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Inledning 

Självframställning handlar om att konstruera identitet i text. Författaren nedtecknar sitt livsmaterial 

eller minnen av sitt liv och skapar en berättelse utifrån det. I den här uppsatsen kommer jag att 

undersöka hur den politiska identiteten skapas i socialdemokratiska memoarer. Studien handlar om att 

försöka beskriva vilka komponenter som utmärker socialdemokratiska självframställningar och 

förklara vilken funktion dessa har i identitetsbygget. Vidare kommer jag att diskutera om det finns 

några återkommande teman som håller ihop berättelserna. Jag kommer också att ställa frågan hur 

memoarerna förhåller sig till en stor berättelse om socialdemokratin. Frågan om socialdemokratiska 

självframställningar bör betraktas som en egen genre kommer också att diskuteras. 

Inledningsvis refererar jag till ett stort antal olika socialdemokratiska memoarer när jag undersöker 

vilka komponenter och teman som är avgörande för att definiera den politiska identiteten. Därefter får 

Tage Erlanders självframställning tjäna som åskådliggörande exempel. Begreppen självframställning, 

självbiografi och genre är centrala för den här uppsatsen och därför följer nu en genomgång av dessa. 

 

Teori kring självframställning och självbiografi 

Begreppet självframställning används av Arne Melberg i boken Självskrivet som en samlande term för 

olika strategier att minnas, rekonstruera och konstruera sig själv och sitt själv i en berättande text. 

Melberg använder begreppet självframställning för att komma bort från motsatsbegrepp som 

exempelvis sakprosa och fiktion och istället föreslå en term som rymmer både-och. 

 

Självframställningen liknar exempelvis reseberättelsen och den berättande journalistiken 

och historieskrivningen: den är både litterär och sakligt verklighetsbeskrivande. Den 

nöjer sig inte med fiktion. Eller den tar till fiktion i verklighetsbeskrivande syften. Den 

utvecklar en lång rad litterära strategier för att beskriva verklighet […]
1
 

 

Enligt Melberg har varje avgränsning av självbiografin som genre något godtyckligt över sig 

eftersom det litterära självet kan konstrueras på en rad olika sätt. Relationen mellan det skrivna jaget 

och det skrivande jaget kan ta en rad olika former. Kritiken av det manifesta, stabila och auktoritativa 

jaget är en del av den självframställande traditionen, skriver Melberg: 

 

Den tilltagande styrkan i kritiken av ”hans kungliga höghet Jaget” från Freud och framåt 

betydde väl att subjektet detroniserades men inte att det gick upp rök utan snarare att det 

differentierades, fragmenterades och spriddes ut till olika förklädnader: ett 

mångfaldigande av de strategiska möjligheter varmed författaren kunde ägna sig åt att 

minnas, rekonstruera och konstruera sig själv och sitt själv. 
2 

 

                                                 
1
 Arne Melberg, Självskrivet – om självframställning i litteraturen (Stockholm, 2008), s. 10. 

2
 Melberg, s. 9. 
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Melberg ställer också frågan om motivet bakom att framställa sig själv i text. Ett motiv kan vara att 

försöka svara på frågan ”vem är jag” eller ”vem var jag”. Ett annat motiv kan vara att döden närmar 

sig, eller att författaren står inför ett uppbrott eller avbrott av något slag, resonerar Melberg. I min 

analys av socialdemokratiska självframställningar kommer jag även att diskutera den här frågan. 

 

Ser man på mitt lilla urval av klassiker så verkar det ändå inte som att Döden skulle vara 

enda möjliga svaret på frågan varför man framställer sig själv litterärt. Döden föregås, så 

att säga, av en eller annan form för avbrott eller uppbrott. […] I modern tid har uppbrottet 

eller livsavbrottet ofta fått en tvungen och dramatisk karaktär och blivit exil. […] Om 

döden motiverade den klassiska självframställningen så är istället exilen och förlusten de 

faktorer som motiverar de moderna självframställare som jag samlar …
3
  

 

När Melberg skriver om skandinaviska självframställningar prövar han framförallt en parameter 

som han kallar det färdiga självet och det ofärdiga självet. Här blir August Strindberg och Selma 

Lagerlöf ett motsatspar. Strindberg är den typiskt ofärdige, som skapar sig själv i ständigt nya former, 

medan Lagerlöf är den färdiga, menar Melberg. Begreppet det färdiga självet kommer jag att använda 

när jag analyserar de socialdemokratiska självframställningarna.  

När Melberg analyserar arbetarförfattarnas självframställningar gör han iakttagelsen att dessa 

framställer sina livsöden som lika unika som representativa. Med det avses då att arbetarförfattarnas 

bakgrund på samma gång är unik och representativ för det kollektiv som de vill företräda. I samband 

med att jag analyserar barndomsskildringarna i de socialdemokratiska självframställningarna kommer 

jag att använda begreppen unik och representativ. 

 

Författarna symboliserade i sina livsöden den sociala och demografiska modernisering, 

som också var förutsättningen för deras existens; och de skildrade dessutom sina 

uppbrott, framställde sig som lika unika som representativa. 
4
 

 

I sin bok Inför lagen
5
, vilken handlar om kvinnliga svenska självbiografier, refererar Eva Haettner 

Aurelius till en del teori kring självbiografin som genre. Enligt Haettner Aurelius summering av 

Georges Gusdorf menar denne att författaren söker sin mening i självbiografin, en helhet i sitt liv, 

genom att konstruera en logiskt sammanhängande framställning som i sin tur speglar ett inre 

sammanhängande jag.  

 

Den litteraturvetenskaplige forskaren skall därför inte söka verifiera eller falsifiera 

berättelsen, eftersom den är en skapelse, en konstruktion på samma sätt som allt 

                                                 
3
 Ibid., 20 f. 

4
 Ibid., s. 158. 

5
 Eva Haettner Aurelius, Inför lagen : kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer 

(Lund, 1996), s. 27 f. 
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berättande, egentligen all historieskrivning, är en konstruktion. Forskaren skall istället se 

texten som symbolen eller tecknet på ett medvetande som söker sin egen sanning. 
6 

 

Enligt Haettner Aurelius referat av Roy Pascals teori är självbiografin en konstruktion av ett jag via 

den retrospektiva berättelsen. Självbiografin skildrar stadier i ett liv, den koncentreras ofta kring ett 

avgörande krismoment, såsom Augustinus omvändelse i trädgården i Milano eller som Rousseaus 

upptäckt av en ny värld och en ny människa på vägen till Vincennes. Pascal, skriver Haettner 

Aurelius, lägger stor vikt vid det retrospektiva när han analyserar den självbiografiska genren. Han 

menar att den utsiktspunkt från vilken skribenten beskådar och skildrar sig själv och sitt liv är 

avgörande för hur texten formas. Begreppet utsiktspunkt kan kopplas ihop med Melbergs resonemang 

om relationen mellan det skrivande jaget och det skrivna jaget. 

Vidare har självbiografin kronologisk struktur och berättande framställningsform. Alla dessa 

formella och strukturella drag syftar till att visa ett jag och dess framväxt till ett harmoniskt helt.  

I sammanhanget kan nämnas att Michel Beaujour enligt Melberg resonerar på ett liknande sätt. Han 

analyserar självframställning på ett retoriskt plan och hittar två kategorier: självbiografin och 

självporträttet. Självbiografin är lineär, den börjar med förfäderna och födelsen och fortsätter sedan 

mot nutid och eftersträvar att återge verkliga händelser på ett sannfärdigt sätt. Självporträttet är istället 

associativt och icke-lineärt och gör inga anspråk på att återge verkligheten på samma sätt.
7
 

Pascal, skriver Haettner Aurelius, avgränsar självbiografin mot essän, dagboken och memoaren. 

Essän är inte berättande, inte kronologiskt byggd, den saknar stadier och avgörande krismoment, 

dagboken saknar det retrospektiva perspektivet, den är inte berättande, saknar stadier och krismoment 

och memoaren har inte syftet att framställa ett jag, individualiteten, den inre människan. 

 

Teori kring genrebegreppet 

Melberg vill komma bort från det snäva genrebegreppet när han analyserar självframställning. Det kan 

dock vara värt att påpeka att man kan se på genrer på olika sätt. Man kan använda sig av 

genrebegreppet för att systematisera och kategorisera, men man kan också använda sig av ett mera 

öppet begrepp som för tankarna till familjelikhet snarare än kategori eller klass. 

För att ett verk ska kunna hänföras till en viss genre måste det inte dela exakt samma karakteristik 

som övriga verk i genren, skriver Alastair Fowler i texten ”Genrebegrepp”. I synnerhet kan nya verk i 

genren bidra med ytterligare karakteristika. På detta sätt förändras en genre över tid, och dess gränser 

blir därför svåra att definiera, menar Fowler: 

 

                                                 
6
 Haettner Aurelius, s. 28. 

7
 Melberg, s. 11. 
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Representanter för en genre kan därför ses som utgörande en släkt vars klaner och 

individuella medlemmar är relaterade till varandra på olika sätt, utan ett enda, gemensamt 

drag nödvändigtvis delas av alla.
 8
 

 

Genrebegreppet är inte ett vetenskapligt begrepp utan handlar om konventioner för produktion och 

förståelse av litterära texter. Det är inte eftersträvansvärt att göra någon exakt definition av begreppet, 

även om det kan vara lockande att försöka. Fowler anser till skillnad från en del andra forskare inte att 

släktbegreppet är något provisorium eller förberedelse inför en mer djupgående analys och slutgiltig 

definition av en klass. Den typen av forskning leder fel, tycks han mena. 

 

I vilket fall som helst är det ett misstycke att betrakta släkttycke som ett underlägset 

substitut för en klass. Varje person som skriver om en grupp av verk tycks känna att ”han 

måste binda sig till något slags formell definition av genren.” Språket i anslutning till 

teorin om släkttyckte, med dess termer om ”ofta” och ”ibland” och ”typisk” verkar 

mindre rigoröst, mindre lämpat för argumentering. Men att beskriva en genre i sådana 

termer är inte att förbereda dess definition som en klass, utan att behandla som ett annat 

slags gruppering, vilken inte kan reduceras till en klass.
 9
 

 

Fowler anser att genrerna är i ständig förändring. Genrebegreppet är ett dynamiskt och inte ett 

statiskt begrepp. 

 

Hela repertoarer av urskiljbara drag förändras med tidens gång, och inte nog med det: 

själva den litterära modellen i sig, är underkastad förändring, så att hela genresystemet 

invecklas i en historisk omvälvning.
 10

 

 

I sin text ”Introduktion till arketexten” skriver Gérard Genette att ett och samma verk kan tillhöra 

flera olika genrer. En genre som romanen kan exempelvis delas in i mer specifika underavdelningar 

såsom riddarroman, pikareskroman eller bildningsroman. 

 

Vi vet alla, exempelvis, att en art som detektivromanen i sin tur kan indelas i diverse 

varianter (pusseldeckare, thriller, realistiskt detektivroman à la Simenon, etc.), att man 

med en smula uppfinningsrikedom alltid kan mångdubbla instanserna mellan art och 

individ, samt att ingen kan ange någon gräns för förökningen av arter […] Kort sagt, alla 

genrer kan alltid innehålla fler genrer.
 11

 

 

                                                 
8
 Eva Haettner Aurelius/Thomas Götselius (red.), Genreteori (Lund, 1997), s. 259. 

9
 Ibid., s. 260. 

10
 Ibid., s. 266. 

11
Ibid., s. 189. 
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På motsvarande sätt skulle man kunna tänka sig att en genre som memoarer eller självbiografier 

kan delas in i ett antal underavdelningar, varav en skulle kunna heta politiska memoarer. Huruvida 

underavdelningen socialdemokratiska memoarer existerar eller inte komma att framgå av mina 

analyser.  

 

Syfte och frågeställning 

Min avsikt är inte att systematisera socialdemokratiska memoarer, utan att undersöka ett antal aspekter 

och tendenser i dessa självframställningar för att försöka beskriva hur den politiska identiteten 

konstrueras.  

Frågorna som kommer att diskuteras är följande:  

- Hur skapas politikeridentiteten i socialdemokratiska självframställningar via olika 

berättarstrukturella mönster?  

- Har självframställningarna några karakteristiska teman? 

- Hur refererar självframställningarna till en stor berättelse om socialdemokratin? 

- Utgör socialdemokratiska memoarer en egen genre?  

Inledningsvis kommer jag att undersöka olika tendenser och aspekter för att på så sätt se om det 

möjligen kan finnas några specifika drag för hur den politiska identiteten konstrueras i 

socialdemokratiska självframställningar. Det handlar till exempel om att försöka hitta återkommande 

moment eller episoder och resonera kring vilken funktion dessa har för att skapa politikeridentiteten. 

Det är också viktigt att beakta hur självframställningen eventuellt refererar till en stor berättelse på 

olika sätt. 

För att åskådliggöra mitt resonemang kommer jag att applicera mina idéer på Tage Erlanders 

självframställning i memoarform. Anledningen till att Erlanders memoarer får tjäna som exempel är 

att det är ett ambitiöst verk som haft ett starkt genomslag och sannolikt influerat och påverkat andra 

självframställningar. I egenskap av statsminister mellan 1946 och 1969 har Erlander spelat en central 

roll för socialdemokratins politiska projekt i Sverige under 1900-talet. Dessutom är hans memoarer ett 

tydligt och karakteristiskt exempel på att författaren på ett konsekvent sätt låter den politiska rollen 

genomsyra självframställningen.  

 

Hur skapas den politiska identiteten i socialdemokratiska memoarer? 

Memoarerna skrivs företrädesvis efter att man lämnat politiken, ofta finns en viss distans mellan det 

skrivande jag och det skrivna jaget. Memoarerna är oftast lineära, med en kronologisk struktur och en 

berättande framställningsform, och skildrar stadier i ett liv – från förfäderna och födelsen och mot 

nutiden. Självframställningen kan på det här sättet beskrivas som traditionell, genom att den fogar 

samman olika tillfälliga händelser till en meningsfull helhet, eller en berättelse. 

Det förefaller som om socialdemokraternas självframställning är en förlängning av politikerrollen, 

eller utgör en slutpunkt i denna. Självframställningen handlar om att skapa en politisk eller 
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socialdemokratisk identitet. Jag kommer nu att ge en rad exempel på hur den här politiska identiteten 

konstrueras genom karakteristiska moment eller episoder och berättarstrukturella grepp. Jag kommer 

också att visa på särskilda återkommande teman som möjligen refererar till en stor berättelse.  

 

– Politikerblicken på barndomen 

Ett utmärkande drag är att memoarförfattaren betraktar barndomen med politikerblicken. Barndomens 

funktion blir då att bidra med autentiskt material, som en fond eller kuliss, till det politiska 

identitetsbygget. Ett exempel är när August Palm anlägger ett klassperspektiv redan i det inledande 

stycket av sin barndomsskildring. Författaren väljer ut lämpligt livsmaterial eller minnen av sitt liv 

som sedan belyses med politikerblicken. Palm skapar en politikeridentitet som är representativ för det 

kollektiv han vill företräda, nämligen arbetarklassen. 

 

Jag har inga gamla anor och min stamtafla sträcker sig icke långt tillbaka i tiden. Vi 

proletärer komma och gå okända in och ur lifvet, utan att det göres något väsen däraf. 

Mina s.k anor sträcka sig därför icke längre än till mina far- och morföräldrar. Både min 

farfar och morfar hade varit soldater. Den senare blef utkommenderad i kriget i början af 

förra århundradet och kom aldrig tillbaka. Min farfar däremot slutade sin bana som 

skollärare i Törringe […]Min fader började sin bana som skräddare, men tröttnade snart 

på nål och prässjärn samt gick in vid seminariet, hvarefter han blef välbeställd skollärare i 

Skabersjö. Men det måste ha legat något oppositionellt hos farsgubben och det gick icke 

så litet ändå, ty han kom snart på kant med dåvarande grefven.
12

 

 

När Torsten Nilsson skriver om storstrejken, som utbröt den 4 augusti 1909, skildrar han endast 

med några få ord hur han som barn upplevde händelserna. Istället övergår han till att diskutera 

styrkeförhållandena mellan arbete och kapital vid den aktuella tidpunkten. Han utgår från sitt 

livsmaterial eller minnen av sitt liv och gör sin egen unika erfarenhet representativ för en 

samhällsutveckling. Man skulle kunna säga att hans politikeridentitet på det sättet blir representativ för 

det kollektiv som han vill företräda.  

Samtidigt kan sägas att han avstår från att närmare försöka gestalta ett skrivet jag i barndomen, 

istället får barndomsupplevelsen tjäna som en fond eller kuliss till ett ideologiskt resonemang som ger 

en entydig bild av politikeridentiteten. Kanske skulle man kunna tala om en in- och utzoomning 

mellan den stora och lilla berättelsen – med hjälp av politikerblicken kan han välja ut ett lämpligt 

avsnitt, i det här fallet storstrejken och social nöd, som kan referera till en stor berättelse.  

 

Det var en verklig nödtid med stora omvälvningar i samhällsklimatet. Så mycket förstod 

även vi barn. Våra fäder förbannade arbetsköparesamhället.[…] En bitter kamp 

                                                 
12

 August Palm, Ur en agitators lif (Stockholm, 1904), s. 5. 
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utkämpades. Den förorsakade svåra lidanden. De övervanns dock av genom ett nätverk 

av inbördes mänsklig hjälpsamhet. Det kallades solidaritet. […] 200 000 organiserade 

arbetare deltog i strejken och till anslöt sig 100 000 oorganiserade. De utstötta tvingades 

att ge upp redan på hösten. På kort sikt var slaget förlorat. Företagarna segrade i 

kraftmätningen. Den blev dyrköpt även för dem. Och de hade misslyckats i försöket att 

krossa fackföreningsrörelsen. Den gick visserligen tillbaka. I det långa loppet befästes 

den dock och stärkte sin organisation. Den kunde återinträda i striden med växande 

inflytande.
13

 

 

På motsvarande sätt zoomar Sven Andersson i sin självframställning in barndomens trångboddhet i 

arbetarkvarteren i Göteborg för att sedan snabbt zooma ut och referera till en stor berättelse och sedan 

föra ett ideologiskt resonemang.  

 

Trångboddheten och bostadsnöden var stor och någon social bostadspolitik, som tog 

hänsyn till familjernas verkliga bostadsbehov, fanns inte. De bostadsstiftelser, som 

tillkommit på privat initiativ och var uttryck för den göteborgska donationsandan, var 

otillräckliga. De påverkade inte bostadssituationen i stort. Det hette att ”man fick vara 

glad att ha tak över huvudet”. På våra gator fanns många familjer som var större än vår 

och hade det mycket värre. Vegagatorna var kända för sin barnrikedom. Med dåliga 

bostäder och undernäring följde sjukdomar. Tuberkulosen – lungsoten – härjade i 

arbetarkvarteren. Många unga gick en tidig död till mötes …
14

 

 

Ett annat exempel på hur politikerblicken präglar barndomsskildringen är när Harry Schein 

försöker minnas politiska diskussioner från uppväxten i Österrike på 1930-talet. Detta livsmaterial är 

inte representativt för kollektivet på samma sätt som hos exempelvis August Palm, Torsten Nilsson 

eller Sven Andersson. Snarare skulle man kunna säga att Schein använder sitt autentiska stoff, sin 

borgerliga barndom i Wien, för att definiera sig själv som en politisk outsider som alltid gått sina egna 

vägar. 

 

Jag har inget minne av att någonsin ha talat om politik med min far, bara hört honom tala 

politik med andra. Min bror, tror jag, var helt ointresserad. Däremot grälade jag med min 

syster om det spanska inbördeskriget. I mitten av trettiotalet blev hon en mycket religiös 

katolik. Vi visste antagligen inte mycket om det spanska inbördeskrigets verklighet. Men 

regeringen, kyrkan, hela det massivt katolska och korporativt-fascistiska Österrike hade 

naturligtvis sina sympatier hos Franco. Arbetarrörelsen i Österrike var tystad. Det kan 

således lika gärna ha varit mina aggressioner mot min syster – min motsägelselusta – som 

                                                 
13

 Torsten Nilsson, Utanför protokollet (Stockholm, 1987), s. 18 f. 
14

 Sven Andersson, På Per Albins tid (Stockholm, 1980), s. 25 f. 
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det vaga socialdemokratiska ”arvet” i min familj som gjorde att jag, tolvårig, höll på 

lojalisterna. ”Höll på” – som om det gällde en fotbollsmatch.
15

 

 

– Avgörande krismoment 

Ett annat karakteristiskt drag är att de socialdemokratiska självframställningarna refererar till ett 

särskilt avgörande moment då politikeridentiteten tar form, ofta i ungdomen. Det här pekar också mot 

en tendens att politikeridentiteten är ett färdigt själv, för att använda Melbergs term, som i grunden 

behåller sin form, under den politiska gärningen. 

Momentet kan jämföras med hur exempelvis en kristen refererar till en särskild händelse då han 

eller hon får en uppenbarelse och blir övertygad i sin tro. Momentet skulle kunna kallas för 

omvändelse eller epifani, då en synliggörande uppenbarelse leder till övertygelse och tro på i det här 

fallet den socialistiska eller socialdemokratiska idén och kampen.  

Det kan också vara möjligt att beskriva momentet som ett avgörande krismoment, i enlighet med 

Pascals teori om att självbiografin ofta koncentreras kring ett sådant moment. För att beskriva vad han 

menar drar han som sagt paralleller till dylika moment i ett par klassiska självframställningar – 

Augustinus omvändelse i trädgården i Milano och Rousseaus upptäckt av en ny värld och en ny 

människa på vägen till Vincennes. 

Själva tendensen att ett sådant här moment ofta ingår i självframställningarna antyder att de 

refererar till en stor berättelse om socialdemokratin. Samtidigt är varje framställning av det här 

momentet unikt och ger nycklar till att förstå den enskilda politikeridentiteten.  

I August Palms självframställning blir ett politiskt möte i Haderslev i Danmark 1871 ett sådant här 

avgörande moment. Palm skildrar mötet på ett målande och inlevelsefullt sätt, ja stämningen får 

närmast religiösa drag och när han själv ska beskriva socialismen så väljer han just att likna den vid 

”ett nytt slags religion”. Momentet skapar samtidigt en politiker som är en pionjär och föregångare 

inom den socialistiska rörelsen i Sverige och som kommer i kontakt med den i grannlandet.  

 

Publiken stod som förstenad, men vid tonerna af den tyska arbetarmarschen ”Wohlan, 

wer Recht under Wahrheit achtet, zu uns´rer Fahne steht zu Hauf!” samlades vi, ett 

tjugotal, kring hjälten för aftonen, cigarrarbetaren från Hamburg, och bildade en 

socialdemokratisk klubb. Jag var alltså medlem af det socialdemokratiska arbetarpartiet, 

men jag skall villigt erkänna, att jag då inte hade annat klart för mig, än att det 

socialdemokratiska partiet var de fattigas och förtrycktas parti, att socialismen var ett nytt 

slags religion, som alla de betryckta måste samla sig kring för att finna frigörelse … 
16

 

 

En första maj-demonstration i Falun 1908 tjänar rollen som avgörande krismoment i August 

Spångbergs självframställning. Han definierar grunddragen i sin politikeridentitet genom att sceniskt 
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gestalta upplevelserna vid demonstrationstillfället och hur de etsat sig fast hos honom under resten av 

hans politikergärning. I samma scen berättar Spångberg att han vid det här tillfället arbetade med att 

tillverka gravvårdar tillsammans med sin far i Korsnäs och att han nyligen blivit medlem i platsens 

verdandiloge Nytt Hopp. 

 

Den demonstrationen blev en upplevelse som etsat sig in i minnet. De röda fanorna, 

musiken och sången. Tänka sig, att tillsamman med hundratal andra gå genom gatorna till 

musik, stämma in i Internationalen och Arbetets söner. Rätt som det var ropade någon 

med stark röst: ”Ned med kapitalismen … Ned med militarismen … Ned med 

klassamhället … Leve republiken … Leve socialismen.” Och på varje leve följde fyra 

taktfasta hurrarop. Nu såg framtiden ljus ut. […] Och så talaren: Första maj, hela 

arbetarklassens gemensamma kampdag. […] Nu tändes en gnista som aldrig förlorat sin 

värmande glöd. Tänk den, som kunde tala inför en hundrahövdad massa. Tala om 

människovärde och medborgarrätt om gemensam befrielsekamp! Intresset hade väckts 

och nog skulle det bli jobb i organisationerna. Här skulle säljas broschyrer, tidningar och 

agiteras. Vi skulle nog en gång få människovärde.
 17

 

 

I Annika Åhnbergs självframställning får inträdet på socialhögskolan 1969 funktionen som 

avgörande krismoment eller epifani. Genom beskrivningen av det här momentet grundläggs en 

politikeridentitet som inte bara bygger på plikttroget arbete utan också på romantiska revolutionära 

drömmar, självförverkligande och sökande efter gemenskap.  

 

”Det är rätt att göra uppror!” Så stod det målat med bred pensel på väggar och plakat, så 

stod det på många av de flygblad som jag fick i min hand och så stod det skrivet i mitt 

hjärta […] Det var precis det jag ville och längtade efter, att bli delaktig i det uppror som 

– det var jag övertygad om – var på väg att bryta ut. Jag skulle börja ett nytt liv. Jag hade 

redan tagit de första stegen, men tvekande, lite ängsligt och utan att riktigt få klart för mig 

hur jag skulle bära mig åt för att komma i gång med det där nya livet. Det var liksom en 

eld i mig som bara väntade på att förtära något.
18

  

 

– Karakteristiska teman 

Två återkommande teman som håller samman berättelserna är plikten och pragmatismen. Ett exempel 

på hur plikttemat kan ta sig uttryck finns i Zeth Höglunds memoarer. Berättelsen om hur han utnyttjar 

tiden på Långholmen för att översätta socialistiska aforismer av Heinrich Heine för tidningen 

Stormklockan definierar en politikeridentitet som är ytterst dedikerad, disciplinerad och 

pliktmedveten. Han skapar en politiker som inte låter någon tid gå till spillo och som alltid ger sitt 

                                                 
17

 August Spångberg, I tidens ström (Karlstad, 1966), s. 36 f. 
18

 Annika Åhnberg, Isprinsessan (Stockholm, 1999), s. 89. 



 12 

yttersta för att flytta fram arbetarklassens positioner, så även om han sitter i fängelset. Scenen 

framställer en intellektuell politiker som samtidigt är underordnad kollektivet och kampen. 

 

Jag studerade Heine på Långholmen, och det var en härlig sak, när dagarna var mörka 

och den lilla fotogenlampan blott spred ett obetydligt ljus, som kom mig att darra av 

glädje. Jag översatte ett antal av hans filosofiska och politiska aforismer för 

Stormklockan. Jag sökte även till svenska överföra några av hans dikter. De schlesiska 

vävarna var under kriget en aktuell sak. Det undgick icke heller censuren, som stoppade 

den. Men så innehöll denna dikt ej blott en förbannelse över den kapitalism, som 

utplundrade arbetarna, utan också en profetisk dom över det Tyskland, vars makthavare 

gynnade denna utsugning: ”Tyskland, vi väva ditt svepningslinn.
 
/ Tredubbla 

förbannelsen väva vi in. / Vi väva, vi väva.” 
19

  

 

Det pliktmedvetna och självuppoffrande temat återkommer i Anna-Greta Leijons självframställning 

genom gestaltningen av en episod på Karolinska sjukhuset där Leijon ligger utarbetad och trött och 

snart ska föda sonen Kalle. Ändå, måste hon, i egenskap av invandrarminister, underteckna några 

papper. Genom episoden skapas en politiker som måste göra uppoffringar i sitt privatliv och som till 

och med är beredd att riskera sin hälsa för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt.   

 

Jag skall fylla 37 år och det är tio år sedan jag sist fick barn och jag är dödstrött. Hela 

våren har jag dragits med en envis förkylning men eftersom barnledigheten väntar har jag 

inte tyckt mig kunna dämpa arbetstakten. Röker gör jag som vanligt för mycket. Den 1 

juni skulle jag vara på departementet för att skriva under beslut om utvisningar, 

förpassningar och glädjebesked till dem som ska få stanna i landet. Min namnteckning 

fordras på hundratalet papper, och dröjsmål med undertecknandet leder till problem för 

många enskilda. Men barnet är på väg och det är BB som gäller. Det går trögt med 

värkarna. Jag är så trött. Mellan värkarna skriver jag i alla fall under besluten, eftersom 

departementets vaktmästare har kommit upp på Karolinskas förlossningsavdelning med 

alla pärmarna.
20

  

 

Plikttemat blir också tydligt i följande episod i Kjell-Olof Feldts självframställning. På ett liknande 

sätt som hos Leijon definierar Feldt en självuppoffrande och plikttrogen politikeridentitet genom att 

visa på hur det politiska uppdraget gör intrång på privatlivet. Feldt framställer hur han beordras av 

Gunnar Sträng att komma in på finansdepartementet på nyårsafton för att göra några korrigeringar i 

budgetpropositionen.  
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Något hade hänt som gjorde det nödvändigt att ändra vissa skrivningar i 

budgetpropositionen. Och det måste ske denna kväll. Att det var bråttom förstod jag – 

propositionen skulle lämnas till riksdagen den 10 januari. Jag försökte förklara att också 

jag hade bråttom eftersom vi bjudit hem en hel del vänner och bekanta för att fira nyår 

tillsammans. Våra överläggningar drog emellertid ut på tiden […]Vid åttatiden upplyste 

jag honom om att mina gäster nu anlänt men det berörde honom inte alls. Jag tror att jag 

inte kom därifrån förrän den antika klockan i hans arbetsrum slagit elva. I varje fall nådde  

jag hemmet ganska precis för att kunna delta i skålandet för det nya året.
21  

 

Pragmatismen förefaller också vara ett återkommande tema i de socialdemokratiska memoarerna. 

Ett exempel är när Ernst Wigforss i sin självframställning redogör för hur han resonerade i samband 

med förberedelsen av 1933 års krisbudget. Wigforss hade klart för sig att det krävdes en expansiv 

budget för att stimulera ekonomin och på så sätt komma tillrätta med arbetslösheten. Samtidigt insåg 

han att det fanns djupt rotade föreställningar i den frågan hos oppositionen som han måste ta hänsyn 

till. Därför valde han att uppvisa en närmast överdriven sparsamhet i den ordinarie budgeten som ett 

sätt att blidka meningsmotståndarna och samtidigt få igenom ett stort program för offentliga arbeten 

med hjälp av lånade pengar.  

Wigforss framställer med all tydlighet en pragmatisk politikeridentitet, en politiker som vet vad han 

vill men som är beredd att kompromissa och anpassa sig efter rådande omständigheter för att kunna 

genomföra sin politik. När Wigforss ska redogöra för sina tankar vid det aktuella tillfället refererar han 

till ett brev som han skrev till sin bror: 

 

”… några egentliga överraskningar har inte de första preliminära beräkningarna medfört, 

och metoden att balansera det hela har jag ju funderat åtskilligt över förut. Jag är rädd att 

många kommer att jämra sej över den hänsynslösa sparsamheten lika som de nu gorma 

över slöseriet. Ska man våga sej på ett stort program för offentliga arbeten, där pengarna 

lånas, får budgeten i övrigt göras bombfast mot kritik och panik.”
22  

 

Ett annat exempel på det pragmatiska temat är när Carl Lidbom resonerar kring 

löntagarfondsfrågan i sin självframställning. Lidbom skapar en kompromissinriktad politiker som 

undviker konfrontation och istället söker dialog med olika grupper i samhället. Även om 

socialdemokraterna har majoritetsställning och kan driva igenom löntagarfonderna på egen hand, kan 

det vara skadligt för samhället på sikt, menar han. 

 

Motståndarnas halsstarrighet kan socialdemokraterna inte göra mycket åt. Men när 

socialdemokratin själv sitter i majoritetsställning då har vi all anledning att besinna vårt 
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ansvar. Att ta ett beslut i fondfrågan med smalast möjliga majoritet i riksdagen kan vara 

ett säkert sätt att hålla liv i konfrontations- och blockpolitiken. 
23  

 

I Göran Perssons självframställning blir det pragmatiska temat inte minst tydligt när han berättar 

om förhandlingarna om en krisuppgörelse med Centerpartiet 1995. Här framställs en politiker som gör 

allt för att nå resultat och är beredd att kompromissa under en tid när den svenska ekonomin är i 

gungning. Persson konstruerar en politiker som är beredd att göra vissa avsteg från den 

socialdemokratiska ideologin för att uppnå ett högre syfte, nämligen att rädda ekonomin och välfärden 

på sikt. 

   

… Det var nu som vi kom överens om att sänka matmomsen till 12 procent. Vi beslöt 

även att sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna från 80 procent till 75 procent. 

Dessutom kom vi överens om ett nytt kommunalt skatteutjämningssystem, införde ett 

utgiftstak för statsbudgeten plus en andra större och mindre åtgärder […] För en 

socialdemokrat är det ohyggligt smärtsamt att sänka ersättningsnivåerna i 

socialförsäkringarna. Regeringen hade dock goda skäl för sitt beslut. Vi var ute efter att 

rädda någonting som var större än socialförsäkringarna, nämligen hela grunden för vårt 

välfärdssystem . 
24 

 

– Installationen 

Vidare finns en tendens att installationen, företrädesvis i riksdag eller regering, skildras på ett 

högtidligt och dramatiskt sätt. Axel Gjöres beskrivning av hur det gick till när han blev 

folkhushållningsminister under andra världskriget anknyter också till ett möjligt plikttema. 

Självframställningen belyser tvivel på den egna förmågan och oro inför det svåra uppdraget, men till 

slut inser Gjöres att han måste göra sin plikt och anta utmaningen. Det är som om pliktmedvetandet 

och lojaliteten fördjupas i politikeridentiteten genom att Gjöres också framställer sitt eget tvivel. 

 

En februaridag 1941 fick jag bud att inställa mig hos statsministern. Medan jag gick upp 

för den snöluddiga Storkyrkobrinken undrade jag vad han ville. Att det måste vara något 

om priskontrollen var självklart, och jag gjorde ett snabbt tankesvep genom de aktuella 

svårigheterna. Men så var det nu inte. Han talade om att Herman Eriksson skulle lämna 

folkhushållningsdepartementet och gå till handelsdepartementet. ”Nu vill jag att du ska 

bli folkhushållningsminister.” ”Det är ett svårt jobb”, sa jag. ”Det är just därför du ska ta 

det.” Samtalet var kort och betänketiden snäv. Jag gick ifrån honom omtumlad. Under ett 

par dar ältade jag för och emot eller riktigare sagt tvärtom. Folkhushållningsminister, en 
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uppgift att spricka på. Men fegt att dra sig undan och det vägde tyngre än allt annat. 

Hellre misslyckas än att inte våga.
25

 

 

Ett annat exempel kan hämtas från Ingvar Carlssons självframställning när han beskriver hur Olof 

Palme på Tage Erlanders uppdrag ringer på sensommaren 1958 och frågar om han vill bli politisk 

sekreterare. Installationen beskrivs på ett dramatiskt och högtidligt sätt och definierar 

politikeridentiteten på en rad olika sätt. Dels genom att uttrycka beundran inför partikollegorna Olof 

Palme och Tage Erlander. Dels genom avsnittet om mamman som är ensamstående textilarbeterska i 

Borås. Mamman, som har slitit i hela sitt liv långt från maktens centrum, vågar inte uttrycka någon 

glädje, utan blir istället orolig för att sonen inte ska klara uppdraget.  

Högtidligheten, glädjen och respekten inför det nya uppdraget i partiet handlar också om en 

klassresa och Carlsson konstruerar en politiker som inte har glömt var han kommer ifrån. 

Självframställningen är, för att använda Melbergs begrepp, både representativ och unik, på det sättet 

att Carlssons bakgrund är representativ för det kollektiv han företräder som politiker. 

 

Känslorna svindlade inför möjligheten att få arbeta tillsammans med Olof Palme för Tage 

Erlander. På kvällen ringde jag stolt till min mamma i Borås. Drygt tio år tidigare hade 

hon blivit änka, då min far utan förvarning dött i en hjärtinfarkt. På en mager lön som 

textilarbeterska såg hon till att min äldre bror och jag kunde fortsätta vår utbildning. Hon 

frågade: ”Klarar du av ett sådant arbete?” ”Jag tror det”, svarade jag. ”Ja, i så fall”, blev 

hennes kommentar. 
26

 

 

Den högtidliga dimensionen av installationen blir tydlig när Pär Nuder beskriver hur han ledsagas 

till finansdepartementet i oktober 2004. Strax lämnas han alldeles ensam i ”det offentliga Sveriges 

kraftcentrum”. Scenen skapar en politiker med stora maktbefogenheter men som samtidigt har ett stort 

ansvar på sina axlar. Det är som om scenen också vill meddela oss att politikern, trots 

pliktmedvetandet och disciplinen, även är människa med olika tillkortakommanden. Detta bidrar i sin 

tur till att fördjupa allvaret och tyngden i installationsscenen.  

 

Så blev söndag måndag, den första dagen som finansminister. Enligt traditionen skall nya 

statsråd ledsagas av en chefstjänsteman till sina respektive departement och där tas emot 

av personalen. Vi, de nyutnämnda statsråden, samlades i gästmatsalarna i Rosenbad och 

fick var sin ciceron till den nya grottekvarnen. Finansdepartementets expeditionschef 

Lilian Wiklund slöt upp vid min sida. Hon skulle göra mig sällskap den korta 

promenaden från Rosenbad till finansdepartementet på Drottninggatan 21. Det pirrade 

lite i magen. Vad väntade egentligen? Med bestämda steg lotsade Lilian mig till kvarteret 
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Björnen där finansdepartementet, det offentliga Sveriges kraftcentrum, finns. Hon visade 

mig till mitt tjänsterum. Men så med ens var hon försvunnen. Jag var alldeles ensam.
27

 

 

– Identifikation med partikolleger 

Politikeridentiteten definieras ofta genom förebilder i det egna partiet. Kritik mot partikamrater är 

sällsynt. Man är socialdemokrat först och främst, att kritisera någon del av socialdemokratin är att 

kritisera sig själv, man är med andra ord lojal mot rörelsen. Den här tendensen blir inte minst tydlig i 

Sten Anderssons självframställning då han ska beskriva relationen till partikollegan Kjell-Olof Feldt. 

Andersson nekar inte till att det varit frostigt genom åren – han har exempelvis varit kritisk mot Feldts 

förslag om privatiseringar på det sociala området – men när han blickar tillbaka på sin politiska 

gärning är det något som får honom att bli försonlig och lyfta fram positiva sidor hos Feldt. Det är som 

om den gamle partisekreteraren Andersson tar över och formulerar självframställningen. 

 

Han var tveklöst en ovärderlig tillgång för partiet gentemot allmänhet och väljare. 

Liksom i debatterna med motståndarna. Intelligent, kunnig, klartänkt och slagfärdig och 

med så många blottade svagheter, snapsen, snuset och svordomarna, att han fick en 

folklig framtoning […] Trots hans många obehärskade och ilskna utbrott betraktar jag 

Kjell-Olof Feldt som en varm, vänlig och ömsint människa, vilket han då och då visade 

genom att efter hårda duster försöka stryka ett streck över det som varit. Även med risk 

att han tar illa upp törs jag påstå att vi i en del avseenden är ganska lika. Så till exempel 

är vi ganska känslosamma. Jag minns med glädje och uppskattning den anonyme, 

rundmagade tomte som plötsligt dök upp på socialdepartementets jul- och segerfest efter 

den första budgetbataljen och delade ut julklappar. Själv fick jag en svångrem, vill jag 

minnas. Tomten visade sig vara Kjell-Olof Feldt, som bättrat på den redan tidigare, av 

mycket mat och dryck, rundnätta figuren med en stor kudde. Han både såg ut och 

uppträdde som en snäll tomte. Det var en försoningsgest jag gillade.
28

 

 

I Fredrik Ströms självframställning får identifikationen med Zeth Höglund en avgörande betydelse. 

De förenas i tron på revolutionen, delar intresset för läsning, och är överens om att liberalismen spelat 

ut sin roll och att tiden är kommen för socialismen. Det framgår även att båda två ser upp till den egna 

rörelsens giganter August Palm, Hjalmar Branting och Bengt Lidforss.  

 

När jag hörde, att Zeth Höglund liksom jag älskade franska revolutionen, så förutsåg jag, 

att vi måste bli stridskamrater för livet. Ty intet kan så binda två unga män samman som 

kärlek till samma historiska idé, här revolutionen. […] Redan första dagen Z. och jag 

råkades, måste vi språka ut. Sedan vi följt Ljungdahl hem och hans väninna, en gammal 

torgfru, druckit te och hört honom citera Brand och Hinke i hart när outsinliga floder, 
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gick Z. och jag hem till mitt lokus, där polisfrun bjöd på kaffe. Men när Z. fick se min 

stora boklår, glömde han kaffet och kastade sig över böckerna. Sen satt han halva natten 

och läste vad jag ägde av litteratur, som han ej tidigare läst, om de franska, engelska och 

ungerska revolutionerna. Vi kom slutligen överens om, att liberalismen låg i själatåget, 

att den nya revolutionen måste bli en arbetarnas sociala revolution, att August Palm, 

Hjalmar Branting och Bengt Lidforss var den nya revolutionens ledare i vårt land.
29

  

 

I Mona Sahlins självframställning framträder partiledaren Olof Palme nästan som en popidol. Det 

sätt på vilket hon beskriver sin beundran inför den kontroversiella partiledaren, inte minst hans 

internationella engagemang, definierar hennes egen politikeridentitet inom den socialdemokratiska 

rörelsen. Det är en politikeridentitet där den internationella solidariteten är viktig. Samtidigt skapas en 

politikeridentitet som inte bara handlar om plikt utan också om drömmar och förhoppningar och behov 

av bekräftelse. 

 

Och förälskelsen i Olof Palme fanns där hela tiden. Han inspirerade och lyfte hela tiden 

lusten till politiken. Vi citerade hans tal, njöt av hans debatter och upptäckte genom 

honom, världen utanför våra egna gränser hela tiden nya saker som krävde vår 

uppmärksamhet och solidaritet. För mig och för min generation var Sverige på något sätt 

färdigt. Olof Palme tog oss med på en spännande resa ut i världen, och vi följde villigt 

med. När Olof Palme lade märke till mig och talade till mig, kunde jag flyga av lycka i 

dagar. Det kunde vara att han kommenterade en artikel jag skrivit, ett inlägg på 

riksdagsgruppen och att han brydde sig så mycket att han skrev en uppmuntringslapp 

efter mitt första tal i riksdagen. Eller det kunde vara en personlig komplimang ...
30

 

 

Olof Palme lyser däremot med sin frånvaro när Göran Persson skapar sig själv som en pragmatisk 

politiker. Persson uttrycker istället beundran för en äldre socialdemokratisk generation – Per Albin 

Hansson och Gunnar Sträng. Särskilt sistnämnde finansministern förefaller vara en viktig förebild för 

Persson. 

 

Jag har aldrig dolt min beundran för Gunnar Sträng. Jag älskade att höra honom tala, 

imponerades av hans breda kunskaper. Jag förvånades över hans förmåga att komma 

igen, full av kraft. Sträng var en fantastisk politiker. Jag minns sista gången han som 

finansminister talade i Katrineholm. Det var i juni 1975. Mötet hölls i Stadsparken. 3000 

personer lyssnade andäktigt till Strängs ekonomisk-politiska utläggning och själv gjorde 

jag mitt första stora offentliga framträdande som ordförande i arbetarkommunen. Kvällen 

till ära hade jag köpt ny kostym. Jag passade på att när jag hälsade välkommen hålla ett 
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litet tal där jag slutade med att säga: ”Nu börjar valrörelsen i Katrineholm! Välkommen 

Gunnar Sträng!”
31

 

 

– Autentisk berättarstruktur 

Ytterligare ett utmärkande drag för de socialdemokratiska memoarerna är den autentiska 

berättarstrukturen. Olika dokument, faksimiler, fotografier, artiklar, brev och dagböcker används för 

att underbygga och stödja självframställningen. Möjligen kan den här tendensen sammankopplas med 

att själva skrivandet av memoarerna är en förlängning av det politiska arbetet, och att det ingår i 

politikerrollen att underbygga resonemang genom olika slags dokument. I det här fallet definieras 

alltså politikeridentiteten delvis genom själva arbetsmetoden.  

I Thage G. Petersons självframställning framgår exempelvis att han genom åren samlat en källare 

full med mappar och pärmar som han nu kan använda när han skriver sina memoarer. Det förstärker en 

plikttrogen, dedikerad och noggrann politikeridentitet och det förstärker också intrycket av att själva 

memoarförfattandet är en förlängning av politikerrollen. 

 

Jag lämnade regeringen den 6 oktober 1998. Dagen efter började jag att skriva. I källaren 

hemma i Nacka väntade cirka 2700 plastmappar och ett hundratal A4-pärmar på att ”bli 

hörda”. Jag har likt en ekorre samlat på faktaunderlag från händelser som jag varit med 

om och ärenden som jag har handlagt. Och antecknat och antecknat! Sedan slutet av 

1950-talet har jag haft för vana att kombinera samtal – även telefonsamtal – med penna 

och anteckningsblock. På cykelturerna på Gotland har jag varit utrustad med samma 

arbetsredskap. Detta har även gällt nattduksbordet. Men från nyåret 1999 har jag upphört 

med antecknandet och skriver inte längre någon dagbok!
32

 

 

För att visa på genomslaget hos den anti-nazistiska tidningen Trots Allt! publicerar redaktören Ture 

Nerman faksimiler med notiser från National Zeitung (12/11, 1939) och Nord-Berliner Tagespost (8/1, 

1940) i sina memoarer.
33

 Förutom att den autentiska berättarstrukturen alltså visar på att 

självframställningen är en förlängning av politikerrollen kan sägas att Nerman i det här specifika fallet 

definierar en politikeridentitet med civil kurage och med internationell betydelse.  

I samband med att Karl Kilbom i sin självframställning redogör för kampen mellan höger- och 

vänsterfalanger i de socialdemokratiska partierna runt om i Europa – och förklarar varför han anslutit 

sig till den senare falangen när socialdemokratin valt att stödja regeringar som är ansvariga för krig – 

refererar han till en resolution som antagits på Internationalens kongress 1904. I likhet med Nerman 

skapar Kilbom en politikeridentitet som står upp för sina ideal och går sina egna vägar. Samtidigt 
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konstrueras en politiker som argumenterar för sina val sakligt och seriöst genom att referera till 

officiella beslut och mötesprotokoll. 

 

… Socialdemokratin kan icke eftersträva andel i regeringsmakten inom det borgerliga 

samhället. Den fördömer varje strävande att närma oss till borgerliga partier – av vad slag 

de vara må – samt ålägger slutligen de socialdemokratiska riksdagsgrupperna att, allt 

eftersom deras makt ökas, använda denna till upplysning om socialdemokratins mål – 

”predika socialism från riksdagstribunalen”- till att tillvarata arbetarklassens intressen, 

utvidga friheten och skapa lika rättigheter för alla samt till att ännu mer energiskt än förut 

bekämpa militarismen.
 34

 

 

Som ett sätt att intyga sin oskuld i den så kallade Toblerone-skandalen publicerar Mona Sahlin ett 

utdrag ur advokaternas skrivelser till riksåklagaren i slutet av sin självframställning. Det framgår av 

dokumenten att advokaterna anser att Sahlin inte gjort sig skyldig till något brott. Uppenbarligen 

tycker Sahlin att dessa dokument talar för sig själva. 

 

… Ifråga om användningen av korten är det enligt vår mening uppenbart att Mona Sahlin 

inte saknat befogenhet att använda sitt i eget namn utställda betalkort för de privata inköp 

hon har gjort. Den självklara omständigheten att kortet i första hand var avsett för 

tjänstebruk medför inte att det var förbjudet att använda det för privata inköp under 

förutsättning att redovisning skedde på ett sådant sätt att statens rätt var tryggad. Under 

alla förhållanden har Mona Sahlin inte känt till reglerna och har därmed inte haft uppsåt 

att missbruka sitt betalkort …
35

 

 

En annan aspekt på den autentiska berättarstrukturen kan hittas hos Ernst Wigforss. I början av del 

1 av sina memoarer har Wigforss angivit datum då han skrivit ned de olika avsnitten. På det här sättet 

kan sägas att han fixerar utsiktspunkten – som enligt Pascal är avgörande för självframställningen – 

från vilken han betraktar sitt liv. Man kan också, med Melbergs ord, säga att han beskriver relationen 

mellan det skrivande jag och det skrivna jaget. I ett förord förklarar Wigforss omständigheterna som 

gjort att dateringarna finns utskrivna i texten.  

 

Första avdelningen i denna berättelse kräver ett par ord till förklaring. Den kom till under 

några sommarveckor i Strassbourg, där Europarådet hade sitt första möte 1949. 

Nedteckningarna gjordes allteftersom minnena dök upp. Det ena kallade fram det andra, 

utan mycke samband med tidsföljden i upplevelserna. Styckena har fått stå kvar som de 

skrevs ner. Till och med dateringarna bibehållna. […] Stockholm i april 1950.
36
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– Uppbrottet 

Vidare skildras ofta uppbrottet från politiken i form av en slags epilog. Inte sällan kombineras en 

detaljrik och scenisk beskrivning av själva uppbrottet med reflexioner som går både bakåt och framåt i 

tiden, och som rör både den egna rollen och politiken i stort. Ibland framkommer också en metanivå 

då memoarförfattaren betraktar den egna självframställningen.  

Epilogens funktion kan sägas vara att på olika sätt skapa högtidlighet kring politiken och 

politikergärningen och att göra in- och utzoomningar från den lilla berättelsen till den stora berättelsen. 

Epilogen resonerar kring frågan vilken relation den enskilda politikern har haft till socialdemokratin 

och politiken i stort. Metanivåns funktion är att skapa högtidlighet kring självframställningen, vilken 

som sagt kan ses som en förlängning av politikerrollen, samt att sätta perspektiv på den egna 

berättelsen genom att referera till en stor berättelse. 

Sista kapitlet i Eva Franchells självframställning är ett illustrerande exempel. Epilogen börjar med 

att Franchell stiger ut ur berättelsen och ger ett metaperspektiv på självframställningen. Hon tittar ut 

genom fönstret i rummet där hon suttit och skrivit en hel vinter. Dottern kommer hem från skolan 

vilket får henne att blicka bakåt och sätta sina egna erfarenheter av omvälvande samhällsförändringar 

och politiskt engagemang i relation till sin dotter, som föddes strax efter Sovjetunionens fall. 

Metaperspektivet fortsätter genom att hon resonerar kring svårigheterna att sammanfatta den 

händelserika tid som hon genomlevt som politiker.  

Franchell definierar följaktligen en politiker som arbetat hårt med självframställningen, och som 

upplever det som en befrielse när det politiska livet äntligen finns samlat i ett usb-minne. Det 

slitsamma och uppoffrande arbetet med självframställningen stärker bilden att memoarförfattandet ses 

som en plikt och är en förlängning av politikerrollen. 

 

Jag sitter hemma och skriver en hel vinter, nedanför mitt fönster seglar båtarna förbi. […] 

Framåt eftermiddagen brukar Saga komma hem och jag hör hur hon släpper ner 

skolväskan på hallgolvet. Hur hon springer upp för trappan, ropar hej och smäller igen 

flickrumsdörren. Sedan sätter hon på musiken. Saga föddes strax efter Sovjetunionens 

fall. Omvärlden förändrades under min mammaledighet. Saga var så liten när jag började 

på Miljödepartementet och Sverige gick till folkomröstning om EU. Hon har aldrig 

upplevt kalla kriget. När jag var i Sagas ålder samlades de vuxna framför den svartvita 

tv:n för att följa Kubakrisen, Pragvåren och Vietnamkriget, striderna mellan öst och väst 

utspelades vid olika fronter. Det var alltid en kris någonstans som de vuxna följde med 

spänning och oro. Några år senare tog jag själv ställning och gick i min första 

Vietnamdemonstration. Det var enkelt att växa upp i ett neutralt land där vi alltid kunde 

ta ställning mot förtryck någon annanstans, i juntans Grekland, i fascismens Spanien, i 

Chile och Argentina. I Vietnam, Laos och Kambodja. När muren föll blev 

sammanhangen mycket svårare att förstå. […] Hur skulle jag kunna sammanfatta den 

hisnande tid jag upplevt? Jag har grubblat över det i många år. […] Till slut satte jag mig 
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bara ner och skrev min historia så som jag uppfattar den. Jag skrev den för att förstå vad 

jag gått igenom. Nu sätter jag punkt. Jag tänker inte komma med några råd till nya 

politiska generationer. Det är inte min sak att sätta upp regler för hur politiker ska bete 

sig. Nej, det är inte min sak längre. Mitt politiska äventyr ryms numera i ett usb-minne.
37

 

 

Även avslutningen i Sten Anderssons självframställning gestaltar en högtidlig uppbrottsscen som 

innehåller en hel del reflexioner. I samband med uppbrottet funderar han dels över sin egen bana inom 

politiken, dels vilken roll socialdemokratin har spelat och kan spela i framtiden. Uppbrottsscenen 

beskriver en politiker som blivit än mer trosviss om att det egna partiet kan spela en avgörande roll i 

politiken. Andersson framställer alltså ett färdigt själv och en stabil politisk identitet över tid. Den lilla 

berättelsen, som nu har kommit till vägs ände, refererar till en stor berättelse, som började för länge 

och som kommer att fortsätta länge än.  

 

Jag har ett långt liv i politikens centrum bakom mig. Det har varat i mer än 40 år, från 

anställningen som ombudsman i Stockholms arbetarekommun 1953 till partikongressen 

hösten 1993. […] Vad har livet lärt mig? Håller våra idéer och värderingar för de krav 

framtiden ställer? Eller har de, som Bildt gör gällande, tjänat ut? Hör de det förflutna, inte 

framtiden, till? Mitt svar, byggt på erfarenheter här hemma och ute i världen, är att aldrig 

någonsin, inte ens i arbetarrörelsens genombrottsår, har det varit angelägnare än idag att 

den demokratiska socialismens idéer och värderingar ligger till grund för samhällsbygget 

antingen det gäller Sverige eller världssamfundet. Inte ens i min rödaste ungdom var jag 

så övertygad demokratisk socialist som jag är idag. Och jag är det på stark 

erfarenhetsgrund. Om inte arbetarrörelsens idéer om solidaritet och alla människors lika 

värde får sätta sin prägel på samhälls- och världsutvecklingen, är mänskligheten dömd till 

undergång!
38

 

 

I Mona Sahlins självframställning handlar det om ett tillfälligt uppbrott, eller time-out som hon 

uttrycker det själv, efter kontokortsskandalen. Hon skriver att hon haft en kärleksrelation med partiet, 

som nu börjat knaka, och hon upplever det som en befrielse att lämna sin plats i riksdagen och ta en 

paus från politiken. Den inre kamp och det tvivel som gestaltas i epilogen bidrar till att fördjupa bilden 

av en plikttrogen och målmedveten politiker, som trots motgångar, har svårt att helt slita sig loss från 

politikerrollen. Sahlin framställer en politiker som drivs både av plikt och passion. 

 

Jag lämnar min riksdagsplats veckan efter partikongressen 1996. Och känner mig fri. När 

jag åker in till riksdagen med brevet om att jag avsäger mig min plats i riksdagen i 

handväskan, spelar radion ”Oh, freedom”! Vad jag skall göra i framtiden vet jag inte. Jag 

har fått betala ett mycket högt pris för mycket lite … Men jag känner mig konstigt nog 
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starkare än på mycket länge. Politiken kommer att vara en del av mitt liv vad jag än gör 

och jag har så mycket att tacka för under alla dessa tjugotre år jag jobbat för partiet. Men 

livet innehåller mer. Politiken lever inuti mig idag, inte bara som ett måste eller ett 

uppdrag. Och medierna finns inte i farstun varje dag. Min bror sa att jag har haft en 

kärleksrelation med partiet. När förhållandet började knaka så kämpade jag för att hålla 

kärleken vid liv. Så gör man. Men efter ett tag släpper man taget. Kanske det går att 

återuppta relationen längre fram. Men det känns inte lika viktigt idag.
39

 

 

Sista kapitlet i August Sävströms självframställning heter ”Till Sveriges ungdom” och här 

beskriver författaren först i breda penseldrag arbetarrörelsens framsteg under 1900-talet och riktar 

sedan en uppmaning till ungdomen att fortsätta kampen. Förutom att uppbrottsscenen bidrar till att 

skapa en högtidlighet kring politikeruppdraget och refererar till en stor berättelse kan sägas att 

Sävström konstruerar en lite gammaldags trosviss och förnumstig politiker, som sitter med facit och 

vill ge råd till en ny generation. 

  

Berättelsen om de svenska arbetarnas kamp för befrielse från nöd och fattigdom, 

bestående av orättvisor och eländig undanskymd tillvaro är en märklig historia. Det var 

först liberalismen, som banade väg för kraven på ökad rättvisa. Men det var 

arbetarrörelsen, som allt efter industrialismens fortskridande väckte arbetarna och 

småfolket till uppror mot löneslaveri och politisk myndighet […] Då jag nu står inför 70-

årsdagen vill jag rikta en maning till vårt lands ungdom att se till att de bärande ideal, 

som vi under vår generation kämpat för, icke spolieras. Ungdomen skall först och främst 

känna den frihet, som bör tillförsäkras varje svensk medborgare. Men den skall också 

skapa nya möjligheter. Vårt moderna samhälle behöver ungdomens hjälp för bevarande 

av en sund och lycklig utveckling. 
40

 

 

Uppbrottsscenen i Thage G. Petersons självframställning påminner om Sävströms på det sättet att 

han för en dialog med den nya generationen. I Petersons fall blir det mera konkret i form av 

gestaltning av ett möte med ett par ungdomar på ett kafé i Gamla Stan i Stockholm. Samtidigt som han 

samlar tankarna och blickar tillbaka på sin gärning och förbereder sig för att skriva sina memoarer ska 

han strax sätta sig på det tåg som både leder hem och på ett symboliskt plan leder ut ur politiken. 

Uppbrottsscenen präglas av högtidlighet och uppvisar en politiker som tagit sitt uppdrag på yttersta 

allvar och som även förefaller anse att det är en plikt att nedteckna sina memoarer. Förutom att 

uppbrottet konstruerar en pliktmedveten och målmedveten politiker ger mötet med ungdomarna 

ytterligare en dimension. Här skapas en nyfiken, iakttagande och sensibel politiker som oroar sig inför 

framtiden. Det är tänkbart att det känslosamma uppbrottet bidrar till en ökad sensibilitet.   
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Den 1 mars 1971 steg jag över tröskeln till statsrådsberedningen. På eftermiddagen den 6 

oktober 1998, tjugosju år senare, när jag lämnar statsrådsberedningen och 

regeringskansliet, är jag fortfarande statsråd. Men imorgon, när jag åker in till riksdagen 

för att från riksdagens åhörarläktare lyssna till statsministerns regeringsförklaring och den 

nya regeringens sammansättning, är jag inte längre medlem av regeringen. […] Jag vill 

inte åka direkt hem. Jag känner att jag vill ha en anhalt på vägen någonstans. Jag tar sikte 

på Stortorget i Gamla stan. Där ligger ett av mina stamfik. Litet eftertanke till en kopp 

kaffe är en bra idé. Jag bestämmer mig för att mina sedvanliga anteckningar på servetten 

idag ska få bli slutkapitlet i min memoarbok, som jag sedan länge bestämt mig för att 

börja skriva dagen efter det att jag lämnat regeringen […] Vid kafébordet bredvid mig 

sitter ett par ungdomar i tjugoårsåldern. De talar oavbrutet i sina ”nallar”. Det är störande. 

Deras samtal är varken uppiggande eller intressanta. Men så plötsligt ser de att jag skriver 

på servetten. En av pojkarna river några sidor ur sitt skrivblock. Jag kan inte låta bli att 

fråga dem vad de är mest oroliga för i framtiden. Det är miljön! Så upptäcker de vem jag 

är. ”Du är Thage G Punkt, va?” Jag nickar. För att i nästa andetag chockas en aning. ”Vi 

tror inte på politik!” Men, herre Gud, det är ju mitt liv de talar om, tänker jag. ”Sverige 

har blivit hårdare att leva i”, säger de. ”En del skor sig på andras bekostnad.” 

Ungdomarna reser sig och säger ”Hej då” och går […] Nu när jag sitter på 

Saltsjöbadståget är det höst. Oktobers bladguld virvlar runt överallt. Jag stiger av tåget i 

Lillängen. Min resa i politiken är slut …
41

 

 

Metanivån kan dyka upp på andra platser än i uppbrottsscenen. Dess funktion är som sagt att skapa 

högtidlighet kring självframställningen, samt att sätta perspektiv på den egna berättelsen genom att 

ställa sig utanför den och eventuellt referera till en stor socialdemokratisk berättelse. I förordet till 

Zeth Höglunds memoarbok Revolutionernas år 1917-1921 funderar författaren över varför han skrivit 

boken. Han konstaterar att det viktigaste motivet är att arbetarungdomen ska förstå varifrån den 

kommer och vilka som kämpat för deras skull. I förordet konstrueras en politiker som är stolt att ingå i 

en stor berättelse som handlar om arbetarklassens frigörelse och som betraktar självframställningen 

som en förlängning av politikerrollen. 

 

Jag skriver inte blott för att roa mig själv och oroa andra, i krigarens lovliga avsikt. Jag 

skriver för att erinra om den heliga tro, den höga stridsmoral, den tapperhet, varmed en 

gången generation arbetare brutit marken för sin klass´ frigörelse. Jag vill ropa till den 

nutida arbetarungdomen: glöm icke ert ursprung, det blod varur ni kommit. Det är det 

innersta motivet till mina Minnen […] Det är ett stycke politisk historia, en del av mitt liv 

i svensk och internationell arbetarerörelse, en skildring av idékampen för demokratin och 

socialismen, ett bildergalleri av människor, som jag känt, älskat, lärt av, eller andra som 

jag föraktat och bekämpat, och mot denna bakgrund som ett ringa led i min egen insats. 
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Fienden är ännu icke besegrad. Därför är mina Minnen samtidigt stridsskrifter för 

framtida mål. Jag blygs icke att tillstå, att jag också eftersträvat den konstnärliga form, 

som ger sanningen ökat värde. Med sådana ledmotiv har jag skrivit mina memoarer i 

trohet mot den socialistiska tanken, till ära för döda vänner och i beundran för 

socialismens internationella gestalter.
42

  

 

Exemplet Tage Erlander  

Anledningen till att Tage Erlanders memoarer får tjäna som exempel är att det är ett ambitiöst verk 

som haft starkt genomslag och sannolikt influerat och påverkat många andra självframställningar. Som 

statsminister mellan 1946 och 1969 har Erlander spelat en central roll för socialdemokratins politiska 

projekt under 1900-talet. En viktig orsak är också att hans memoarer utgör ett tydligt och 

karakteristiskt exempel på den tendens som jag diskuterat – nämligen att memoarförfattaren på ett 

konsekvent sätt låter den politiska rollen genomsyra beskrivningen av sitt jag. 

I förordet till boken 1901-1939 redogör Tage Erlander för orsakerna till att han valt att skriva sina 

memoarer. Han förklarar att det viktigaste skälet är att ge medborgarna en inblick i beslutsprocessen 

och på det sättet stärka demokratin, vilket ansluter till tendensen att självframställningen är en 

förlängning av politikerrollen.  

 

Jag inbillar mig att avståndet mellan förtroendemän och väljare skulle minskas om en av 

dem som tillhört den inre cirkeln redovisade sina motiv för tal och handling. Den 

viktigaste uppgiften för mig är att beskriva mina politiska insatser så att beslutsprocessen 

belyses så noggrant som möjligt. 
43

 

 

Erlander anser att den socialdemokratiske kollegan Wigforss har skrivit det mest betydande 

politiska memoarverket. Av allt att döma är Wigforss en förebild för Erlander som memoarförfattare. 

 

Han gör inga sensationella avslöjanden. Det händelseförlopp som han skildrar är vi i stort 

sett förtrogna med. Men vad som skänker spänning är, att vi får följa en stor 

personlighets utveckling, en skarpsinnig hjärnas kamp för att få ett samlat grepp över den 

mängd intryck och händelser, som strömmar över honom. Han vägrar att passivt låta 

händelserna skölja över sig. Han vill ha en fast punkt, från vilken han kan rubba 

samhället och leda in utvecklingen i nya banor. Det är en enskild individs brottning med 

verkligheten, som leder honom fram till socialism. Många har haft liknande upplevelser. 

Ingen har gett en sådan skildring. 
44
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Erlanders memoarer syftar till att skildra ett liv i samhällets och arbetarrörelsens tjänst. I förordet 

resonerar författaren kring frågan om varför privatpersonen Erlander nästan helt lyser med sin frånvaro 

i memoarerna. Resonemanget tycks gå ut på att något djupare plan i hans person än det politiska inte 

existerar. 

Det är ett misstag att tro, att det som hos mig skulle kunna kallas en privat sfär av 

personligheten skulle uttrycka en mer sann eller riktig bild av mig själv, än den jag 

uttrycker i politiska termer. Det privata är inte liktydigt med en djupare dimension, på 

vilken den politiska sfären är grundad. Dessa sfärer är helt sammanförda. Jag utesluter 

inga vitala delar av min personlighet, om jag mest sysslar med mitt politiska tänkande 

och handlande. 
45

 

 

Erlander har som sagt en vetenskaplig attityd till arbetet med att sammanställa sina memoarer, 

vilket ansluter till tendensen med den autentiska berättarstrukturen. Han diskuterar 

minnesanteckningarnas tillförlitlighet, och problemen med att skildra politiska processer som han själv 

satt igång och varit ansvarig för på ett objektivt sätt. Det kan i sammanhanget nämnas att Erlander 

enligt honom själv gjort 4300 minnesanteckningar mellan åren 1945 och 1969.  

 

Redan urvalet är skevt och kan leda läsaren vilse. Men ännu större risker för 

objektiviteten är, att jag inte varit någon passiv åskådare till det jag skildrar. Jag var 

tvärtom aktiv. Jag sökte påverka händelseutvecklingen. Ibland var jag helt ansvarig för att 

det överhuvudtaget blev något att skildra. Jag kan alltså ha satt igång den orsakskedja 

som lett fram till en viss händelse. 
46

 

 

Lantarbetarkonflikten i Skåne 1923-24, när lantarbetare vräks från sina jobb och hem, utgör det 

avgörande krismomentet när Erlander skapar sig själv som politiker. Händelsen beskrivs som ett slags 

uppvaknande för studenten Erlander. Han väcks till insikt om att han måste ta sitt ansvar som 

medborgare och engagera sig politiskt för att på så sätt bekämpa orättvisorna.  

 

… lantarbetarekonflikten i Skåne visade upp en fattigdom i Sveriges rikaste landskap, 

som vi inte hade kunnat föreställa oss. Flera arbetsgivare lät vräka sina lantarbetare. 

Fattigdomen utställdes till allmänt beskådande. Vi behövde bara ta vår cykel och cykla ut 

fem minuters väg från Lund för att se, hur skräckslagna ungar sökte skydd hos 

förtvivlade mammor, medan länsman och polis bar ut deras möbler från det, som tidigare 

varit deras hem. 
47
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Erlander skapar sig själv som en i högsta grad pragmatisk politiker när han resonerar kring vilket 

parti som har störst förutsättningar att förändra samhället i grunden. 

 

Jag hade undan för undan kommit till den uppfattningen att det i Sverige endast fanns ett 

parti, som hade så god ledning att det med några utsikter till framgång kunde ge sig i kast 

med efterkrigstidens besvärligheter. Genom att jämföra Branting och Thorsson med vad 

de övriga politiska partierna kunde prestera av ledarämnen blev jag övertygad om att 

socialdemokratin var det enda partiet, som hade tillräckligt förnuft och viljekraft för att 

kunna komma tillrätta med människors bekymmer. 
48

  

 

När Erlander redogör för sin syn på kommunisterna kastas ytterligare ljus på den pragmatiska 

hållningen. Kommunisterna hotar att splittra arbetarrörelsen och därmed undergräva förutsättningarna 

för att genomföra sociala reformer.  

 

De svenska kommunisterna föreföll att ta alltför lätt på sin uppgift. De tycktes tro att man 

kunde ändra samhället genom att skärpa tonfallet i samhällskritiken. Så lätt går det inte. 

Vill man från grunden göra om samhället har man givit sig i kast med en uppgift så 

viktig, att den inte löses genom giftiga formuleringar.
49

  

 

Erlander skapar en politiker som betonar effektivitet och nytta. Det blir inte minst tydligt när han 

återger hur han i olika tidningsartiklar på 1920-talet argumenterade för att Sverige bör införa republik. 

 

En stark president av den amerikanska typen skulle ge styrka och stadga åt 

regeringsmakten samtidigt som den gav möjligheter för folket att i val uttala sitt gillande 

eller ogillande av regeringsmaktens utövande. För mig blev partiprogrammets krav på 

republik en aktualitet, vilket det inte varit förut.
50

 

 

När Erlander tillträder som statssekreterare på socialdepartementet framställs en stolt och glad 

politiker. Men här framkommer också tvivel på den egna förmågan, vilket förstärker högtidligheten 

och allvaret i installationsscenen. Erlander konstruerar en politiker med höga krav på sig själv att till 

varje pris uppfylla sina plikter. 

 

Naturligtvis var jag både stolt och glad, när jag flyttade in i statssekreterarens rum den 

1.1.1939. Jag hade nått en av administrationens topptjänster. Det betydde ökat inflytande. 

Men också ökat ansvar. Politiskt ansvar hade jag redan vant mig vid i Lund. Nu skulle jag 

också få ansvar för invecklade frågors formella handläggning. Jag skulle leda en icke 

                                                 
48

 Erlander, s. 95. 
49

 Ibid., s. 104. 
50

 Ibid., s. 115. 



 27 

oväsentlig del av den svenska byråkratin. Passade jag för det? Det var inte bara jag som 

tvekade. Jag var ytterst informell av mig. På gränsen till slarvighet. 
51

 

 

En sekvens som belyser den plikttrogna och disciplinerade sidan i politikeridentiteten är när 

Erlander ett år tidigare slutar röka i syfte att klara arbetsbördan som sakkunnig på socialdepartementet. 

 

Redan efter ett par månader insåg jag att jag inte skulle orka med mina arbetsuppgifter 

om jag fortsatte med en så hejdlös cigarrettkonsumtion som jag hade vant mig vid. Det 

var något av det klokaste jag gjort, när jag tredjedagjul 1937 tog farväl av rökningen. 

Svårt? Ja, jag vill inte bestrida att det fanns vissa besvärligheter. Men jag beslöt mig 

aldrig för mer än en dag i taget. 
52

 

 

Genom mötet med andra socialdemokrater förstärks den pragmatiska politikeridentiteten. Erlander 

återger exempelvis hur tagen han blev när han första gången hörde Gustav Möller tala i Akademiska 

föreningens stora sal i Lund: 

 

Jag var djupt imponerad, man kan rentav säga fascinerad av honom, när han skisserade 

vad det socialdemokratiska partiet skulle kunna göra i fråga om att förbättra folk-

pensioner, sjukförsäkringar, bostäder osv. om partiet fick tillräckligt med inflytande. 
53

 

 

Erlander definierar sig inte minst som politiker genom sitt förhållande till den socialdemokratiske 

ideologen Ernst Wigforss. Erlander skriver att Wigforss bidragit till en viktig ideologisk förnyelse av 

socialdemokratin. Idén om en provisorisk utopi, som handlar om att komma bort ifrån den spänning 

som existerade mellan partiets teoretiska åskådning och dess praktiska politik, kanske kan sägas bilda 

grund för Erlanders pragmatiska politikeridentitet. I 1944 års partiprogram sammanfattar Wigforss sin 

syn på hur den här spänningen mellan vision och realpolitik ska hanteras, skriver Erlander. 

 

Det gäller problemen kring vad det är som driver samhällsutvecklingen. Enligt Ernst 

Wigforss är det människorna själva, vägledda av sina ”provisoriska utopier”. Det lämnar 

ett väldigt ansvar, men ger också väldiga möjligheter. Arbetarrörelsen får aldrig fly in i 

föreställningar om ödesbestämda förlopp – vare sig vi menar att de är till gagn eller till 

skada för våra ideal. 
54
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Även relationen till Per Albin Hansson förstärker den pragmatiska politikeridentiteten. Erlander är 

imponerad av hur den socialdemokratiske kollegan och statsministern på samma gång kan vara radikal 

socialist och utpräglad samarbetsmänniska som lyckas hålla samman nationen under krigsåren. 

 

Vill han ta några mera väsentliga steg i riktning mot det socialistiska samhället, så måste 

han först ha rörelsen samlad. För att bereda marken för samling gick han gärna till strid. 

Han var ingen hållningslös opportunist, som för samförståndets skull var villig att offra 

principer. 1930-talet blev en träning för honom både när det gällde samverkan och strid. 

Det gjorde honom vuxen att bli svenska folkets obestridde ledare under världskrigsåren.
55

 

 

Med hjälp av politikerblicken framställer Erlander en uppväxt i ett skollärarhem med liberala 

värderingar. Uppväxten är med andra ord inte lika representativ som unik, för att använda Melbergs 

termer. Familjen var engagerad i nykterhets- och väckelserörelsen och i kampen för lika rösträtt. Men 

den tredje stora folkrörelsen, arbetarrörelsen, betraktades med misstro.    

 

Att frälsa själar, att skapa personligheter, kunde inte ske genom förändringar av 

samhället. Försökte man något så dåraktigt kunde inte resultatet bli annat än växande 

nöd, strejker och elände. Det är lätt att efteråt säga att denna samhällsåskådning var 

inkonsekvent. Det fanns ju inte någon mening i att ge folket bestämmanderätt över 

samhället, om den inte skulle användas för att förbättra levnadsvillkoren för 

människorna. Men för sekelskiftets liberaler tedde sig deras uppfattning som fast grundad 

på verkligheten.
56

 

 

När Erlander beskriver hur dagstidningsprenumerationen skiftade beroende på 

tidningarnas politiska åsikter ges samtidigt en bild av värderingarna som präglade 

barndomen.  

 

Svenska Morgonbladet var min fars livs- och husorgan. Han betraktade Karlstads-

Tidningen och Dagens Nyheter som djävulens speciella barn, i synnerhet sedan Dagens 

Nyheter avskaffat djävulen. Men när frikyrkorörelsens ledare, P.P Waldenström, tog 

Svenska Morgonbladet över till högern, hjälpte inga religiösa bindningar vid tidningen. 

Far upphörde under en för honom olycklig och rotlös tid att läsa den. Han försökte få 

surrogat för sin tidning i C.G. Ekmans Aftontidning, men blev inte nöjd, förrän han på 

nytt kunde känna igen sitt gamla Morgonblad. 
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Erlander har en tydlig strävan efter vetenskaplighet och autenticitet i sin självframställning. Han 

refererar och citerar ofta ur dagböcker, tidningsartiklar och andra dokument. Dessutom finns rikligt 

med fotografier och faksimiler. I samband med att Erlander redogör för en debatt om studenternas 

förhållande till socialismen som ägde rum i tidningen Arbetet 1927 väljer han att citera ur en artikel, 

som går ut på att socialdemokratin måste arbeta för att förändra samhället i grunden om man ska 

kunna locka ungdomen att engagera sig i partiet. 

 

Jag skrev den 10 augusti i Arbetet: ”För lundensarna torde det verka en smula 

överraskande att höra att socialismen f n seglar i motvind bland den akademiska 

ungdomen. Intrycket har ju nu närmast varit att lundaradikalismen vunnit terräng i hög 

grad de senaste åren. Att man däremot på åtskilliga håll inom den radikala studentvärlden 

har ställt sig kritisk till åtskilligt inom det socialdemokratiska partiet måste man nog ge 

Rickard Lindström rätt i.” 
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Någon dramatisk uppbrottsscen med metaperspektiv på den egna självframställningen står inte att 

finna i Erlanders memoarsvit. Kapitlet ”Reflexioner vid min avgång” i boken Sjuttiotal innehåller först 

och främst en tillbakablick som refererar till en stor berättelse om socialdemokratin. Erlander berättar 

om ett föredrag som han höll i samband med sin avgång och som blev ett slags bokslut.  

 

På hösten 1969 avgick jag äntligen som statsminister efter att ha innehaft posten i 23 år. 

Då hade jag suttit i regeringen i 25 år och arbetat i kanslihuset i mer än 32 år. När jag 

inbjöds att tala på Arbetarmässan i Norrköping den 1 november 1969 tyckte jag att jag 

borde göra ett försök till en kort sammanfattning av de 32 åren. Det blev mera aktuellt än 

jag föreställt mig när jag skrev talet. Mässans ordförande, min gamle vän Ville 

Andersson, hade i sin egenskap av ordförande i Vadstena Arbetarekommun lyckats få Per 

Albin Hansson till valrörelsen 1946. Per Albin hade vid detta besök till några vänner sagt 

sig vilja avgå av hälsoskäl inom en nära framtid och hade tippat mig till sin efterträdare. 

Efter detta kändes det som om jag uppfordrats att avge räkenskap för hur jag motsvarade 

Per Albins förväntningar. Riktigt passade talet inte in, men ett slags bokslut blev det.
59

 

 

Själva avsaknaden av en dramatisk uppbrottsscen kan möjligen bidra till att definiera 

politikeridentiteten. Erlander förefaller först och främst vilja använda sitt livsmaterial för att bidra till 

en stor berättelse om socialdemokratin. Det är som om landsfadern hellre än att skriva in en egen roll i 

den pjäs som heter socialdemokratin vill vara regissör eller manusförfattare till hela föreställningen. 

När han lämnar statsministerposten efter 23 år är det som om han fortsätter att vara i politikens 

centrum och känner ansvar för det egna partiets framtid. Erlander är exempelvis inte smickrad över 
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borgerlighetens hyllning vid sin avgång utan förhåller sig istället distanserat kritisk. Han menar att det 

ingår i ett politiskt spel för att försvåra för efterträdaren Olof Palme. 

 

Jag har inte ändrat mig, och det har inte heller de borgerliga kritikerna. De ville 

framställa mig så betydande att efterträdaren skulle få besvärligheter med min vålnad. 

Det var så de gjorde med mig när jag trädde till. Då frammanades alltid den store Per 

Albin, den lugne Per Albin, för att få en kontrast till den obetydlige och nervöse 

efterträdaren. Borgerligheten borde överge spekulationer av denna art. Avsikten är för 

genomskinlig. När det gäller Palme är alla försök att framställa honom som obetydlig 

dömda att misslyckas, sedan både den svenska och den utländska opinionen fått närmare 

kontakt med honom. 
60

 

 

Avslutande diskussion  

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur den politiska identiteten skapas i 

socialdemokratiska memoarer. Undersökningen har visat hur berättelserna hålls samman genom vissa 

karakteristiska teman och berättarstrukturella mönster.  

Skrivandet förefaller för det första vara en förlängning av politikerrollen. Ett tydligt exempel är att 

memoarförfattaren ofta betraktar barndomen med politikerblicken. Det förefaller som om barndomens 

funktion blir att tjäna som autentiskt stoff när socialdemokraten skapar sig själv. Kanske skulle man 

kunna tala om en in- och utzoomning mellan den lilla och stora berättelsen där författaren går in och 

plockar ett lämpligt avsnitt, som kan referera till en stor socialdemokratisk berättelse. Ett exempel på 

när Erlander använder politikerblicken på sin barndom är när han återger vilka tidningar som fadern 

prenumererade på i syfte att beskriva faderns liberala och kristna värderingar.  

Självframställningarna innehåller ofta ett avgörande krismoment – epifani eller omvändelse – då 

den politiska identiteten tar form. Det här pekar också mot att politikeridentiteten är ett färdigt själv, 

som i grunden behåller sin form under den politiska gärningen. Det faktum att momentet är ofta 

förekommande antyder att det refererar till en stor berättelse om socialdemokratin. Det avgörande 

momentet handlar i någon mening om att en liten berättelse upptas i en stor berättelse.  

Samtidigt är varje framställning av det här momentet unikt och definierar den enskilda 

politikeridentiteten. I Erlanders självframställning utgör lantarbetarkonflikten i Skåne 1923-24 ett 

avgörande moment då han väcks till insikt om att han måste engagera sig som medborgare för att 

bekämpa orättvisorna. Det faktum att han inte refererar till egna upplevelser av fattigdom och nöd ger 

en ledtråd om att hans bakgrund inte är representativ för det kollektiv han vill företräda.  

Två återkommande teman i självframställningarna är pragmatismen och plikten. Erlander skapar 

sig själv som en disciplinerad och plikttrogen politiker när han skriver att han slutar röka för att klara 
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arbetsbördan som sakkunnig på socialdepartementet. Samma självframställning innehåller många 

exempel på det pragmatiska temat. 

Det finns också en tendens att installationen, företrädesvis i riksdag eller regering, beskrivs på ett 

högtidligt och dramatiskt sätt. Ett exempel är när Erlander beskriver stoltheten och glädjen över att 

börja arbeta som statssekreterare på socialdepartementet. Samtidigt konstruerar han en politiker som 

tvivlar på den egna förmågan, vilket fördjupar högtidligheten och allvaret i scenen. 

Politikeridentiteten definieras ofta genom förebilder i det egna partiet. Kritik mot partikamrater är 

sällsynt, vilket visar på styrkan i identifikationen med det egna partiet. Erlander definierar sig själv 

som en pragmatisk politiker genom att framhålla Gustav Möller, Ernst Wigforss och Per Albin 

Hansson som förebilder. Det förefaller som om Wigforss idé om en provisorisk utopi bildar teoretisk 

grund för Erlanders pragmatiska politikeridentitet. 

Ett annat karakteristiskt drag är eftersträvandet av autenticitet, eller den autentiska 

berättarstrukturen. Dokument, faksimiler, fotografier, artiklar, brev och dagböcker används för att 

underbygga och stödja självframställningen. Möjligen kan det här sammankopplas med att 

självframställningen är en förlängning av politikerrollen. Erlander har en tydlig strävan efter 

autenticitet och vetenskaplighet i sin självframställning. Han refererar och citerar ofta ur dagböcker, 

tidningsartiklar och andra dokument och berättar i förordet att han gjort 4300 minnesanteckningar 

mellan åren 1945 och 1969. 

Uppbrottet från politiken skildras ofta i form av en slags epilog. Inte sällan kombineras en 

dramatisk beskrivning av själva uppbrottet med reflexioner som går både bakåt och framåt i tiden, och 

som refererar till en stor socialdemokratisk berättelse. Ibland förekommer också en metanivå då 

memoarförfattaren betraktar den egna självframställningen. Epilogens funktion är att skapa 

högtidlighet kring den egna gärningen och politiken och att göra in- och utzoomningar från den lilla 

berättelsen till den stora.  

Metanivåns funktion är att skapa högtidlighet kring självframställningen, vilken som sagt kan ses 

som en förlängning av politikerrollen, samt att sätta perspektiv på den egna berättelsen genom att 

referera till en stor berättelse. Erlanders självframställning avviker från det här mönstret. Men 

möjligen kan själva avsaknaden av en dramatisk uppbrottsscen bidra till att definiera 

politikeridentiteten. Intrycket är att Erlander först och främst vilja använda sitt livsmaterial för att 

bidra till en stor berättelse om socialdemokratin. Han vill inte framställa personliga eller privata 

grubblerier i samband med uppbrottet utan endast skildra vad det betyder för det socialdemokratiska 

partiet. 

Frånvaron av en dramatisk uppbrottsscen i Erlanders självframställning är också intressant genom 

att den visar på att min undersökning handlar just om tendenser och att enskilda verk kan avvika på 

olika sätt. Mitt syfte har inte varit att systematisera socialdemokratiska memoarer utan att analysera 

hur den politiska identiteten konstrueras, och ta reda på om det finns några karakteristiska 

berättarstrukturella mönster och teman som håller samman berättelserna.  



 32 

Huruvida socialdemokratiska memoarer kan betraktas som en egen genre beror till att börja med 

vad man sätter in i begreppet genre. För att ett verk ska sorteras in i en viss genre måste det inte dela 

exakt samma karakteristik som övriga verk i genren, enligt Alastair Fowler. Han menar att det inte är 

eftersträvansvärt att göra så exakta definitioner som möjligt, även om det kan vara lockande att 

försöka. Dessutom förändras genrer över tid, skriver han, och jämför den litterära genren vid en 

biologisk art eller släkt.  

Enligt Gérard Genette kan ett och samma verk tillhöra flera genrer samtidigt. Man skulle kunna 

tänka sig att memoarer eller självbiografier har en underavdelning som heter politiska memoarer, och 

möjligen ytterligare en underavdelning som heter socialdemokratiska memoarer. Men då inställer sig 

frågan: Vari ligger det socialdemokratiska i dessa memoarer som inte skulle finnas i andra politiska 

memoarer? Vilka moment och teman är specifika? Och på vilket plan? Det är svårt att tro de två 

karakteristiska teman som jag tagit upp, plikt och pragmatism, enbart skulle förekomma i 

socialdemokratiska memoarer. Även om jag exempelvis argumenterar för att krismomentet är ett 

viktigt element i självframställningarna, är det inte specifikt för just socialdemokratiska memoarer 

utan snarast, enligt Roy Pascal, ett generellt drag för den självbiografiska genren. Det förefaller som 

om socialdemokratiska memoarer delar sin karakteristik med många andra memoarer.  

Det som är intressant med det här materialet är att betrakta hur politiken och författarens politiska 

roll genomsyrar självframställningarna. Det finns kanske ingen specifik socialdemokratisk 

memoargenre, men jag har visat på att de strategier som används för att skapa en politisk identitet har 

vissa karakteristiska drag och att det går att koppla vissa specifika begrepp för att analysera den 

socialdemokratiska självframställningen. Det faktum att självframställningarna förefaller vara en 

förlängning av politikerrollen kan exempelvis kopplas ihop med Pascals resonemang om 

utsiktspunkten som en avgörande faktor när en identitet konstrueras i text.  

Relationen mellan det skrivandet jaget och det skrivna jaget, som är Melbergs sätt att beskriva 

retrospektionen, tydliggörs inte minst genom hur memoarförfattarna ofta betraktar barndomen med 

politikerblicken. Det skrivande jaget har inte i första hand ambitionen att gestalta ett skrivet jag. 

Istället handlar det ofta om att välja ut lämpligt avsnitt ur livsmaterialet som kan referera till en stor 

berättelse om socialdemokratin. Det har även varit fruktbart att koppla Melbergs begreppspar det 

färdiga självet och det ofärdiga självet till analysen. Politikeridentiteten i de socialdemokratiska 

memoarerna förefaller vara ett färdigt själv som i grunden behåller sin form under den politiska 

gärningen. 
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Sammanfattning 

Självframställning handlar om att konstruera identitet i text. Författaren använder olika strategier för 

att minnas och att konstruera sig själv och sitt själv i en berättande text. I den här uppsatsen har jag 

analyserat hur den politiska identiteten skapas i socialdemokratiska memoarer. Undersökningen har 

visat att berättelserna hålls samman av ett antal karakteristiska teman och berättarstrukturella mönster.  

För det första kan sägas att självframställningarna förefaller vara en förlängning av politikerrollen. 

Ett tydligt exempel på detta är hur barndomen betraktas med politikerblicken. Det skrivande jaget har 

inte i första hand ambitionen att gestalta ett skrivet jag, utan använder istället barndomens autentiska 

livsmaterial som en fond eller kuliss för att skapa en politisk identitet och referera till en stor berättelse 

om socialdemokratin. 

Självframställningarna innehåller ofta ett avgörande krismoment – epifani eller omvändelse – då 

politikeridentiteten tar form. Samtidigt som varje krismoment är unikt, och definierar den enskilda 

politikeridentiteten, refererar det till en stor berättelse om socialdemokratin. Själva förekomsten av ett 

sådant här moment pekar också mot att politikeridentiteten är ett färdigt själv, som i grunden behåller 

sin form under den politiska gärningen.  

Två återkommande teman i självframställningarna är pragmatismen och plikten. Ofta skildras 

installationen, företrädesvis i riskdagen eller regeringen, på ett dramatiskt och högtidligt sätt, vilket 

anknyter till plikttemat.  

Ett annat utmärkande drag är att politikeridentiteten definieras genom förebilder i det egna partiet. 

Kritik mot partikamrater är sällsynt. Man är socialdemokrat först och främst, kritik mot det egna 

partiet innebär också kritik mot sig själv.  

De socialdemokratiska memoarerna kännetecknas också av en autentisk berättarstruktur. Olika 

typer av dokument, fotografier och faksimiler används för att underbygga och stödja 

självframställningen, vilket möjligen kan kopplas samman med att memoarförfattandet är en 

förlängning av politikerrollen.  

Uppbrottet skildras inte sällan i form av en slags epilog. Förutom en dramatisk beskrivning av 

själva uppbrottet innehåller epilogen reflexioner som går både bakåt och framåt i tiden, och som 

refererar till en stor socialdemokratisk berättelse. Ibland förekommer också en metanivå då författaren 

betraktar sina egna memoarer. Epilogens funktion är att skapa högtidlighet kring den egna gärningen, 

och eventuellt även den egna självframställningen, och att referera till en stor berättelse om 

socialdemokratin. 

Det är svårt att argumentera för att ovan nämnda mönster och teman enbart skulle förekomma i 

socialdemokratiska memoarer. Även om undersökningen inte kunnat visa på att det här materialet 

utgör en egen genre har det varit intressant att betrakta hur politiken och författarens politiska roll 

genomsyrar självframställningarna.  
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