
	

	 	 	I	

 
 
 
 
 
 

Vikten av ett större sammanhang 

En undersökning av den Socialdemokratiska Vänsterns internationella 
relationer under 1910-talet 

The importance of a larger context 
A survey by the Socialist Left's international relations during the 1910s 

 
Anton Hertzberg 
 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 
Ämneslärarprogrammet-Historia 
15 HP 
Stefan Backius 
Mikael Svanberg 
2017-01-26 
Löpnummer 



	

	 	 	II	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	



	

	 	 	III	

Innehållsförteckning 	

Abstract ..................................................................................................................................... 1 

Svensk sammanfattning ........................................................................................................... 1 

1.0 Inledningskapitel ............................................................................................................. 2 

1.1 Intro ................................................................................................................................. 2 

1.2 Problemformulering ....................................................................................................... 3 

1.3 Syfte och frågeställning .................................................................................................. 4 

1.4 Forskningsläget ............................................................................................................... 5 

1.5 Teoretisk förankring .................................................................................................... 12 

1.5.1 Historiemedvetande genom historiska rum ............................................................. 14 

1.5.2 Begreppet Ortodox-Marxism .................................................................................. 15 

1.6 Avgränsningar .............................................................................................................. 16 

1.7 Metod ............................................................................................................................. 16 

1.8 Källmaterial .................................................................................................................. 17 

1.9 Kortfattad bakgrund (Det historiska rummet) ......................................................... 19 

2.0 Undersökning .................................................................................................................... 22 

2.1 Hur såg den socialdemokratiska vänstern på den internationella rörelsen under 

perioden? ............................................................................................................................. 22 

2.2 Hur uppfattade den socialdemokratiska vänstern den ryska revolutionen under 

perioden? ............................................................................................................................. 28 

2.3 Hur förändrades den socialdemokratiska vänsterns propaganda under perioden?

 .............................................................................................................................................. 32 

3.0 Slutsatser och diskussion ................................................................................................. 34 

3.1 Avslutning ..................................................................................................................... 39 

Käll- & Litteraturförteckning 

 



	

	 	 	IV	

	

 

  

 
	
	
	
	
	
	 	
	
	



	

	 	 	1	

Abstract 
The Swedish Social Democrats came in the 1910s to split into two branches, one of which 

accounted for more parliamentary politics and the other for the revolutionary road. The 

revolutionary wing of the Swedish Social Democrats adopted the name of the Swedish Social 

Democratic Party and was later to form the Communist Party of Sweden - sectional of the 

Communist International. In my essay I have examined what the international movement has 

meant and how it has affected the social democratic Left in its decision-making and action in 

the 1910s. The investigation was primarily focused on the Swedish social democracy's view 

of the international movement, not least on the revolutionary wave that exceeded by Europe's 

Socialist and Communist supporters following the Russian Revolution erupted in 1917. I also 

review the development of the Swedish propaganda, which came to change with the 

connection to the international movement. By assuming Werner Schmidt's theory of the 

historical room, I have strived to create an understanding of the contemporary and the 

decisions that were taken. The decision to join the international communist movement, which 

later come to be so reviled. The results of the study have shown that the international 

movement was of paramount importance for the Socialist Left's existence. And that the 

perception of the revolution and the change of propaganda was completely in agreement with 

the prevailing ideological ideas. 

Svensk sammanfattning 
Den svenska socialdemokratin kom under 1910-talet att splittras i två grenar, en som stod för 

en mer parlamentariskt politik och den andra för den revolutionära vägen. Den revolutionära 

grenen av den svenska socialdemokratin antog namnet Sveriges socialdemokratiska parti och 

kom senare att bilda Sveriges kommunistiska parti - Sektion av den kommunistiska 

internationalen. I min uppsats har jag undersökt vad den internationella rörelsen har betytt och 

hur den har påverkat den socialdemokratiska vänstern i dess beslut och verkan under 1910-

talet. Undersökningen har främst fokuserat på den svenska socialdemokratins syn på den 

internationella rörelsen och då inte minst på den revolutionära våg som skred genom Europas 

Socialistiska och kommunistiska anhängare till följd av den Ryska revolutionens utbrott år 

1917. Jag går också igenom utvecklingen av den svenska propagandan, vilken kom att 

förändras i och med anslutningen till den internationella rörelsen. Genom att utgå ifrån 

Werner Schmidts teori om det historiska rummet har jag strävat efter att skapa en förståelse 
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för dåtiden och de beslut som togs. Bland annat förståelse för varför de kom att ansluta sig till 

den internationella kommunistiska rörelsen, en rörelse som i senare skede kommit att så 

utskälld. Resultatet av undersökningen har visat sig att den internationella rörelsen var av 

största vikt för den socialdemokratiska vänsterns existens. Samt att synen på revolutionen och 

förändringen av propagandan gick helt i enighet med rådande ideologiska idéer.  

1.0 Inledningskapitel 

1.1 Intro 

 

Ett spöke går runt Europa - kommunismens spöke. Alla det gamla Europas makter 

har slutit sig samman till en helig hetsjakt mot detta spöke, påven och tsaren, 

Metternich och Guizot, franska radikaler och tyska poliser. Var finns det 

oppositionsparti som inte utropas som kommunistiskt av sina regerande 

motståndare, var finns det oppositionsparti som inte slungat tillbaka den 

brännmärkande beskyllningen om kommunism såväl mot de mera framskridna 

oppositionella som mot sina reaktionära motståndare? Två olika ting framgår av 

detta faktum. Kommunismen erkänns redan av alla europeiska makter som en 

makt. Det är hög tid att kommunisterna öppet inför hela världen framlägger sin 

åskådning, sina mål, sina syften och gentemot sagan om kommunismens spöke 

ställer ett manifest av partiet självt. Med detta som mål har kommunister av skilda 

nationaliteter samlats i London och utarbetat följande manifest, som publiceras 

på engelska, franska, tyska, italienska, flamländska och danska språken. 
 
 
Marx, Karl, Engels, Fredrich, (1848) 
Det Kommunistiska Manifestet. s, 25 

 

 

Ovanstående text är hämtad direkt ur Karl Marx Kommunistiska manifest, och jag anser att 

den sätter ord på den svenska socialdemokratiska vänsterns motiv under 1910-talet. Den 

beskriver viljan, ivern och modet som fanns hos vänsteroppositionen som växte fram inom 

Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och som ledde till partisprängningen år 1917. Den 

beskriver också kompromisslösheten de senare hade i och med uppförandet av Sveriges 

Socialdemokratiska Vänsterparti och anslutningen till den internationella rörelsens tredje 

international samt antagandet av namnet Sveriges Kommunistiska parti. Framför allt 
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beskriver den de känslor av agg som fanns inför kapitalismen och imperialismen, som ju 

faktiskt var den socialdemokratiska vänsterns viktigaste bränsle. Det bränsle som gav dem 

modet att stå upp för sin sak trots hot om uteslutningen och fängelsestraff. Drivkraften och 

modet som således ledde till att vissa - med facit i hand - dåliga beslut togs av partiet. Det 

viktigaste av allt är att drivkraften vittnar om en kamp, som för dess medlemmar var på liv 

och död och en övertygelse om att de beslut som togs var de enda rätta.  

 

Citat får också starta min uppsats då mitt undersökningsområde är just det. Vad som drev den 

svenska socialdemokratiska vänsterns utveckling under 1910-talet. En utveckling som kom att 

bli allt mer internationellt förankrad och som slutade med att den socialdemokratiska vänstern 

bildade Sveriges första kommunistiska parti år 1921. För att göra undersökningen relevant har 

jag utgått ifrån Werner Schmidts teorier om det historiska rummet kombinerat med 

historiemedvetande och historiemedvetenhet. Detta har jag främst gjort för att skapa en så 

konkret förståelse för dåtiden som möjligt. En stor del i skapandet av det historiska rummet är 

att förstå de politiska ideologier som omfamnar den aktuella tidsperioden, och genom att ta 

del av ovanstående Marx-citat öppnas en dörr till att förståelsen. Den socialdemokratiska 

vänsterns agerande under 1910-talet är av avgörande betydelse för stora delar av den svenska 

vänsterrörelsen senare utveckling. Detta är dock ett forskningsområde som är relativt 

obearbetat, varför jag anser att det är av största vikt att det uppmärksammas.  

1.2 Problemformulering 
Under 1910-talet präglades den svenska socialdemokratin av stora splittringar vilket ledde till 

att en vänsteropposition växte fram. Oppositionen som motsatte sig utvecklingen växte fram 

inom Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti. Detta som en reaktion mot den allt mer 

socialliberala politik som partiet under denna period närmade sig. En av de starkast 

bidragande orsakerna till delningen var uppfattningen om socialismens ideal och idéer. I ett 

första skede av mitt uppsatsarbete var jag övertygad om att uppdelningen som kom att leda till 

partisprängningen år 1917 hade sin fulla orsak i det Socialdemokratiska ungdomsförbundets 

radikalisering. Jag har dock under arbetets gång insett att grundorsaken till splittringen 

utgjordes av de ideologiska motsättningarna som uppkom till följd av det socialdemokratiska 

arbetarpartiets liberalisering. Liberaliseringen innebar att de tog ett steg bort från den rådande 

socialismens grundidéer1 och gick mot en allt mer parlamentarisk ställning i de politiska 

																																																								
1	Andra	internationalens	ortodox-marxistiska	idéer.	
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frågorna. Något som inte gick den vänster socialistiska rörelsen tillmötes ur ett rent historiskt 

perspektiv.  

 

I och med splittringen inom den svenska socialdemokratin fick den internationella 

socialistiska rörelsen en ny betydelse för vänsteroppositionen. Detta kom på sikt att leda till 

vad som skulle kunna kallas en radikalisering för vänsteroppositionen, främst i och med att de 

förhöll sig positiv till de revolutionära frågor som blev aktuella vid den ryska revolutionens 

utbrott år 1917. Händelserna i Ryssland verkade inte på något sätt avskräckande på den 

Socialdemokratiska vänstern, som under slutet av 1910-talet och 1920-talet eskalerar sitt 

samröre med den internationella rörelsen. Något som kommer att resultera i anslutning till den 

kommunistiska internationalen och namnbytet till Sveriges Kommunistiska Parti år 1921.  

 

Jag låter den uppfattning av förutfattade meningar som jag själv hade i början av mitt 

uppsatsarbete få presentera min problemformulering. Det faktum att vi dömer ut historiska 

skeenden till följd av icke empiriskt förankrade slutsatser om dåtiden. Att göra en rättvis 

studie som framförallt redogör för ideologiska förändringar bör vara omöjligt utan att sätta sig 

in i det historiska rum som omfamnar händelserna. Helt klart är att det med moderna ögon är 

tillsynes svårt att förstå varför den internationella rörelsen blev så viktig för 

vänsteroppositionen, samt vad som drev dem att sluta upp bakom den socialistiska/ 

kommunistiska världsrevolutionen. Genom genomförandet av min undersökning hoppas jag 

kunna ge svar på vad som drev den socialdemokratiska vänstern under 1910-talet. Då de 

händelser som ägde rum har kritiserats under lång tid därefter. Undersökningen ska därför 

bidra med historiemedvetenhet och historiemedvetande. Detta för att skapa en större 

förståelse för vad som drev vänsteroppositionens medlemmar till att ställa sig bakom de 

revolutionära idéerna som kom att bli centralt inom den kommunistiska internationalen.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med min C-uppsats är att undersöka hur den socialdemokratiska vänstern på olika sätt 

kom att påverkades och influeras av den internationella socialistiska/kommunistiska rörelsen 

under 1910-talet. Detta vill jag göra för att skapa en förståelse för dåtidens historiska rum och 

klargöra motiven för den socialdemokratiska vänsterns agerande. Utifrån följande 

frågeställning har jag gjort min undersökning:  
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1) Hur såg den socialdemokratiska vänstern på den internationella rörelsen under 

perioden?   

 

2) Hur uppfattade den socialdemokratiska vänstern den ryska revolutionen under 

perioden? 

 

3) Hur förändrades den socialdemokratiska vänsterns propaganda under perioden? 

 

1.4 Forskningsläget 
Forskningsläget över den politiska utvecklingen i Sverige under 1900-talet utgörs av ett 

omfattande antal arbeten och då inte minst om vänsterrörelsen. Jag upplever dock att det finns 

ett tomrum att fylla rörande det tidiga 1900-talet och utvecklingen av den socialdemokratiska 

vänstern. Arbeten som fördjupar sig i den svenska arbetarrörelsen splittring lyser sin frånvaro. 

Den forskning som berör samma tidperiod som min egen undersökning är i de flesta fall 

gammal och sträcker sig långt tillbaka i tiden, varför jag ofta tvingats anse den som inaktuell. 

Dessa arbeten är ofta samtida med de politiska händelserna och är snarare beskrivningar och 

redogörelser av händelserna än empiriska undersökningar som reder ut var och varför saker 

och ting har inträffat. Det finns dock ett antal arbeten som är av mer modern art vilka jag 

redogör för nedan.  

 

Den avhandling som har störst samröre med min egen uppsats är Kommunismens rötter i 

första världskrigets historiska rum av Werner Schmidt. Avhandlingen syftar till att undersöka 

anledningarna till socialdemokratins splittring under första världskriget. Genom att med 

utgångspunkt i några av Schmidts självrekonstruerade delar av det Marx-ska tänkandet har 

han sökt efter teoretiska och politiskt teoretiska orsaker till den svenska socialdemokratins 

splittring. Avhandlingen undersöker också utvecklingen av vänstersocialismens och 

kommunismen i anslutning till splittringen.2 Avhandlingens konkreta objekt är att undersöka 

den svenska arbetarrörelsen, med fokus på den vänstersocialistiska/ kommunistiska grenen 

och framväxten av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti samt den senare utvecklingen. I 

och med den allt mer internationellt influerade socialdemokratiska vänstern kommer också 

socialismens och kommunismens utveckling under samma tid att vara avgörande för den 

svenska socialdemokratiska vänsterns utvecklingar och ställningstagande.  

																																																								
2	Schmidt,	Werner,	Kommunismens	rötter	i	första	världskrigets	historiska	rum	(1996)	s,	20-21	
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Genom att arbeta utifrån ovanstående exempel bygger Schmidt teorier om varför 

arbetarrörelsen misslyckats med att uppnå sina självformulerade mål. Han bygger sina teorier 

genom sammankopplingar mellan egna teoretiska ställningstaganden och de marxistiska 

grundidéerna. Något som är relevant då arbetets första del är avgränsad från Karl Marx död 

(år 1883), till och med första världskrigets utbrott. Det är också denna del av avhandlingen 

som är av störst relevans för mitt forskningsläge. Det självformulerade målets misslyckande 

är av stor vikt för den svenska socialismen, då splittringen inom det socialdemokratiska 

arbetar partiet till stor del omslöts av ifrågasättande av en ideologisk utveckling och 

användning. Schmidts avhandling ämnar också visa hur den svenska socialdemokratin och 

den svenska kommunismen har gemensamma rötter. Han beskriver hur detta arv brukar kallas 

ortodox-marxism eller Kautskyanism döpt efter sin grundade Karl Kautsky. Den ortodoxa 

marxismen var ledande inom den anda internationalens socialdemokratiska partier och så 

även inom det svenska fram till dess splittring år 1917.3 Schmidt beskriver denna ortodoxa 

marxism som något som skapats efter Karl Marx död av hans efterträdare. I och med att de 

började omformulera Marx egna teorier som en Marxism, en ideologi som Marx alltså inte på 

skapat på egenhand. Detta kom att resultera i uppförandet av en ny världsåskådning som var 

baserad på Karl Marx tankar och verk och som kom att ligga till grund för de kommande 

årens utveckling av den internationella socialistiska rörelsen.  

 

I avhandlingens andra del undersöker Schmidt den socialdemokratiska marxismen som ligger 

till grund för framväxten av den mer radikala vänstersocialismen och kommunismen. Detta 

görs genom att kartlägga konkreta historiska händelser som präglat det socialdemokratiska 

tankesättet och utvecklingen av detsamma. I de avslutande delarna av avhandlingen 

undersöker Schmidt de ideologiska motsättningarna som funnits inom socialdemokratin med 

fokus på krigsutbrottet, andra internationalen, Zimmerwaldrörelsen med flera för att vidare 

undersöka Bolsjevismen, Lenin, formandet av Sverige Socialdemokratiska Vänsterparti. Men 

också hur samtliga av dessa utvecklingar går att relatera till splittringar inom arbetarrörelsen. 

Genomgående av detta är en problematik som har samröre med mitt undersökningsområde 

om hur utvecklingen av den svenska socialdemokratiska vänster kom att utvecklas till 

Sveriges Kommunistiska parti. Schmidt beskriver också hur det finns en problematisk 

inställnings till de frågor som ställs till forskningen kring den framväxande revolutionära 

																																																								
3	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	16	
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rörelsen under början av 1900-talet. Han menar på att den politiska polarisering som tidigare 

aktiva historieforskare har utgått ifrån vid arbetet av det historiska materialet inte ger en helt 

trovärdig bild av resultatet. Schmidt menar att mytologiseringen som förekommer rörande 

arbetarrörelsen inte bidrar med en helt sanningsenlig bild av förloppet.4 Detta är något som 

jag också stött på under mitt arbete då avsaknaden av relevant forskning som sagt är stor.  

 

Det finns också delar i Jan Bolins avhandling Parti av ny typ? Skapandet av ett svenskt 

kommunistiskt parti 1917-1933 som jag anser kunna placeras i samma fack som min egen 

uppsats. Avhandlingen redogör för uppförandet av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 

och Sveriges kommunistiska parti men är också en utmärkt dokumentation över åren då de 

svenska kommunisterna var kopplade till den kommunistiska internationalen. Bolin tar också 

upp den svenska socialdemokratiska splittringen ur den socialdemokratiska vänsterns 

perspektiv. Bolins arbete går övergripande igenom uppförandet av Sveriges 

socialdemokratiska vänsterparti och den senare formeringen till Sveriges kommunistiska parti 

sektion av den kommunistiska internationalen. 5  Det finns även en del bakgrundsfakta, 

exempelvis vad som drev den Socialdemokratiska vänstern och varför. Samt hur 

kommunismens verkan under aktuell tidsperiod var splittrad och oklar. Vilket är något som 

ytterligare gör Bolins avhandling relevant i mitt forskningsläge.6. Kommunismens ofärdighet 

är något som kan ha varit en bidragande orsak till utveckling. Då den socialdemokratiska 

vänstern efter SAP:s liberalisering kom att anamma de internationella influenserna som 

kommande år utvecklades till en ny form av mer radikal vänsterideologi. Detta kom att leda 

till att de under 1910-talets slut bytte namn både till Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 

och senare Sveriges kommunistiska parti. Det faktum att det inte fanns någon klar bild av vad 

kommunism eller ett kommunistiskt parti innebar. Kan vara en bidragande orsak till den 

förvirring som verkar varit rådande inom den socialdemokratiska vänstern. Men framför allt 

en bidragande orsakat till att den internationella rörelsen blev så viktig. Utifrån detta 

undersöker Bolin också den svenska kontexten av den världsomfattande innebörd som 

framväxten faktiskt innebar. Kommunismen skulle inte endast råda i ett land utan i hela 

världen, något som den svenska rörelsen var djup influerad av. Ovanstående exempel som 

Bolin tar upp bidrar till det historiska rum som jag utgått ifrån i min undersökning. 

																																																								
4	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	17	
5	Bolin,	Jan,	Parti	av	ny	typ?	Skapandet	av	ett	svenskt	kommunistiskt	parti	1917-1933	(2004)	s,	60	
6	Bolin,	Jan	(2004)	s,	12	
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Beskrivningarna av den splittrade kommunistiska och oklara rörelsen, i relation till SAP:s har 

hjälpt mig att förstå utvecklingen och dra mina egna slutsatser om densamma. 

 

En viktig utveckling på 1910-talets politiska arena var den retoriska utvecklingen. Just 

retoriken är ett uttryck som jag också valt att titta närmare på i och med min undersökning. 

Detta då den kom att utvecklas och förändras markant under åren då socialdemokratiska 

ungdomsförbundet blev Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti senare Sveriges 

Kommunistiska Parti. Främst är det dock i och med delen om hur den politiska propagandan 

kom att utvecklas under åren för min undersökningsperiod. Då den retoriska utvecklingen går 

hand i hand med förändringen av propagandan förtjänar också boken Seklets Ungdom: 

Retorik, politik och modernitet 1909-1939 av Henrik Berggren en plats i min 

forskningsöversikt.  

 

Berggren tar i sin avhandling upp som titeln beskriver ungdomars inflytande inom vissa 

samhällsområden under åren som min forskning berör. Berggren beskriver sin avhandling 

som en ide- och begreppshistorisk analys, som inte tidigare varit aktuell bland svenska 

forskare.7 Där just politiska ungdomsrörelser fått stå i centrum för undersökningen. Han 

beskriver hur den politiska utvecklingen i flera ideologiska fall haft sin start inom just 

ungdomsförbund och så inte minst i fallet med den socialdemokratiska vänstern. Berggren 

menar att ungdomens utveckling snarare har bearbetats ur ett utomstående perspektiv än 

direkt ur ett ungdomsperspektiv. 8  Det som gör Berggrens avhandling intressant och 

framförallt relevant för mitt arbete är att han tar upp begrepp som just ungdom och klass och 

berör då bland annat vänstersocialisterna, kommunistiska ungdomsrörelsen, ungsocialisterna. 

Han har utgått från källor som rör socialdemokratin, vänstermedia, den socialdemokratiska 

vänstern och Sveriges kommunistiska parti. Berggren beskriver ett postmarxistiskt och 

civilisationskritiks perspektiv med idén om en historisk disciplineringsprocess. Vilken ligger 

till grund för en del av synen på den tidigare forskningen som berör ungdomars kulturer och 

rörelser. Han menar helt enkelt att det inte gått genom ungdomarnas egen situation utan 

snarare varit en konstruerad bild som helt konstruerats och präglats av det rådande 

borgarsamhället. Denna färgning menar Berggren ha legat till stor last för forskning som 

berör ungdomsrörelsen före andra världskriget, främst i form av en moralkonservativ rädsla 

för ungdomen. Han beskriver hur ungdomar till vardags inte uppfattas som en politisk 

																																																								
7	Berggren,	Henrik,	Seklets	Ungdom:	Retorik,	politik	och	modernitet	1909-1939	(1995)	s,	13	
8	Ibid.	
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konstruktion utan snarare som en benämning, med andra ord att ungdomsrörelser inte tagits 

på allvar. Synen på ungdomen som Berggren beskriver är intressant då den likt min egen 

undersökning har sin utgångspunkt i just det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Varvid 

jag finner den högst relevant för mitt forskningsläge. 

 

Utifrån Michael Foucault diskursanalys undersöker Berggren begreppet ungdom och dess 

betydelse för den politiska utvecklingen 1909-1939. Han menar att genom att använda 

diskursbegreppet måste historikern använda källmaterialet på ett annat sätt, och på så vis 

angrips det historiska problemet med ett annorlunda förhållningsätt än det som beskrivs ovan. 

Detta menar Berggren vara mer relevant istället för att febrilt leta efter svar på sitt teoretiska 

antagande.9 Diskurs är enligt Berggren en välfungerande teori då det gäller att undersöka 

retoriska utvecklingar. Avhandlingen går som sagt i enlighet med mitt eget arbete både då den 

berör ungdomsrörelsen, men också då jag upplever att stor del av de internationella 

influenserna inom den socialdemokratiska vänstern tog sig utlopp i form av retoriska 

förändringar. Berggren undersöker vidare hur Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund 

växer fram under de första åren på 1900-talet, vad som drev de unga socialisterna och vilka 

ideal som senare kom att utgöra kärna för den svenska kommunistiska rörelsen. 10  I 

avhandlingen beskrivs hur retoriken såg ut och hur den kom att utvecklades inom 

ungdomsrörelsen. Han beskriver retoriken som romantisk och hjältedyrkande, samt hur detta 

tog sig uttryck i sånger, tidningsartiklar, korrespondens m.m. Retoriken vittnar om en 

självbild av heroisk utvaldhet. Detta i samband med att de såg sig själva som världsförändrare 

i socialismens namn bör kunna sammanlänkas med det ökande internationella inflytandet 

inom den socialdemokratiska vänstern under 1910-talet. Berggren tar också upp hur både 

ungsocialister och ung-demokrater såg sig själva som deltagare i en kamp på liv och död, 

mellan den ungdomliga och vitala socialismen och den utdöende socialistiska 

samhällsordningen.11 Det finns som sagt flera intressanta infallsvinklar utifrån Berggrens 

avhandling då retoriken verkar gå hand i hand med den internationella rörelsens inflytande 

över den svenska. Inte minst då genom propagandans utveckling under 1910-talet vilket jag 

undersöker. 

 

																																																								
9	Berggren,	Henrik	(1995)	s,	17	
10	Berggren,	Henrik	(1995)	s,	86	
11	Ibid. 
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Henrik Berggrens avhandling är inte den enda begreppshistoriska analysen jag stött på i 

arbetet med forskningsläget. Jag har även valt att ta med Demokrati Bortom Politiken: En 

begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska 

Arbetarparti 1919-1939, av Anna Friberg. Friberg undersöker användningen av begreppet 

demokrati inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet med start 1919, alltså två år efter 

partisprängningen som ägde rum år 1917. Dock vill jag hävda att avhandlingen är relevant för 

mitt forskningsläge då Friberg även tar upp situationen innan partisprängningen, samt 

betydelsen av det marxistiska demokratibegreppet under åren för ryska revolutionen. Detta 

blir relevant för mig och min uppsats då det bidrar med att ge en bild av hur olika begrepp 

användes inom svensk politik åren innan och efter partisprängningen.12 Friberg undersöker 

också hur olika kommunistiska och socialistiska tänkare som Rosa Luxemburg, Karl Marx, 

Karl Kaustby med flera varit delade i sin mening om vad demokratibegreppet faktiskt 

inneburit för den vänsterpolitiska rörelsen.13 Något som är av största vikt då den socialistiska 

och kommunistiska rörelsen runt om i både Sverige och världen, som tidigare nämnts kom att 

vara bitvis splittrad under hela 1900-talet. Framför allt under slutet av 1910- och början av 

1920-talet. Generellt så är splittringar inom vänsterrörelsen av intresse för mig då 

uppdelningen inom den svenska socialdemokratin inte endast kommer sig ur en orsak. Alla 

dessa olika faktorer, inkluderat demokratibegreppets betydelse som ledde till den faktiska 

delningen i den svenska socialdemokratin är av intresse för min uppsats. Det har också 

tydliggjorts att splittringar inom vänsterblocket förekom i hög utsträckning under första delen 

av 1900-talet, delningen inom den svenska socialdemokratin år 1917 var alltså inte unik i sitt 

slag. Den splittrade svenska socialdemokratin har också ett starkt samband med Sveriges 

socialdemokratiska vänsterpartis värdering av den internationella socialistiska rörelsen.  

Avhandlingen beskriver också att det demokratiska begreppets mångfald är något som är 

central i relationen mellan det Socialdemokratiska arbetarpartiet och Socialdemokratiska 

ungdomsförbundet under 1910-talet, den är alltså på flera sätt relevant för mitt eget arbete. 

 

Även Sven Rydenfelts bok Kommunismen i Sverige-En samhällsvetenskaplig studie återger 

kortfattat situationen inom socialdemokratin från 1889 fram till splittringen år 1917.14 

Avhandlingen blir intressant då den berör just det faktum hur socialdemokratin i sin vagga 

utgjorde en långt mycket mer radikal politisk yttring än vad den senare kom att göra. Vilket är 
																																																								
12	Friberg,	Anna,	Demokrati	Bortom	Politiken:	En	begreppshistorisk	analys	av	demokratibegreppet	inom	
Sveriges	socialdemokratiska	Arbetarparti	1919-1939	(2012)	s,	73	
13	Friberg,	Anna	(2012)	s,	75	
14	Rydenfelt,	Sven,	Kommunismen	i	Sverige-En	samhällsvetenskaplig	studie (1954)	s,	47 
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viktigt att ha i åtanke i antagandet att splittringen skedde till följd av SAP:s liberalisering 

snarare än ungdomsförbundets radikalisering. Detta då partiet under 1910-talet kom att 

nyanseras och anta en allt mer liberal och parlamentarisk ställning. Intresset för Rydenfelt är 

att han beskriver hur vänsteroppositionen tar allt fastare former inom partiet och tar namnet 

Socialdemokratiska vänsterföreningen år 1912 med medlemmar som Zeth Höglund, Ivar 

Vennerström och Carl Lindhagen. Vilka senare kom att utgöra grunden för den svenska 

kommunistiska rörelsen åtminstone fram till år 1924. Rörande splittringen inom SAP 

beskriver Rydenfelt den som uppdelad i flera steg. Där det slutgiltiga avgörandet ägde rum på 

partikongressen i februari år 1917 då vänsteroppositionen uteslöts ur paritet. Detta är i stort 

sett samma gruppering som den 1 maj samma år bildade Sveriges Socialdemokratiska 

vänsterparti. Rydenfelts bok är också av intresse då den beskriver utvecklingen av 

kommunismen i Sverige. Hur bildandet av det Sveriges Kommunistiska Partiet såg ut samt 

hur Lenins idéer om hur kommunismen ytterligare skulle enas och stärkas upp inom den 

kommunistiska internationalen genom de 21 teserna. Det finns också mycket läsvärd fakta om 

hur de sovjetiska idéerna mottogs inom Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, och hur det 

kom sig att meningsskiljaktigheterna fortgick och kom att leda till ytterligare sprängningar 

inom den kommunistiska rörelsen i Sverige år 1924.  

 

Ett annat intressant arbete är Carl-Gunnar Petersons Ungdom och Politik, En Studie av 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Peterson har kartlagt utvecklingen och 

huvudfrågorna inom SSU (främst efter uppdelningen) men tar bland andra upp frågan om 

avrustning som delvis ledde till en stor konflikt mellan ungdomsförbundet och moderpartiet 

under 1910-talet, åren innan partisprängningen. 15  Avhandlingen beskriver också hur 

processerna i att skapa nya konstellationer såg ut både ur den nya vänstersocialistiska 

synvinkeln men också den socialdemokratiska. För mig är studiens inledande kapitel det som 

är mest aktuellt då detta tar upp relationerna inom ungdomsförbundet åren innan och under 

partisprängningen.  När de fortfarande var titulerade som Socialdemokratiska 

ungdomsförbundet vilka som sagt senare skulle bilda Sveriges socialdemokratiska 

vänsterparti och Sveriges kommunistiska parti. Peterson beskriver likt Berggren hur 

hjältedyrkan hade en central roll för det retoriska uttrycket inom ungdomsförbundet bland 

annat återges exempel på hur det fanns inspiration från Nietzsches tankar rörande just 

hjältedyrkan och övermänniskor men också individualistiska idéer som kombinerades med 

																																																								
15	Peterson,	Carl-Gunnar,	Ungdom	och	Politik,	En	Studie	av	Sveriges	Socialdemokratiska	Ungdomsförbund	
(1975)	s,	26	
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Karl Marx tankar om arbetarklassen frigörelse. Denna inspiration har bidragit till att skapa en 

för den svenska socialismen ny form retorik och idéer som används av bland annat Zeth 

Höglund som var en av de ledande figurerna inom vänsteroppositionen men även redaktör för 

vänstertidningen stormklockan.16 Dock är inte varken Petersons eller Rydenfelts arbeten av 

lika stor vikt som de andra, främst då det är gamla. Jag väljer ändå att ha med dem då de berör 

ämnet och bidrar till mitt eget arbete. Ett arbete som främst rör den socialdemokratiska 

utvecklingen är boken Socialdemokratins tidsålder av Francis Sejersted. Sejersted redogör för 

utvecklingen inom socialdemokratin i Norge och Sverige under 1900-talet. Bland annat 

beskriver hon kortfattat utveckling kring partisprängningen och hur det Socialdemokratiska 

partiet går mot ett allt mer reformistiskt förhållningssätt.17 Detta trots att de fortfarande höll 

fast vid en Marxistisk retorik. Utvecklingen mot mer socialliberala idéer kom att splittra 

partiet i två delar, vilket är intressant då jag upplever att radikaliseringen inom den 

socialdemokratiska vänstern skedde till följd av SAP:s liberalisering. 

 

Som jag inledningsvis nämnde finns en hel del forskning som tar upp vänsterpolitiks 

utveckling i Sverige under 1900-talet. Jag menar dock att det inte finns forskning som mer 

konkret beror den tidiga utvecklingen som löpte parallellt med den ryska revolutionen och 

1910-talets internationella situation. I och med avsaknaden av forskning som specifikt rör det 

område som jag arbetar utifrån anser jag att det finns ett hål att fylla. Rörande utvecklingen 

inom den socialdemokratiska vänstern före, under och efter partisprängningen. Detta är något 

som omnämns i samtliga avhandlingar, dock finns inte nämnvärt mycket fördjupningar. Jag 

anser dock att samtliga av de arbeten och avhandlingar som omnämns har varit till stor hjälp 

under arbetet med min C-uppsats trots att vissa är mer aktuella än andra. Genom att även ta 

del av materialet som sträcker sig utan för mina avgränsningar har det hjälpt mig att skapa en 

förståelse för hur situationen inom valt uppsatsämne såg ut under 1900-talet men även vilka 

långsiktiga följder splittringen inom den svenska socialdemokratin fick. 

1.5 Teoretisk förankring 
Med inspiration av historikern Werner Schmidts teorier har jag utgått från det historiska rum 

som omger tiden för min undersökning. Genom att utgå från det historiska rummet skapar vi 

en medvetenhet och förståelse för dåtiden. Schmidts teorier av det historiska rummet har jag 

ytterligare förankring i hur Peter Aronsson beskriver historiemedvetenhet och 

																																																								
16	Berggren,	Henrik	(1995)	s,	90	
17	Sejersted,	Francis,	Socialdemokratins	Tidsålder	(2005)	s,	138	
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historiemedvetande som den egna existentiella platsen i det historiska flödet, samt hur 

uppfattningen om dåtid, nutid och framtid är sammanlänkade med varandra.18 Detta har gjort 

att jag på ett konstruktivt sätt kunnat klargöra vad förändringen betydde för den 

socialdemokratiska vänstern men också till att placera förändringarna i större ideologiskt 

perspektiv, som går att relatera till de ideologiska problem som vi stöter på i nutid. Aronsson 

beskriver också hur historiemedvetande påverkar Identitetsskapande, kulturmöten, 

sociokulturella läroprocesser, berättelsens form och utveckling samt intresse-, värde- och 

principutveckling, vilka jag anser vara av största vikt i undersökandet av ett ideologiskt 

förankrat problemområde.19 För att ytterligare skapa ett samtidsperspektiv har jag dragit 

paralleller till subkulturella rörelser som uppkommit under 1900-talet. Mitt fokus har legat på 

den engelska punkvågen som hade sitt genombrott under 1970-talet, vilken förenade 

ungdomar i en allians mot överheten. Jag menar att det går att se tydliga subkulturella 

tendenser inom den socialdemokratiska vänstern, genom att utifrån ett missnöjesperspektiv 

driva en utveckling som åtminstone senare klassats som radikal. Jag vill dock hävda det 

historiska rummets betydelse för möjligheten att skapa denna parallell, då det fått mig till 

förståelse och inblick i situationen. 

 

Genom att utgå ifrån dåtiden socialistiska- och kommunistiska teorier, något som Schmidt 

beskriver som Ortodox-Marxism uppkommer frågan om vad kommunismen faktiskt var. Om 

det är något som har verkliga rötter i den svenska socialistiska rörelsen eller om det är något 

som utifrån erövrat den socialdemokratiska vänstern. Genom att förankra utvecklingen inom 

den svenska rörelsens med ovanstående samt med Karl Marx teorier om den internationella 

kampen och vad kommunismen egentligen innebar. Har jag försökt att bringa klarhet i varför 

ett internationellt samröre var av så stor vikt för den socialdemokratiska vänstern under 1910-

talet. 20  Utifrån det historiska rummet, Aronssons teorier om historiemedvetenhet och 

historiemedvetande, samt paralleller med moderna subkulturer. Gemensamt med det som 

Werner Schmid beskriver som ortodox-marxism, alltså en bearbetning av Karl Marx idéer bör 

utvecklingen kunna sättas i ett relevant teoretiskt perspektiv, som hjälper mig att redogöra för 

min undersökning.21 Genom detta har jag med hänsyn till de händelser som präglade världen 

för tiden av min undersökning kunnat skapa ett historiskt rum, vilket har bidragit till en sund 

historiemedvetenhet och konstruktiv och rättvis syn på dåtiden.  
																																																								
18	Aronsson,	Peter,	Historiebruk	-	att	använda	det	förflutna	(2004)	s,	67	
19	Aronsson,	Peter	(2004)	s,	68	
20	Marx,	Karl,	Det	kommunistiska	Manifestet	(1848)	s,	56	
21	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	16	
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1.5.1 Historiemedvetande genom historiska rum 

För att skapa en förståelse för dåtiden krävs att vi kan sätta oss in i dåtidens rådande situation. 

Att så gott det går försöka återskapa ett historiskt rum tar oss ett steg närmare förståelsen som 

kan leda till god historiemedvetenhet. Genom att sätta uppsatsen i ett perspektiv av 

historiemedvetenhet och historiemedvetande sätts den också in ett större sammanhang. Där 

den kan bidra till ökade insikter om de ideologiska konflikter och perspektiv vi kan spåra 

genom historien, men också i nutid och framtid. Min inspiration om det historiska rummet har 

jag som sagt hämtat från historikern Werner Schmidt som menar att det historiska rummet är 

en nödvändighet för att förstå aktörernas handlade och tänkande.22 Det är av stor vikt att 

förstå hur händelser och utvecklingar som imperialismen, industrialismen och första 

världskriget, påverkade den socialistiska rörelsen och den andra internationalen. Skapandet av 

det historiska rummet gör detta möjligt, och görs genom av avgränsa historien för att kunna 

sätta sig in i dåtidens situation – Det som Aronsson beskriver som den egna existentiella 

platsen i historien.23 Det hjälper mig också att göra en rättvis undersökning och att bortse från 

det facit vi har i och med tidens gång, om vad den sovjetiska kommunismen senare kom att 

leda till. Jag har själv under mitt arbete stött på stora problem då jag hade allt för starkt 

förutfattade meningar om dåtidens situation. Något som påverkat mig mer än vad jag vid 

starten av studien trodde. I och med detta har jag ställt mig frågan, Om resultatet redan är 

bestämt innan uppsatsen skrivs varför ska den då skrivas? Det är av yttersta vikt att vi inte 

dömer ut de historiska skeendena då vi måste lära utav dem. Jag vill hävda att vi genom att 

utgå från det historiska rummet, vilket alltså innebär att kunna sätta sig in i den rådande 

situationen för sitt undersökningsområde. Kan skapa konkret och relevant historievetenskap 

som leder till en ökad förståelse av dåtiden och då också för oss själva och framtiden. Det blir 

än mer konkret att den historiska förståelsen är av största vikt i en undersökning som bygger 

på ett så känsligt ämne som den tidiga kommunismens utveckling. Jag menar därför att 

Schmidts teori om det historiska rummet tillsammans med Aronssons teorier om 

historiemedvetenhet och historiemedvetande är av stor relevans för undersökningar som rör 

politiska ideologier men självklart även för andra delar av historievetenskapen. Utgången från 

det historiska rummet resulterar också i att vi kan skapa en rättvis bild av dåtiden, utan att 

påverkas av nutidens förutfattade meningar om ideologi, senare historiska händelser, resultat 

etc. Genom att skapa ett historiskt rum ikläder vi oss dåtidens kläder. När vi sedan sätter detta 

																																																								
22	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	21	
23	Aronsson,	Peter	(2004)	s,	67	
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i ett samband med historiemedvetande och historiemedvetenhet bör vi kunna se ett relevant 

samband mellan dåtid-nutid- framtid.  

1.5.2 Begreppet Ortodox-Marxism 

För att kunna förstå vad som drev den socialdemokratiska vänstern ska jag kort redogöra för 

den ideologi som var rådande inom den internationella socialistiska rörelsen i och med första 

världskrigets utbrott. Werner Schmidt pratar om den ortodoxa-marxismen som ett teoretiskt 

politiskt arv. Denna har också kallats för Kautskynism efter sin mer direkta skapare Karl 

Kautsky.24 I korta drag kan sägas att den ortodoxa marxismen uppstod när socialistiska 

tänkare sammanförde Karl Marx egna idéer och teorier till den världsåskådning som skulle 

kunna tituleras som Marxism.25 Den ortodoxa marxismen var ledande inom den andra 

internationalens socialdemokratiska partier där också det svenska var med. 26 Detta innebär 

alltså att socialdemokratin och kommunismen har likartade ideologiska rötter, vilket bör 

skapa en större förståelse för den utveckling som skedde men framförallt det missnöje som 

fanns hos den socialdemokratiska vänstern under 1910-talet. Werner Schmidt menar dock att 

den ortodoxa-marxism som var rådande inom den andra internationalen inte tillfullo nått fram 

till det Marx-ska27 tänkandet, utan att den stannat vid någon form av rå-kommunistisk och 

utopisk socialism.28 Vilket är något som måste övervinnas för att faktiskt uppnå det Karl 

Marx själv strävade efter. Den största vikten inom den ortodoxa-marxismen verkar tillsynes 

vara den internationella rörelsen, både genom att studera motiveringen av den men också då 

den ortodoxa-marxismen menade att vikten av att skapa ett brett arbetareparti är en del i 

kampen.29 Detta är något som Karl Marx själv inte nödvändigtvis krävde av den socialistiska 

rörelsen utan endast av dess förlängning kommunismen, vilken Marx menade skulle föra den 

internationella kampen vidare. Förståelsen för den ortodoxa-marxismen är relevant då olika 

marxistiska grenar kom att utvecklas under 1900-talet med bland annat Marxism-leninism, 

Mao Zedongs bondemarxism m.fl. varav samtliga utgår ifrån Marx egna tankar men som 

omformats till följd av olika skeenden i historien.  

																																																								
24	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	16	
25	Ibid.	
26	Ibid.	
27	Observera	att	Schmidt	skiljer	mellan	marxistiska	och	Marx-ska	idéer,	med	Marx-ska	idéer	menas	de	
idéer	som	Karl	Marx	själv	skrev	ned	och	de	Marxistiska	är	de	som	skapats	av	hans	efterträdare	i	och	med	
uppförandet	av	världsåskådningen	Marxismen.		
28	Schmidt,	Werner	(1996)	s,	16	
29	Månsson,	Per	(red.)	Moderna	Samhällsteorier:	Traditioner,	riktningar,	teoretiker	(2002)	s,	107	
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1.6 Avgränsningar 
Källmaterialet som berör den svenska socialdemokratin och Sveriges Kommunistiska parti är 

oerhört omfattande. Detta har gjort att jag varit tvungen att begränsa min undersökning mer 

än vad jag från första början trodde var nödvändigt.  Den tidsmässiga avgränsningen har jag 

valt att lägga åren mellan 1910-1921. Anledningen till tidsomfånget motiverar jag med att det 

var mycket händelserika år för den socialdemokratiska vänstern som innehöll flera viktiga 

politiska händelser. Att min undersökning startar år 1910 beror på att situationen innan inte är 

relevant för mina forskningsfrågor och att den slutar år 1921 motiveras med att partiet då 

börjar ett nytt kapitel i och med antagandet av namnet Sveriges Kommunistiska Parti.  

 

Jag har också valt att avgränsa min undersökning till att den socialdemokratiska vänstern 

vilket omfattar Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, Sveriges Socialdemokratiska Vänster 

Parti som senare kom att bilda Sveriges Kommunistiska parti. Varför jag valt att avgränsa 

undersökning till enbart den Socialdemokratiska vänstern är helt enkelt att tiden inte räckt till 

för att gå djupare in i hur situationen såg ut utifrån den andra delen av socialdemokratin. 

Ovanstående har dock inte påverkat mitt arbete negativt utan snarare positivt då de hjälpt mig 

att ringa in de faktiska frågor jag från början velat undersöka. Problemet som uppkommer vid 

undersökning av ett så brett område som Socialdemokratin i Sverige är just mängden material 

källmaterial som finns att tillgå.  

1.7 Metod 
Genom att utgå ifrån den ortodoxmarxistiska ideologi som låg till grund för uppförandet av 

den andra internationalen har jag med inspiration från historikern Werner Schmidts teori 

försökt att skapa ett historiskt rum för min undersökningsperiod. Utifrån det historiska 

rummet har jag kunnat genomföra en studie utan att döma den socialdemokratiska vänsterns 

anhängare. Samt att det hjälpt mig att skapa en förståelse för varför drivkraften av ett 

internationellt samröre var så stor. Det är också av vikt att just utgå från den så kallade 

ortodoxa marxismen då denna var en bearbetning av Karl Marx egna idéer om vad den 

socialistiska rörelsen faktiskt skulle innebära. Jag har dock valt att beakta Karl Marx teori om 

kommunismen som en förlängning av det socialistiska proletariatet som skulle föra den 

internationella kampen. Utifrån ovanstående teoretiska perspektiv har jag bedrivit min studie 

som är en kvalitativ undersökning som baserats på källor i form av arkivmaterial från 

arbetsrörelsens arkiv och bibliotek.  
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Genom att kontinuerligt studera protokoll från kongresser och möten hos Socialdemokratiska 

Ungdomsförbundet, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och även en del från Sveriges 

kommunistiska parti har jag lyckats bilda mig en uppfattning om hur den politiska debatten 

inom den socialdemokratiska vänstern i Sverige såg ut. Utöver protokoll har jag även utgått 

från brevkorrespondens, tidningsartiklar och en hel del litteratur. Samtligt källmaterial har 

gett stöd åt mina teorier och hjälpt mig att skapa en väl förankrad uppfattning. Om hur den 

socialdemokratiska vänstern utvecklades mellan år 1910-1921 i sina relationer till den 

internationella rörelsen. Källmaterialet ger mig inte enbart en bild av åsikterna inom den 

socialdemokratiska vänstern utan också synen på den övriga politiska situationen i Sverige. 

Vilket är centralt då mina frågeställningar bygger på de internationella influenser som 

delningen inom Socialdemokratin kom att innebära för den del av den som jag har undersökt.  

1.8 Källmaterial 
Det källmaterial jag utgått ifrån i min undersökning är kvarlevor från respektive politisk 

organisation som innefattas av den Socialdemokratiska vänstern. Det är kvarlevor i form av 

protokoll, korrespondens, mötesanteckningar, tidningsartiklar från politiska tidskrifter, 

affischer och cirkulär. Störst nytta har jag haft av mötesprotokollen, affischerna och 

cirkulären. Genom att kronologiskt studera dessa har de gett mig en bra överblicksbild av den 

socialdemokratiska vänsterns situation. Framförallt har det gett mig svar på mina 

frågeställningar då källmaterial på ett utförligt sätt berättar om utveckling sett till den 

internationella socialistiska organisationen. Källmaterialet bör anses som trovärdigt och 

relevant då det är kvarlevor noterade av respektive gren inom den socialdemokratiska 

vänstern, alltså Socialdemokratiska ungdomsförbundet, Sveriges socialdemokratiska 

vänsterparti och Sveriges Kommunistiska parti. Materialet är ideologiskt format och vittnar 

om de åsikter som den svenska socialdemokratiska vänsterns medlemmar hade. I och med 

detta ger materialet endast den ena sidans bild av situationen, vilket dock inte påverkar just 

min undersökning negativt men är viktigt att nämna då det förekommer ideologiska 

uttalanden i undersökningen. Källmaterialet som förekommer i undersökningen är i stor 

utsträckning förlagt till år 1915 och framåt, detta är på grund att de stora förändringarna ägde 

rum efter detta. Källmaterial från år 1910-1915 har alltså snarare använts för mig själv då jag 

behövt söka efter förändringar, för att göra resterande undersökning relevant. 

 

Ett potentiellt problem med källmaterialet är att det i stor utsträckning utgjorts av protokoll 

där endast förbunds- och partitoppens ord noterats. Detta får dock representera hela 



	

	 	 	18	

förbundet/partiet men ifråga om den revolutionära utvecklingen hade det varit högst intressant 

att även följa ”de vanliga” medlemmarnas tankar och diskussioner. Vid undersökning av de 

senare partiorganen Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och Sveriges kommunistiska 

parti har jag haft som störst nytta av protokoll från partikongresserna. Dessa är bra på alla 

tänkbara sätt men främst för att de låtit trycka upp dem vilket innebär att missförstånd till 

följd av dåliga handstilar inte uppstår. I och med antagandet av namnet Sveriges 

Kommunistiska parti blev också det källmaterial som kan beskrivas som offentligt något mer 

direkt och hårdare i tonen då partiet nu helt stod bakom den kommunistiska revolutionens 

ideal.  

 

Källmaterialet har inte varit uteslutande lätthanterligt då den socialdemokratiska vänstern på 

grund av ekonomiska skäl inte låtit renskriva vissa protokollen från kongresser och möten. 

Denna problematik rör dock inte hela min undersökningsperiod utan endast de tidiga 

protokollen för Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Detta har som jag tidigare nämnde 

medfört att läsningen av det icke renskriva materialet i vissa fall varit aningens svårtytt. Först 

och främst rör det Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds protokoll från år 1910-1913 

där mötesanteckningarna är skrivna med en så pass dålig handstil att jag haft stora problem att 

utläsa vad som faktiskt står i vissa delar av protokollen. Detta påverkas också av kvaliteten på 

källmaterialet då det bleknat på grund av ålder. Jag vill dock poängtera att detta inte påverkat 

min undersöknings resultat då jag med hjälp av cirkulär, flygblad och tidningsartiklar ändå 

kunnat skapa en trovärdig bild av situationen och vilka frågor som förbundet ansåg viktiga.  

Jag har också stött på problem på grund av oordning i arkivmaterialet. Detta gäller främst 

källmaterialet som berör Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Vissa delar av 

källmaterialet har alltså utgjorts av en bunt lösa papper från olika möten, brev och artiklar. 

Materialet kan vara från olika år vilket gör att det är svårt kronologiskt följa utveckling och att 

bilda sig en uppfattning om hur och när saker och ting sagts och gjort. Detta gäller dock inte 

allt material utan endast vissa delar. Sorteringen av källmaterialet kan som sagt ifrågasättas, 

jag har så gott det går försökt att notera vilket material jag använt till varje not. Dock ser 

källförteckningen något annorlunda ut. Där jag skrivit ut vad arkiv, arkivbildare och 

arkivsamling heter, i not apparaten är det alltså en djupdykning i respektive arkivsamling. 

 

Övriga källkritiska problem är också att jag omöjligt kan få reda på allt som rör de 

vänstersocialistiska och kommunistiska organisationer jag arbetat med. Detta då säkerligen en 

del diskussioner inte har noterats och arkiverats utan stannat vid diskussionstillfället. Detta är 
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något som skulle varit av intresse då det inom partiet främst efter namnbytet till Sveriges 

socialdemokratiska vänsterparti varit en hel del inre konflikter och splittringar där folk 

uteslutits till höger och vänster. Dessa konspirationer har jag inte lyckats stöta på i arkivet 

utan endast fått ta del av genom besluten om att utesluta de ”förrädiska” medlemmarna. Det 

finns också rent språkliga problem främst vid korrespondens med internationalen då blev 

telegram och andra handlingar som rör den internationella kontakten sker på tyska, ett språk 

jag inte behärskar. Dock redogörs en stor del av det som sägs på de internationella 

konferenserna under partikongresserna så jag upplever att jag ändå kunnat ta del av tillräckligt 

av innehållet trots min bristande språkkunskap.  

 

Något som är både till fördel och till nackdel för min undersökning är källmaterialets 

omfattning. Som jag tidigare beskrivit så finns det vissa delar jag saknar men det som finns är 

oerhört omfattande framför allt till massan av protokoll, brev m.m. I och med att 

källmaterialet är så pass omfattande har jag trots dess brister kunnat skapa en bra bild av hur 

den svenska relationen till den internationella socialistiska organisationen såg ut. Men 

källmaterialets omfattning har också bidragit till att det varit svårt att sätta stopp för 

undersökningen och att avgränsa den till en rimlig storlek för en C-uppsats. I och med 

källmaterialets omfattning upplever jag att jag skulle kunna fortsätta att arbeta med det resten 

av livet, vilket såklart vittnar om en motivation men just för nu har det främst bidragit till en 

svårighet. 

1.9 Kortfattad bakgrund (Det historiska rummet) 
Den socialistiska historien under 1800- och 1900-talet utgörs av en rad olika konflikter och 

ideologiska frågetecken, detta då ideologin som nyfödd ännu inte hade antagit sin slutgiltiga 

skepnad och betydelse. Den västeuropeiska socialistiska rörelsen har varit internationellt 

förankrad sedan uppförandet av den första internationalen år 1864. Dock har internationalerna 

också kantats av olika interna motsättningar om vad socialismen idéer och ideal faktiskt 

innebar. Den tidiga organisationen utgjordes bland annat av medlemmar som Karl Marx och 

Fredrich Engels och uppfördes i London, en stad som under 1800-talets andra hälft blev en 

samlingspunkt för olika socialistiska tänkare. 30  George Lichtheim beskriver den första 

internationalen som splittrad då dess högsta ledning utgjordes av tänkare vars ideologier gick 

isär. I hans verk Socialismen historia (1969) beskrivs hur de Marx-ska idéerna ställdes emot 

andra ideologier som positivismens, anarkismen och fabianismen i denna nya 

																																																								
30	Lichtheim,	George,	Socialismens	Historia	(1969)	s,	159	
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sammansättning. Detta virrvarr av ideologier kom till slut att leda till dåtidens rådande 

socialistiska ideal med Karl Marx som huvudsaklig ledare. Notera dock att splittringen av den 

socialistiska idén är central redan i dess vagga. 

 

Den första internationalens syfte var att ena socialister i det industrialiserade Europa i kampen 

om en bättre tillvaro för arbetarklassen i och med den kapitalistiska skepnad som världen allt 

mer kom att ta. Uppförandet av den första internationalen var inte ett uteslutande lyckat och 

förenande arbete då stora industriländer som Tyskland och Frankrikes arbetarklasser inte gick 

enade genom denna. År 1889 uppfördes därför den andra internationalen vars huvudsakliga 

syfte enligt Lichtheim var att förena just arbetarrörelserna i Tyskland och Frankrike.31 Den 

första och andra internationalen kom i och med första världskrigets utbrott år 1914 att 

upplösas. Detta till stor del av Tyskland och Frankrikes ställning mot varandra i och med 

krigsutbrottet. Istället för att förenas i klasskamp stred nu de både länderna emot varandra, 

vilket omöjliggjorde en förening av ländernas arbetarklasser. I och med krigsutbrottet och 

upplösningen av den andra internationalen ställdes den europeiska politiska agenda på ända, 

vilket senare kom att genomsyra den vänstersocialistiska/ kommunistiska och 

socialdemokratiska relationen. För att ta del av det historiska rummet är det är viktigt att 

förstå första världskrigets inverkan på den internationella socialistiska rörelsen, vars effekt var 

direkt förödande. Den andra internationalen som i stort sett uppförts endast för att 

sammanföra arbetare i Frankrike och Tyskland kom nu att splittras i och med krigsutbrottet. 

Detta ledde dock inte endast till att franska och tyska arbetare splittrades och istället krigade 

mot varandra. Det ledde också till att övriga sammansvurna länder delades och den andra 

internationalen var från och med år 1914 historia. Den politiska splittringen som första 

världskriget innebar drabbade även den svenska socialdemokratin. Bland annat genom frågan 

om avmilitariseringen som var en av de bidragande orsakerna till varför socialdemokratiska 

arbetarpartiet senare kom att splittras.  

 

Detta bidrog inte endast till att nya ideologiska anslag började ta form utan också att redan 

etablerade partier förändrades och Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti är ett av dessa. 

För socialdemokratin i Sveriges kom den internationella situationen att spela en avgörande 

roll för den utvecklingen jag har undersökt. I och med att det socialdemokratiska 

arbetarpartiet gick mot en allt mer liberal politisk hållning tog de också ett steg bort från den 

																																																								
31	Lichtheim,	George	(1969)	s,	226	
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internationella organisationen. Detta var något som kom att splittra partiet i två grenar där 

ungdomsförbundet stod för att bevara de tidigare socialistiska ideal som uppförts i och med 

internationalerna och partiet stod för det motsatta. Denna konflikt kommer att leda till att en 

vänsteropposition bildas inom Socialdemokratiska arbetapartiet och då främst med förankring 

inom ungdomsförbundet. Socialdemokratiska arbetarpartiets liberalisering kom också att 

innebär delade uppfattningar rörande den socialismens revolutionära ideal, då de kom att ta 

ställning för reformism. I boken Socialdemokratins tidsålder(2005) beskriver Francis 

Sejersted hur det Socialdemokratiska partiet går mot ett allt mer reformistiskt 

förhållningssätt. 32  Detta trots att de fortfarande höll fast vid en Marxistisk retorik. 

Utvecklingen mot mer socialliberala idéer kom att splittra partiet i två delar, detta kom som 

sagt också att påverka synen på den internationella rörelsen.  

 

I och med krigsutbrottet år 1914 var splittringen inom den svenska socialdemokratin ett 

faktum då frågor som avmilitariseringen, borgfred och synen på den internationella rörelsen 

bidrog till allt ökande klyftor och konflikter. Konflikter som i största utsträckning skedde 

mellan ungdomsförbundet och partiet. Oroligheterna inom Sveriges Socialdemokratiska 

arbetarparti kom till slut att leda till partisprängningen i februari 1917, där stora delar av 

ungdomsförbundet uteslöts ur partiet. I och med detta bildades Sveriges socialdemokratiska 

Vänsterparti den 1 maj år 1917. Detta parti som kom att röra om på den svenska politiska 

spelplanen bland annat genom att upprätta den svenska kontakten med den internationella 

rörelsen, men som också kom att utgöra kärnan i Sveriges Kommunistiska Parti som 

uppfördes år 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
32	Sejersted,	Francis,	Socialdemokratins	Tidsålder	(2005)	s,	138	
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2.0 Undersökning 

2.1 Hur såg den socialdemokratiska vänstern på den internationella rörelsen 

under perioden?   

Samtal och hyllningar om den internationella socialistiska rörelsen och influenser från 

densamma är något som löpande förekommer i protokollen från både socialdemokratiska 

ungdomsförbundet, Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti och Sveriges kommunistiska 

parti. Det går att se en tydlig ökning ifrån i mitten av 1910-talet. Den internationella frågan får 

ett ökat utrymme och vikt i protokoll med start år 1915. Då det verkställande utskottet inom 

socialdemokratiska ungdomsförbundet den 9 februari upprättar en insamling för Karl 

Liebkneckt och Alexandra Kollontaj. I samband med detta konstaterar de vikten av att 

upprätta de internationella förbindelserna. 33  Den internationella kampen är något som 

högaktas inom den ortodoxa marxismen. Den 23 februari samma år beslutas också att ge Zeth 

Höglund i uppdrag att underteckna ett manifest avseende en protest mot fem häktande 

dumamedlemmar 34  i Ryssland. De hade häktats på grund av sin ställning mot första 

världskriget. Efter detta beslut konstaterandes att de internationella förbindelserna blir allt mer 

viktiga och hyllningar till Bern och Ryssland utropades. 35   Det går också att se den 

internationella organisationens ökade vikt och inflytande för den socialdemokratiska vänstern 

bland cirkulär och andra utgående handlingar med start omkring år 1915. Detta främst genom 

att Karl Liebkneckt även här omnämns och hyllas för sin kamp.36 Det var också under 1915 

som det socialdemokratiska ungdomsförbundet beslöt att skicka Zeth Höglund och Ture 

Nerman till Zimmerwaldkonferensen som ägde rum under september månad samma år. I och 

med att den internationella frågan förekommer allt oftare i källmaterialet med start 1915 kan 

detta tolkas som en viktig brytpunkt. Den andra internationalens upplösning i och med första 

världskrigets utbrott innebar att den internationella organisationen kom att splittras, varför det 

blev allt viktigare att upprätta dess existens i enighet med de ortodoxa marxistiska teorier som 

legat till grund för densamma. 

 

Jag vill ändå mena att arkivmaterialet visar hur de internationella influenserna succesivt ökar 

och på allvar tar fart år 1916. I och med centralstyrelsen möte den 16-17 mars 1916 diskuteras 

Zimmerwaldkonferensen som Höglund och Nerman deltagit vid. I och med diskussionen 
																																																								
33	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Verkställande	utskottets	protokoll	9/2	1915	
34	Duma	är	namnet	på	dåtidens	ryska	parlament.	
35	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Verkställande	utskottets	protokoll	23/2	1915	
36	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Utgående	handlingar	1903-1921	(1915)	
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bifölls också förslaget om en anslutning till Zimmerwaldmanifestet och den internationella 

kommissionen i Bern.37 Centralstyrelsen diskuterar också ytterligare insamlingar till Karl 

Liebkneckt och Alexandra Kollontaj och beslutar att sända en gåva till Kollontaj.38 Under 

mötet beslutades också att trycka ungdomsinternationalen på svenska. Detta för att nå ut med 

den internationella betydelsen för den socialistiska kampen till ungdomsförbundets 

medlemmar. 39  Så gott som samtliga uttalanden om den internationellt socialistiska 

organisationen efterföljs med konstaterandet av vikten av de internationella förbindelserna 

och att den socialistiska kampen är internationell. Det som nu också konstateras är att den 

svenska ungdomsrörelsen har mycket att lära av den internationella och då främst med fokus 

på den tyska rörelsen. De tar också upp frågan om att bjuda in socialister från andra länder till 

kongressen samma år, bland annat medlemmar ur Lenins organisation. Diskussionen 

resulterar dock i att inga gäster blir inbjudna till den årliga kongressen.40 Den internationella 

frågan tar alltså i och med ovanstående upp en stor del av den socialdemokratiska vänsterns 

fokus och kom så att göra även framöver. 

 

Vid centralstyrelsen möte den 16-17 mars 1916 diskuteras också hur partiet(SAP) strider mot 

socialismens värdegrund. Detta gör partiet exempelvis genom att motsätta sig Höglunds och 

Nermans deltagande vid Zimmerwaldkonferensen. Centralstyrelsen beskriver att paritet 

genom införandet av munkorgslagen41 och sitt arbete för militarismen sviker socialismens 

grundideal och principer. De menar också att det är av största vikt för ungdomsförbundet att 

de nu hävdar sig mot partiets program för den internationella kampen.42 I och med detta kom 

också frågan om ungdomsförbundets ställning till partiet att prioriteras. Under mötet tas hotet 

om uteslutning från partiet upp vilket bidrar till en vidare diskussion om socialismens 

principer och hur en splittringspolitik nu förs mellan partiet och ungdomsförbundet. Detta 

motiveras som jag nämnde bland annat med ungdomsförbundets deltagande vid 

Zimmerwaldkonferensen men särskilt belyses partiets ställning till avmilitariseringen. I och 

med detta diskuteras förslag om ett uttalande som ska publiceras som en reaktion på partiets 

																																																								
37	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Centralstyrelsen	protokoll	1914-1916,	16-17/3	1916	
38	Ibid.	
39	Ibid.	
40	Ibid.	
41	Med	begreppet	munkorgslagen	som	används	i	protokollet	menas	den	bestämmelse	som	är	mer	känd	
som	Munkkorgsstadgad,	vilket	infördes	av	Socialdemokratiska	arbetarpartiet	för	att	bi	behålla	ordningen	
inom	ungdomsförbundet.	Detta	ledde	dock	inte	till	något	lugn	utan	snare	till	ökade	spänningar	mellan	
partiet	och	ungdomsförbundet.	
42	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Centralstyrelsen	protokoll	1914-1916,	16-17/3	1916	
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agerande.43 I takt med att ställningen till partiet blir mer ansträng verkar den internationella 

rörelsen bli allt viktigare för den socialdemokratiska vänstern. 

 

I och med partisprängningen år 1917 bildas Sveriges socialdemokratiska vänsterparti som 

utformats av de uteslutna medlemmarna. Vid partiets första kongress i maj 1917 framgår det 

tidigt hur viktig den internationella organisationen är för Sveriges socialdemokratiska 

vänsterparti, vilket går i enlighet med Werner Schmidts teorier om den ortodoxa marxismen. 

Under kongressens hälsningstal beskriver Ernst Hage hur partiet nu i huvudsak står allierad 

med den internationella rörelsen och att SAP inte längre utgör något hot mot densamma.44 

Hage påtalar också SAP:s negativa inställning till den internationella rörelsen samt att när de 

nu har blivit kvitt SAP:s liberala politik kan de fullfölja idéerna i Zimmerwalds tecken.45 

Hälsningstalet uppmanar också till att inspireras av den internationella kampen med 

massaktioner, utomparlamentariska medel och likande påtryckningsåtgärder i kampen mot 

kapitalismen och imperialismen. Genom hela hälsningstalet påtalar han den internationella 

plikten som partiet omfattas av och hur den socialistiska kampen måste ske gemensamt med 

den internationella socialistiska rörelsen. Samt att ett riktigt demokratiskt parti nu är bildat i 

Sverige.46 Sveriges socialdemokratiska vänsterparti ansluter sig enligt vad som framkommer i 

kongressprotokollet till den revolutionära anda som genomsyrar den socialistiska rörelsen runt 

om i Europa. De beskriver hur: 

 
Förandet av en internationellt inspirerad mer radikal politik från en fraktion av arbetarklassen inte kan 

förminskas, utan måste stärka arbetarklassen slagkraft i marscherna fram mot det slutgiltiga målet, att 

krossa kapitalismen.47  

 

De bekräftar att de sluter upp bakom uppgörelsen mot kapitalisterna, imperialismen och 

världskrigets tillskyddare. På det stora hela skriver alltså Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti under på, och ansluter sig till den internationella kampen vilket framgår i och 

med kongressen. I och med detta vill jag hänvisa till dåtidens historiska rum och förståelse för 

de ortodox-marxistiska teorier som den socialdemokratiska vänstern strävade efter i enighet 

med den andra internationalens idéer och ideal.  

																																																								
43	Socialdemokratiska	ungdomsförbundet,	Centralstyrelsen	protokoll	1914-1916,	16-17/3	1916	
44	Sveriges	socialdemokratiska	vänsterparti,	Kongressprotokoll	1917-1921,	SSV:s	konstituerande	
kongress	13-16/5	1917	
45	Ibid.	
46	Ibid.	
47	Ibid.	
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Under Sveriges socialdemokratiska Vänsterpartis andra kongress den 2-4 juni 1918 fortsätter 

resonemangen och motiveringarna om den internationella rörelses vikt för den svenska. 

Öppningstalet hålls denna gång av Zeth Höglund som förklarar hur situationen i Europa ser 

ut. I huvudsak beskriver han hur en tragisk utveckling vidtagit i Europa, detta tillskillnad från 

föregående års kongress där det endast positiva utvecklingar presenterades. Höglund berättar 

också att flertalet socialistiska och kommunistiska anhängare som Rosa Luxemburg, Karl 

Liebkneckt nu sitter fängslade runt om i Europa för sitt arbete för den socialistiska/ 

kommunistiska revolutionen.48 Utöver den europeiska situationen beskriver också Höglund 

hur utvecklingen fortgått i Ryssland. Där en andra revolution ägt rum i oktober år 1917 samt 

hur den ryska ledningen tvingats till uppförande av en proletariatets diktatur till följd av de 

imperialistiska förrädarna.49 Vidare innehåller Höglunds tal inte nödvändigtvis något som är 

av intresse mer än att det fortsättningsvis ger en beskrivning av den internationella 

situationen. Han är också tydlig med att de oroligheter som genomsyrar 

socialismen/kommunismen i Europa inte kommer att krossa den internationella rörelsen, utan 

på sikt snarare stärka den. Det finns också representanter från den internationella rörelsen 

närvarande vid kongressen, varav några kom att hålla kortare tal. Den mest intressanta av 

dessa representanter är Angelica Balabanoff som representerade den Internationella 

socialistiska kommissionen och som uppmanade den svenska rörelsen till fortsatt 

internationellt bistånd med orden:  

 
Proletärer i alla länder, upp och fyll er plikt, upp och rädda mänskligheten, upp och rädda proletariatets 

ära.50 

 

Utöver denna uppmaning beskriver Balabanoff i stort sett samma situation som Höglund 

redan tidigare gjort. Vad som är intressant är att hon gör detta med en hårdare ton och 

använder sig av en mer krigisk retorik med beskrivningar av skyttegravarna, rinnande blod, 

faderlösa barn samt hur de arbetande människorna endast är spelbrickor i den imperialistiska 

konkurrensen med mera.51 Det finns också norska, finska och danska representanter med vid 

																																																								
48	Sveriges	socialdemokratiska	vänsterparti,	Kongressprotokoll	1917-1921,	SSV:s	konstituerande	
kongress	2-4/6	1918	
49	Ibid.	
50	Ibid.	
51	Ibid.	
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partikongressen vilka inte lämnats något utrymme i kongressprotokollet förutom en notering 

om deras deltagande.  

 

Under kongressen tas också frågan upp om partiets ställning till både den finska och ryska 

revolutionen. I och om detta tar Fredrik Ström till orda och beskriver hur den tyska 

socialdemokratin sätter käppar i hjulet för den östliga revolutionens framgång. Han menar att 

de genom detta hindrar den socialistiska och kommunistiska revolutionens spridning till 

övriga länder runt om i Europa.52 Ström går vidare med att beskriva hur socialdemokratins 

motarbetande påverkar den vänstersocialistiska och kommunistiska rörelsen negativt. 

Ovanstående exempel med situationen i Europa är något som genomsyrar hela kongressen. 

Den internationella situationen tas med jämna mellan rum upp, dock endast i form av 

beskrivningar, hyllningar etc. men utifrån protokollen känns den oerhört central för Sveriges 

Socialdemokratiska vänsterparti och jag upplever att partiet skriver under på det mesta som 

görs i kommunismens och socialismens namn. 

 

Även under Sveriges socialdemokratiska vänsterpartis tredjekongress 12-16 juni 1919 är 

tongångarna likartade med tidigare kongresser. Stort fokus ligger på att ta upp den 

internationella situationen och hur revolutionen fortgår runt om i Europa. Vid denna kongress 

håller Karl Kilbom öppningstalet. Det som sticker ut från tidigare års öppningstal är att 

Kilbom tar upp mordet på Rosa Luxemburg och mordet på Karl Liebkneckt med flera andra 

internationellt viktiga socialister och kommunister. 53  Specifikt menar Kilbom att dessa 

attentat mot medlemmarna av den socialistiska rörelsen inte får verka avskräckande, och 

menar att det utifrån detta växer fram en starkare rörelse där nya anhängare sluter upp bakom 

den. I övrigt beskrivs hur den revolutionära kampen i Europa framskrider och detta med fokus 

på Sovjetunionens framväxt. Vid kongressen medverkar A. Usenius som är representant för 

den finska revolutionära rörelsen och som kommer med hälsningen och uppmaningen att 

Sverige nu ska ansluta sig till den kommunistiska internationalen vilket av kongressens 

deltagare möt av applåder.54 Vilket ytterligare vittnar om att synen på den internationella 

rörelsen var uteslutande positiv inom den socialdemokratiska vänstern.  
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Under kongressen 1919 diskuteras också vad som omnämns som taktikfrågan som uppförts 

med om en stor internationell inspiration för det svenska partiet. I och med denna diskussion 

fastslås bland annat att en:  

 
Världsrevolution är arbetarklassen och mänsklighetens enda räddning ur det elände som kapitalismens 

framgångna världskrig orsakat folket.55 

 

I och med detta uttalande fastslås också att Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti är ett 

revolutionärt parti. Vilket de är till både mål och medel samt att de är direkt sammanlänkade 

med den internationella rörelsen och dess metoder. Generellt för debatten om taktikfrågan är 

att partiets medlemmar skriver under på partiets revolutionära ställning. Vilken beskrivs i 

kongressprotokollen med en rad olika exempel på vad ett revolutionärt parti är och vad som är 

nödvändig att ställa sig bakom som exempelvis utomparlamentariska medel, 

våldsanvändning, proletariatets diktatur.56 I och med kongressen erkänner man också den 

tredje internationalens bildande och partiets anslutning till densamma.57 Jag vill även här 

återknyta till det historiska rum som omfattar undersökning, i och med erkännandet av den 

tredje internationalen tar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti ett steg helt i enighet med 

de ortodox-marxistiska ideal som låg till grund för deras kamp. 

 

Vid Sveriges Socialdemokratiska vänsterpartis fjärde och sista kongress 25-29 mars år 1921 

förstärks ytterligare vikten av den internationella rörelsen betydelse. Öppningstalet till 

kongressen hålls denna gång åter av Zeth Höglund som fortsatt hyllar den internationella 

rörelsen och kampen. Höglund ägnar stor del av sitt tal till att prata om anslutning till den 

kommunistiska internationalen och Moskvakongressens 21 punkter.  Han beskriver hur  

 
Sovjet-Ryssland är den enda fasta punkt i den kaosartade värld vi lever i och att Sovjet-Ryssland nu reser 

sig till en proletär stormakt.58  

 

Höglund menar också att världskrisen genom arbetslöshet och lönesänkningar nu har nått 

Sverige och att detta uteslutande kapitalismens fel. Han beskriver vidare att det internationella 
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samarbetet därför är viktigare än någonsin. Partikongressen år 1921 var som sagt den sista 

kongressen under namnet Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Under kongressen 

röstades nämligen ett namnbyte igenom och Sveriges Kommunistiska parti hade sett dagens 

ljus för första gången.59 Detta utgör slutligen den internationella rörelsens vikt för den 

Socialdemokratiska vänstern i Sverige, då de nu på allvar var en del av den.  

 

Den internationella rörelsen verkar av kongressprotokollen vara tillsynen avgörande för 

Sveriges Socialdemokratiska vänsterpartis existens. Detta i enighet med den ortodoxa 

marxismen som låg till grund för idéerna inom den andra internationalen. En stor del av 

protokollen går åt till hyllningar av den internationella rörelsen, varför jag också lagt mycket 

fokus på just öppningstal och liknande. De delar av protokollen som rör den internationella 

situationen upplever jag ha en annan iver och kampvilja än de delar som rör den svenska 

situationen, något som egentligen enskilt svarar på min frågeställning om den internationella 

organisationen. Sveriges socialdemokratiska vänsterparti kom att bli en del av den 

internationella rörelsen då en ideologisk motsvarighet inte längre fanns att hitta i Sverige i och 

med Socialdemokraternas liberalisering. Det historiska samtidsperspektivet vittnar också om 

att utifrån den ortodox marxistiska teorin var ett internationellt samarbete den enda vägen. 

Efter ovanstående redogörelse är det tydligt att synen på den internationella rörelsen var 

uteslutande positiv inom Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti.  

 

2.2 Hur uppfattade den socialdemokratiska vänstern den ryska revolutionen 

under perioden? 

Stora delar av den socialdemokratiska vänstern ställde sig positiv till den socialistiska/ 

kommunistiska revolutionen. Vilket också var något som från första början bidrog till att 

splittra den svenska socialdemokratin. Fokus för denna undersökningsfråga kommer dock att 

ligga på den revolution (februari och november revolutionen) som bröt ut i Ryssland år 1917. 

Synen på revolutionen är något som likt den internationella organisationens vikt genomsyrar 

de dokument jag arbetat utifrån. Vid det socialdemokratiska vänsterpartiets konstituerande 

kongress 13-16 maj 1917 hyllas den ryska revolutionen som en världshistorisk gärning.60 I 

samband med detta diskuteras också den svenska situationen tillsammans med ett förslag om 
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att infiltrera den svenska militären som ett steg i förberedelserna för revolutionens spridning 

till Sverige. Detta skulle då ske genom ett upplysnings- och värvningsarbete bland soldaterna. 

Karl Kilbom ger också förslaget om soldatföreningar, där arbete och soldater kan 

sammanlänkas.61 I och med detta hyllas också Oljelund, Heden och Höglund som hjältar och 

fredskämpar för den socialistiska kampen av partiet efter att ha suttit fängslade på grund av 

olika tryckfrihetsbrott. Den socialdemokratiska vänstern tar omgående ställning för 

revolutionens utbrott och det går att se en förändring partiets retorik.62 En förändring som 

utvecklas i enighet med den internationella inspirationen.  Frågan om revolutionen inom den 

socialdemokratiska vänstern består till stor del av partiets ställning till densamma, främst 

genom hyllningar, men det ges som också en hel del förslag till egna aktioner. Av större vikt 

är förslagen om att upprätta ryska handelskommissioner för att stödja den ryska kampen, 

skicka blomsterkransar till mördade högt uppsatta revolutionärer med mera.63 Partiet skickar 

också skrivelser till svar till de organisationer i Sverige som motsätter sig den ryska 

revolutionen med försvar för händelserna. Sveriges socialdemokratiska vänsterparti stöttar 

alltså den ryska revolutionen även om de inte själva utför revolutionära aktioner, vilket också 

framgår i svaret på min första fråga. 

 

Att synen på revolutionen var positiv framgår också tydligt av Sveriges socialdemokratiska 

vänsterpartis Konstituerande kongresser. Den revolutionära kampen framgår exempelvis av 

kongressprotokollet från 1917 där partiet utifrån internationell inspiration ställer sig bakom 

massaktioner och utomparlamentariska medel som ett steg i socialismens kamp mot 

kapitalismen och imperialismen.64 Genom detta erkänner också partiet revolutionen med 

orden:  
”Den Socialdemokratiska vänsterns politiska program står alltså i god överenstämmelse med den 

revolutionära anda som just nu går genom världen”65  
 

Det verkar vara av största vikt för Sveriges socialdemokratiska vänsterparti att beskriva att de 

står bakom den internationella kampen och revolutionen, då detta ständigt upprepas under 

kongresserna. I och med kongressen år 1917 beskrivs också vikten av ett stridsdugligt parti 
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och att vikten av en radikalare politik.66 Något som sedan kommer att bli ett genomgående 

ställningstagande inom partiet. Vid flertalet kongresser och möten tas också frågan upp en 

svensk revolution och flera av de högtuppsatta ledarna inom partiet menar att ett maktskifte 

inte är möjligt utan att arbetarklassen tar till vapen. Exempelvis beskriver Hugo Sillén vid ett 

av centralstyrelsens möten år 1919 att partiet aldrig kan nå sitt mål utan att använda våldet 

som medel. Vid samma möte ges också förslaget att den enda lösningen på arbetarklassen 

situation är att genomföra en revolution.67 Detta är bara ett exempel där medlemmar i 

centralstyrelsen beskriver vikten av den väpnade kampen.  

 

Som sagt är revolutionen något som partiet hyllar vid samtliga möten och kongressen. Detta 

sker på ett likartat sätt som hyllningarna av den internationella rörelsen, med vissa små 

förändringar relaterade till vilken händelse som står i centrum. Partiet ställer också upp på vad 

som krävs, exempelvis i och med oktoberrevolutionen i Ryssland år 1917 där proletariatets 

diktatur uppförts, detta är något som Sveriges socialdemokratiska vänsterparti helt står bakom 

och ser som en nödvändighet för att motverka de imperialistiska förrädarna.68 Det framgår 

med största tydlighet genom källmaterialet att Sveriges socialdemokratiska vänsterparti står 

bakom den kommunistiska revolutionen, vilket styrks ytterligare i och med namnbytet till 

Sveriges Kommunistiska Parti år 1921, men främst genom anslutningen till den 

kommunistiska internationalen där partiet också erkänner Lenins 21 teser. Detta innebar att 

partiet nu var ett uttalat revolutionärt parti som gav sitt stöd till världsrevolutionen. Det finns 

även uttalanden i protokollen som tyder på en strävan efter att sprida den kommunistiska 

revolutionen till Sverige. Deltagandet i den varande parlamentariska verksamheten sker 

endast för att partiet ska kunna sprida revolutionär propaganda, detta gemensamt med att 

Sverige inte befinner sig i en revolutionär situation ännu.69 I samband med detta uttalande är 

de noga med att understryka att synen på revolutionen är att den är fortsatt nödvändig för 

proletariatets överlevnad.  
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Det finns dock en del uttalanden som nyanserar partiets syn på en våldbejakande revolution 

och det är att ju mer uttalat revolutionärt partiet blir desto mer noggranna blir de att 

understryka att våld endast ska tas till vid behov. Detta beskrivs vid arbetsutskottet som att 

våldsanvändning i och med revolutionen helt beror på motståndarsidan, och att våld måste 

mötas med våld men att det endast ska ske på motståndarsidan initiativ för en väpnad 

konflikt.70 Detta motiveras med att ordalag som att våld och terror är utmärkande för det 

borgerliga samhället som vilar på militären, polismakten och fängelsesystemets organiserade 

vålds och skräcksamhälle. 71  Vilket ställer sig något emot den beskrivningen om den 

internationella kampen som också beskrivs i protokollen.  

 

Frågorna om upprustning och avväpning av respektive proletärer och kapitalister är något som 

också förekommer frekvent i protokollen i samband med frågan om revolutionen. Bland annat 

framgår av år 1921 års kongress att revolutionen och kommunismens genomförande 

nödvändig arbetarklassen beväpning.72 I och med denna kongress godkänner också partiet 

samarbete med andra partier förutsatt att de går med den revolutionära klasskampen och 

proletariatets diktatur. Detta är något som framgår av partiprogrammet som uppfördes i och 

med bildandet av Sveriges Kommunistiska parti. Partiet bildar också ett kommunistiskt 

soldat-råd vid kongressen.73 Detta görs i enighet med den internationella kampen. Synen på 

revolutionen är positiv inom den socialdemokratiska vänstern och ju närmre ett 

kommunistiskt anslutande partiet kommer desto mer framgår det. Det framgår också i och 

med att partiet ställer sig bakom de allvarsamma ställningstaganden som detta innebär. Dock 

garderar de sig som sagt ständigt genom att lägga över ansvaret för ett våldsanvändande till 

borgarklassen och kapitalisterna. Att detta endast blir nödvändigt om borgar och kapitalister 

möter deras uppror med våld. Uppfattningen av revolutionen kom att förändras i och med den 

internationella organisationen inflytande ökade. I enighet med socialistiska principer var inte 

den socialdemokratiska vänster tidigare främmande för den revolutionära idén. Dessa gavs 

dock inte något nämnvärt utrymme i källmaterialen innan år 1915. I och med utbrottet av den 

ryska revolutionen kom frågan om densamma att bli en av den socialdemokratiska vänstern 

huvudfrågor, då den ägnades oerhört mycket tid vid kongresser och möten. Även i frågan om 

revolutionen är det viktigt att utgå från det historiska rummet och utgå från de teorier som var 
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rådande för partiet och då revolutionen var den internationella socialistiska rörelsens kamp 

var den så också den socialdemokratiska vänsterns. I enighet med det som Werner Schmidt 

beskriver som den ortodoxa-marxismen, alltså det som ideologiskt förenade den svenska 

rörelsen med den internationella är synen på revolutionen någonting helt naturligt. Genom att 

förankra detta i det historiska rum som var rådande är partiets agerande alltså försvarbart. 

Minn upplevelse är också att partiet i och med anslutningen till den internationella rörelsen 

inte kunde välja bort revolutionen. 

2.3 Hur förändrades den socialdemokratiska vänsterns propaganda under 

perioden? 
Det går att följa propagandans påverkan och utveckling i enighet med de två ovanstående 

frågeställningarnas utvecklingar. Den största förändringen går dock att spåra inom 

ungdomsförbundet främst innan uppförandet av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och 

Sveriges kommunistiska parti.  

 

I ett tidigt skede var cirkulär, utskick och affischer inte mycket mer än information till 

allmänheten och förbundets anhängare. De utgörs till stor del av text med uppmaning att 

samlas vid torgmöten, föredrag m.m. Det bjuds också in till bokcirklar och bildningsträffar 

där ungdomar får möjlighet till politisk upplysning m.m.74 Källmaterialet vittnar om frågor 

som avmilitariseringen utifrån den svenska relationen till första världskriget, röda bilen 

turnéer för att sprida det socialistiska budskapet, röda båten turnéer för samma ändamål.75 

Propagandan ter sig inte heller förändras nämnvärt innan år 1915, då den ofta syftar till 

fredliga uppmaningar och inte på något direkt sätt kan tolkas som aggressiv eller stötande.  

 

Förändringen sker under 1915 i och med insamlingarna till Karl Liebkneck och Alexandra 

Kollontaj, i och med detta antar ungdomsförbundet en hårdare ton och har ett allt större fokus 

på första världskriget och hur det är ett kapitalistiskt och imperialistiskt attentat mot 

mänskligheten. Folket uppmanas också nu till upprop och kamp mot militariseringen och en 

annan inte fullt så fredlig retorik används.76  Under år 1916 sker en än större förändring och 

detta är i samband med förräderimålet 77 , vilket resulterade i stora rubriker i den 
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socialdemokratiska vänsterns propaganda. Bland annat uppmanas nu till hemlighetsmakeri 

genom hemliga kongresser och möten med mer. Till följd av förräderimålet uppmanas också 

till bojkott av moderpartiet.78 Det sker alltså en succesiv utveckling med en förändring kring 

år 1915. Vilket är samma år som ungdomsförbundets beslut om att skicka Ture Nerman och 

Zeth Höglund till Zimmerwaldkonferensen och anslutningen till kommissionen i Bern.  

 

I och med partisprängningen år 1917 kommer propagandan att förändras ännu mer och då på 

allvar ta inspiration från den internationella. Istället för att använda enbart text med budskap 

börjar de på ett helt nytt sätt att presentera sin propaganda genom bilder i på ett liknande sätt 

som den internationella socialistiska propagandan för tiden var utformad. Bilderna utgör 

motiv av arbetare och proletärer som på olika sätt står i konflikt med kapitalister och borgare. 

Det är bilder av slagfält där proletärer går till anfall med sina verktyg mot fullt utrustade 

kapitalistiska arméer. Det är bilder på hur proletärer sliter sig loss från sina kedjor m.m. Men 

också karikatyrer av kapitalister som använder proletärerna som boskap.79 Dock tar sig 

förändringen inte enbart uttryck i de bilderna som nu adderats till propagandan utan även 

ordvalen har kommit att förändras. I enighet med den revolutionära situationen som varar i 

världen bland socialismens/kommunismens anhängare blir ordval som ”Proletärer i alla länder 

förena i den socialistiska kampen”, ”Bröd, frihet och Självansvar” och andra internationellt 

betingade ordval blir allt vanligare förekommande.  

 

Förändring som sker kring år 1915 är något som går att sammanlänka med det ökande 

internationella inflytandet över den svenska socialdemokratiska vänsterrörelsen, inte bara 

genom att ordvalen blir mer aggressiva, det finns också en rent stilistiskt inspiration. 

Exempelvis genom bilderna jag nämner ovan men också genom de slagord och paroller som 

internationellt förenar den socialistiska och kommunistiska rörelsen. Torgmöten med mera 

kommer också under period kring revolutionens utbrott att få en annan betydelse. Detta då de 

nu uppmanar till massagitation samt att upplysa om den internationella situationen snarare än 

den svenska.80 Ord som agitation och uppror blir också allt vanligare varför det är lätt att 

koppla samman den ilska som råder inom den internationella rörelsen även med den svenska. 

Den stora förändringen ligger just i aggressiviteten, som jag tidigare nämnde fanns det i 

början av 1910-talet inget förargande med propagandan men det kom att utvecklas till att bli 
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allt mer ilsket och aggressivt. Propagandafrågan måste sättas i samband med de två 

ovanstående frågorna om revolutionen och den internationella rörelsen då förändringen av 

propagandan sker till följd av den internationella rörelsens inflytande. Min upplevelse är 

också att den senare propagandan beskriver den internationella situationen, vilket är helt i 

enighet med dåtidens rådande ortodox-marxistiska ideal. 

3.0 Slutsatser och diskussion 
1) Min undersökning vittnar om ett stort internationellt inflytande för den socialdemokratiska 

vänstern med en eskalering kring år 1915. Motiveringen till varför den internationella rörelsen 

blev viktig beror givetvis på grundprinciperna i den rådande socialistiska idén om en enad 

internationell rörelse för kampen mot imperialismen och kapitalismen. Jag vill dock hävda att 

den socialdemokratiska vänstern också hade andra motiv att förenas med den internationella 

rörelsen. I och med uteslutning ur SAP i februari år 1917 stod den socialdemokratiska 

vänstern utan ett större parti i ryggen, då SAP nu tagit steget mot en mer parlamentarisk 

politisk hållning. Detta innebar alltså att det inte längre fanns någon socialistiskt organisation 

i Sverige som kunde möta de krav som den socialdemokratiska vänstern ställde. I enighet med 

den ortodox-marxistiska ideal de strävade efter, de strukturer som Werner Schmidt bland 

annat tar upp i sin avhandling. För att upprätthålla den socialistiska kampen var det alltså nu 

viktigare än någonsin med ett utökat internationellt samarbete i enighet med de rådande 

principerna. I och med utbrottet av den ryska revolutionen år 1917 blir den internationella 

övertygelsen allt mer påtaglig då den socialdemokratiska vänstern nu på allvar tvingas ta 

ställning till de revolutionära yttringar som detta innebar. Beslutet att ställa sig bakom den 

ryska revolutionen tydliggör den internationella rörelsens vikt för den svenska 

socialdemokratiska vänstern, och jag vågar redan här hävda att den var avgörande för partiets 

existens. Flertalet av de protokoll jag arbetat utifrån tar som enda ämne upp frågan om den 

internationella kampen, den kamp som de anslutit sig till i och med deltagandet vid 

Zimmerwaldkonferensen år 1915 och som kom att bli allt mer central fram till bildandet av 

Sveriges kommunistiska parti år 1921.  

 

För att förstå vikten av den internationella kampen behövs ett hänsynstagande till Werner 

Schmidts historiska rum och den rådande ideologi som var den socialdemokratiska vänsterns 

drivmedel. Utifrån den ortodoxa-marxismens och den andra internationalens ideal tydliggörs 

att kampen inte var nationella utan internationell. Detta bekräftar att ett samröre över 
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nationsgränserna är helt i sin ordning med dåtidens rådande situation och utveckling. 

Utvecklingen går också att sammankoppla med Karl Marx egna teori om att kommunismen - 

som en förlängning av socialismen - skulle föra den internationella kampen. Utifrån de olika 

marxistiska och Marx-ska idéerna blir det tydligt att den socialdemokratiska vänsterns vilja att 

vara del av ett större sammanhang faktiskt var viktigare än den nationella politiska agendan, 

detta visas framförallt i källmaterialet genom att glöden för den internationella frågan är 

hetare än för den nationella. Vilken också kom att eskalera under tiden för min undersökning 

och närmandet av namnbytet till Sveriges Kommunistiska parti. Genom att vara en del av den 

internationella rörelsen var den socialdemokratiska vänstern en politisk fraktion att räkna 

med. Vilket är helt förståeligt då de ur ett rent ideologiskt perspektiv hade strävan efter den 

kommunistiska revolutionens spridning och verkan.   

 

När jag kliver ur det historiska rummet vill jag med moderna ögon hävda den 

socialdemokratiska vänstern som en subkulturell rörelse. Ett tilltag som jag vill sätta i relation 

till Henrik Berggrens avhandling, som belyser vad som varit drivkraften inom olika 

ungdomskonstellationer. Detta då de ställer sig emot den socialliberala utvecklingen inom 

svensk politik som enligt dem förgiftar de socialistiska idealen. De subkulturella uttrycken 

menar jag visar sig i att ett antal ungdomar organiserar sig och står upp mot överheten med ett 

resultat av radikala uttryck, som sedan kommit att prägla den svenska politiska historien fram 

till våra dagar. Detta är på ett liknande sätt som 70-talets engelska punk våg. Där ungdomar 

gick emot den rådande samhällsordningen, för att skapa historia. Det kan verka som en 

långsökt liknelse men jag kan inte annat än urskilja en slags ”punkighet” i Zeth Höglund, 

Ture Nerman, Kata Dahlström och andra medlemmar ur det socialdemokratiska 

ungdomsförbundets. Den grupperingen som så uppenbart trotsade de äldre inom paritet och 

helt utan pardon kämpande för sin sak och skydde inga tvivel på att de hade rätt. Parallellen 

till punkarna syftar också till att beskriva en form av kompromisslöshet. För den 

socialdemokratiska vänstern kompromissade inte, de gick sin egen väg. Utifrån rådande 

situation fattade de sina egna beslut och levde tillfullo efter de ideal de ansåg rätt. De tog 

kampen vilket resulterade i att de uteslöts ur partiet, vilket i sin tur bidrog till den 

internationella organisationens vikt för den socialdemokratiska vänstern överlevnad. 

Ovanstående exempel om subkulturella utryck kan också ses i anammandet av bilden av den 

proletära hjälten som målades upp inom partiet och som tillsynes verkar varit en av de största 

drivkrafterna för medlemmarna. Denna Karl Marx inspirerade arbetarklassens förkämpe som 

kom att växa i och med utvecklingen av den internationella kommunistiska organisationen. 
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Punkparallellen blir också relevant ur perspektivet dåtid-nutid-framtid och det faktum att 

historien går igen. Samtliga generationer för sin kamp och oavsett om det är Karl Marx eller 

Sid Vicious som är den hyllade hjälten så är kampen och kraften i den lika stark. Detta går 

hand i hand med det Berggren skriver i sin avhandling om hur olika symboler verkar med stor 

vikt för samhörighet. 

 

På det hela taget har alltså den internationella rörelsen varit avgörande för den 

socialdemokratiska vänstern existens då det inte fanns något liknande att ansluta sig till i 

Sverige under 1910-talet. Rörelsen var också av största vikt då den gav näring och 

verklighetsförankring för den socialistiska och kommunistiska kampen genom revolutioner 

och revolutionsförsök runt om i världen. Den socialdemokratiska vänstern fick genom den 

internationella rörelsen möjlighet att delta i kampen som ännu inte hade nått Sverige, den 

kamp som man så högtidligt hyllade inom partiet och som gav näring åt dess anhängare. Min 

upplevelse är att de från den svenska sidan önskade delta i kampen i enlighet med de 

ideologiska principerna. Att kampen ska vara internationell och att det är enda sättet att krossa 

kapitalisterna är att ena arbetarklassen. 

 

2) I och med utbrottet av den ryska revolutionen år 1917 får den stort utrymme även inom den 

socialdemokratiska vänstern. Synen på revolutionen är positiv och de medlemmar som inte 

följer de revolutionära idéerna kommer så småningom att lämna partiet. Det dröjer dock något 

innan partiet antar skepnaden av ett revolutionärt parti men det framgår tydligt av 

källmaterialet att revolutionen är något som fascinerat dem. I enighet med Karl Marx 

beskrivning av proletariatets kamp, hyllar den socialdemokratiska vänstern revolutionens 

anhängare som hjältar som räddar världen från kapitalismen och imperialismen. Även detta är 

något som går att sammanlänka med min subkulturella teori och Berggrens avhandling, hur 

bilden av arbetarklassens hjältar göder den svenska organisationen. Källmaterialet vittnar 

stundtals om att revolutionen var det enda som den socialdemokratiska vänstern hade att 

behandla, att frågan om densamma tog upp så stort utrymme att det inte fanns plats för annat. 

Jag vill dock hävda att bilden av revolutionen romantiserades även där i enighet med Marx 

beskrivning av hur den skulle fortlöpa.  

 

Att säga att revolutionen är romantiserad skulle i enlighet med det historiska rummet kunna 

vara att kasta sten i glashus. Detta då det revolutionära begreppet var något centralt för den 

internationella socialistiska rörelsen och då tillika för den svenska. Jag vill dock hävda att de 
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revolutionära hyllningarna skulle kunna vara ett nödvändigt ont för den socialdemokratiska 

vänstern. Detta då de inte kunde annat än kunde ställa sig bakom den för att accepteras inom 

den internationella rörelsen. Den romantiska syn som målas upp inom partiet kan ha sitt 

ursprung i flera orsaker och då inte minst i den bilden som marxistiska tänkare målat upp av 

hur den revolutionära kampen ska se ut. Det socialdemokratiska vänsterpartiet följde endast 

revolutionen på håll och deltog alltså inte fysiskt i den. Varvid den heroiska bilden av kampen 

mellan proletärer och kapitalister var allt de kunde bidra med för att en revolutionär anda 

skulle upprätthållas. Andra aspekter som fascinerar mig kring revolutionsfrågan är hur partiet 

ger sina ständiga hyllningar till densamma men i frågan om att eventuellt sprida revolutionen 

till Sverige backar. Det görs med motivationen att det inte är en revolutionär situation i 

Sverige och att i väntan på det är partiet fortsatt del av det parlamentariska läge som råder, 

dock enbart för att sprida revolutionär propaganda. Detta tillsammans med att den 

internationella rörelsen senare kom att kritisera den svenska för uteblivet revolutionärt arbete 

gör att jag drar slutsatsen att den socialdemokratiska vänstern inte förstod revolutionen allvar 

och därför fortsatte sina hyllningar till den. Då mitt historiska rum inte sträcker sig så långt 

som till tankeläsning av den socialdemokratiska vänstern anhängare kan jag dessvärre inte få 

ett begrepp om hur verklig den revolutionära idén var för dem. Dock har de ideal som Werner 

Schmidt beskriver som ortodox-marxistiska hjälpt mig att skapa en klar bild av situationen 

och det får antas det faktiskt fanns en tro om att den revolutionära kampen var lösningen på 

klassamhället och arbetarklassen underläge sett till kapitalismen. Jag menar också att oavsett 

utfallet av en svensk revolution eller inte är synen på den internationella revolutionen positiv 

och bidrog till att ena den svenska och internationella rörelsen. Jag vill också hävda att synen 

på den faktiska revolutionära situationen kan varit bristfällig då vetskapen om vad som 

skedde runt om i världen inte spreds på samma sätt som idag. De hyllningar och hälsningar 

som kom från Sovjet-Ryssland kan mycket väl ha varit manipulerade och vittnat om en annan 

situation än den som faktiskt var rådande. Även synen på vad kommunismen innebar gick för 

tiden gick isär då det var en helt nyfödd ideologi. Så den romantiska bild av revolutionens 

som anammades av partiet kan inte kritiseras utan snarare förklaras med en ideologiskt 

förankrad utgång som stämmer väl överens med dåtidens vänstersocialistiska ideal. Det är 

alltså självklart att revolutionen gav näring till den svenska socialdemokratiska vänstern och 

att synen på den var positiv, om inte annat genom ett skänkt hopp om faktisk utveckling och 

förändring. Mitt störta intresse i just frågan om synen på revolutionen ligger i att det är enkelt 

att döma ut den som negativ på grund av de våldsbejakande yttringarna. Jag hävdar dock att 

vi genom att utgå ifrån ett dåtids perspektiv (historiskt rum) inte kan döma ut de beslut som 
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togs inom den socialdemokratiska vänstern, utan måste tvinga oss själv att förstå då detta var 

verklighet för dem och de handlade i tron om att detta var rätt beslut att ta. Genom att utgå 

från att historien går igen hoppas jag kunna bidra med förståelse för nutida och framtida 

situationer med frågan om synen på revolutionen. Tar vi del av vår egen historia och dess 

kriser och utvecklingar kommer vi lättare att kunna förstå vår samtid och framtid.  

 

3) Förändringen av propagandan kom att ske parallellt med de internationella influensernas 

ökande. Varefter retoriken inom partiet hårdnade rörande den revolutionära frågan kom också 

propagandan att anta ett mer aggressivt uttryck. Jag vill hävda att det går att spåra i den 

heroiska bild som partiet skapar kring revolutionen samt att de tar efter den 

vänstersocialistiska stilen som utvecklas inom den internationella rörelsen. Bilden av den 

proletära hjälten är något som får stor plats, detta i enlighet med det som Berggren beskriver 

om andra ungdomsrörelser. Hen uppmålas ofta likt en gudomlig symbol som för 

arbetarklassen kamp vidare. Propagandan vittnar också om hur internationellt färgade den 

socialdemokratiska vänstern kom att bli, detta då det går att följa förändring av propagandan 

och anslutningen till den internationella rörelsen steg för steg. Det är av stort intresse att 

undersöka de uttryck som användes då den socialdemokratiska vänstern som sagt utgår ifrån 

ett nästintill dyrkande förhållande till den internationella rörelsen. Just förhållandet till den 

internationella rörelsen framkommer inte av propagandan men däremot relationen till den 

internationella kampen. Jag upplever också att propagandan sker för att sprida revolutionen, 

något som stämmer överens med det jag hittar i källmaterialet. Jag vill också här hänvisa till 

Werner Schmidts avhandling och hans historiska rum, varför en förståelse för den ortodoxa-

marxismens internationella betydelse möjligtvis kan öka allvaret för utvecklingen av 

propagandan. 

 

Det är intressant att följa utvecklingen av propagandan som gör en utveckling från näst intill 

pilsnerfilmsartad till att bli hatisk. Främst av den senare propagandan upplever jag den mer 

internationell än nationell då den ofta beskriver krigiska situationer mellan arbetare och 

kapitalister och inte minst har bilder på slagfält. Detta tillsammans med det övriga 

källmaterialet tyder på att den internationella kampen verkar tillsynes viktigare än den 

nationella för den socialdemokratiska vänstern.  Situationen kan också vara så att den 

socialdemokratiska vänstern inte skiljer på internationell och nationell kamp, att kampen är 

global. I enighet med den socialistiska grundidén skulle situationen kunna vara just så. Att 

den socialdemokratiska vänstern strävade efter en politik bortom nationsgränser och att det 



	

	 	 	39	

var just därför den internationella rörelsen blev så central för den socialdemokratiska 

vänsterns utveckling både rörande organisationen, revolutionen och propagandan. Frågan om 

propagandan är kanske den som bäst beskriver de subkulturella inslag jag tycker mig se inom 

den socialdemokratiska vänstern, där uttrycket blir tydligt även för allmänheten. Propagandan 

fastslår också till vilken grad de inspirerades av den internationella rörelsen, samt att de spred 

sina ideal vidare. Kan detta påstående innebära att partiet enligt sin egen uppfattning deltog i 

kampen för proletariatets seger, men gjorde det på sina egna villkor och i väntan på den 

slutgiltiga striden? Jag vet inte, det framgår inte av källmaterialet. Helt klart står dock att 

Sveriges socialdemokratiska vänsters relation till den internationella rörelsen var högst 

nödvändig för dess existens, verkan och överlevnad.  

 

3.1 Avslutning 
Genom att sätta mig in i tiden historiska rum har jag i min undersökning skapat en större 

förståelse för vad som drev den socialdemokratiska vänstern i dess utveckling under 1910-

talet. Jag anser också att jag klargjort till varför de agerade som de gjorde med hänvisning till 

den rådande ortodoxa-marxismen. Besluten som togs var helt i enighet med dåtidens rådande 

ideal och med hänvisning till Karl Marx citat som inledde min uppsats kan den 

socialdemokratiska vänsterns utveckling rättfärdigas snarare än kritiseras. Jag menar också att 

jag bidragit med en ny infallsvinkel då jag satt tidiga 1900-tals händelser i ett mer modernt 

perspektiv genom att dra paralleller till 1970-talets engelska punk våg. Detta är bara en 

angrepps vinkel för att skapa det dåtid-nutid-framtids perspektiv som ett sunt 

historiemedvetande handlar om. Studien har inte i sig varit en undersökning om subkulturella 

tilltag men jag hävdar bestämt att liknelsen bidrar med att tillgängliggöra historien. Då 

människor som vardaglig dags inte intresserar sig för historia genom nya typer av paralleller 

med stor sannolikhet kan få upp ögonen för ämnet, och förstå hur nära tillhands historien 

faktiskt är. Tankarna har kommit och gått under arbetets gång och jag har personligen skapat 

en mycket större förståelse för den drivkraft som ”ett större sammanhang” kan ha på en lite 

organisation. I detta fall ligger fokus i första hand på ideologi men jag menar också att det 

internationella sammanhanget enskilt var av oerhörd vikt för den socialdemokratiska vänstern 

då ensam inte är stark och kollektivet lyfter även den minsta beståndsdel. Jag vill också en 

extra gång belysa vikten av att använda perspektivet om dåtid-nutid-framtid, inte enbart i 

undervisningssyfte utan också för att göra diskussioner och historiska arbeten mer 

verklighetsförankrade, det är lätt att se historien som någonting gammalt och förlegat vilket 
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jag anser vara fel. Historia är något som skrivs av oss varje dag, oavsett om den är avgörande 

för världens utveckling eller inte, genom att förmänskliga vad historia faktiskt är jag 

övertygad om den kan förändra människors syn på saker.  

 

Historien skapas av oss varje dag - Vi är Historien. 
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