisk” (Branting 1886) blev programförklaringar för rörelsen.
14

 Francis Sejersted pekar 

ut Branting som särskilt viktig. Genom sitt skarpa avståndstagande från tanken på en våldsam 

revolution bidrog Branting till att styra in den svenska socialdemokratin på ett annat spår än 

den norska. Norges motsvarighet till Branting hette Martin Tranmael och var mer radikal än 

sin svenska motsvarighet.
15

 

Utöver det socialdemokratiska partiet och LO inleddes mindre, men likväl betydelsefulla, 

projekt med syfte att institutionalisera arbetarklassen i slutet av 1800-talet. Exempel på det är 

exempelvis grundandet av Folkets Hus och Folkets Park (1890-talet), tidningen Social-

Demokraten (1885), Arbetarrörelsens arkiv (1902) samt en mängd bildningscirklar och andra 

                                                 
11

 Gustafsson (1983) s. 103-105 
12

 Gustafsson (1983) s. 16, 88, 57 
13

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 189 
14

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 8 
15

 Sejersted (2005) s. 152-154 
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kooperativa organisationer. Syftet med allt detta var att skapa en arbetarkultur och ett ökat 

klassmedvetande hos arbetarklassen.  

 

Viktiga frågor för den tidiga arbetarrörelsen var införandet av politisk demokrati och 

förbättrade arbetsvillkor. Inom det första området var rösträtten viktigast. Den skulle vara 

allmän och gälla både för män och kvinnor och både till riksdag och kommunala val. Senare 

försvann dock den kvinnliga rösträtten sakta men säkert från dagordningen. Förutom 

rösträtten ville man även grundlagsskydda yttrande-, tryck- och föreningsfriheten. 

På den andra punkten var införandet av åtta timmars arbetsdag viktigast. Man ville även 

avskaffa barnarbetet och förbjuda nattarbete förutom inom de yrken där det var absolut 

nödvändigt.
16

  

 

Konflikter hade funnits, till exempel uteslöts en anarkistisk falang ur partiet i början av 1900-

talet, men överlag gick den organiserade arbetarklassen starkt framåt decennierna före 

sekelskiftet 1900. Fackföreningarna växte och etablissemanget började ta notis om den 

socialistiska agitationen. Denna framåtrörelse kom dock av sig i början av det nya 

århundradet. Konjunkturen vände nedåt, vilket ledde till ökad arbetslöshet och 

arbetskonflikter. Konflikterna nådde sin kulmen i och med sprängningen av fartyget Amalthea 

år 1908, som krävde en strejkbrytares liv, och storstrejken 1909 då nästan 300 000 arbetare 

gick ut i strejk. Konflikterna innebar ett stort nederlag för arbetarrörelsen. LO förlorade nästan 

hälften av sina medlemmar, och återhämtningen skulle komma att ett årtionde. Flera 

arbetarfamiljer lämnade Sverige.
17

 Francis Sejersted menar dock att konflikten på lång sikt 

var bra för arbetarrörelsen, då den bidrog starkt till reformisternas seger över de mer radikala 

delarna av rörelsen.
18

 

Efter konflikterna 1908-1909 bildades Sveriges Arbetares Centralorganisation, mer kända 

som Syndikalisterna. Trots sin organisatoriska svaghet blev de en allvarlig utmanare till 

socialdemokratin, speciellt under krigsåren. 1912 skedde ytterligare en splittring, då en 

radikal gren av partiet bildade Socialdemokratiska vänsterföreningen. Fem år senare, 1917, 

skedde den största splittringen då Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti bildades. De 

anslöt sig till den tredje Internationalen, Komintern (mer om den längre ner) och blev 

Sveriges Kommunistiska Parti. Socialdemokraterna valde att stå utanför Komintern.    

                                                 
16

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 29 - 30 
17

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 38 - 42 
18

 Sejersted (2005) s. 151 



11 

 

 

Trots det extremt konfliktfyllda årtionde som följde efter storstrejken 1909 gick 

Socialdemokraterna framåt i valen. I valet 1920 fick Socialdemokraterna 30 procent av 

rösterna i den andra kammaren och kunde för första gången bilda en minoritetsregering med 

Hjalmar Branting som statsminister. Trots flera maktskiften satt Socialdemokraterna vid 

makten under en stor del av perioden 1920 – 1925, och fick som mest över 40 procent av 

rösterna. Redan i och med valet 1920 började de planera för en socialisering av en stor del av 

näringslivet och en långtgående demokratisering av industrin. Av dessa ambitiösa idéer var 

det dock inte mycket som förverkligades. Konfliktnivån i samhället var fortfarande hög och 

Socialdemokraternas idéer ogillades starkt av näringslivet och den politiska högern. 

Socialdemokraterna tog makten igen år 1932 och skulle, med några få undantag, komma att 

behålla den i ett halvt sekel. Då hade dock 1920 års långtgående socialiseringsplaner tonats 

ner en aning.     

 

År 1889, samma år som det Socialdemokratiska partiet bildades i Sverige, inleddes den andra 

socialistiska Internationalen i Paris. Den första internationalen hade pågått under 1860- och 

början av 1870-talet, då var den internationella arbetarrörelsen svag och socialismen bara en 

av många ideologier som kämpade om inflytande inom den. När den andra Internationalen 

inleddes hade Karl Marx varit död i sex år och den internationella arbetarrörelsen 

dominerades av marxismens idéer. Nu hade också den internationella arbetarrörelsen fått ett 

avsevärt större självförtroende då socialdemokratiska partier och andra organisationer hade 

bildats i de flesta västeuropeiska länder. Inom den andra Internationalen fördes långsiktiga 

diskussioner om en övergång från kapitalism till socialism, men också mer konkreta frågor 

som rösträtt, organiseringsfrihet och åtta timmars arbetsdag. En annan viktig och aktuell fråga 

var anti-militarismen och internationalismen. Krigshotet hängde över Europa långt innan det 

faktiska utbrottet år 1914, och inom Internationalen dominerade idén att arbetare i olika 

länder inte skulle rikta vapen mot varandra. Diverse strategier för att förhindra eller försvåra 

krigföring diskuterades, t.ex. storstrejk. Men det hjälpte inte. Den andra Internationalen 

avslutades i och med krigsutbrottet 1914, som krossade tanken på den socialistiska 

internationalismen och ledde till en djup splittring inom arbetarrörelsen. Denna splittring 

bestod och fördjupades när den tredje Internationalen, Komintern, bildades år 1919 med 
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Lenins idéer som ledstjärna. Flera västeuropeiska vänsterpartier och andra organisationer 

anslöt sig till Komintern, medan andra valde att stå utanför.
19

  

Ledande figurer inom den europeiska arbetarrörelsen vid den här tiden var de tyska 

marxisterna Karl Kautsky och Eduard Bernstein. Kautsky förespråkade en ortodox marxism 

medan Bernstein kom att bli en av revisionismens förgrundsfigurer. Han förespråkade ett 

införande av socialismens ideal genom reformarbete i stället för revolution, och hade även 

invändningar mot vissa andra av Marx teorier.
20

  

Håkan Thörn skriver i Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i 

Europa 1789-1989 att den internationella arbetarrörelsen efter Marx död och en bit in på 

1900-talet dominerades av en marxistisk diskurs och formade sin identitet och självbild efter 

insikten att man var en rörelse som 1. utifrån Marx historieteori hade framtiden för sig och 2. 

var en fortsättning på den revolutionära rörelse som hade inletts med Franska revolutionen 

1789 och fortsatt med t.ex. revolutionen 1848 och 3. utgjorde ett slags ”historiskt avantgarde”, 

spjutspetsen i en historisk rörelse mot det hägrande målet.
21

 Han skriver även att marxismen, 

trots Marx och Engelsk avståndstagande från den utopiska socialismen, måste ses som en 

utopisk ideologi.  Detta då den hade ett ”utopiskt perspektiv som låter ’nuet’, i vilket en given 

handling eller analys äger rum, bestämmas av en föreställd, radikalt annorlunda framtid”
22

 

 

2.3 Arbetarrörelsen och marxismen 

Hur stort inflytande marxismen haft på den svenska arbetarrörelsen är en fråga som sysselsatt 

forskare ända sedan tiden före det socialdemokratiska partiets bildande. Hjalmar Brantings tal 

”Varför arbetarrörelsen måste bli socialistisk” från 1886 har tolkats på flera olika sätt. Vissa 

menar att det var marxistiskt, andra att det inte alls var det, andra att det bara delvis var det.
23

 

Även Brantings egen marxistiska övertygelse har ifrågasatts: både huruvida han var influerad 

av Marx över huvud taget och hur inläst han var på marxismens teorier.
24

  

År 1941 gav Herbert Tingsten ut boken Den svenska socialdemokratins idéutveckling, som 

kom att få stort inflytande på forskningen om socialdemokratins ideologi. Tingsten menade att 

arbetarrörelsen var marxistisk i sin barndom, men rörde sig bort från marxismen redan runt 

                                                 
19

 Olsson & Ekdahl (2002) 46 - 50 
20

 Gustafsson (1983) s. 116-119 
21

 Thörn, Håkan (1997) Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-1989. 

Tiden Atena s. 180-184  
22

 Thörn (1997) s. 166 
23

 Sejersted (2005) s. 148 
24

 Linderborg, Åsa (2001) Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-2000 Atlas Stockholm s. 223-227 
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sekelskiftet 1900.
25

 Hans slutsatser kritiserades av Leif Lewin i doktorsavhandlingen 

Planhushållningsdebatten (1961), som argumenterade för en helt annan syn på 

socialdemokraternas idéutveckling. Lewin menade att socialdemokraterna distanserade sig 

från den mer dogmatiska marxismen på 1920-talet och ersatte den med en mer pragmatisk 

välfärdsideologi, men även denna hade sin grund i Marx teorier. En av hjärnorna bakom 

denna välfärdsideologi var Ernst Wigforss, som var starkt influerad av Keynes idéer: staten 

och näringslivet skulle samverka med full sysselsättning som övergripande mål. Lewin såg ett 

samband mellan Marx och Keynes på flera punkter, t.ex. fokuseringen på kapitalismens 

oförmåga att skapa full sysselsättning. Han menar att de svenska socialdemokraterna kunde ta 

till sig Keynes teorier så tidigt för att de var inlästa på Marx teorier, vilket gjorde det lättare 

att förstå Keynes. Han menar även att Keynes idéer utgick från det socialistiska 

frihetsbegreppet – frihet genom staten, till skillnad från liberalernas frihet från staten – vilket 

hade sin grund i Marx. Lewin menar att man, utifrån denna teori, skulle kunna närma sig det 

socialistiska samhället genom en välfärdspolitik och utan behov av storskaliga socialiseringar. 

Man övergav med andra ord aldrig marxismen helt och hållet.
26

 

Lars Olsson och Lars Ekdahl skriver inte mycket om socialdemokraternas idéutveckling, men 

de skriver att den nya generation ledande socialdemokrater som kom till makten på 1920-talet 

var mer inlästa på marxistisk teori än sina föregångare. De marxistiska dragen förtydligades 

och fördjupades i det nya partiprogram som antogs år 1920, så de verkar inte se några tecken 

på ett minskat intresse för marxismen på 1920-talet.
27

    

I sin bok Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 

1892-2000 skriver Åsa Linderborg om ett problematiskt förhållande mellan arbetarrörelsen 

och marxismen. I takt med att socialdemokraterna kom allt närmare regeringsmakten blev det 

allt viktigare att framställa sig som dels genuint svensk och dels ideologiskt konsekvent – 

ingen politisk rörelse vill erkänna att det funnits ideologiska splittringar och tvetydigheter i 

dess historia, och socialdemokraterna är inget undantag.
28

 Där ställde marxismen till 

bekymmer; den kom från utlandet och byggde på konflikt, medan samförstånd sågs som 

svenskt. För att framställa sig som konsekvent blev det viktigt att poängtera att man alltid 

varit i grunden reformistisk och att den revolutionära fåran bara varit en avvikelse; facklig 

                                                 
25

 Linderborg (2001) s. 205 
26

 Linderborg (2001) s. 208-210 
27

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 54-56 
28

 Linderborg (2001) s. 224 
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radikalism, ideologiska strider etc. gavs begränsat utrymme eller försvann helt ur 

historieskrivningen.
29

 

Linderborg menar att partihistoriken har gett stöd åt arbetarrörelsens reformistiska delar och 

försökt disciplinera de andra delarna. Ett tydligt exempel på det är partihistorikens behandling 

av ungsocialisterna och deras ledare Hinke Bergegren. Ungsocialisterna framställs som en 

liten men högljudd samling extremister och Bergegren porträtteras i det närmaste som Fan 

själv (det var inte ovanligt att han karikerades med djävulshorn och bockfot). Faktum är dock 

att ungsocialisterna var en betydande maktfaktor inom arbetarrörelsen och uteslutningen av 

Bergegren år 1908 var långt ifrån okontroversiell.
30
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3. Teori, metod och urval 
Undersökningen kommer att bestå av en kvalitativ textanalys så som den beskrivs i boken 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2007). Kvalitativ textanalys handlar om att ”ställa frågor till texten”, 

i mitt fall de frågor som står under rubriken ”syfte och frågeställning”.
31

 

Varför tidsperioden 1908-1932? Jag valde att börja 1908 för då började den 

socialdemokratiska debatt-tidskriften Tiden att ges ut, och det är där jag hade tänkt leta efter 

debatten om marxismen. Jag valde att avsluta undersökningen 1932 då man tveklöst kan säga 

att det året markerar slutet på en era och början på en ny i arbetarrörelsens historia. Sedan 

sekelskiftet 1900 hade Sverige, med bara ett undantag, styrts av liberala eller konservativa 

politiker. 1932 blev Per Albin Hansson statsminister och det var början på en 

socialdemokratisk dominans i svensk politik som skulle bestå i över fyra decennier.
32

 Jag ville 

ta reda på hur tydlig och utvecklad den svenska arbetarrörelsens tolkning av marxismen hade 

blivit när denna period tog sin början. 

Tidskriften Tiden, som jag valt ut som undersökningsmaterial, är en socialdemokratisk 

tidskrift för politisk debatt och kritik som började ges ut år 1908 och finns kvar än idag. 

Tidens grundande sammanfaller med den omfattande institutionaliseringen av arbetarrörelsen 

som ägde rum decennierna kring sekelskiftet 1900. Den var en del i den kulturkamp 

arbetarrörelsen inlett för att bryta högerns dominans inom kulturlivet, en kamp som även 

innefattade till exempel tidningen Social-Demokraten och senare även Stormklockan.
33

 Jag 

valde Tiden framför de andra nämnda tidningarna då det var en debatt jag sökte, och Tiden 

var den tidskrift som tydligast utgav sig för att vara en tidskrift för just debatt. Social-

Demokraten var en dagstidning, och medan Stormklockan också var ett forum för debatt så 

var den uttalat ett forum för vänsterflygeln inom partiet. Jag antog att jag skulle hitta en 

bredare debatt i Tiden, som visserligen grundades av Hjalmar Branting själv men inte hade 

som uttalat syfte att vara forum för någon specifik socialistisk uppfattning. 

En viktig fråga som valet av denna tidskrift leder till är hur representativ debatten i den var för 

debatten inom socialdemokratin i stort. Jag har gjort antagandet att den var tillräckligt 

representativ för att fungera som relevant källa i en vetenskaplig uppsats. Detta antagande har 

jag kunnat göra på grund av att flera skribenter som regelbundet dök upp i Tiden under min 

undersökningsperiod var ledande personer inom socialdemokratin. Några exempel är t.ex.: 

                                                 
31

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktikan. Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad Norstedts Juridik s. 237 
32

 Sejersted (2005) s. 163-164 
33

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 45 
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Hjalmar Branting, ”den dominerande ledargestalten i det svenska socialdemokratiska partiet 

från dess grundande till sin död 1925”.
34

        

Gustav Möller, socialminister i flera omgångar mellan 1924 och 1951.
35

 

Rickard Sandler och Arthur Engberg, deltog båda i utformandet av socialdemokraternas 

partiprogram år 1920.
36

 

Karl Kautsky, Europas viktigaste marxistiska teoretiker efter Marx död, fick regelbundet sina 

artiklar översatta i Tiden.
37

 

De artiklar jag valt ut är de som handlar om marxismen i teorin eller samhällsutvecklingen ur 

ett marxistiskt perspektiv. Lite tydligare kanske det blir när jag förklarar vilka artiklar som 

inte kommit med. Tidskriften Tiden inleddes under min undersökningsperiod ofta med ett kort 

förord, följt av huvuddelen med några artiklar om aktuella ämnen. Dessa har senare följts av 

rapporter från utlandet och en del om litteratur. Inga litteraturartiklar har kommit med i 

undersökningen, och bara ett fåtal utlandsrapporter: de som återknutit till svenska 

förhållanden. Vad gäller de vanliga artiklarna har det i vissa fall varit enkelt att välja ut 

artiklar och sortera in dem i ett visst område: detta gäller t.ex. artiklarna om materialismen 

och Marx historieteori. Svårare var urvalet till den del som jag har valt att kalla 

”Arbetarklassens kamp”. Då Tiden är en debattidskrift för arbetarrörelsen kan praktiskt taget 

alla artiklar på något sätt tolkas som artiklar om arbetarklassens kamp. De artiklar jag valt ut 

där är de som anknutit till marxismen. Att ett visst godtycke inte skett på det området kan jag 

dock inte lova. Totalt har lite över 30 artiklar valts ut, varav en stor del är koncentrerade till 

tidsperioderna 1908-1912, 1917-1920 samt 1928-1932.  

 

Några större debatter som ägde rum under undersökningsperioden är bland annat: 

Socialdemokratin och andra tolkningar av socialismen. Under undersökningsperioden 

utmanas socialdemokratin av flera andra socialistiska ideologier, framförallt anarkismen, 

syndikalismen, ”ungsocialismen” (de flesta debattörer som använder detta begrepp verkar 

använda det som ett samlingsnamn för alla mer revolutionära former av socialism) och senare 

även bolsjevismen (mer om den längre ner).  

Utomparlamentariska konfliktåtgärder. Frågan om utomparlamentariska konfliktåtgärder 

ställs på sin spets i samband med storstrejken 1909, men även senare diskuteras strejken och 

andra konfliktåtgärder som t.ex. sabotage.  

                                                 
34
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36

 Olsson & Ekdahl (2002) s. 54 
37

 Gustafsson (1983) s. 106 



17 

 

Den ryska revolutionen och bolsjevismen. Februarirevolutionen 1917 innebar slutet för den 

ryska tsarismen, som länge hade setts som ”reaktionens bålverk i Europa”.
38

 När 

bolsjevikerna kom till makten i oktober samma år uppstod djupa sprickor i den internationella 

arbetarrörelsen på grund av frågan hur man skulle förhålla sig till bolsjevikerna. Bolsjevikerna 

var ett uttalat socialistiskt parti under ledning av Vladimir Lenin, som hade gjort flera radikala 

omtolkningar av Marx teorier. Marx hade hävdat att vägen till socialismen måste vara 

arbetarklassens egen uppgift. Lenin, å andra sidan, menade att arbetarklassen var oförmögen 

till detta och behövde ledas av ett elitparti bestående av intellektuella revolutionärer.
39

 

Socialiseringsfrågan. Redan år 1917 inleddes diskussionen om den socialisering som blev 

aktuell i samband med socialdemokraternas makttillträde år 1920. Socialisering av 

produktionsmedlen stod med redan i socialdemokraternas första partiprogram, men när 

motionen offentliggjordes uppstod likväl en debatt om hur den var motiverad och hur den 

skulle förverkligas.  

Determinismen/ödestron inom marxismen. Uppfattningen om marxismen som 

deterministisk byggde inte bara på den materialistiska historieuppfattningen. Hela Marx 

teoribygge byggde på dialektiken, som i sin tur utgick från ett orsak-verkan-förhållande som 

även det kunde tolkas som deterministiskt. Detta ledde till en konflikt om huruvida det över 

huvud taget var nödvändigt med aktiv handling för att uppnå socialismens mål, eller om 

samhällsutvecklingen med nödvändighet skulle leda fram till detta mål. Det senare 

alternativet förespråkades av bland annat Karl Kautsky.
40

  

 

3.1 Teori och metod 

Håkan Thörn skriver i Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i 

Europa 1789-1989 att konflikterna inom den internationella arbetarrörelsen till stor del 

handlat om olika begrepp (socialism, revolution, proletariat etc.), definitioner av dessa 

begrepp och de vidare konsekvenserna av dessa definitioner.
41

 Utifrån det har jag valt göra en 

textanalys, eller mer specifikt en idé- och ideologianalys, av det material jag valt att studera. 

En sådan analys handlar, som det låter, om att undersöka vilka idéer och ideologier som 

uttrycks i en text.
42
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”Ideologi” är ett mångtydigt begrepp. För enkelhetens skull har jag valt att använda den 

enklaste och mest neutrala definitionen, som kort och gott kan sägas vara ”idésystem”.
43

 

Anledningen till detta val blir förhoppningsvis klarare när jag förklarar vilket slags idé- och 

ideologianalys jag tänkt göra.    

I boken Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 

skriver författarna Göran Bergström och Kristina Boréus att det finns fem olika inriktningar 

inom idé- och ideologianalysen. Jag har valt den första inriktningen, som ”utgår från att vilja 

analysera förekomsten av idéer i allmänhet, i debatter eller på något sak- eller 

politikområde”.
44

 Författarna skriver även att ”Ett sätt att klassificera olika idéanalyser är att 

utgå från syfte och ambition. I så fall skulle tre olika syften kunna urskiljas: ett beskrivande, 

ett förklarande och ett syfte som inbegriper ett ställningstagande”.
45

 Mitt syfte kommer att 

vara ett slags mellanting mellan beskrivande och förklarande. 

Här blir mitt val av ideologibegrepp relevant. Motsatsen till mitt neutrala ideologibegrepp är 

det som författarna kallar ett negativt ideologibegrepp, där ideologiernas funktion byggs in i 

begreppet. ”Man kan t.ex. se ideologier som sådana åskådningar som bidrar till samhällets 

sammanhållning eller som legitimerar specifika klassintressen.”
46

 En sådan definition är 

vanlig inom den kritiska ideologianalysen. Jag har valt bort denna definition då den inte 

gagnar mitt syfte: det är inte att ta ställning för eller emot den tidiga arbetarrörelsens ideologi, 

utan enbart att klargöra hur denna såg ut.  

Slutligen, hur ska själva analysen gå till? Här har jag valt en analys i tre steg, så som den 

beskrivs av Bergström och Boréus. 

Steg 1 är att analysera själva texten, dvs. ta reda på vad texten vill säga. Andra steget är att 

förklara vilken verklighet texten handlar om. Det sista steget är att beskriva kontexten i vilken 

texten kommer till.
47

 En diskussion om artiklarna utifrån denna metod kommer att göras i del 

5. 

 

3.2 Definitioner 

I den här uppsatsen kommer det att förekomma några begrepp som inte är samma sak, men 

som är lätt att blanda ihop.  

                                                 
43

 Bergström & Boréus (2005) s. 150 
44

 Bergström & Boréus (2005) s. 155 
45

 Bergström & Boréus (2005) s. 155 
46

 Bergström & Boréus (2005) s. 151 
47

 Bergström & Boréus (2005) s. 167 



19 

 

Arbetarklass är ett begrepp med flera definitioner. I sin bredaste mening är det den 

samhällsklass som består av arbetare.
48

 I den marxistiska traditionen är arbetarklassen den 

grupp som säljer sin arbetskraft och inte har kontroll över produktionsmedlen. 

Arbetarrörelse är en folk- eller massrörelse som arbetar och organiserar sig för att stärka 

arbetarklassens politiska, ekonomiska och sociala ställning. Till arbetarrörelsen hör politiska 

arbetarpartier, fackföreningar och andra organisationer.
49

 Arbetarrörelsen innefattar inte 

enbart människor från arbetarklassen – till exempel Hjalmar Branting kom från det övre 

borgerskapet. 
50

 

Socialism är en samling politiska ideal som kännetecknas av en stor tilltro till kollektivets, 

ofta statens, förmåga att lösa samhälleliga problem och målet att skapa ett klasslöst samhälle, 

eller åtminstone minimera klasskillnaderna i samhället.
51

 Marxismen är en del av socialismen, 

men marxism och socialism ska inte användas som synonymer. Håkan Thörn skriver att 

begreppet socialism fick sin moderna innebörd på 1820-talet av franska socialister som Henri 

de Saint-Simon och Charles Fourier och engelsmannen Robert Owen; det var alltså redan ett 

etablerat begrepp när Marx kom in på scenen.
52

  

Socialdemokrati är en gren av socialismen som förespråkar införandet av socialismens ideal 

genom reformer istället för revolution.
53
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4. Undersökning 
Undersökningen kommer att utgå ifrån marxismens fem huvudpunkter såsom de 

sammanfattats av Bo Gustafsson. Marxismen är en bred samhällsåskådning byggd på såväl 

filosofiska och vetenskapliga teorier som riktlinjer för handling, och jag kände att en 

uppdelning var nödvändig för att inte göra undersökningen förvirrande. Jag kunde också 

konstatera ganska tidigt att artiklarna i mitt undersökningsmaterial ofta begränsade sig till 

några få delar av marxismen – filosofiska, teoretiska eller praktiska. Några artiklar som 

diskuterar alla delar av marxismen, från dess filosofiska grund till dess teorier om 

socialismens mål förekommer inte – det närmaste vi kommer en sådan diskussion är Erik 

Hedéns artikelserie ”Revisionismen inom socialdemokratin”. I de fall där en artikel berör mer 

än en av mina utvalda delar (många artiklar kommer in på båda de delar jag valt att kalla 

”kapitalismen” och ”arbetarklassens kamp”, för att ta ett exempel) har artikeln använts i båda 

delarna. 

En annan anledning till valet av Gustafssons fem punkter är att de anknyter ganska bra till det 

jag identifierat som de största debatterna i Tiden under undersökningsperioden. Det är 

omöjligt att förstå debatten om exempelvis konfliktåtgärder, socialiseringar och den ryska 

bolsjevismen om man inte kan sätta dem i relation till marxismens teorier om kapitalismen, 

klasskampen och de olika tolkningarna som fanns av dessa teorier.   

I varje del tas artiklarna upp och diskuteras i kronologisk ordning, inte efter relevans. Detta 

val har jag gjort för att läsaren ska kunna se hur diskussionen utvecklades under 

undersökningsperioden. Vissa undantag från kronologin förekommer dock i delen 

”arbetarklassens kamp”, som är den största delen och som jag ansåg var nödvändig att dela 

upp i mindre delar.  

 

4.1 Den dialektiska materialismen 

Rent filosofiska diskussioner är ovanliga i Tiden, men några artiklar om marxismens 

filosofiska grund dyker upp ibland. Pseudonymen Polithes försöker redogöra för den 

filosofiska materialismen inom socialismen i sin artikel ”Socialism och materialism”. Han 

inleder med ett försök att reda ut vad som egentligen menas med materialism – ett begrepp 

som han menar att de många använder utan att riktigt veta vad det innebär. Framförallt vänder 
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han sig mot användandet av begreppet i samband med egoism och avsaknad av andlighet, ”ty 

socialismen innebär en vid och djup altruism”, skriver han.
54

  

I ”Materialismens utveckling i de 18:e och 19:e århundradena” skriver Gustaf Steffen om den 

filosofiska strid som stått mellan materialism och supranaturalism, samt mellan monism och 

dualism (frågan gäller här huruvida materian enbart ska ses som materia, eller som en 

kombination av två faktorer: energi och materia). Han menar att materialismen har vunnit 

denna filosofiska strid.
55

  

 

4.2 Den materialistiska historieuppfattningen 

Den stora frågan angående Marx historieteori verkar gälla graden av determinism i den 

materialistiska historieuppfattningen. Finns det något som helst spelrum för mänskligt 

tänkande och aktivitet som inte styrs av de materiella grundvalarna? Och i så fall, hur stort är 

detta utrymme? Erik Hedén behandlar Marx historieteori i sin artikel ”Revisionismen inom 

socialdemokratin” där han redogör för och diskuterar de tolkningar av marxismen som gjorts 

inom framför allt den tyska socialdemokratin.
56

  

Debatten som Hedén redogör för står mellan Eduard Bernstein och Karl Kautsky. Bernstein 

förespråkar en mindre sträng tolkning av historieuppfattningen och lutar sig mot ett citat av 

Friedrich Engels, som visar att han hade en syn på historieteorin som inte var lika 

deterministisk som Marx: ”Den politiska, rättsliga, filosofiska, religiösa, litterära, konstnärliga 

o.s.v. utvecklingen beror på den ekonomiska. Men de alla inverka på varann och på den 

ekonomiska grundvalen”.
57

 Hedén redogör inte för Kautskys argument, men menar att han i 

sin kritik av Bernstein missförstår sin motståndare och uttrycker sig otydligt. Bernstein 

förkastar inte heller den materialistiska historieuppfattningen, vilket Kautsky anklagar honom 

för, han påpekar bara att den måste tillämpas med förstånd.
58

 Hedén avslutar delen om 

historieuppfattningen med att fråga sig om man måste tro på den för att vara socialdemokrat. 

Han anser att man inte måste det, men påpekar likväl att han håller den historieuppfattningen 

som den rätta.    

Hedén får medhåll av Oscar Larsson som i sin artikel ”Den materialistiska 

historieuppfattningens psykologiska utgångspunkt” bland annat skriver att ”Men det är ock en 
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lika stor sanning att politik, vetenskap o. dyl. återverkar på produktionen för det omedelbara 

livets behov”.
59

 Carl Lindhagen skriver i sin artikel ”Kätterier” att ”för en samhällslära, vilken 

såsom socialismen i så hög grad bygger på utveckling, ligger frestelsen mycket nära att anse 

sig vara ren naturvetenskap, vilket den icke är”.
60

 

Gustaf Steffen går längre än både Larsson, Hedén och Lindhagen. I sin artikel ”Det 

kommunistiska manifestet och den materialistiska historieuppfattningen” skriver han ”Bakom 

de materiella produktivkrafternas omvandling ligger, såsom dennas orsak, en omvandling, ett 

revolutionärt utbrott uti människosjälen, vilket utbrott inte är en ’reflex’ av någon redan timad 

förändring i den yttre världen, utan tvärt om först sedan skapar sådan yttre förändring. 

Människosjälen föder fram nya begär, strävanden och idéer, som hon förverkligar i trots av 

och kamp mot de yttre förutsättningarna. På detta sätt uppstår nya ’produktivkrafter’; och 

dessa äro således ej sista orsak i samhällsutvecklingen.”
61

 Larsson och Hedén förnekar att de 

ekonomiska grundvalarna påverkar den politiska, sociala och kulturella överbyggnaden utan 

att någon växelverkan sker, men inte att de ekonomiska grundvalarna spelar störst roll. 

Steffen går ett steg längre och menar att de ekonomiska grundvalarna inte är grunden till 

samhällsomvandling över huvud taget.   

Steffen bygger sin kritik mot Marx på i huvudsak tre punkter. 

- Han menar att flera av de händelser och fenomen som Marx förutspådde utifrån sin 

historieteori inte har inträffat. Marx trodde t.ex. att arbetarklassen skulle inse att ”lagarna, 

moralen och religionen bara är borgerliga fördomar med ekonomiska intressen bakom”. Han 

trodde även att arbetarklassens levnadsstandard skulle försämras; enligt Steffen har det 

snarare blivit tvärt om. 

- Det faktum att Marx vid tiden för Det kommunistiska manifestets publicerande (1848) 

saknade både utbildning i och erfarenhet av nationalekonomi.  

- Industrisamhällets oerhört snabba utveckling under Marx livstid och efter hans död. Steffen 

menar att Marx visste att den snabba samhällsutvecklingen under hans livstid skulle tvinga 

honom att revidera sina teorier och kanske även förkasta vissa. 

Steffen avrundar sin artikel med påståendet att Marx inte reviderade sin historieteori efter 

1848 trots att den, som Steffen påpekar tidigare i artikeln, var föråldrad redan då.  
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Arthur Engberg har en annan syn på saken. Han menar att Marx inte alls såg sin teori som så 

deterministisk som många ofta anklagar honom för. I artikeln ”Den materialistiska 

historieuppfattningen och Marx historiefilosofi” för han ett långt resonemang som han 

avslutar med orden ”Därmed har Marx sagt ett bestämt nej till varje försök att med ens en 

skymt av befogenhet göra gällande, att han skulle betrakta ett samhällsskedes idéinnehåll som 

på något sätt förorsakat av dess produktionsförhållanden”.
62

 

Bertil Sterners artikel ”Den materialistiska historieuppfattningen” är intressant då den dyker 

upp många år efter de andra artiklarna. Artikeln är mer av redogörande och förklarande än 

argumenterande karaktär, men börjar likväl med påståendet ”Det torde icke ligga någon 

överdrift i påståendet, att den materialistiska historieuppfattningen vunnit burskap som den 

fasta klippa, varpå arbetarrörelsens och socialismens teoretiska utformning tills dato vilat”.
63

 

Sterner går inte in så djupt på diskussionen om determinismen i Marx teori, men skriver att 

den unge Marx verkade mer deterministiskt lagd än den gamle. 

Sterner tar även upp frågan om hur stor plats den materialistiska historieuppfattningen bör ha i 

den socialistiska världsåskådningen. Han citerar Nils Karleby, som menar att det är ett 

perspektiv som ”en människa med vanligt sunt förnuft anlägger på det historiska förloppet”, 

samt Rickard Lindström, som menar att historieuppfattningen inte alls är en särskilt viktig del 

av det socialistiska tänkandet.  

Den del av den materialistiska historieuppfattningen som Sterner ger mest utrymme åt – och 

verkar finna mest problem med – är Marx definitioner och användande av vissa centrala 

begrepp. Om begreppet ”produktivkrafter” skriver Sterner att ”Marx synes ha brukat ordet i 

flera olika, ja till och med motsägande betydelser”.
64

 Han tar även upp begreppen klass, 

klasskamp och proletariat, och tycks i användandet av begreppet proletariat finna samma 

otydlighet som i användandet av produktivkrafter.   

 

4.3 Kapitalismen 

I artikeln ”Genomsnittsprofitens uppkomst och varuvärdenas förvandling till 

produktionspriser” samt ”Materiella produktivkrafter och produktionsförhållanden” redogör 

Richard Sandler och Oscar Larsson för uppkomsten av Marx teori om varuvärdet, dock utan 
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att argumentera för huruvida denna teori stämmer eller inte.
65

 I ”Revisionismen inom 

socialdemokratin” skriver dock Erik Hedén att ”Som bekant har Marx värdelära blivit mycket 

skarpt kritiserad och torde nu knappast omfattas av många nationalekonomer, ej ens 

socialistiskt tänkande”.
66

 Hedén tar upp Eduard Bernsteins kritik av värdeläran, som i korta 

drag menar att varuvärdet är en betydligt mer komplex fråga än vad Marx vill göra sken av. 

Hedén skriver vidare att ”Härav följer åter att Marx värdelära ej för den praktiska 

arbetarrörelsen kan ha den avgörande betydelse som vissa hans lärjungar ansett”.
67

 Hedén 

menar dock inte att hela Marx lära faller om hans ekonomiska teori gör det. ”Även av 

rättrogna socialister framhålles numera med all skärpa att Marx värdeteori ingalunda är det 

faktum varpå socialismen bygger, utan blott ett försök till förklaring av detta faktum”.
68

 Vad 

socialismen bekämpar, menar Hedén, är att en stor del av arbetets värde tillfaller dem som 

inte arbetar. Detta faktum kvarstår även om Marx värdeteori rubbas.  

I artikeln tar Hedén även upp Bernsteins kritik mot andra delar av Marx teorier om 

kapitalismen. Marx menade att storföretagen skulle fortsätta växa på småföretagens 

bekostnad, och så småningom skulle småföretagen slås ut helt och hållet. Bernstein förnekar 

inte att en sådan utveckling pågår, men menar att den går långsammare än vad Marx trott, och 

att det finns exempel som talar emot den. Även Marx ”katastrofteori” kritiseras: dvs. teorin 

om att kapitalismen skulle drabbas av allt värre kriser och till slut kollapsa under sin egen 

vikt. Hedén menar att de tyska socialdemokraterna, med Karl Kautsky i spetsen, övergivit 

denna teori då kriserna inte kommit med den regelbundenhet som Marx förutspått. Och även 

om kriser förekommit är det oklart vad de berott på.
69

  

I artikeln ”Klasskampen, utsugningen och vår tid” försöker C. J. Lehman förklara begreppet 

utsugning. Han definierar begreppet som ”oberättigad mervärdesusurpation” och menar att 

”Det är klart, att utsugningen ej kan mätas efter enstaka fall. Det är som klass proletariatet 

utsuges av bourgeoisien (som klass)”.
70

 

Rickard Lindström är kritisk till användandet av begreppet utsugning i socialdemokraternas 

principprogram. Han menar att det utgår för mycket från Marx värdeteori, som han (och 

många andra nationalekonomer) anser ha stora brister.
71
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Eli Heckscher går till angrepp mot hela Marx ekonomiska teoribygge i sin artikel 

”Socialismens teoretiska möjligheter”. Han skriver bland annat att ”Vad det här gäller är 

marxismen som ekonomisk teori, och ur den synpunkten är det svårt att betrakta det 

annorlunda än som en olycka för socialismen, att denna kommit att identifieras med 

marxismen”.
72

 

  

4.4 Arbetarklassens kamp 

Revolution eller reformism. Revolutionen som medel för att skapa det socialistiska 

samhället redogörs för och diskuteras i Otto Järtes långa artikelserie ”Den revolutionära 

syndikalismen”. Han börjar med att beskriva syndikalismens rötter i den 

revolutionsromantiska franska arbetarklassen och den spricka mellan den parlamentariska 

arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen där, och sedan hur syndikalismen har utvecklats 

fram till tiden för artikelns publicerande.
73

 

Trots att Järtes artikelserie till stor del är en redogörelse för syndikalismens ideologiska och 

samhälleliga rötter är det uppenbart att Järtes inställning till den är negativ. Han är kritisk till 

sabotaget som stridsåtgärd, och ser det som ett tecken på mognad hos den svenska 

arbetarrörelsen att sabotage sällan förekommit i svenska arbetskonflikter. Han kritiserar även 

syndikalismens ideologiska otydlighet och principlöshet på mer subtila och ibland ironiska 

sätt (”De föredraga av rena billighets- och bekvämlighetsskäl revolutionära metoder”).
74

 

Paul Lafarque försvarar reformismen i artikeln ”Socialism och reformer” där han tar upp 

några av de reformer som arbetarrörelsen redan lyckats genomföra, t.ex. förbud mot 

barnarbete och kostnadsfri grundskoleundervisning.
75

 Han får medhåll av Gustav Möller, som 

i ”Den sociala revolutionen” skriver om socialdemokratins mål: ”Vi avse ett samhälle, i vilket 

fullständig demokrati härskar, och i vilket ekonomisk utsugning i egentlig mening inte 

existerar”.
76

 Ett sånt samhälle, menar han, kan inte skapas på revolutionär väg; det måste 

utvecklas fram. 

Konfliktåtgärder. Strejken som konfliktåtgärd diskuteras i ett par artiklar efter storstrejken 

1909. Hjalmar Branting medger i artikeln ”Storstrejken” att strejken knappast kan ses som en 

seger då resultatet inte blev det önskade, men han ser ändå flera positiva tecken. Han menar 
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att den svenska arbetarklassen går ur konflikten med ”mäktigt stärkt klass-solidaritet”.
77

 Han 

tror också att strejken gjort storlockouten omöjlig som konfliktåtgärd från arbetsgivarnas sida. 

Rudolf Breitscheid skriver inget om strejkens resultat i artikeln ”Generalstrejken i Sverige”, 

men att de visar hur skarpa klassmotsättningarna var i Sverige. Detta för att väldigt få ur 

borgerskapet ställde sig på strejkarnas sida. Han påminner även om att strejken var ett svar på 

en lockout. Det var med andra ord kapitalet som inledde konflikten.
78

 I ”Strejkvapnets 

tidsenlighet” kallar Bernhard Bengtsson strejken för ”arbetarnas förnämsta fackliga 

kampmedel”.
79

 Han skriver att ekonomin alltid talar till kapitalets fördel vid en arbetskonflikt, 

men han tror likväl att strejken kommer att bli ett allt effektivare vapen i takt med att 

fackföreningsrörelsen växer.   

Ryska revolutionen och bolsjevismen. Efter den ryska revolutionen år 1917 dyker flera 

artiklar upp som handlar om bolsjevismen och hur den svenska arbetarrörelsen ska förhålla 

sig till den. I ”Den ryska revolutionen”, publicerad bara några månader efter 

februarirevolutionen, skriver Paul Olberg om hur revolutionen praktiskt taget var oundviklig 

på grund av det ryska etablissemangets vanstyre och misären bland arbetarklassen. Han är 

tveksam till revolutionärernas politik, men skriver likväl att ”Vi finna tvärtom en demokratisk 

insats så god som någon annan, att deras stora historiska förtjänst är att de befriat det egna 

landet från tyranniets herravälde och därmed Europa från reaktionens starkaste fäste”.
80

 

Olberg verkar positivt inställd till revolutionens chans att skapa ett demokratiskt Ryssland. 

Efter oktoberrevolutionen är tonen en annan. I ”Bolsjevismens faror och misstag” kritiserar 

Sven Backlund bolsjevismens syn på samhällsomvandling. Han skriver att ”De ryska 

bolsjevikernas tro är, att den bottenlösa förtvivlan som sprungit fram ur krigsårens nöd och 

svält, skapat det psykologiska ögonblicket för en hastig omvälvning av 

samhällsförhållandena”.
81

 Backlund tror inte på det, och tror snarare att bolsjevismen kan bli 

”en grotesk avspegling av tsarismen”.
82

   

Även Gustav Möller är skeptisk. Han skriver visserligen att ”Det är, om man undantager 

Pariserkommunens episod första gången i världshistorien, som ’proletariatets diktatur’, som 

en helt socialistisk regering blivit upprättad”, men när han går igenom bolsjevikernas program 
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blir an allt mer kritisk.
83

 Speciellt kritisk är han mot bolsjevikernas fredsprogram, som han ser 

som orealistiskt: det skulle rita om Europas karta och vara oacceptabelt för samtliga 

stormakter.
84

 

Karl Kautsky kallar bolsjevismen för ”den grymmaste karikatyren av socialismen” i artikeln 

”Demokrati eller diktatur”.
85

 Socialismen, menar han, kan bara förverkligas i ett samhälle 

med långt utvecklad kapitalism, inte i ett ekonomiskt underutvecklat land som Ryssland. Han 

menar även att demokrati är nödvändigt för att förverkliga socialismen. ”Socialismen som 

medel för proletariatets befrielse utan demokrati är otänkbar”, skriver han.
86

 

Heinrich Weber är mer positivt inställd till bolsjevismen. Han ser visserligen flera problem 

med den: bristen på demokrati, några likheter med syndikalismen, och han tror inte att 

Ryssland är redo för en socialistisk revolution. Men han anser likväl att den internationella 

arbetarrörelsen bör solidarisera sig med bolsjevismen då den representerar proletariatets kamp 

mot kapitalismen.
87

 

Socialiseringsfrågan. Socialdemokraternas makttillträde år 1920 gav upphov till viss debatt, 

speciellt om den planerade socialiseringsmotionen. ”För första gången i socialismens historia 

har en motion, med anspråk på att taga inledande steg till det socialistiska samhället, väckts i 

ett parlament” skriver Gustav Möller i artikeln ”Den stora socialiseringsmotionen”.
88

 Han är 

dock inte speciellt positivt inställd till motionen, som han menar är bristfälligt motiverad. 

Möller utvecklar sin syn på socialiseringen i sin artikel ”Socialiseringsproblemen”. 

Socialiseringen, anser han, ska inte bara syfta till att stoppa exploateringen av arbetarklassen; 

den ska även höja det allmänna välståndet.
89

  Han menar att socialiseringen måste vara en 

successiv process, dvs. allt kan inte socialiseras på samma gång. Detta för att undvika en 

alltför våldsam, i värsta fall samhällsomstörtande, konflikt med kapitalistklassen. Han menar 

också att socialismen måste utvecklas vidare i Sverige och att lagstiftningen måste ändras 

innan det kan bli tal om något större socialiseringsprojekt.    

Socialismen i teorin. Rent teoretiska diskussioner om den svenska socialismen och 

arbetarrörelsen har också förts. I sina artiklar ”Min ställning till socialdemokratin”, 

Demokratismen inom socialismen” och ”Demokrati och arbetarerörelse” kritiserar Gustaf 

                                                 
83

 Möller, Gustav (1917)  ”Bolsjevikerna – deras fredsprogram och fredsmöjligheterna” Tiden nr 11-12 1917 s. 

351 
84

 Möller, Gustav (1917)  ”Bolsjevikerna – deras fredsprogram och fredsmöjligheterna” Tiden nr 11-12 1917 s. 

351-355 
85

 Kautsky, Karl (1919) ”Demokrati eller diktatur” Tiden nr 4 1919 s. 111 
86

 Kautsky, Karl (1919) ”Demokrati eller diktatur” Tiden nr 4 1919 s. 114 
87

 Weber, Heinrich (1918) ”Bolsjevikerna och socialdemokratien” Tiden nr 3 1918  s. 92-95 
88

 Möller, Gustav (1917) ”Den stora socialiseringsmotionen” Tiden nr 2 1917 s. 50 
89

 Möller, Gustav (1920) ”Socialiseringsproblemen” Tiden nr 3 1920 s. 97-101 



28 

 

Steffen delar av den svenska socialismens grund. ”Därför kan jag här i huvudsak inskränka 

mig till att betona den i mina ögon praktiskt väsentliga skillnaden mellan den äldre (Marxska) 

socialdemokratismen och en sannt modern socialistisk demokratism” skriver han och tar 

sedan upp några punkter inom marxismen som han är kritisk mot, t.ex. revolutionsromantiken 

och en deterministisk tolkning av Marx historieteori. Anarkism, syndikalism och idén om 

proletariatets diktatur avfärdar han som ”stendöda idéer”.
90

 I ”Demokrati och arbetarerörelse” 

ger han dock marxismen visst erkännande. ”Att marxismens erkända mål är full demokrati 

kan ju ingen bestrida” skriver han, men påstår att det är otydligt vad Marx menade med 

demokrati, och att även de svenska socialdemokraterna har en otydlig definition av 

begreppet.
91

 Steffen visar en klart reformistisk syn när han skriver ”Demokratismens uppgift 

är att trygga samarbetet mellan statsmakterna och livsutvecklingen inom samhällets alla lager 

samt att göra lagstiftningens, regeringens och administrationens handlingar avhängiga av hela 

nationens samtycke och bifall”
92

 

I artikeln ”Ungsocialism och socialdemokrati” försvarar Oscar Larsson socialdemokratin mot 

mer radikala tolkningar av socialismen. Han avfärdar ”ungsocialismen” (som han verkar 

likställa med anarkism och syndikalism) som utopisk och oförnuftig och bygd på gamla tiders 

vetenskap och filosofi.
93

  

I sin artikel ”Bör socialdemokratiska partiets principprogram revideras” diskuterar Rickard 

Lindström den frågan och kommer fram till att svaret är ja. Detta mest på grund av att 

principprogrammet till stor del byggde på det tyska Erfurtprogrammet från 1891 som den 

tyska socialdemokratin redan hade brutit med.
94

  

I slutet av artikeln ”Revisionismen inom socialdemokratin” frågar sig Erik Hedén vilka 

följder revisionismen får på socialismens grundtankar och framtidsutsikter. Det han kommer 

fram till är att socialdemokratins grundsatser inte har rubbats, men att vägen mot slutmålet är 

mer osäker då flera av Marx teorier om kapitalismens och arbetarklassens utveckling framstår 

som tveksamma eller felaktiga.
95
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4.5 Det socialistiska samhället 

Ingen artikel har skrivits som enbart handlar om socialismens mål. Men i artiklar om 

arbetarklassens kamp uttrycker några skribenter vissa meningar om socialismen och 

socialdemokratins mål. I sina artiklar om demokrati och revolution skriver Gustav Möller ”Vi 

avse ett samhälle, i vilket fullständig demokrati härskar, och i vilket ekonomisk utsugning i 

egentlig mening inte existerar” samt ”Socialdemokratin har två stora mål. Det ena är 

demokratins genomförande, det andra målet är socialismen”.
96

 Gustaf Steffen skrev att ” 

”Demokratismens uppgift är att trygga samarbetet mellan statsmakterna och livsutvecklingen 

inom samhällets alla lager samt att göra lagstiftningens, regeringens och administrationens 

handlingar avhängiga av hela nationens samtycke och bifall”.
97
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5. Resultat och analys 

5.1 Den dialektiska materialismen 

Inte mycket skrevs om marxismens filosofiska grund, det är enkelt att konstatera. Polithes 

försökte reda ut några vanliga missförstånd om begreppet materialism, och Gustaf Steffen 

försökte legitimera materialismen genom att redogöra för dess historia och konflikter med 

andra filosofiska åskådningar.  

Båda dessa artiklar skrevs i början av undersökningsperioden när den svenska arbetarrörelsen 

hade börjat växa. Polithes artikel är redogörande och kan knappast anses ha något större 

ideologiskt värde, medan Steffens text inte kan ses som något annat än ett försök att 

legitimera materialismen som filosofisk utgångspunkt.  

  

5.2 Den materialistiska historieuppfattningen 

Den stora frågan i diskussionerna kring Marx historieteori gällde determinismen i den: är det 

bara den ekonomiska grundvalen som styr all annan mänsklig aktivitet och tänkande, eller 

finns det en växelverkan dem emellan? Ingen av Tidendebattörerna ville helt och hållet ta 

ställning för en deterministisk hållning. Erik Hedén och Oscar Larsson menade att det finns en 

växelverkan mellan de ekonomiska grundvalarna och den sociala, kulturella och politiska 

överbyggnaden. Gustaf Steffen ställde Marx historieteori på huvudet genom att vända upp-

och-ner på förhållandet materiella grundvalar – social, kulturell, politisk överbyggnad.  

Och slutligen: om man ska tro Bertil Sterner, som skrev undersökningsperiodens sista artikel 

om det här ämnet, så fanns det fortfarande flera frågor kvar kring den vid 1930-talets början: 

både om determinismen, hur vissa begrepp skulle tolkas, och hur viktig historieteorin var för 

den socialistiska samhällssynen: vissa hävdade att den var grundläggande, andra att den inte 

var så relevant alls. 

Även om synen på historiematerialismen, eller åtminstone de mer dogmatiska tolkningarna av 

den, var ganska skeptisk så förekom ofta verklighetsbeskrivningar som byggde på den. 

Artikeln ”Klasskampen, utsugningen och vår tid” från 1932 är ett sent och tydligt exempel på 

det.
98

  

Den mest intressanta artikeln här är Gustaf Steffens artikel. Den är publicerad några år efter 

de andra artiklarna och måste, med sitt förnekande av historieteorins utgångspunkt, betraktas 

som en polemik inte bara mot de andra Tidendebattörerna utan mot socialdemokratins 
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historiesyn i stort. De andra skribenterna förespråkade flexibla tolkningar av 

historiematerialismen, vilket knappast var helt okontroversiellt men förmodligen inte alltför 

uppseendeväckande heller. Deras artiklar skrevs trots allt efter den tyska revisionismdebatten, 

som hade förespråkat en sådan flexibel tolkning.  

 

5.3 Kapitalismen 

Grunden för arbetarklassens kamp är att arbetarna exploateras av kapitalisterna. Denna 

grundsats, samt åsikten att kampen för arbetarklassens bästa bör ske via reformer och inte 

revolution är praktiskt taget det enda som inte ifrågasätts av Tidendebattörerna. De svenska 

socialdemokraterna verkar ha tagit stort intryck av den tyska revisionismdebatten, som ställt 

flera av Marx teorier på huvudet. Eduard Bernstein kritiserade Marx mervärdeteori, som han 

ansåg vara förenklande och praktiskt taget övergiven av den moderna nationalekonomin. 

Även teorin om kapitalismens återkommande och allt värre kriser ifrågasattes då den inte 

verkade stämma överens med verkligheten. Inte heller verkade arbetarklassen få det sämre 

ställt materiellt sett, som Marx hade förutspått, utan snarare bättre. 

De flesta artiklar om Marx ekonomiska teorier, förutom ”Revisionismen inom 

socialdemokratin” och de enbart redogörande artiklarna, dyker upp ganska sent. Dessa artiklar 

försöker reda ut begreppet ”utsugning”, och i en annan artikel kritiseras detta begrepp. Eli 

Heckschers artikel kan inte ses som något annat än ett angrepp på hela den marxistiska 

ekonomin. Dessa artiklar kanske måste förstås i relation till det faktum att arbetarrörelsen 

under den här tiden stod väldigt nära regeringsmakten, och att detta gjorde det särskilt viktigt 

för dess teoretiker att en gång för alla formulera en tydlig ekonomisk politik.  

  

5.4 Arbetarklassens kamp 

Tidendebattörerna var uppenbart negativt inställda till mer radikala tolkningar av socialismen 

som förespråkade revolution eller våldsamma konfliktåtgärder som t.ex. sabotage. Detta 

framgår tydligt i diskussionen om syndikalismen, ”ungsocialismen” och sedan även 

bolsjevismen. Socialismen skulle införas genom reformer, det var så gott som alla överens 

om. Praktiskt taget alla artiklar om anarkism, ungsocialism eller syndikalism dyker upp i 

början av undersökningsperioden när såväl syndikalismen som anarkismen fortfarande var 

reella konkurrenter till socialdemokratin inom arbetarrörelsen. Dessa artiklar kan, och bör nog 
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ses som ett försök att etablera ett avståndstagande från de ideologierna inom 

socialdemokratin.  

Storstrejken 1909 har kommit att ses som ett nederlag för arbetarklassen, och medan ingen 

såg den som en seger så var man desto mer villiga att poängtera dess positiva effekter, t.ex. 

stärkt klass-solidaritet och den varningssignal den hade skickat till arbetsgivarna om att 

använda lockout som konfliktåtgärd. Strejken hade även gett visst eko utanför Sverige. 

Texterna här skrevs en kort tid efter strejken och kan ses som försök att objektivt tolka 

utgången av strejken, men även som försök att höja moralen hos arbetarrörelsen efter den 

mindre lyckade konflikten.     

Den ryska revolutionen och bolsjevismen sågs överlag inte med särskilt blida ögon, men det 

fanns undantag. Innan bolsjevikernas maktövertagande sågs februarirevolutionen som en 

framgång för arbetarklassen mot den reaktionära tsarismen. Även bolsjevikerna sågs bland 

vissa som arbetarklassens representanter i kampen mot kapitalismen, men de kritiserades hårt 

från flera håll: för sin brist på demokrati, för sin samhällsanalys, och för sitt försök att 

genomföra en socialistisk revolution i ett land som ekonomiskt sett inte var moget för en 

sådan. Bland de skarpaste kritikerna sågs bolsjevikerna knappast som bättre än det gamla 

etablissemanget. Här verkar tiden ha spelat en stor roll för skribenterna: ju längre ifrån 

revolutionen artiklarna kommer, desto mer negativa blir de. Detta kan givetvis ses som ett 

resultat av bolsjevismens allt mer diktatoriska metoder, men det kan även tolkas som en 

markering mot de grupper inom arbetarrörelsen som sympatiserade med de ryska 

revolutionärerna.   

Socialiseringsmotionen togs emot med både stor förväntan och viss tvekan. Gustav Möller var 

mest aktiv inom diskussionen kring den: Han såg det som ett avgörande steg på vägen mot det 

socialistiska samhället, men ansåg också att motionen var dåligt underbyggd och att Sverige 

ännu inte var redo för ett sådant projekt. Han menade också att en sådan process måste gå 

sakta för att inte stöta sig med kapitalistklassen.  

Med tanke på alla revideringar av Marx teorier om kapitalismen kan man tro att detta borde 

ha medfört stora förändringar i synen på arbetarklassens kamp. Så verkar dock inte riktigt 

vara fallet. Erik Hedén, som skrivit artikeln ”Revisionismen inom socialdemokratin” och 

verkar hålla med revisionisterna på varje punkt, skrev att socialismen, trots alla nya idéer, 

fortfarande var relevant men att den, med Marx vetenskapliga nödvändighet borta ur 

ekvationen, hade en betydligt osäkrare väg mot sitt mål. 
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5.5 Det socialistiska samhället 

Ytterst vaga försök har gjorts för att förklara vad som är socialismens mål. Den som kommit 

närmast ett försök att presentera sin syn på det socialistiska samhället är Gustav Möller. I sin 

artikel ”Den sociala revolutionen” skriver han ”Vi avse ett samhälle, i vilket fullständig 

demokrati härskar, och i vilket ekonomisk utsugning i egentlig mening inte existerar”. I 

”Demokratins seger” skriver han att ”Socialdemokratin har två stora mål. Det ena är 

demokratins genomförande, det andra målet är socialismen”. Då återstår det att reda ut vad 

Möller menar med begreppen demokrati, utsugning och socialism. I ”Demokratins seger” 

säger han att demokrati-målet uppnåddes den 17 december 1918. Då antog Riksdagen ett 

förslag om allmän rösträtt i både riksdags- och kommunalval. Vad exakt han menar med 

utsugning klargör han inte, men i artikeln ”Socialiseringsproblemen” skriver han att 

socialiseringen ska stoppa utsugningen.
99

 Han skriver även att socialiseringsmotionen är ett 

första steg på vägen mot det socialistiska samhället. Socialiseringen av produktionsmedlen 

verkar alltså vara en viktig del av hans vision om det socialistiska samhället. Rösträtt och 

socialisering, och reformer i stället för revolution som medel för att uppnå detta. En tydligare 

bild än så av socialismens mål erbjuder inte debatten om marxismen i Tiden. De frågor som 

Marx lämnade (se 3.1 Marxism) var det ingen som försökte svara på.  

 

5.6 Samhällsutvecklingens roll 

Samhällsutvecklingen spelade stor roll i diskussionen kring vissa ämnen och liten roll i 

diskussionen kring andra. T.ex. materialismen och Marx historieteori dyker upp lite här och 

var utan någon tydlig anknytning till aktuella händelser. Detsamma kan sägas om vissa rent 

teoretiska diskussioner kring marxismen. Vissa andra diskussionsämnen dyker dock ganska 

uppenbart upp som en reaktion på samhällsutvecklingen. Den långa artikelserien ”Den 

revolutionära syndikalismen”, som både redogör för syndikalismen och diskuterar dess idéer, 

publiceras i samband med bildandet av Sveriges Arbetares Centralorganisation år 1909. 

Storstrejken 1909 följs av flera artiklar om strejkens resultat och storstrejken som 

konfliktåtgärd. Den ryska revolutionen ger upphov till en rad artiklar, både om själva 

revolutionen, dess bakgrund, orsaker och förlopp, och bolsjevismen som ideologi. Det är den 

händelse som får klart störst genomslag i Tiden: artiklar om läget i Ryssland dyker upp 

regelbundet hela undersökningsperioden efter 1917.  
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Socialdemokraternas makttillträde år 1920 ger upphov till flera artiklar om deras 

socialiseringsmotion.  
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6. Slutsatser och diskussion 
I den här uppsatsen har jag försökt redogöra för och förklara den tidiga svenska 

arbetarrörelsens diskussion kring och tolkning av marxismen, och hur den utvecklades från 

början av 1900-talet fram till 1932, då Socialdemokraternas långa period vid makten inleddes.  

Till att börja med kan det konstateras att någon större diskussion om marxismens filosofiska 

grund i Hegels dialektik och Feuerbachs materialism inte förekom över huvud taget. Mer 

intresse fanns det dock för Marx materialistiska historieteori. Den stora frågan här var hur 

deterministiskt denna teori skulle tolkas: är det enbart de materiella grundvalen som påverkar 

idéerna och kulturen, eller finns det en växelverkan mellan dem? Ingen av Tidendebattörerna 

verkade vilja omfamna den deterministiska tolkningen helt och hållet. Det hindrade dock inte 

den materialistiska historieuppfattningen från att lysa igenom i verklighetsbeskrivningen i 

flera artiklar under hela undersökningsperioden. Det ska också nämnas att det bara var en 

debattör som helt förnekade de materiella grundvalarnas avgörande betydelse för 

samhällsutvecklingen.   

Debatten om kapitalismens utveckling och arbetarklassens kamp mot densamma verkar ha 

präglats av två saker: en vilja från arbetarrörelsens sida att hålla sig självständig gentemot 

Marx, samt inflytande från den tyska socialdemokratin och revisionismen inom den. Praktiskt 

taget alla Marx teorier om kapitalismen och arbetarklassen har diskuterats, kritiserats och 

ifrågasatts av Tidendebattörerna: mervärdeläran, utarmningsteorin, kapitalismens kriser, etc. 

Dessa teorier är såklart grundläggande för marxismen, men även om man tvingades 

omvärdera dessa så innebar inte det att socialdemokratins grunduppgift rubbades. Denna 

uppgift byggde på antagandet att arbetarklassen exploateras av kapitalisterna, och den 

uppfattningen hade de inte behövt ändra på. Här verkar Francis Sejersted ha en poäng när han 

skriver att den svenska arbetarrörelsen runt sekelskiftet var en del av en internationell rörelse 

med ”ett sätt att tala om världen som passade dåligt in på skandinavisk verklighet”. I Sverige 

led inte kapitalismen av någon kris; tvärtom växte den, och det gjorde även arbetarklassens 

välstånd. Detta stred mot Marx teori om kapitalismens utveckling och gav stöd åt 

reformismen inom den svenska arbetarrörelsen.  

En sak som löper som lite av en röd tråd genom flera av Tidendebattörernas argumentation är 

en ovilja att kännas vid de mer deterministiska delarna av marxismen. Kapitalismens 

uppkomst, arbetarnas proletarisering, arbetarklassens socialistiska uppvaknande och 

organisering, storfinansens framväxt, hårdnande klassmotsättningar, hårdare konkurrens, 

regelbundna och allt värre kriser, kapitalismens slutgiltiga kollaps, införandet av proletariatets 

diktatur och det klasslösa samhället – detta var för Marx inte frågan om en dröm eller något 
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som förhoppningsvis skulle inträffa; det var en vetenskaplig nödvändighet, en naturhistorisk 

process. Men redan i artikeln ”Revisionismen inom socialdemokratin” från 1908 konstaterar 

författaren att denna idé fått så många törnar att vägen mot socialismens mål – om ett sådant 

slutgiltigt ”mål” överhuvudtaget finns - blivit betydligt osäkrare. Denna insikt verkar ha nått 

allt fler av Tidendebattörerna sakta men säkert. Verklighetsbeskrivningar byggda på teorin om 

socialismen som vetenskap, en del av en historisk process eller en strävan mot ett givet mål 

blir allt ovanligare ju längre in på undersökningsperioden vi kommer.       

Marx var otydlig med hur det socialistiska samhället skulle utformas, och Tidendebattörerna 

verkar inte heller ha gjort några reella försök att förklara detta. Ord och formuleringar som 

ofta förekommer i samband med socialismens mål är demokrati, socialisering, (avskaffandet 

av) utsugning, men inte många gjorde ens några större försök att definiera dessa begrepp eller 

besvara de frågor som en så radikal samhällsomvandling leder till. Här kan det dock vara värt 

att stanna upp och fråga sig om det över huvud taget fanns en gemensam vision om ett 

slutgiltigt mål i början av 1930-talet. Eduard Bernstein hade redan år 1899 hävdat att 

”Rörelsen är allt, målet intet”, och med tanke på hur stort genomslag Bernsteins idéer fick på 

den svenska socialdemokratin kan man anta att de även accepterade detta påstående.    

 

I rent praktiska frågor var Tidendebattörerna kritiska mot alla mer radikala tolkningar av 

socialismen. Syndikalismen, anarkismen, ”ungsocialismen” och senare även bolsjevismen 

kritiserades, och reformismen försvarades med både principskäl och argument byggda på de 

framsteg som reformarbetet redan hade lyckats uppnå.  

Storstrejken 1909 sågs inte som en seger, men Tidendebattörerna ville likväl lyfta fram dess 

positiva sidor: den varningssignal den skickat till arbetsgivarna, och den förstärkande effekt 

som den fått på den svenska klass-solidariteten. 

Den ryska revolutionen möttes till en början med viss optimism – det hade ju trots allt 

inneburit slutet för den reaktionära tsarismen och fört ett uttalat socialistiskt parti till makten – 

men ju längre tiden gick desto mer och skarpare kritik riktades mot bolsjevismen, vars 

tolkning av socialismen kom att ses som allt mer absurd.  

Socialisering är uppenbart en hörnsten i den svenska socialdemokratins vision om det 

socialistiska samhället. Den stora socialiseringsmotion som lades fram år 1920 möttes dock 

med viss skepsis: den ansågs vara dåligt underbyggd, och den svenska socialismen var inte 

tillräckligt långt utvecklad för att förverkliga ett sådant projekt. 
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Åsa Linderborg skriver att den socialdemokratiska historieskrivningen har gynnat de 

reformistiska delarna av arbetarrörelsen. Till viss del kan man säga att tidskriften Tiden också 

har gjort det. Motståndet mot arbetarrörelsens mer radikala delar och revolutionen som medel 

på vägen mot det socialistiska samhället är kompakt: ingen skribent under hela 

undersökningsperioden försvarar revolutionen, medan tidskriften inte har några problem att 

släppa fram Marxkritiker som Gustaf Steffen och Eli Heckscher. Men debatten i Tiden har 

inte bara gynnat de reformistiska delarna. Hjalmar Brantings försvar och hyllande av 

storstrejken lär sticka i ögonen på dem som vill se honom som en konsekvent reformist. Det 

är dessutom uppenbart att han använder sig av marxistisk retorik i den artikeln. Dessutom 

vittnar Tiden definitivt emot dem som hävdar att arbetarrörelsen aldrig varit marxistisk, eller 

att den övergav marxismen redan runt sekelskiftet 1900. Att den svenska arbetarrörelsen 

åtminstone i teorin var marxistisk i början av 1900-talet råder det inte mycket tvivel om, såväl 

källmaterialet som undersökningen pekar åt det hållet. Diskussioner om marxismen och 

samhällsutvecklingen utifrån marxismens teorier är vanliga ända fram till 1920-talet, och som 

jag tidigare nämnt så deltar ofta medlemmar ur det socialdemokratiska partiets toppskikt i 

dessa diskussioner. Sen försvinner marxismen till stor del ur debatterna under en lång tid, men 

kommer tillbaks i slutet av undersökningsperioden. Att marxismen försvinner från debatten i 

Tiden efter 1920 kan bero på ett minskat intresse för marxismen, men det måste inte göra det. 

Som Olsson och Ekdahl skriver så kom en ny generation socialdemokrater till makten i början 

av 1920-talet. Gustav Möller, som var en av huvudfigurerna inom socialdemokratin in på 

1950-talet, skrev sin sista artikel för Tiden år 1920. Per Albin Hansson, som kom att bli 

statsminister år 1932, skrev bara ett fåtal artiklar i början av 1930-talet. (Ingen av dessa kom 

med i undersökningen). Det kan mycket väl vara så att debatten i Tiden kom att bli mindre 

representativ för debatten inom arbetarrörelsen i stort efter generationsskiftet i början på 

1920-talet.          
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