
SOCIALISTEN SOM SKAPADE SVERIGE
Den förbannade optimisten Ernst Wigforss



”
Den svenska socialdemokratin är den mest 
framgångsrika politiska rörelsen i 
västerlandets demokratiska historia. 
Dess arkitekt var ideologen och politikern  
Ernst Wigforss. 
Tack vare hans ideologiska ledarskap 
lyckades Sverige kombinera decennier av 
häpnadsväckande ekonomisk utveckling 
med demokrati samt ständigt ökande välfärd 
och jämlikhet.

Geoff Dow och Winton Higgins 
Politics against pessimism (2013)



ERNST WIGFORSS 1881-1977

➤ Socialdemokratins mäktigaste 
politiker (tillsammans med 
Per Albin Hansson) 
1928–1949. 

➤ Den svenska 
socialdemokratins ledande 
ideolog. Behåller denna 
position nästan till sin död.  

➤ Finansminister 1925-1926 och 
1932-1949. Skriver 1944 
socialdemokratins 
efterkrigsprogram,  
”Wigforss 27 punkter”.



MISSIONSFÖRBUNDET
➤ Wigforss familj (Halmstad) 

högerkonservativ men samtidigt 
engagerade i Missionsförbundet. 
Demokratiskt inriktad 
frikyrkorörelse. 

➤ Ernst Wigforss uppfattar Gud 
som en snäll farbror som 
”beskyddade oss för all farlighet 
och Jesus också hade något att 
göra därmed”. 

➤ Gud blir glad av rättvisa, 
jämlikhet och solidaritet.  
Och gossen Ernst ville  
göra Gud glad!



”
I kortaste typiska drag är det 
berättelsen om en pojke ur en 
hantverkarefamilj, som tidigt visar 
läshuvud, och som främst tack vare 
moderns energi och ärelystnad får 
börja studera. Som överhuvudtaget 
kan göra det, därför att han är pojke 
och inte flicka, alltså kan komma in i 
ett allmänt läroverk. 

Ernst Wigforss



LUNDS UNIVERSITET
➤ 1899 skrivs 18-årige Ernst 

Wigforss in vid Lunds 
universitet. 

➤ Bäste vännen från Halmstad, 
Sigfrid Gunnäs, engagerar sig i 
den radikala studentklubben 
DYG och får med sig Wigforss. 

➤ Wigforss dock osäker på om 
kristna fick vara socialister. 
Först som 25-åring 1906 blev 
han medlem i SAP.



WIGFORSS OCH MARX
➤ Wigforss publicerar sin första 

bok 1908 där han analyserar 
Karl Marx utan att imponeras. 

➤ Hans hängivenhet kommer 
istället först i slutet då han 
diskuterar kristendom och 
socialism. 

➤ Under hela sitt politiska liv 
förblev Wigforss skeptisk mot 
Marx och marxismen. 

➤ ”Socialismen är äldre än Marx, 
alltså dör den inte med Marx”



” Det finns intet paradis vid början av 
mänsklighetens historia, och det 
finns intet vid dess slut. 
Det inflytande vi kan öva på 
framtiden, det utövar vi genom att 
ändra den verklighet som just nu är.

Ernst Wigforss, 1925



DEN FÖRSTA SKALPEN
➤ Ernst Wigforss hamnar  

på 1910-talet i konflikt med 
socialisten och antisemiten 
Bengt Lidforss (1868–1913). 

➤ ”De flesta av oss tyckte nog, att 
man då också kunde uppskatta 
rikedomen i att ha olika 
människoraser. … B.L:s 
antisemitism bildade inte skola. ” 

➤ Det skulle visa sig livsfarligt för 
karriären att drabbas av Ernst 
Wigforss vrede. Även mäktiga 
män som Sandler och Möller föll 
för Wigforss bila.



WIGFORSS OCH DEMOKRATI
➤ Wigforssismens politiska 

primat är demokrati. 
Demokrati inte bara ett medel 
på vägen till socialismen. 
Demokrati är själva målet. 

➤ Särskilt viktigt är solidaritet 
med ”förtryckta grupper” 
exempelvis av ”religiösa, 
nationella och ekonomiska” 
minoriteter (tex judar). 

➤ Demokrater identifieras genom 
att villkorslöst stå på 
minoriteternas  
”sida i deras kamp”.



”VILJA MAKT OCH REGERA”
➤ Wigforss tar efter 1928 det 

ideologiska och finanspolitiska 
kommandot över 
arbetarrörelsen. 

➤ Socialdemokratiska 
partikongressen 1932 glöder 
av socialdemokratisk 
självsäkerhet och är en 
Wigforss-kongress. 

➤ Efter segervalet 1932 inleds 
det långa socialdemokratiska 
maktinnehavet fram till 1976.



ERNST DEN STORE
➤ Wigforss demokrati, optimism, 

framtidstro samt en tydlig väg 
framåt gör det svenska 1930-
talet till en unik internationell 
framgång. 

➤ Samarbete mellan Wigforss 
och Per Albin – den taktiske 
politikern som förverkligade, 
kompromissade och 
förhandlade. 

➤ ”Kohandeln” 1933 med 
Bondeförbundet tillhandahåller 
parlamentarisk trygghet och 
splittrar borgerligheten.



ANTINAZISTEN WIGFORSS
➤ År 1932 förstår 

socialdemokraterna att 
antinazism handlar om 
överlevnad, visar den tyska 
utvecklingen. 

➤ Den svenska 
socialdemokratiska 
antinazistiska taktiken är 
hårdför men ytterst 
framgångsrik. 

➤ Wigforss blir symbol för den 
”judeälskande” 
socialdemokratin.



WIGGE OCH KRIGET
➤ Samlingsregeringen 1939 har 

borgerlig majoritet. Per Albin 
lämnar till stora delar 
partipolitiken och blir 
”landsfadern”. 

➤ Ernst Wigforss tar över som 
Sveriges ledande socialdemokrat 
och leder socialdemokratins (ofta 
ensamma) motstånd mot Hitler. 

➤ ”Wigge var inom rörelsen den 
starke mannen, så var det även 
under P.A.:s tid” Tage Erlander 

➤ Tvingas använda alla tillgängliga 
tekniker för att öka sin makt, 
framför allt ”Wigges vita ilska”.



”Det tog eld i ögonen på Wigforss 
när det började brinna i hans  
bleka ansikte. 

KG Westmans dagbok



WIGFORSS 
27 PUNKTER

Socialdemokratins efterkrigsprogram 
partikongressen 1944



HAT, AVGÅNG OCH AGITATION
➤ När Per Albin Hansson dör 1946 

ser Wigforss till att 45-årige Tage 
Erlander blir ny partiordförande 
(och inte Gustav Möller). 

➤ Åren 1947-1948 ser ett 
besinningslöst Wigforss-hat, 
anfört av näringslivet (”Den inre 
kretsen”, Stenlås) och SvD:s Ivar 
Anderson. 

➤ Valet 1948 ett nytt ”kosackval” 
men den wigforsska 
socialdemokratin vinner. 

➤ Wigforss avgår som 
finansminister 1949 och inleder 
ett intensivt skrivande.



DE CIVITATE DEI – ”OM GUDSSTATEN” 

➤ År 1949 skriver den avgående Ernst 
Wigforss sitt politiska testamente och 
inleder med att citera kyrkofadern 
Augustinus (354–430). 

➤ Augustinus gudsstat utgår från 
”kärlekens ordning” (ordo amoris), 
demokrati och välfärd (”syftar till den 
de underställdas välfärd”). 

➤ Detta blir Wigforss politiska arv; en 
sekulär Gudsstat syftande till att göra 
Gud glad via jämlikhet, rättvisa och 
demokrati. 

➤ Wigforss religiösa uppfattning är 
endast sällan explicit (även om det 
händer) utan utgår från hans 
ideologiska, politiska och moraliska 
patos.



DET FINNS INGENTING SOM GUD HAR FUNNIT 
NYTTIGT FÖR OSS, SOM HAN INTE GETT OSS 

MEDEL ATT FÖRVERKLIGA, BÅDE I DEN 
MATERIELLA OCH DEN ANDLIGA VÄRLDEN.

1959



TACK!
henrik.arnstad@sh.se


