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Abstract 
Bolin, Jan, Party of a new Kind? The Creation of a Swedish Communist 
Party 1917-1933. 434 pp. Language: Swedish, with a summary in English. 
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This thesis studies the transformation of the left Social-Democratic Party 
of Sweden, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), into a Bolshe-
vised Communist party, thus representing a new kind of party. SSV was 
established in 1917 and transformed, as a result of this process, into the 
Swedish Communist Party, Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). The thesis 
is highlighting what this process entailed and why it came about. 

This transformation is analysed both from below, i.e. by placing the 
transformation in a national political context, and from within, by apply
ing an organisation-dynamic perspective to the development of the party. 

The thesis studies the fundamental ideas behind the left-wing socialist 
party, which were characterised by the resistance to the industrial capital
ist logic that leading left-wing socialists viewed as the great threat of the 
time. This was reflected in the actual structure of the party organisation, 
which was to be characterised by democracy. The expectations of success 
for the new party were however not met. Leading party representatives saw 
a growing political isolation as a result of the election defeats of 1917 and 
1920 and in the movement for solidarity with Finland's workers. The party 



thus initiated an institutionalisation process which undermined previous 
foundations, and in 1921, the party adopted the 21 organisational condi
tions of Comintern in an attempt to strengthen the party following yet 
another election defeat. 

The thesis characterises this transformation as a process of crystallisa
tion, in which the party took a "stricter" organisational form and became 
politically "clearer". The conditions of Comintern strengthened this 
process, but did not cause it. The party transformation was however not 
finished in 1921. During the course of the 1920s, the party representatives 
sought to create a party based on a cellular structure. Also these efforts met 
with a number of obstacles. The context in which the party was operating 
- non-revolutionary times with strong social democracy, popular move
ment traditions as well as a liberal parliamentary system - forced the party 
to perform a constant balancing-act between isolation and a diminished 
profile. 
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Till mödrar och fdder, Oskar och en vän 





...ett verkligt demokratiskt parti i detta ords sanna bemärkelse, ett demokratiskt parti som 

har klart för sig att en partibildningy som vill genomdriva demokratiska reformer i samhället 

i första hand måste genomföra en full och hel demokratisering inom sina egna led. 

Ernst Hage, SSV:s konstituerande kongress 19171 

Så stiger i kamp ur kaos en samlande ordning 

bildas en förtrupp, 

som river ur samhällsdjupen oanade krafter till striden. 

Växlande lycka ger klassernas krig, 

ty svår att finna och svår att vandra är vägen mot målet. 

Järnvilja och kraft behöves mera än nog, 

hos den, som skall orka till slutet. 

Mellan tusende bakhåll, 

mellan vankelmod\ feghet och förräderi, 

ibland genom kamp mot förblindade egna, 

går framtidens väg. 

Men även om hundrade gånger till jorden slagen, 

reser sig renare, fastare, starkare åter till kamp 

proletärernas förtrupp: 

P a r t i e t .  

Allan Wallenius, SKP:s kongress 19242 

Omgestaltningen av den gamla europeiska, parlamentariska, i verkligheten reformistiska och 

med revolutionär färg endast lätt överstrukna partitytpen till en ny partityp, till ett verkligt 

revolutionärt och verkligt kommunistiskt parti är en utomordentligt svår sak. /. ../Ett stilla 

och oförmärkt, tyst och långsamt med djupgående arbete på att i Europa och Amerika skapa 

äkta kommunistiska partier, äkta revolutionära avantgarden för proletariatet har börjat och 

detta arbete pågår. 

Vladimir Iljitj Lenin, 19223 

1. Protokoll fört vid Socialdemokratiska vänsterns konstituerande kongress i Stockholm 

13-16 maj 1917, Tryckeri-Aktiebolaget Fram, Stockholm 1917 (SSV kongressprotokoll 

1917), s 5. 
2. I kampens tecken. Förhandlingar och beslut vid Sverges Kommunistiska Partis (sektion 

av Kommunistiska Internationalen) sjätte kongress, 22-24 nov-1924- Fram» Stockholm 

1924» s 4. 
3. Lenin, V. I., "En publicists anteckningar" i Samlade skrifter i urval, sjuttonde bandet, 

Arbetarkultur, Stockholm 1938, s 358 f. (skriven i slutet av feb. 1922, publiceras i Pravda 

16/4 1924 [Internet: http://www.marx2mao.org/Lenin/NPAHM22.html] [2004-03-

http://www.marx2mao.org/Lenin/NPAHM22.html
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KAPITEL! 
Inledning 

Omvandlingen och skapandet 
av Sveriges Kommunistiska Parti 
Sveriges kommunistiska parti (SKP) var ett litet parti. Under hela sin existens 
med detta namn (1921-1967) nådde man aldrig regeringsställning, inte ens 
under den tid då partiet var som störst (1942-48). Ofta var partiet politiskt 
isolerat och marginaliserat. Inte sällan förvållat av de politiska linjer man 
hörsammade och under vissa tidpunkter var partiet inte medlemsmässigt större 
än vad Västsveriges Rotaryförening är idag.1 Periodvis förföljdes partiet och 
partimedlemmar stämplades som landsförrädare, arbetskompanier upprättades, 
det talades om att förbjuda partiet helt och hållet, socialdemokraterna 
sökte köra ut kommunisterna ur facket, de trakasserades på arbetsplatserna 
och säkerhetspolisen genomförde razzior.2 SKP var ett litet, utsatt och inte 
sällan isolerat parti. Samtidigt är partiet en betydelsefull del av 1900-talets 
världshistoria. Partiet var en del i en världsrörelse och en del i ett av de alternativ 

1. Ca 4000 medlemmar för SKP enligt Kennerström, Bernt, Mellan två 
internationaler. Socialistiska Partiet 1929—37, Arkiv avhandlingsserie, Lund 1974, s 26. 
Den andra uppgiften är deras egna: Internet: http://www.netg.se/rotary/Detta_ar_ 
Rotyary slutver.doc [2004-01-29]. 

2. Hirdman, Yvonne, Sverges Kommunistiska Parti 1939—194$, Allmänna Förlaget, 
Stockholm 1974, s 22-141, Hirdman, Yvonne, '"Sovjetunionen fortsätter sin fasta 
fredspolitik' - SKP under andra världskrigets första fas 1939/40" i Meddelande från 
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 24-25/1982—83, Molin, Karl, Hemmakriget. Om 
den svenska krigsmaktens åtgärder mot kommunister under andra världskriget, Stockholm 
1982, s 20-41. 



och möjligheter som under inledningen av 1900-talet formerades och som 
utmanade den kapitalistiska och liberala civilisationen. Kommunismen, som 
hot eller löfte, som realitet eller dröm, präglade stora delar av 1900-talet.3 SKP 
var en del av, aktör i och medskapare av 1900-talet, om än i en svensk kontext. 

Nu har vi, enligt den engelske historikern Eric Hobsbawm, lämnat en epok 
bakom oss och gått in i en ny. "Det korta 1900-talet", som han talar om och 
som på många olika sätt var präglat av Sovjet och kommunismen, avslutades 
med det kommunistiska systemets fall 1989/1991. Men startpunkten för denna 
historiska period förlägger Hobsbawm inte till den ryska revolutionen 1917, 
utan till det första världskrigets utbrott 1914, d.v.s. till sammanbrottet på flera 
plan av den på 1800-talet upprättade västliga civilisationen, till den händelse 
som initierade så mycket av 1900-talets händelser.4 Den första delen av "det 
korta 1900-talet" kallar Hobsbawm för katastrofens tidsålder. Det var under 
denna tid som det ekonomiskt kapitalistiska, konstitutionellt liberala och 
borgerliga hegemoniska samhället gick från den ena katastrofen till den an
dra och vid ett flertal tillfällen tycktes befinna sig på fallrepet. Detta samhälle 
genomgick två världskrig med åtföljande vågor av uppror och revolution och 
en ekonomisk kris, som var både djup och omfattande. Detta var kriser som 
satte ytterligare tryck på, och många gånger besegrade, de europeiska liberala 
demokratiska institutionerna, genom framväxten av auktoritära, konservativa 
och fascistiska rörelser. Men det var också en tid då, enligt Hobsbawm, ett an
nat civilisatoriskt alternativ syntes möjligt och stärkt: det socialistiska.5 

Inledningen av "det korta 1900-talet" var en brytpunkt för arbetarrörelsen. 
Under kort tid genomgick hela den internationella arbetarrörelsen en om
välvning. Från en internationalistisk självförståelse och en förhoppning om 
arbetarrörelsens egen styrka, inte minst uttryckt genom tron på möjligheten att 
förhindra ett världskrig, öppnade krigets utbrott 1914 ett nytt historiskt rum, 
för att tala med historikern Werner Schmidt. I flera socialdemokratiska partier 
späddes redan existerade motsättningar på och nya förhoppningar syntes möj
liga.6 I praktiken innebar detta, under den revolutionsvåg som svepte genom 

3. Se t.ex. Misgeld, Klaus, "-ismens många ansikten" i Arbetarhistoria nr 4/2001, s 2, 
Blomqvist, Håkan, "Inledning" i Kommunismen — hot och löfte. Arbetarrörelsen i skuggan 
av Sovjetunionen 1917-1991, Blomqvist, H., Ekdahl, L. (red.), Carlssons, Stockholm 

2003, s 7-12. 
4. Hobsbawm, Eric, Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet: 1914-1991, (2:a 

uppl.) Prisma, Stockholm 1999, s 22 f. 
5. Hobsbawm 1999, s 23 f., 73 ff. 
6. Schmidt, Werner: Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. 

En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande, Brutus Ostlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm 1996, s 85 ff. 



världen vid världskrigets slut, dels att Internationalen föll samman, dels att en 
rad socialdemokratiska partier splittrades och att nya partier, vänstersocialis
tiska och kommunistiska skapades. Efter bolsjevikernas revolution i Ryssland 
1917 upprättades en kommunistisk världsrörelse som på sitt sätt, genom en 
centraliserad International, sökte övervinna vad som upplevdes vara den andra 
Internationalens problematik: spänningen mellan den internationella kampens 
innehåll och dess nationella form. En kamp och en rörelse som periodvis var 
utomordentligt framgångsrik.8 Genom den Kommunistiska, tredje, interna-
tionalens (Komintern) beslut 1920 att strukturera denna världsrörelse efter 
Lenins och bolsjevikernas organisatoriska mönster permanentades, hävdar 
Hobsbawm, den internationella arbetarrörelsens splittring.9 Men, fortsätter 
han, med det system som byggdes upp i Sovjetunionen med revolutionen 
följde också ett annat brott, ett brott mot en del av den europeiska arbetar
rörelsens traditioner: 

De europeiska, folkliga vänsterrörelserna, däribland de marxistiska ar-
betar- och socialiströrelserna varav bolsjevikpartiet var en, hämtade sin 
inspiration från två politiska traditioner: den demokratiska och ibland di
rektdemokratiska, och den centraliserade, handlingsinriktade revolutionära 
traditionen som härstammade från den jakobinska fasen av den franska 
revolutionen. De stora arbetar- och socialiströrelser som uppstod nästan 
överallt i Europa i slutet av 1800-talet, antingen som partier, fackföreningar, 
kooperativ eller som en kombination av allt detta, var starkt demokratiska, 
både till sin inre uppbyggnad och i sina politiska strävanden /.../Det poli
tiska systemet i Sovjetunionen, som längre fram överfördes till andra delar 
av den socialistiska världen, bröt tvärt med den demokratiska sidan av so
cialiströrelserna, även om det bevarade ett alltmer akademiskt engagemang 
för demokratin i teorin.10 

Många av de partier som uppstod eller radikaliserades i slutet av världskriget 
och som inte sällan hade ett antimilitaristiskt och demokratiskt ursprung 
omvandlades så småningom till osjälvständiga sektioner i Komintern, präglade 

av en centraliserad, monolitisk och disciplinär organisation.11 Detta är inte på 

7. Se Saarela, Tauno,"International and National in the Communist Movement" 
i Communism. National & International, Saarela, T., Rentola, K (Ed.), Suomen 
Historiallinen Seura (Finnish Historical Society), Helsinki 1998, s 16. 

8. Se Hobsbawm 1999, s 84-96. 
9. Hobsbawm 1999, s 89. 
10. Hobsbawm 1999, s 437. 
11. Se Schmidt, Werner: "Inte ens de döda kommer att gå säkra" i Utan heder. En bok 

om ohederliga debattörer & högerns rädsla för förändring., Röd Press Förlag, Stockholm 



något sätt en okänd process. Ofta benämns just denna omvandling som de 
kommunistiska partiernas bolsjevisering. Med detta menas en trend mot ökat 
ryskt inflytande över Komintern och dess sektioner, avspeglad i "förryskningen" 
av de kommunistiska partiernas ideologiska och organisatoriska strukturer och 
i kanoniseringen av de leninistiska principerna om partiets enhet, disciplin och 

demokratisk centralism, enligt McDermott och Agnew.12 Problemet ligger mer 
i hur man skall förstå denna omvandling och varför de nationella partierna 
omstrukturerades efter en bolsjevikisk modell. Mellan de två inledande citaten 
ligger en i historiska mått mätt tämligen kort period, endast sju år. Samtidigt 
indikerar dessa citat två olika föreställningar om partiet. Från en föreställning 
som understryker vikten av en inre demokratisering, till en som betonar helt 
andra värden och som på ett annat sätt hyllar partiet i sig. Hur var det möjligt 
för ett parti som 1917 hårt betonade betydelsen av en inre demokratisering, att 
endast ett par år senare istället hylla partiets styrka, järnvilja, fasthet och renhet 
och att därmed avskilja sig från den del av den europeiska arbetarrörelsens 
traditioner som man initiait anslöt till? 

Problematiken blir dessutom än större om man understryker kommunis
mens och det kommunistiska partiet som något främmande och annorlunda. 
Politiska motståndare har bland annat beskrivit partiet som ett gift som fräter 
sönder samhällsorganismen, som en pest vilken infekterar delar av det svenska 
folket eller som landsförrädiskt och underställt främmande makt.13 Andra sam-
hällskommentatorer har framställt partiet som lögnaktigt och ondskefullt, som 
hetsande mot landsflyktiga utländska folkgrupper och som bedrägligt i sina 
försök att framställa världshistoriens effektivaste och vidrigaste massmördare 
som en ängel.14 Medlemskap i partiet har för somliga under vissa perioder in-

1999, s 69 ff, samt t.ex. Weber, Hermann: "Die Stalinisierung der KPD 1924-1929" i 
Politische Vierteljahreschrift, Heft 4, deziç68,1968, s 519. 

12. McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy: The Comintern. A History of International 
Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, London 1996, s 42. 

13. Se t.ex. Iljin, I.: Gift. Bolsjevismens anda och väsen. Svea Rikes förlag, Stockholm 
1933, samt Motioner i Första kammaren (1940) nr 1-239, Motion nr 77 (FK 1940), 
Kokk, Enn, Vitbok. Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen, Hjalmarsson & 
Högberg, Stockholm 2001, kap. "Stalins drängar", samt s 63, jfr. Molin, Karl, m.fl., 
Övervakningen av "SKP-komplexet". Forskarrapport till säkerhetstjänstkommissionen. 

SOU 2002:93, s 13 ff. 
14. Herbert Tingsten i Johansson, Alf W., Herbert Tingsten och det kalla kriget. 

Antikommunism och liberalism i Dagens Nyheter 1946-1952, Tidens Förlag, Stockholm 
1:995, s 59 f., samt Skott, Staffan, Liken i garderoben lever än. Undanflykternas mästare. 
Om vänsterpartiets förflutna 1918—1998, Hjalmarsson & Högberg, Stockholm 2000, s 
210 ff. 
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neburit en på förhand fastställd opålitlighet, utgjort belägg för fanatism eller 
till och med bevis för deras omänsklighet, som uttrycktes av Norrländska 
Socialdemokratens ledareskribent Henry Karlsson: "De äro icke människor i 
vanlig bemärkelse. Hos de mest förhärdade brottslingar kan som regel spåras 
något gott. Hos de genuina kommunisterna söker man förgäves efter ett uns 
därav."15 Fritjof Lager beskrevs vid ett tillfälle, år 1940, som en skoningslös och 
terroristisk typ. Gustav Johansson, medlem av partiets högsta ledning, karak
teriserades som hysterisk, som partiets mops och som landsförrädare, medan 
Sven Linderot beskrevs som en av Stalins närmaste män och som bärande på 
drömmen om att bli en svensk diktator.16 Förklaringen till denna säregenhet 
har vanligen förlagts i det faktum att partiet kommer någon annanstans i från, 
att dess ursprung är främmande. Hos Artur Engberg på 1920-talet låg förklarin
gen till kommunismens särprägel i dess judiska rötter, en föreställning han inte 
var ensam om. Andra har betonat kommunismens asiatiska ursprung.17 

Ett av problemen med dessa fördömande skildringar är hur lite de förklarar 
och rent av omöjliggör förståelsen av kommunistiska partier såsom det sven
ska. Utan att för ett ögonblick sammanblanda förståelse med ursäktande, ty 
få om någon kan ifrågasätta eller bortförklara de ohyggligheter som begåtts i 
kommunismens namn och den bristande respekt för fundamentala mänskliga 
rättigheter som präglat kommunistiska regimer, så måste det just därför vara av 
än större betydelse att söka förstå och förklara hur denna omvandlingsprocess 
möjliggjordes.18 Denna förståelse underlättas inte av förklaringar som utmynnar 
i, eller tar implicit avstamp ur, antaganden om att kommunister måste ha varit 
onda eller enfaldiga människor, som valde att ansluta till och bygga upp ett parti 
och en rörelse som slog in på en väg mot osjälvständighet och underordning.19 

15. NSD13/11940 citerat i Molin 1982, s 40. 
16. Granevall, Nils, Landsförrädare. Dokumentariska avslöjanden om de svenska 

kommunisternas syfte och verksamhet. Förlag: Mot Kommunismen, Stockholm 1940, s 
19 ff. 

17. Se Blomqvist, Håkan: Socialdemokrat och antisemit? Den dolda historien om 
Artur Engberg, Carlsson, Stockholm 2001, s 51—61, se också Blomqvist, Håkan, '"Död 
åt judebolsjevismen!' Ett bortglömt kapitel om antikommunismen" i Arbetarhistoria 
nr 4/2001, s 18-23. Dens. '"Socialismus Asiaticus' i Kommunismen. Hot och Löfte. 
Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-iççi, Blomqvist, Håkan, Ekdahl, Lars 
(red.). Carlssons, Stockholm 2003. 

18. Jfr. Hobsbawm 1999, s 21. 
19. Jfr. forskning om nazism, se t.ex. Kershaw, Ian, The Nazi Dictatorship. Problems 

and Perspectives of Lnterpretation, Edward Arnold, London, New York, Melbourne, 
Auckland (2nd ed.) 1989, chap. 8, ffa. s 158-167, Johansson, Alf W., Den nazistiska 
utmaningen. Aspekter på andra världskriget, femte utvidgade upplagan, Prisma, 
Stockholm (51e uppl) 2000, s 293. 



Forskningen har som regel inte i samma utsträckning varit dömande eller 
fördömande, men även här har det kommunistiska partiet uppfattats som an
norlunda och i viss utsträckning främmande. Ofta är det partiets form som 
uppmärksammas. Vissa delar och drag i den organisationsmodell som låg till 
grund för de kommunistiska partierna har framställs som särpräglade. Främst 
betonas deras monolitiska drag, deras centralisering, odemokratiska sidor och 
hårda disciplin, vanligen under beteckningen demokratisk centralism, vilket 
ses som en i huvudsak rysk innovation.20 Även i forskningen saknas ibland en 
problematisering av partiets omvandling. Antingen ses det som något tillfört/ 
påtvingat utifrån eller, i vissa undantagsfall, som en tämligen oproblematiserad, 
naturlig och självklar process.21 

Kent Lindkvist har emellertid ställt sig kritisk till liknande utgångspunkter. 
I första hand var det sex implicita föreställningar och förutsättningar han ställde 
sig kritisk mot: att de kommunistiska partierna betraktas som väsensskilda och 
att man i första hand betonade sådant som bekräftade föreställningar om de 
kommunistiska partierna som produkter av utländska stormaktsintressen, att 
den kommunistiska ideologin betraktas som oföränderlig, att det kommunis
tiska partiets organisationsform uppfattas som väsensskild från andra partiers 
organisationsformer, att också de kommunistiska partiernas politik anses vara 
dikterad utifrån och sällan ses som en funktion av inre och nationella betin
gelser, att förklaringarna till partiets struktur ofta är monokausala och knutna 
till ett kommunistiskt centrums intressen samt att kraven på akribi är lägre vid 
studiet av kommunistiska partier och att man i första hand söker belägg för de 
ovan beskrivna föreställningarna.22 

20. Se t.ex. Claudin, Fernando, Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern 
till Kominform. Del i, Krisen i den kommunistiska internationalen, Bokförlaget Röda 
Rummet/Förlaget Barrikaden 1980 s 175 ff, Weber, Hermann: Die Wandlung des 
deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik, Band 
j, Europäische Verlag, Frankfurt am Main 1969, s 5, Bäck, Mats, Möller, Tommy, 
Partier och organisationer, (2 uppl) Publica, Stockholm 1990, s 121, McDermott, Kevin, 
"Bolshevisation 'From Above' or 'From Below'? The Comintern and the European 
Communism in the 1920s" i Communism. National & International, Saarela, T., 
Rentola, K (Ed.), Suomen Historiallinen Seura (Finnish Historical Society), Helsinki 

1998, s 105. 
21. Se Berntson, Lennart, "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919—1929" 

I från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors 
Bokförlag, Lund 1976, s 121-129 för den sista varianten och Hirdman 1974, s 9 ff. för 
den första. 

22. Lindkvist, Kent: "Den kommunistiska ideologin och forskningen kring 
kommunismen i Sverige" Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 24-25/ 
1982-1983, s 75 f. (1982b). 



Utifrån den typ av föreställningar som Lindkvist beskriver kan det också bli 

problematiskt att försöka förklara omvandlingen och upprättandet av ett sven

skt kommunistiskt parti. Ser man skapandet av S KP som en uteslutande rysk, 

eller bolsjevikisk, process och något som uteslutande låg i de ledande Komin

ternfunktionärernas händer framstår de svenska kommunisterna som antingen 
passiva objekt utan möjlighet att påverka sin egen verklighet eller kanske rent 

av som orationella. Det parti man skapade lyckades ju aldrig uppfylla sina egna 

uppställda mål och har i många fall intagit positioner som rent av bestraffat 

partiet styrkemässigt. Den fråga som Yvonne Hirdman en gång reste som cen

tral, inte att utan varför och hur det svenska partiet hamnade i, vad hon kallar 

ett närmast masochistiskt förhållande gentemot "husbonden"23, förblir obes

varad om analysen inte på något sätt också kan beskriva och diskutera denna 

process utifrån en nationell kontext och utifrån aktörernas egna föreställningar. 

En liknade iakttagelse gjorde Lindkvist själv, då han bland annat efterfrågade 

studier av det kommunistiska partiet som också diskuterade förekomsten av en 

inhemsk kommunistisk tradition, och hur de kommunistiska organisations

formerna utvecklades ur arbetarrörelsens organisationsformer.24 Detta betyder 

inte alls att Komintern, eller de ryska bolsjevikerna, skulle vara utan betydelse 

för det svenska partiets skapande utan endast att dessa inte i sig själva skapade 

Sveriges Kommunistiska Parti; till detta krävdes också en nationell klangbot

ten, eller som en amerikansk kommunist uttryckt det: 

The ideas of the Russian Revolution needed a given social environment to 

take root in, and receptive people to cultivate them; as far as we know, the 

Russian Revolution did not create a Communist Party on the moon.25 

Eric Hobsbawm hävdar att Lenins Parti av ny typ, var "en respektingivande 

innovation av 1900-talets ingenjörskonst".26 Men i en diskussion om 

innovationers spridning, konstaterar Randall Collins i ett annat sammanhang, 

att den sociala kontexten är avgörande. En uppfinning förblir isolerad utan 
en social kontext som kan upprätthålla den.27 Man kan inte heller förutsätta, 

23. Hirdman, Yvonne: '"Sovjetunionen fortsätter sin fasta fredspolitik' - SKP under 
andra världskrigets första fas 1939/40" Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och 
Bibliotek 24-25/1982-1983, s 65. 

24. Lindkvist 1982b, s 76. 
25. Cannon, James P., The First ten Years of American Communism. Report of a 

Participant. Pathfinder Press, New York 1973 (x962), s 21. Jfr McDermott 1998 som 
påtalar att bolsjeviseringen var en betydligt mer komplex process, som inte endast låter 
sig förklaras genom den "ryska dimensionen" (s 105). 

26. Hobsbawm 1999, s 96. 
27. Collins, Randall, Weberian Sociological Theory, Cambridge University Press, New 

York, Melbourne 1986, s 80-85. 



som Tauna Saarela påtalat, trots Kominterns krav på centralism och disciplin 
och trots bolsjevikernas privilegierade position, att mottagandet av idéer och 
begrepp skedde fullständigt passivt, utan någon som helst inverkan från den 
kontext som de nationella kommunisterna existerade i.28 

Ett av de partier som genomgick en sådan omvandling var Sveriges So
cialdemokratiska Vänsterparti (SSV). Ett parti som 1917 hårt betonade den de
mokratiska ordningen och organisationen och som fyra år senare konstituerade 
sig som Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) och hellre talade om centralism 
och som sökte framställa sig som de fattiga arbetarnas och böndernas handling-
sinriktade revolutionära kampparti. På kvällen den 29 mars 1921 karakteriserade 
Gustav Johansson denna skillnad i religiösa termer: "Det vänstersocialistiska 
partiet har blivit korsfästat och det kommunistiska partiet har uppstått."29 

Det svenska kommunistiska partiets födelse skulle exakt kunna förläggas till 
lördagen den 26 mars 1921. Detta var dagen efter att SSV:s fjärde kongress ac
cepterade Kommunistiska Internationalens 21 teser och den dag man i enlighet 
med dessa teser antog namnet SKP (sektion av Kommunistiska Internation
alen).30 Kan man därmed också utgå från att partiets omvandling var avslutad 
och det kommunistiska partiet formerat i och med antagandet av Kominterns 
21 teser? Jämför man SKP 1921 med det parti som bildats 1917 fanns det up
penbara skillnader i program, organisation och i synen på partiet.31 Men med 
en sådan utgångspunkt skulle åtskilligt gå förlorat i form av förståelse. Det kan 
vara av betydelse att understryka att varken Komintern eller ens kommunis
men var fullständigt definierad eller stabiliserad och konsoliderad vid denna 
tid.32 Jag kommer att argumentera för att de processer som skapade SKP som 
ett kommunistiskt och bolsjeviserat parti, varken var avslutade eller påbörjades 
med namnbytet och accepterandet av de 21 teserna. Den danske historikern 
Morten Thing har t.ex. hävdat att slutet av 1920-talet var den period då den 
kommunistiska politiska kulturen strukturerades och infördes, utan hänsyn 
till tradition eller politisk kulturell kontext.33 Processen att skapa ett parti av 

28. Saarela 1998, s 18 ff. 
29. Sveriges Kommunistiska Partis bildande 1921. Aurora dokument 1. [Faksimil av 

Protokoll fört vid Sverges Soc. -dem. Vänsterpartis fiärde kongress och Sverges Kommunistiska 
Partis första kongress i Viktoriasalen i Stockholm den 25-29 mars 1921] Aurora 1975 (SSV/ 
SKP kongressprotokoll 1921), s 180. Johansson representerade ungdomsförbundet på 
kongressen. 

30. SSV/SKP:s kongressprotokoll 1921, s 43-37. 
31. Se Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 

kommunistiska rörelsen i Sverige ipi/—/2, Arkiv avhandlingsserie, Lund 1982a, s 127-135. 
32. Se McDermott & Agnew 1996, s 15. 
33. Thing, Morten: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, bd 1. 

Tiderne Skrifter 1993, s 83. 
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speciell typ, föreställningen om det kommunistiska partiet som en organisation 
som i första hand avskilde sig gentemot socialdemokratin var ett resultat av en 
betydligt längre process och inte enbart ett utfall av besluten i mars 1921. 

Att inte ta SKP:s formella konstituering som start- eller slutpunkt, eller ens 
anslutningen till Komintern 1919, understryker dessutom att skapandet och 
omvandlingen av S KP mot ett kommunistiskt parti inte var en given utveck
ling eller en ren självklarhet. Det förelåg ingen bred motorväg i utvecklingen av 
de kommunistiska partierna, präglad av givna val och fullföljande av redan fast
ställda schackdrag. Trots, eller kanske på grund av, att skapandet av ett kom
munistiskt parti i den kommunistiska självförståelsen och historieskrivningen 
framställs, åtminstone periodvis, som den enda självklara vägen och något som 
borde ha varit avklarat redan 1917 bör anslutningen till teserna och omvandlin
gen av partiet både historiseras och kontextualiseras.34 Det kommunistiska 
parti som konstituerades 1921 var inte samma kommunistiska parti som klev ut 
ur partisprängningen 1929. Det är med andra ord av vikt att påtala att frågan 
om vad som var kommunism eller ett kommunistiskt parti inte var givet 1917, 
1919 eller 1921. 

Föreställningen om SKP som ett parti av speciell typ var, vill jag hävda, 
ett resultat av partiets omvandling: förändringen av partiets ideologiska och 
organisatoriska struktur och separationen från den demokratiska tradition 
som man initiait betonat. Denna omvandling bör ses som en historisk process 
och utifrån partiets förutsättningar och aktörernas egna föreställningar och 
varken som omedelbart genomförd, fastställd eller passivt mottagen. Syftet 
med följande avhandling blir därför att studera upprättandet av ett kom
munistiskt parti i Sverige, utifrån en tes om betydelsen av de egna, interna, 
förutsättningarna under en specifik historisk period. Denna process var, som 
påtalats, en del i ett världshistoriskt sammanhang. Emellertid är denna studie 
inriktad på just den svenska kontexten, i huvudsak den av partiföreträdarna 
uppmärksammade, och de nationella förutsättningarna. Förhoppningen är att 
söka kartlägga de krafter som omvandlade partiet och som drev fram upprät
tandet av föreställningen om SKP som ett parti av speciell typ. 

34. För SKP:s historieskrivning, se Bolin, Jan "Att förvalta fädrens arv. Sveriges 
kommunistiska parti skriver sin historia" i Arbetarhistoria 4/2001, s 28. 



Forskningsläge 

För ett sådant relativt litet och inte alltid inflytelserikt parti som S KP var, 
skulle man kunna hävda att det forskats oproportionerligt mycket om det. 
En sökning på Libris, där givetvis inte allt kan betecknas som forskning, ger 
till exempel 641 träffar på SKP och 368 träffar för det i viss utsträckning mer 
framstående Högerpartiet.35 På ett sätt är det därför passande att tala om en 
tämligen omfattande forskning om SKP, inte minst under 1970- och 1980-
talet.36 Men samtidigt är det inte riktigt korrekt. Studerar man den tidigare 
forskningen om SKP finner man att forskningen varit mer centrerad på vissa 
områden, medan andra problem nästan helt lämnats orörda. 

Jörgen Hermansson, bland andra, hävdar i sin avhandling om SKP efter 
1943, att det i första hand finns tre områden som studier över politiska partier 
kan ta sin utgångspunkt i: partiets organisation, praktiska politik eller ideolo
gi.37 Vad gäller forskning kring SKP är det i huvudsak kring ett problemom
råde som nästa all forskning har koncentrerats och det gäller partiets ideologi, 
ideologiska motsättningar eller ideologiska utveckling. Hit skulle man kunna 
räkna in en hel del av den forskning som utfördes i Lund, ofta i anslutning till 
tidskrifterna Zenit och Arkiv som utmynnade i en del avhandlingar.38 Lennart 
Berntson studerade t.ex. SKP:s teori och ideologi fram till 1929. I första hand 
inriktade han sin analys på om och hur leninismen inträngde i det svenska par
tiet, och hans svar blir att partiet visserligen upptog men aldrig tillämpade de 
leninistiska teorierna på konkreta politiska situationer.39 Kent Lindkvist har vi
dare analyserat partiets program och partiideologins utveckling i den kommu

35. Internet: http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple, (2003-10-20), 
sökord: Sveriges kommunistiska parti resp. Högerpartiet, Jfr Liedman, Sven-Eric: Från 
Platon till kommunismens fall. De politiska idéernas historia, (i3:e uppl. 1998) Albert 
Bonniers Förlag, Stockholm 2000, s 274. 

36. Se Björlin, Lars, "Svensk kommunism. En översikt över 1990-talets forskning" i 
Arbetarhistoria 4/200ib, s 6,16, Björlin, Lars, "De svenska arbetarpartierna. Forskning 
under 1970- och 1980-talet" i Arbetsliv och arbetarrörelse. Modern historisk forskning i 
Sverige, Misgeld, K., Åmark, K.(red.), Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm 
1991, s 56, Misgeld, Klaus: "Kommunismen i Sverige - ett tema nummer" i Meddelande 
från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 24-25/1982-1983, s 2. 

37. Hermansson, Jörgen: Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efier 
Komintern. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1984, s 28 f. 

38. Se t.ex. Kennerström 1974, jfr Björlin 1991, s 57. 
39. Berntson, Lennart: "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919-1929" i 

Från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag, 
Lund 1976. 

http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple


nistiska rörelsen i Sverige från 1917 till 1972 utifrån tio olika problemområden 
som partiprogrammet berör. De resultat som rör åren för min egen avhandling, 
1917-1933, handlar om tre stycken olika program; från 1917,1921 och 1928 som 
i sin tur utmynnar i en periodisering av den ideologiska utvecklingen utifrån 
den domnerande partiideologin. Från vänstersocialism (1917-1921) till leninism 
(1921-35).40 Den ovan nämnde Hermansson har också studerat SKP:s ideolo
giska utveckling, liksom Åke Sparring och Håkan Holmberg, men där ligger 
tyngdpunkten i första hand på tiden efter Kominterns upplösning.41 

En betydande forskningsinriktning på senare år, och som kan relateras till 
frågan om SKP:s ideologiska utveckling, är frågan om bolsjevikernas idéöver
föring. Den ryska historikern Aleksander Kan har skrivit om kontakterna 
mellan de ryska bolsjevikerna och de svenska vänstersocialisterna i början av 
partiets historia. Här betonas de nära kontakterna mellan vissa svenska vänster
socialister och de ryska bolsjevikerna och Kan tillskriver dessa kontakter stor 
betydelse för det svenska partiets stöd för bolsjevismen och för partiets ideolo
giska utveckling.42 Dock är sambandet mellan kontakterna och inflytande inte 
riktigt övertygande som förklaringsfaktor till partiets omsvängning.43 

Det finns också annan forskning, som inte i första hand fokuserar ideologi 
som studieobjekt. Helge Stålberg publicerade redan 1936 en artikel om SSV:s 
utveckling. I första hand är arbetet en beskrivning av partiets utveckling genom 
dess riksdagsarbete.44 Erland E Josephsons studie av SKP 1921-1924 beskriver 
i första hand striderna inom partiet mellan en majoritet och en opposition 
genom att klarlägga stridens förlopp och kring vilka frågor de olika grupperin
garna tvistade. Däremot saknas i stor utsträckning en systematiserad analys av 

40. Lindkvist 1982b, s 78. 
41. Hermansson 1984, Holmberg, Håkan: Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. De 

svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943—1977, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Uppsala 1982 Sparring, Åke "The Communist party of Sweden" i The Communist 
Parties of Scandinavia and Finland, A.E Upton (e.d.), Weidenfeld and Nicolson, 
London 1973. 

42. Se t.ex. Kan, Aleksander, "Lenin, Branting och Höglund. Vad visste man 
inom svensk arbetarvänster om bolsjevikerna före Lenins sista Stockholmsbesök?" i 
Scandia 1999, Kan, Aleksandr "De svenska vänstersocialisterna och sovjetrysslands 
existenskamp" i Historisk Tidskrift 1990. Kan, Aleksander, Nikolaj Bucharin och den 
skandinaviska arbetarrörelsen, Opuscula Historica Upsaliensia 6, Uppsala 1991. Kan 
har också undersökt socialdemokraternas resp. vänstersocialisternas syn på de två ryska 
revolutionerna 1917, se Kan, Aleksander, "Två svenska arbetarpartiet mellan två ryska 
revolutioner 1917" i Kung. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala., Årsbok 1998. 

43. Se Björlin 2001b, s 10, se också Kan 1999, Schmidt 1996, s no f. 
44. Stålberg, Helge, "Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti" i Statsvetenskaplig 

tidskrift 39/1936. 



vad striden egentligen handlade om. Det närmaste man kommer är då förfat
taren själv hävdar att striden som slutade med partiets sprängning 1924 inte kan 
förstås som en ideologisk konflikt, utan mer som en konflikt om Kominterns 
centralisering och om hur långt det svenska partiets självständighet gentemot 
Komintern skulle drivas.45 

Yvonne Hirdman har studerat SKP under det andra världskriget. Hirdman 
är mest intresserad av dagspolitiken på riksplanet och hon tar sin utgångspunkt 
i partiets riksdagsarbete, men kommer också in på ideologin, konstruerad och 
styrd från Moskva, som en förklaringsfaktor till partiets agerande och verksam
het under dessa år.46 

Lars Björlin har bedrivit en omfattande forskning kring flera problemom
råden som rör det svenska partiet. Bland annat har han berört partiets up
pkomst och Zeth Höglund som politiker. Han har vidare använt sig av ryska 
arkiv för att diskutera Kominterns arbete mot de nordiska länderna och dess 
roll vid partisprängningen 1924, Kominterns arbete för att upprätta frontor
ganisationer, som Björlin knyter till en mer avvaktande och konsoliderande 
fas från mitten av 1920-talet. I denna artikel uppmärksammar Björlin också 
hur bolsjeviseringen inte var en fullständigt enkelspårig process. Han har också 
medverkat i en volym om Komintern och Sovjets finansiering av de nordiska 
partierna, som han menar i huvudsak användes i organisationsarbetet.47 

Största delen av forskningen har centrerats kring den kommunistiska ide
ologin i det svenska partiet, medan andra områden inte närmare studerats. 
Vissa mer eller mindre begränsade studier har tillfogat betydelsefulla bitar till 

45. Se Josephson, Erland F., SKP och Komintern iç21-1924. Motsättningar inom 
Sveriges Kommunistiska Parti och dess relationer till den Kommunistiska Internationalen, 
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1976, samt Josephson, Erland: "Replik av Erland 
F. Josephson" i Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 24-25/1982-1983 
(1982b), s 26. Se också Josephson, Erland: "Världspartiet kräver rättning av sin svenska 
sektion. SKP och Komintern 1921-1924" i Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv 
och Bibliotek nr 24-25/1982-1983 (1982a), samt Loit, Aleksander: [UT] "Recension" i 
Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 24-25/1982-1983, s 21-26. 

46. Hirdman 1974, passim. 
47. Björlin, Lars, "Vänstersocialistiska riksdagsgruppen" i Meddelande från 

arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 24-25/1982-1983, dens. "Nederlagets väg. 
Oppositionsledaren Zeth Höglund" i Makten, medierna och myterna. Socialdemokratiska 
ledare från Brantingtill Carlsson, Åsard, E. (red), Carlssons, Stockholm 1996, dens. "Röd 
skandinavism i Komintern. SKPs kris och splittring 1924" \Arbetarhistoria nr 1/1994, dens. 
"Kultur och politik. Kommunistiska frontorganisationer i Sverige" i Kommunismen, hot 
och löfie. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-1991, Blomqvist, H. & Ekdahl, 
L. (red.) Carlssons, Stockholm 2003, dens. "Russisk guld i svensk kommunisme" i 
Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 191J-1990, Thing, M. 
(red.), Forum, 2001a. 



den samlade kunskapen om ideologin: Hirdman om partiets politik under 
1939-1945, Björlin om förbindelserna med Komintern, Josephson i viss ut
sträckning om politik och organisation under ett par år i början av 1920-talet, 
Pålbrand om kommunisterna och idrottsrörelsen samt ett antal artiklar och 
uppsatser om kommunisternas fackliga arbete. 48 Något försök att sammanfoga 
politik, ideologi och organisation har inte gjorts. Inte heller kan man påstå att 
omvandlingen av SKP eller dess förutsättningar i större utsträckning ställts i 
fokus i den ovan refererade forskningen. Det finns visserligen punktstudier av 
partiet, i första hand kring partisprängningarna 1924 och 1929, med relevans 
för denna omvandling, men dessa har inte i någon större utsträckning knutits 

49 samman. 
Detta innebär dock inte att det saknas studier som både sökt knyta sam

man ideologi, politik och organisation och som studerat omvandlingsprocesser 
i politiska partier. Men i första hand har detta gällt det socialdemokratiska 
arbetarpartiet (SAP), vars omvandling intressant nog är relativt samtidig med 
kommunisternas. Både Lotta Gröning och Bengt Schiillerqvist har studerat 
SAP utifrån ett organisationsperspektiv som, åtminstone i Schiillerqvists fall, 
söker övervinna den fragmentering han menar präglat historieskrivningen om 
arbetarrörelsen.50 Denna forskningsinriktning återkommer jag till nedan, men 
man kan också notera att bägge författare berör de svenska kommunisterna, 
och Gröning även ungsocialisterna och vänstersocialisterna. Men genom att 
fokuseringen i första hand ligger på socialdemokratin, tenderar både vänster
socialister och kommunister att framställas som tämligen passiva som i första 
hand hade att reagera på det aktiva SAP.51 

48. Se bl.a. Pålbrand, Rolf, Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, Acta Universitatis 
Upsaliensis nr 91, Uppsala 1977, samt Berntson, Lennart, Sveriges Kommunistiska Parti 
och fackföreningsrörelsen 1926—1929, Opubl uppsats, Statsvetenskapliga institutionen, 
Lund universitet, Lund 1972, Gärdvall, Lennart: "Facklig opposition. Om 
arbetarrörelsens fackliga och politiska splittring 1917—1929" i Med eller mot strömmen? En 
antologi om svenska folkrörelser, Sobers Förlag AB, Stockholm 1980, se också Andersson, 
Sten, "Kommunisternas 'makt' inom svensk politik och fackföreningsrörelse - en 
problematisering av ett spännande forskningsfält" i Makt och moral. En vän bok till 
och med Klas Åmark, Blomberg, E., Horgby, B. & Kvarnström, L. (red.), Linköpings 
universitet, avd för historia, Linköping 1998. 

49. Se t.ex. Kennerström 1974, s 9-25 om sprängningen 1929. 
50. Schiillerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten (1928-33), 

Tiden, Stockholm 1992, s 25. 
51. Gröning, Lotta, Vägen till makten. SAP:s organisation och dess betydelse för den 

politiska verksamheten 1900-1933, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1988, kap V, 
Schiillerqvist 1992 del III (kap 6-8). 



Vad gäller problemet med SKP:s omvandling, d.v.s. övergången från 
vänstersocialism till kommunism och konstruktionen av ett centraliserat och 
underordnat parti har i ett par studier påtalats men inte alltid problematiser-
ats. Kent Lindkvist har i sin studie av de kommunistiska partiprogrammen 
observerat ett skifte och spaltar upp inte mindre än åtta punkter där synen 
på partiet 1921, vilken Lindkvist karakteriserar som leninistisk, skilde sig från 
partisynen 1917. Någon egentlig diskussion om hur detta skifte kom till stånd 
för inte Lindkvist, mer än att det var en konsekvens av de 21 teserna.52 Leif 
Lewin har också noterat denna grundläggande förändring av partiet. De sven
ska vänstersocialisterna var mottagliga för Lenins partiteori, menar Lewin, och 
de gjorde ett tvärt kast från en Rousseauanskt inspirerad direktdemokratisk or
ganisationsprincip till ett ytterligt centralistiskt parti. Inte heller här är det rik
tigt klart varför, men Lewin antyder att många socialister, inspirerade av Lenins 
revolution, ansåg att en revolutionär situation var omedelbart förestående.53 

Övergången från vänstersocialism till kommunism har också förklarats av 
att det redan för början, fanns en bolsjevikisk gruppering i partiet som sökte 
införa de leninistiska linjerna i partiet, inspirerade av möten med Lenin och 
andra bolsjeviker.54 Konstruktionen av ett centraliserat och underordnat parti 
har i sin tur förklarats med ideologiska skiftningar inom Komintern, som på 
ett direkt sätt fått följdverkningar i det svenska partiets verksamhet.55 Börje 
Henningsson har undersökt motsättningar och styrkeförhållanden mellan 
anarkosyndikalismen, socialdemokratin och kommunismen ur ett lokalt pers
pektiv. Henningsson undersöker Dalarna under tiden från början av 1900-talet 
till andra världskriget. Själva omvandlingsprocessen från vänstersocialism till 
kommunism problematiseras dock inte närmare. Bildandet av SSV förklaras 
med missnöje mot socialdemokratin och bildandet av SKP av Kominterns 
21 teser. Men avhandlingen lämnar betydelsefull information om inte minst 
vänstersocialisternas relativa styrka. I Andrakammarvalet 1917 var det främst 
i Dalarnas jord- och skogsbruksregion som partiet var starkt, medan partiet i 
valet 1920 gjorde en geografisk helomvändning och ökade sitt röstetal i de in
dustrialiserade delarna, medan man kraftigt gick tillbaka i de tidigare starkaste 
områdena. Valet 1921 blev ytterligare en försvagning. Kommunistsympatisörer

52. Lindkvist 1982a, s 132 f. De åtta punkterna var: partityp, social bas, 
organisationsprincip, ordning, organisationsform, fraktioner, parti/massorganisation 
och arbetsplikt. 

53. Lewin, Leif, Hur styrs facket? Om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Rabén &C 
Sjögren, Stockholm 1973. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala 
Nr 73. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond: Fackföreningsundersökningen 1977, s 29. 

54. Jfr Lindkvist 1982b, s 78, Schmidt 1996, kap VI. 
55. Se t.ex. Josephson 1982a, s 13, Hirdman 1974, s 10. Se också Loit 1982, s 25 f. 



na återfanns under resterande del av 1920-talet i de industrialiserade delarna av 
Dalarna, eller i områden med ett högt bolagsägande av jorden. Organisatorisk 
var vänstersocialisterna starkast 1919, för att under våren 1921 närmast ha halv
erat sitt medlemsantal. Kommunisterna förlorade många medlemmar 1924 och 
även om partiet återhämtade en del under slutet av 1920-talet, ökade hela tiden 
klyftan till det mer framgångsrika socialdemokratiska partiet. Henningsson 
förklarar vänstersocialisternas initiait starka ställning bland småbrukarna med 
att partiet fortsatte den jordbrukspolitiska linje som inte minst Carl Lindha
gen, som av Henningsson karakteriseras som anarkosyndikalistiskt inspirerad, 
från 1911 drivit inom socialdemokratin.56 

Hans-Olof Ericson har, i en undersökning om arbetararistokratins betydelse 
för reformismens genomslag utifrån lokalt material från Jönköping, Huskvarna 
och Norrahammar, också observerat denna övergång, från vänstersocialism till 
bolsjevism, där det i huvudsak var i ungdomsklubbarna som denna ideologiska 
omläggning framträder tydligast Han noterar hur samma människor som 1916 
talade om ledarvälde och partidemokrati ett par år senare talade om arbetark
lassens beväpning och följsamhet gentemot högre nivåers beslut. Omsvängn
ingen, menar han, måste ses i ljuset av dåtidens politiska händelser och up
plevelsen av att stå vid en verklig vändpunkt i världshistorien, där solidariteten 
gentemot bolsjevikernas socialistiska revolution relativt omgående tog formen 
av en bolsjevisering.57 

Men hur och varför denna underordning och partiets organisatoriska 
brott med sitt förflutna verkligen kom till stånd har som sagt inte närmare 
problematiserats i svensk forskning. Undersökningarna har ofta inriktas på 
partiets ideologiska utveckling, eller/och så har omvandlingen diskuterats i 
huvudsak utifrån Komintern, en revolutionär situation, en ideologisk fraktion 
inom partiet, eller utifrån solidariteten med de ryska bolsjevikerna. Här är 
min förhoppning att ett annat perspektiv kan tillföra ny kunskap om partiets 
omvandling. 

Det finns dock undantag. I Sverige är det framför allt Werner Schmidts 
avhandling om kommunismens rötter, och det svenska partiets övergång till 
kommunism. Schmidt undersöker förutsättningarna för införandet av kom
munism i Sverige och försöker fånga den kontext inom vilken det vänsterso

56. Henningsson, Börje, Det röda Dalarna. Socialdemokrater, anarkosyndikalister 
och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906—1937, Acta Universitatis Upsaliensis, 
Studia Historica Upsaliensia 211, Uppsala 2004, ffa. s 89-93,124-126, 251-255, 259. 

57. Ericson, Hans-Olof, Mellan dröm och vardag. Studier av arbetarrörelsens politiska 
splittring. Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1910-1921. Konkret granskning av 
arbetararistokratiteorin, Arkiv förlag, Lund 1991, s 182-207. 



cialistiska partiet utvecklades. Det fanns under, som han skriver, första värld
skrigets historiska rum, utrymme för denna ideologiska strömning, till vilken 
han kopplar SSV och t.ex. Rosa Luxemburg. Han hävdar att anslutningen till 
Komintern mer handlar om vänstersocialismens undergång som politiskt alter
nativ då de revolutionära rörelserna i Västeuropa misslyckades och de teoretiska 
grunder som skilde vänstersocialismen, både från andra internationalens och 
från bolsjevismens idéer, framför allt den tro på massornas självemancipation 
som präglade SSV från 1917 till tyska revolutionens krossande, inte länge up
plevdes som meningsfull. Det var inte, skriver Schmidt, djupare teoretiska 
insikter som låg bakom anslutningen, utan orsaken låg i tron på Komintern 
som en räddningsplanka: 

Den revolutionära efterkrigsvåg, som en gång för alla skulle göra slut på 
det system som störtat mänskligheten i sin hittills största katastrof, höll 
på att ebba ut p.g.a. arbetarklassens, det påstådda historiska subjektets, 
bristande revolutionära vilja eller förmåga. I denna situation lovade Ko-
minterns strategi att skapa de efterlängtade revolutionära styrkorna /.../ De 
ledande personligheternas senare politiska biografier belägger antagandet 
att anslutningen till Komintern för de flesta vänstersocialister - till och med 
för dem i toppen - inte innebar ett genomtänkt, medvetet och helhjärtat 
anammande av leninismen.58 

Det var således en slags uppgivenhet till följd av att vänstersocialismen maldes 
sönder av yttre omständigheter som ledde in i leninismen och in i Komintern, 
ett steg som, enligt Schmidt, underlättades av de politiskt-strategiska likheterna 
i bolsjevismens modell och den andra internationalens marxism, men inte ett 
resultat av en ihärdig och homogen fraktions arbete.59 

Schmidts studie avslutas med det svenska partiets inträde i Komintern 1919. 
Men detta inträde var inte vägs ände. Omvandling var inte slutförd varken 1919 
eller ens 1921. 

Schmidt betonar vidare den internationella utvecklingen, i första hand den 
tyska, som en viktig kontextuell orsak till omvandlingen. Detta är i hög grad 
en betydelsefull faktor, men jag menar att även den svenska utvecklingen i 
hög uträckning bidrog till denna omvandling. Slutligen är det i första hand 
den ideologiska utvecklingen Schmidt fokuserar, medan jag kommer fokusera 
andra processer, framför allt de organisatoriska. Däremot är Schmidts avhan
dling värdefull i det att han just söker belysa hur denna omvandling påbörjades 
genom hans kontextualisering och problematisering av den. 

58. Schmidt 1996, s 239. 
59. Se Schmidt 1996, ex s 12, 236 f., 238 f. 



I internationell forskning hävdar Kevin McDermott och Jeremy Agnew, att 
både i väst och numer i öst, ses bolsjeviseringen vanligast som en process uppi
från, som påtvingas de nationella sektionerna bland annat genom de 21 teserna. 
Denna tolkning tar vanligen fasta på Stalins strävan efter total hegemoni över 
den kommunistiska rörelsen och Sovjetunionens utsatta position, varför krav 
restes på Komintern och de nationella sektionerna att försvara Sovjetunionen. 
Detta var något som endast kunde garanteras om dessa var strikt underordnade 
det sovjetiska kommunistiska partiet och dess politik. Komintern och sek
tionerna omvandlades därmed till ett instrument i Sovjetunionens och Stalins 
intresse och utrikespolitik.60 

Det går inte att bortse från det sovjetiska ledarskapets roll i bolsjeviseringen 
och att ignorera bolsjevikernas hegemoniska position i Komintern skulle vara 
rent felaktigt, menar McDermott.61 Men, hävdar han att bara fokusera denna 
ryska dimension är samtidigt att underskatta den komplexitet som var bolsjevi
seringen. Den kan inte förstås som endast påtvingad uppifrån. Hänsyn måste 
tas till nationella omständigheter som kan ha underlättat, men också begränsat, 
bols j eviseringen.62 

Ett skandinaviskt exempel på en tolkning av omvandlingen som en process 
uppifrån är Trine Jensen som i sin danska speciale diskuterat omvandlingen 
av de skandinaviska partierna mellan 1919 och 1924 utifrån de ryska arkiven, i 
huvudsak Kominterns. I undersökningen diskuteras i första hand Kominterns 
inflytande på och över de skandinaviska partierna och de olika maktmedel, 
både formella och informella, som stod till Kominterns förfogande för att 
skapa kommunistiska partier. Hon noterar dock att det främst för det norska 
Arbeiderpartiet (DNA) och i viss utsträckning det svenska, fanns ett nationellt 
handlingsutrymme, åtminstone periodvis, då Komintern var fångat mellan en 
önskan att behålla större partier och en önskan om upprättandet av "rena" 
kommunistiska partier. Som möjlig orsaksförklaring till konflikterna mellan de 
nationella partierna och Komintern pekar hon i första hand ut att de verkade 
under två olika omständigheter. Å ena sidan i den illegala kampen i Ryssland, 
å den andra i den parlamentariska demokratin i Norden.63 

Jansens arbete är värdefullt, inte minst i det att undersökningen bygger 
på Kominternmaterial och att hon empiriskt kan belägga de olika medel som 

60. McDermott & Agnew 1996, s 42. Jfr Hirdman 1974, s 10 f. för en liknande 
tolkning. 

61. McDermott 1998, s 105. 
62. McDermott & Agnew 1996, s 42, McDermott 1998, s 105. 
63. Jansen, Trine, Komintern og danneisen av de skandinaviske kommunistpartiet 

(1919-1924), Speciale, Historisk Institut, Aarhus Universitet 2000, ffa. s 93-101. 



Komintern kunde använda för att försöka påverka de skandinaviska partierna. 
Men detta i sig, menar jag, förklarar inte de skandinaviska, eller det svenska, 
partiets omvandling. Som hon själv berör, var Komintern en frivillig organisa
tion, där de nationella partierna kunde välja att avstå från anslutning.64 Och vid 
närmare granskning var detta i stor utsträckning också vad som skedde. Ma
joriteten av den skandinaviska arbetarklassen valde att inte tillhöra Komintern. 
Samtidigt påminner hennes forskning om att Komintern inte var en oviktig 
aktör, men att dess betydelse kanske snarare låg i att framtvinga ett kategoriskt 
ställningstagande och som betydelsefull allierad i interna partistrider. 

Hermann Webers omfattande och detaljrika böcker om Tysklands kommu
nistiska parti under åren 1924-1929 är ett av de bästa exemplen på ett försök att 
sätta in omvandlingen i en nationell kontext. Weber söker just belysa omvandlin
gen av det tyska partiet från ett parti med stor inre demokrati - med interna 
strider - till ett disciplinerat och centraliserat parti. Weber själv kallar denna 
process för partiets "stalinisering", en i mitt tycke något olycklig beteckning då 
det leder läsaren att anta att detta var en Moskvakontrollerad process. Så var inte 
fallet, menar Weber. Partiet omvandlades, trots frånvaro av ett kommunistiskt 
polisväsende som genom terror kunde tvinga fram förändringen och trots par
tiets demokratiska traditioner, till ett parti präglat av disciplin och enhetlighet. 
Weber diskuterar både hur denna omvandling såg ut och vilka drivkrafter som 
låg bakom. Omvandlingen och övertagandet av en ny organisatorisk form under 
1920-talet ser Weber inte som enbart ett utflöde av en inre utveckling i Sovjet
unionen, utan också som ett resultat av andra krafter och omständigheter. 

För det första noterar han att även kommunistiska partier är föremål för 
den byråkratisering som tenderar att prägla många organisationer i ett mod
ernt industriellt samhälle. Politiska partiers inre struktur, menar han, existerar 
och är verksamma mellan två extremer: obegränsad inre demokrati utan större 
slagkraft och en starkare partiapparat, på den inre demokratins bekostnad. I 
arbetarrörelsen, fortsätter han, överges aldrig fullständigt den demokratiska 
tendensen, dels för att dess hela tradition är antiauktoritär, dels tvingas par
tiledningen ibland stödja sådana tendenser för att stimulera medlemmar och 
inte fullständigt förstena och förstelna hela partiet. På det stora hela är den 
huvudsakliga trenden mot byråkratisering.65 Om den första orsaken var mer 
generell, förlägger han den andra orsaken till staliniseringen i partiet självt och 
i dess situation mellan socialdemokrati och syndikalism. För att avgränsa sig 
gentemot andra politiska alternativ krävdes, hävdar Weber, ett förenhetligande 
av partiet självt och övertagandet av en bolsjevikisk organisationsform förstärk

64. Jansen 2000, s 98. 
65. Weber 1969, s 10. 



te denna process. För det tredje är partiets underordning under Sovjet en viktig 
förutsättning för staliniseringen, eller snarare det sovjetiska partiets inflytande 
över Komintern bidrog till att omvandla bolsjeviseringen till en stalinisering, 
vilket i sin tur underordnade det tyska kommunistiska partiet (KPD) under 
sovjetiskt statsintresse och dessutom ledde till ett övertagande av apparatvälde. 
Slutligen pekar Weber också ut diskrepansen mellan partiets revolutionära 
målsättning och den ickerevolutionära situation partiet befann sig i efter 1924 
som en betydelsefull förutsättning för partiets stalinisering. Då medlemmarna 
pacificerades blev apparaten, eller funktionärerna, det mest aktiva elementet. 
Dessutom bidrog den allmänna utvecklingen i Tyskland till en "ghettoisering" 
av partiet, både politiskt och samhälleligt.66 

Kevin McDermott har, som tidigare påtalats, pekat på hur de kommunis
tiska partiernas bolsjevisering inte endast kan ses som en enkelriktad process 
'uppifrån' utan också måste förstås 'underifrån'. I viss utsträckning, menar han 
och Jeremy Agnew i ett annat sammanhang, var bolsjeviseringen en interaktiv 
process med både interna och externa faktorer som producerade subtila natio
nella variationer. Flera faktorer var betydelsefulla., som t.ex. de politiska och 
psykologiska banden till Sovjetunionen, tendensen till byråkratisering i moder
na organisationer och sociala, kulturella och ekonomiska processer som hotade 
att fragmentera och omskapa den europeiska arbetarklassens struktur. Vidare, 
hävdar de, bör man inte underskatta vare sig motståndet mot bolsjeviseringen 
eller bolsjeviseringens begränsningar före 1928. Dessa faktorer berör, vad man 
kalla mer subjektivistiska förklaringar till bolsjeviseringen, både i mer negativa 
form av upplevd hjälplöshet, till i mer positiv form i tilltron på en socialistisk 
revolution och på nödvändigheten av en stark international. De tar också upp 
mer objektiva faktorer, såsom att bolsjeviseringen var inter alia ett byråkra-
tiseringsfenomen, att den kapitalistiska statens roll expanderade och tycktes 
förstärka bolsjevikernas centralistiska utgångspunkter, samt att den kommunis
tiska fientligheten mot socialdemokratin upplevdes som adekvat för ett flertal 
kommunister i deras dagliga liv, inte minst då arbetslösheten strukturerade 
arbetarklassen i arbetslösa och arbetande, där det åtminstone i Tyskland i första 
hand var det kommunistiska partiet som blev de arbetslösas parti.67 

Klaus-Michael Mallmann har ytterligare vidareutvecklat diskussionen kring 
de kommunistiska partiernas omvandling då han har studerat de tyska kom
munisterna under Weimartiden. Man kan säga att han både vidareutvecklar 
och kritiserar Webers 'staliniserings'perspektiv. Alltför mycket ses den tyska 
kommunismen endast som en uppsättning dogmer eller som en apparat utan 

66. Weber 1969, s 10 ff. 
67. McDermott & Agnew 1996, s 58-68. 



subjekt, där partiet reduceras till program och fraktionskamper. Historien om 
det tyska partiet blir därför också en historia utan människor. Vad som snarare 
krävs, hävdar Mallmann, är en historia underifrån och inifrån.68 Mallmanns tes 
i koncentrat är att Avantgardetanken som kom att forma det tyska kommunis
tiska partiet, vilken är hans benämning på de processer som syftade till att stärka 
partiledningen och skapa enhetlighet och disciplin för att därigenom leda/väcka 
proletariatet i den revolutionära kampen, inte kan förstås som en omvandling 
utifrån eller som ett övertagande eller knäfall inför den bolsjevikiska modellen. 
Den måste snarare förstås just underifrån och inifrån. Avantgardetanken, häv
dar Mallmann, bör ses som en konsekvens av den egna traditionen och av den 
kontext, eller socialmoraliska miljö, som det tyska partiet verkade i.69 

Det tyska kommunistiska partiet under Weimar, liksom det tyska socialde
mokratiska partiet under samma tid, hade ett gemensamt ursprung och tradi
tion, hävdar Mallmann: det ghettoiserade och isolerade socialdemokratiska 
förkrigspartiet som skapade sig en egen rörelse, ett eget "hem". Detta parti 
verkade i samma dilemma som senare det kommunistiska partiet, mellan en 
revolutionär och omstörtande vilja och nödvändigheten av att verka i just det 
samhälle man önskade störta. Där förkrigssocialdemokratin sakta sökte anpassa 
sig i detta samhälle förkastades detta av kommunisterna som en grogrund för 
reformism. Där händelserna i samband med krigsutbrottet i augusti 1914 öpp
nade möjligheter för det socialdemokratiska partiet att bryta sin ghettoisering, 
förde KPD vidare traditionen av den egna rörelsen. KPD var ett revolutionärt 
parti, problemet var att man efter kriget och efter november 1918 verkade i en 
ickerevolutionär tid. Den ursprungliga tilltron på massan som kan återfinnas 
hos Rosa Luxemburg förflyktigades snart och ur den framväxande isoleringen 
och vanmakten växte Avantgardetesen fram som lösningen.70 

Mallmann ställer sig kritisk till Webers "staliniseringsmodell", d.v.s. att 
KPD mellan 1924-29 gick från ett vänsterradikalt parti med hög grad av inre 
demokrati till ett centraliserat och disciplinerat parti av stalinistisk typ. För det 
första överdrivs den initiala demokratin i partiet. Denna föreställning, hävdar 
Mallmann, utvecklades först senare i interna stridigheter som ett vapen mot 
stalinister. Föreställningen om det centraliserade och disciplinerade partiet 
förekom betydligt tidigare än 1924.71 För det andra var partiet varken offer 

68. Mallmann, Klaus-Michael, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozial-
geschickte einer revolutionären Bewegung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
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eller objekt i omvandlingen och för det tredje förväxlar man propagandan med 
verkligheten om partiet ses som ett monolitiskt och enhetligt parti skapat och 
styrt uppifrån.72 Bolsjevikernas betydelse ser Mallmann som en exogen kraft 
som framför allt kontrasterade de egna revolutionsförsöken mot den lyckade 
revolutionen i Ryssland medan Komintern mer underströk än skapade de 
processer som redan var på väg. För KPD handlade det inte om att apa efter 
bolsjevikerna, utan om de egna erfarenheter man vann på vägen.73 

Det finns ytterligare ett område inom forskningen kring arbetarrörelsen 
som är relevant för mig vad gäller partiomvandlingen och som delvis berör 
släktskapet mellan det kommunistiska och det socialdemokratiska partiet som 
Mallmann och Schmidt diskuterade. Om ett sådant släktskap föreligger torde 
detta vara en del av den kontext i vilken partiet omvandlades. I forskningen 
görs ofta en tydlig gränsdragning mellan det socialdemokratiska och det kom
munistiska partiet där de två får kontrastera varandra. Schmidt förespråkar 
istället ett perspektiv där det gemensamma ursprunget snarare betonas.74 En 
liknande tanke har Mats Dahlkvist. Man kan, menar Dahlkvist i en essä, tala 
om ett spänningsfält mellan två poler inom arbetarrörelsen. Detta spännings
fält omfattar arbetarrörelsen i sin helhet, i vilket han inkluderar det socialde
mokratiska och kommunistiska partiet såväl som den fackliga och kooperativa 
rörelsen och syndikalisterna. Polerna kan prägla motsättningar både mellan 
och inom olika partier och organisationer inom arbetarrörelsen. Den ena polen 
kallar han "rörelsesocialism" och den andra "statssocialism". "Rörelsesocialism" 
använder Dahlkvist på de idéer och den praxis inom arbetarrörelsen som utgår 
från industriarbetarnas och det arbetande folkets organisering: 

Arbetarnas egen organisering och egna erfarenheter ses som bärande 
strukturer för det nya samhället. De institutionellt-organisatoriska lös
ningarna söks i linje med självförvaltning och självorganisering. Idéer om 
demokrati och socialism /.../ ses som rörelsebaserad direktdemokrati eller 
närdemokratisk representativ demokrati. Rörelsens organisationer, deras 
medlemsmässiga styrka, deras idémässiga vitalitet och deras demokratiska 
förankring ses som ett tillräckligt mål. Levande organisationer blir självän
damål. Rörelsesocialister tänker sig en decentraliserad organisationskultur 
och ett decentraliserat samhälle. Rörelsesocialistiskt tänkande rör sig neri

från och upp.75 
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Detta tänkande, menar Dahlkvist, kan man historiskt identifiera inom alla 
grenar av arbetarrörelsen. "Statssocialismen" kan också den återfinnas på flera 
platser, både inom det socialdemokratiska och det kommunistiska partiet. 
"Statssocialism", använder Dahlkvist om de strömningar som lägger sin 
tyngdpunkt på staten, på statsmakt, på regeringsmakt och på parlamentarisk 
styrka och han fortsätter sin karakteristik: 

Tidigt motiverade den sin existens med en förment "marxistisk" retorik 
om "erövrandet av den politiska makten" /.../ Tänker man på demokratisk 
vitalitet tänker man på partiet. Rörelsesocialismen, å sin sida, betonade 
självorganiseringen och frivilligorganisationerna som det viktigaste medlet. 
Statssocialismen betonar istället partiet (det socialdemokratiska respektive 
det kommunistiska). Statssocialismen kommer därför av nödvändighet 
tänka uppifrån och ned. Den hålls samman av uttalade ideologiska system, 
den socialdemokratiska respektive den kommunistiska partiideologin. Den 
tänker sig en enhetlig och centraliserad arbetarrörelse och ett enhetligt 
och centraliserat samhälle. Den tänker sig enhetliga system och system
skiften.76 

Att spänningen mellan dessa två poler har funnits inom det socialdemokratiska 
partiet är tämligen välbelagt.77 Dahlkvist berör hur dessa två synsätt genom 
arbetarrörelsens historia har existerat sida vid sida, men att olika synsätt 
dominerat vid olika tidpunkter och i olika delar av arbetarrörelsen.78 Denna 
spänning torde dock också den vara en del av den nationella kontexten i vilken 
partiet omvandlades. 

Omvandlingen av de västeuropeiska partierna till vänster om socialde
mokratin, från ett mer vänstersocialistiskt och demokratiskt parti till ett 
kommunistiskt, underordnat, mer odemokratiskt och centraliserat parti, har i 
den internationella forskningen setts som en process som inte fullständigt kan 
förklaras genom ett "husbondesperspektiv" utan hänsyn till nationella och his
toriska förutsättningar. Varje kommunistiskt parti, påminner Eric Hobsbawm, 
var ett barn av två, inte alltid lyckliga och eniga, föräldrar: dels oktoberrevolu
tionen, dels en nationell vänster.79 Måhända bör man också understryka, för att 
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följa Mallmanns eller Dahlkvists resonemang, att även det kommunistiska par
tiet hade sina farförälder i det socialdemokratiska partiets organisationer och 
traditioner. Omvandlingen kan inte heller ses som en fullständigt determinerad 
process där anslutningen till Komintern på ett rätlinjigt och oproblematiserat 
sätt upprättade "staliniserade" partier, utan att för den skull underkänna varken 
Komintern eller bolsjevikernas betydelse.80 

Det saknas en samlad framställning om det svenska partiets omvandling 
och upprättandet av SKP som ett kommunistiskt parti med utgångspunkt i 
den, i första hand internationella, forskningens problematisering av denna 
process. Eftersom just de nationella och historiska förutsättningarna är min 
utgångspunkt är förhoppningen att denna avhandling kan tillföra ny kunskap 
om omvandlingen av det vänstersocialistiska partiet och skapandet av ett sven
skt kommunistiska parti. 

Perspektiv på partier 

Frågan om hur partiets omvandling skall kategoriseras och förklaras, 
en omvandling jag ser som en förutsättning för föreställningen om det 
kommunistiska partiets egenart, sammanhänger med frågan hur politiska 
partier överhuvudtaget förstås och förklaras. Vad gäller mina egna 
utgångspunkter skulle det vara lättare att inleda med hur jag inte uppfattar 
partier i allmänhet och det kommunistiska partiet i synnerhet. Jag ser inte 
partier som en enkel avspegling av objektiva klassförhållanden och jag anser 
inte att ett partis manifesta målsättning fullständigt kan beskriva det. 

En central utgångspunkt i statsvetenskaplig partiforskning är ofta att ett 
partis manifesta målsättning är det bästa sättet att förstå och förklara politiska 
organisationer. Den tar fasta på partiets förbindelse med den s.k. elektorala are
nan. Det är i sig inte så förvånande, kan man tycka. Partier är på ett eller annat 
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sätt kopplade till staten, utan att därför vara en del därav och deras ursprung är 
ju också kopplat till uppbyggandet av olika typer av styrande och valbara insti
tutioner.81 Som exempel på detta kan man räkna Gunnar Sjöblom, som defini
erar ett politiskt parti som "an organization that appoints candidates at general 
elections to the system's representative assembly and also to other political 
positions."82 Definitionen påverkar också hans syn på ett partis grundläggande 
målsättningar, och nämner fyra stycken: programrealisering, röstmaximering, 
positionsmaximering och partisammanhållning.83 

Det finns också andra forskare som definierar partier inom denna tradition. 
Downs menar att partier är en grupp människor som försöker kontrollera "the 
governing apparatus by gaining office in a duly constituted election", medan 
Epstein anser att parti är "any group, /.../ seeking to elect governmental of
fice-holders".84 

Dessa definitioner är inte problemfria. Sjöblom, liksom Downs och Epstein, 
utgår från en generell definition av partier och söker den minsta gemensamma 
nämnaren. Denna nämnare brukar oftast vara, som den italienska sociologen 
Angelo Panebianco observerat, att minimimålet för alla politiska partier är till
gång till makt genom valseger. Men som han fortsätter, problemet ligger då i 
att förstå de partier som så ofta intar positioner och handlar på sätt som straffar 
dem, eller åtminstone inte ger någon vinst på valarenan, eller i de partier som 
tycks nöjda med att framstå som ett oppositionellt parti.85 Utifrån Sjöbloms 
definition skulle man nästan kunna ifrågasätta om S KP överhuvudtaget var ett 
politiskt parti. Åtminstone två av de målsättningar Sjöblom hävdar som grun
dläggande var periodvis inte det viktigaste för partiet. Varken röstmaximering 
eller maximering av det parlamentariska inflytandet var alltid vad partiet efter
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strävade.86 Under andra perioder, t.ex. då partiet stödde den tysk-ryska pakten 
1939, bidrog inte partiets handlande i någon större utsträckning till att samman
hållningen ökade, tvärtom lämnade nästan hälften av medlemmarna partiet.8 

Möjligen kan en av Sjöbloms utpekade målsättningar i viss utsträckning 
fånga och beskriva SKP, nämligen programrealisering, åtminstone om denna 
målsättning vidgas något. På riksplanet hade kommunisterna få möjligheter att 
realisera olika programpunkter. Efter år 1929 dröjde det innan en kommunist 
fick plats i något av riksdagens utskott.88 Men man skulle kunna hävda, att 
hela partiets verksamhet bör ses som ett försök att realisera den yttersta pro
grampunkten, eller som det kallas ibland, maximiprogrammet, nämligen det 
revolutionära störtandet av det kapitalistiska samhället och upprättandet av det 
socialistiska. Men också detta antagande är förknippat med problem. Utöver 
det enkla faktum att man inte var framgångsrik, vilar ett sådant antagande på 
att partiets manifesta målsättning, eller dess ideologi, är den bästa måttstocken 
på partiets agerande. Men som t.ex. Panebianco påtalat, är det inte alltid up
pfyllandet av de manifesta målen som är det mest centrala utan ibland kan det 
röra sig om partiets kamp för överlevnad.89 Detta betyder dock inte att den 
manifesta målsättningen, eller partiets manifesta ideologi, skulle vara oviktig. 
Vad gäller det vänstersocialistiska parti som föregick det kommunistiska vill jag 
kunna visa att ideologin snarare var ytterst central, speciellt i starten. Problemet 
ligger mer i att på förhand anta att partiets manifesta ideologi, kampen för det 
socialistiska samhället, alltid var det viktigaste målet, något jag också försöker 
visa inte alltid stämmer. 

En andra utgångspunkt skulle kunna vara att se partier som manifestationer 
av socioekonomiska eller klassmässiga förhållanden. Vid mitten av 1970-talet 
hävdade Lennart Berntson t.ex. att ett politiskt parti är "en organisation som 
företräder en social klass (eller fraktion av klass, eller allians av klasser och skikt) 
i dess kamp med andra klassers organisationer (politiska och ekonomiska) vad 
gäller makten och inflytandet över den statliga apparaten."90 Hans bok avslutas 
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också med en modell över de faktorer han anser inramar och bestämmer ett 
politiskt partis handlande, där samhällsstrukturen ytterst är bestämmande, och 
där partiet företräder samhällsklassens intresse visavi statsmakten.91 

Utifrån Berntsons perspektiv, skulle Sveriges Kommunistiska Parti sålunda 
ha varit ett organisatoriskt uttryck för en social klass eller med andra ord, en 
klassbaserad intresseorganisation. Till viss del var det också så det kommunis
tiska partiet skulle uppfatta sig självt. Stalin menade, då han auktoritativt fast
slog vad leninismen var, att partiet skulle samla inom sig alla arbetarklassens 
bästa element och deras hänsynslösa hängivenhet för proletariatets sak och 
vara en oskiljaktig del av arbetarklassen. Partiet fyllde inte något självändamål, 
var inte en kraft i sig, fortsatte han, utan proletariatets vapen och arbetarnas 
medel att erövra makten. Samtidigt var partiet klassens förtrupp. Den stod i 
spetsen och ledde proletariatet. Genom att vara utrustad med en revolutionär 
teori, med kunskap om rörelsens och revolutionens lagar, kunde partiet ut
veckla den kraft som krävdes för att leda proletariatets kamp. Bara ett parti 
som kunde höja arbetarklassen från dess tillfälliga intressen till de proletära 
klassintressenas nivå kunde förvandla arbetarklassen till en självständig poli
tisk kraft.92 Stalins resonemang om partiet antyder den leninistiska tilltron till 
att partiet både kämpade för och uttryckte arbetarklassens intresse, att detta 
intresse var odelbart samt att det var möjligt för partiet att fastställa detta 
intresse. 

Men att utgå från Berntsons perspektiv och analysera S KP utifrån att det 
representerade ett klassintresse är förbundet med problem. I Sverige var inte 
SKP ensamt om att påstå att man representerade arbetarklassens intressen. 
Partiet konkurrerade inom arbetarrörelsen under hela perioden med det bety
dligt starkare socialdemokratiska partiet. Under en period på 1930-talet fanns 
det dessutom ytterligare ett kommunistiskt parti, som sedermera bytte namn 
till Socialistiska Partiet, vilket initiait dessutom var starkare. Hur skall man då 
förstå SKP? Antingen representerade det inte alls arbetarklassens intresse, eller 
så var arbetarklassen förledd.94 Risken med det sistnämnda är att forskaren 
övertar det kommunistiska partiets självförståelse och gör detta till en egen 
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utgångspunkt, d.v.s. att arbetarklassens verkliga intresse var/är revolutionärt.95 

Problematiken med denna utgångspunkt ligger vidare i hur samspelet mel
lan struktur och handling samt mellan idé och materiell verklighet gestaltas. 
Risken med en utgångspunkt som Berntsons är att den komplexa relationen 
där alla fyra delar betingar varandra underskattas. Det finns inget enkelt sam
band mellan struktur och handling och mellan materiell verklighet och idé. 
Det är inte helt lätt att härleda politiskt handlade och ideologier från intressen, 
hävdar Klas Åmark. Strukturella betingelser påverkar visserligen människors 
handlande: "men inte direkt och oförmedlat utan genom ett filter av kultur, 
sociala relationer, språkliga metaforer och politiska symboler."96 

Om man nu inte önskar diskutera skapandet av SKP utifrån klassförhål
landen eller endast utifrån partiets antingen manifesta revolutionära mål
sättning eller dess a priori fastställda mål tycks det mig som om ett tredje 
perspektiv skulle kunna vara mer fruktbart, nämligen att diskutera SKP som 
en organisation. Det vill säga att utgå från politiska partier som organisationer 
som studeras utifrån deras organisatoriska dynamik. Både Panebianco och 
Schiillerqvist placerar in Max Weber, den tyske sociologen Robert Michels, 
som, utifrån studier av det tyska socialdemokratiska partiet, noterade att alla 
organisationer har oligarkiska tendenser och byråkratiseras i tillväxtfaser, samt 
den franske statsvetaren Maurice Duverger vars forskning presenteras i kapitel 
8 i denna forskningstradition.97 

Både den av Weber och McDermott påtalade byråkratiseringstendensen 
är en vanlig utgångspunkt i denna forskningstradition.98 Byråkratisering kan 
dock innebära flera olika saker. Det kan vara frågan om en ökning av andelen 
partifunktionärer som avses och/eller syfta på "byråkraternas" större inflytande 
över organisationen eller möjligen skapandet av en organisation som i större 
utsträckning påminner om Max Webers idealtyp.99 Vad som än avses betraktas 
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konflikter i byggbranschen 1914—1920. Arkiv förlag, Lund 1989, s 17—20. 

96. Åmark 1993, s 59. 
97. Schiillerqvist 1992, s 26. Panebianco 1988, s xi. För Michels se "Michels, Robert" 

A Dictionary of Sociology. Ed. Gordon Marshall. Oxford University Press, 1998. Oxford 
Reference Online. Oxford University Press. Örebro universitet. 9 March 2004 http:/ 
/www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t88.ei420, 
Michels, Robert, Political Parties. A Sociological Study of the Emergence ofLeadership, the 
Psychology of Power, and the Oligarchic Tendencies of Organization, Dover Publications, 
inc., New York (1915) 1959. Duverger, Maurice, Political Parties, Methuen, London 1965, 
Jfr Olofsson 1977, s 286 f., Ostberg, Kjell, Byråkrati och reformism. Arkiv 1990, s 22-25. 

98. Se Östberg 1990, s 21-25 Se Michels, Robert, Organisationer och demokrati, 
Ratio/Timbro 1983, t.ex. s 148-161, Duverger 1965, s 154 ff. 

99. Se Panebianco 1988, s 222-226. 
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byråkratiseringen som en förändring av organisationen. Men det finns ändå 
anledning, vill jag hävda, att vidga fokuseringen något för att kunna fånga 
in andra processer som inte omedelbart kan kopplas till någon av de olika 
innebörderna av byråkratiseringen men som ända var betydelsefulla i det kom
munistiska partiets "strukturomvandling". Angelo Panebianco har översiktligt 
studerat det italienska och det franska kommunistiska partiets omvandling
sprocess eller bolsjevisering under 1920-talet som han menar bör förstås som en 
institutionaliseringsprocess snarare än byråkratiseringsprocess (se nedan).100 

Det finns en del historiker i Sverige som har studerat partier utifrån ett or
ganisationsperspektiv. Bernt Schiillerqvist har undersökt SAP ur vad han kallar 
en organisationshistorisk ansats. Schiillerqvist menar, att förståelsen av partier 
måste utgå från deras organisatoriska dynamik, och han beklagar att forsknin
gen i allt för hög grad frångått denna äldre typ av ansats och i stället studerat 
partier som "öppna" system i samspel med omvärlden.101 

Lotta Gröning använder samma begrepp som Schiillerqvist i sin avhandling 
om SAP:s organisatoriska utveckling. Hon säger sig också arbeta med ett or-
ganisationshistoriskt perspektiv och redogör kortfattat för olika typer av stats
vetenskapliga och sociologiska teorier, men tycks inte vara medveten om att 
det finns skillnader mellan t.ex. Olofsson, Michels och Sjöblom. Alla studerar 
mycket riktigt partier, men utifrån skilda utgångspunkter. Själv lägger hon sig 
ganska nära Sjöbloms uppfattning av vad ett parti är och vad ett parti gör.102 

Vilken kan då poängen att studera partier som organisationer vara? Som är 
fallet med alla perspektivval så finns det både nackdelar och fördelar med att 
välja detta perspektiv. Ett sätt att se alltid samtidigt är både ett sätt att se och 
ett sätt att se.103 Man kan tänka sig några olika fördelar. Schiillerqvist nämner 
den kanske viktigaste, nämligen möjligheten att knyta samman strukturella 
förklaringar med individorienterade. Han anser att man genom organisation
sperspektivet kan övervinna den uppdelning som statsvetaren Jörgen Her
mansson gjorde i sin avhandling om SKP, där han menade att politiska partier 
antingen kan studeras utifrån ett partis ideologi, dess praktiska politik eller dess 

104 organisation. 
Det finns givetvis gränser för vad ett sådant perspektiv klarar av att förklara. 

Schiillerqvist själv går något över gränsen när han ur ett perspektiv på SAP:s 

100. Panebianco 1988, chap. 5. 
101. Schüllerqvist 1992, s 26, Hermansson 1984, s 29. 
102. Se Gröning 1988, s. 15-18. 
103. Om perspektiv se t.ex. Hobsbawm, Eric J., Echoes of the Marseillaise. Two 

Centuries Look Back on the French Revolution, Rutgers University Press, New Brunswick, 
New Jersey 1990, s 1 f. 

104. Hermansson 1984, s 28f, Schiillerqvist, s 27. 



organisatoriska utveckling försöker förklara sprängningen av SKP 1929. Visser
ligen kan SAP-ledningens agerande utgöra en viktig och bidragande orsak till 
sprängningen, men att göra det till den enda förklaringen, som Schiillerqvist 
gör, håller inte riktigt.105 Man kan inte låta den organisatoriska dynamiken hos 
SAP helt och hållet förklara utvecklingen inom en annan organisation. 

Vidare kan det uppfattas som om den socioekonomiska ram inom vilket 
partiet verkar faller bort, något som Berntson menar var problemet med den 
franske statsvetaren och partiforskaren Maurice Duvergers institutionella pers
pektiv.106 Det är en riktig invändning på så sätt att omvärldens förändring inte 
omedelbart producerar en förändring av organisationen. Det saknas sålunda 
en enkel kausalitet mellan samhälle och organisation. Men det betyder inte 
att omvärldens förändring är oviktig för organisationens utveckling och förän
dring, utan endast att perspektivet ger utrymme för organisationens aktörer att 
efter samhälleliga förändringar, eller uppleva förändringar, antingen omvandla 
organisationen eller att inte göra det.107 

Angelo Panebianco är kritisk mot både vad han kallar den sociologiska och 
den teleologiska fördomen. Den sociologiska är just utgångspunkten att ett 
partis aktiviteter ses som en produkt av sociala grupper och att interna konflik
ter ses som uttryck för sociala intressekonflikter. Den teleologiska är den ofta 
outtalade utgångspunkten att organisationer bildats och är verksamma endast 
för att uppfylla vissa mål. Själv menar han att målsättningen aldrig kan fast
ställas på förhand. Vad som skiljer partier från andra organisationer är inte så 
mycket målen utan den omgivning i vilken partiet verkar. Partier är de enda or
ganisationer som är verksamma på en elektoral arena.108 Istället för att anta att 
vissa mål är betydelsefulla för organisationer är detta något att studera. Målen, 
menar han, kan nämligen variera från upprätthållande av stabilitet till andra. 
Organisationen kan vidare sträva efter att uppnå en rad olika mål samtidigt 
och utifrån Michels konstaterar han att den verkliga målsättningen inte sällan 
oftare handlar om att säkerställa organisationens överlevnad än att nå de mani
festa målen. En mer realistisk bild, hävdar han, är att snarare se en utveckling. I 
sin studie av politiska partier skiljer han mellan två faser i ett partis utveckling. 
I den första, den formativa fasen, spelar ledarna i partiet en betydelsefull roll 
när partiets ideologiska mål fastställs, i det att partiets jaktmark - eller par

105. Schiillerqvist 1992, s 113-118. 
106. Se Berntson 1974, s 54-61. 
107. Se Panebianco 1988, s 242-247, jfr Schiillerqvist 1992, s 29. 
108. Kanske skulle det vara bättre för Panebianco att använda Bourdieus begrepp av 

fält. Man kan ju tänka sig partier som inte alls, eller periodvis, inte deltar på den elektorala 
arenan, eller ställer upp i val. (Se Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power. Polity 
Press, Cambridge 1991, där han diskuterar och analyserar det politiska fältet.). 



tiets främsta målgrupp identifieras och att partiets organisation formas efter 
dessa två ställningstaganden. Ideologin spelar sålunda en stor roll för partiets 
kollektiva identitet, då partiet ses som ett verktyg att nå dessa ideologiska mål 
och lojaliteten hos medlemmar och supportrar främst vilar på just dessa mål 
och mindre hos själva organisationen.109 Efterhand följer den andra fasen, en 
stabilisering eller institutionalisering som Panebianco menar: 

implies the consolidation of the organization, the passage from an initial, 
structurally fluid, phase when the new-born organization is still forming, 
to a phase in which the organization stabilizes, develops stable survival 
interests and just as stable organizational loyalties.110 

Organisationen förlorar sin karaktär som verktyg och blir mer värdefull i 
sig själv. Partiets bevarande och överlevnad blir allt mer ett mål i sig.111 Alla 
partier institutionaliseras i viss utsträckning menar Panebianco, men inte 
alltid på samma sätt eller linjärt. Viss institutionalisering ger upphov till svaga 
institutioner, medan annan ger starka institutioner. Vidare bör man inte alls 
förutsätta att institutionaliseringen sker helt konfliktfritt. Ett, i Schüllerqvists 
termer, hårt parti har både tydliga gränser och hög självständighet gentemot 
omvärlden och lämnar liten autonomi åt interna undergrupper. Ett löst 
organiserat parti löper större risk att förändras om och när det utsätts för inre 
motsättningar och yttre tryck, fortsätter Schiillerqvist, då där finns etablerade 
fraktioner redo att föra fram alternativ. Hårt organiserade partier är mer 
motståndskraftiga men inte immuna mot förändring, eftersom ledningen har 
andra kontrollmöjligheter än i det löst organiserade partiet.112 

Undersökningen 

Undersökningens övergripande problem rör den faktiska omvandlingen av 
Sveriges socialdemokratiska vänsterparti till Sveriges kommunistiska parti 
samt varför den föreställning om partiet som var central 1917 efterhand 

109. Panebianco 1988, s 6-9, 53. Ett ex. på en analys som använder sig av denna 
"rationella modell", är Lotta Grönings avhandling om SAP. 

110. Panebianco 1988, s 18. 
111. Panebianco 1988, s 7-9, 53 f., Schiillerqvist 1992, s 27 f. 
112. Panebianco 1988, s 55 ff., 239 f., Schiillerqvist 1992, s 28 ff. 



kom att förändras och struktureras efter en bolsjevikisk modell och ersattes 
av en föreställning om SKP som en speciell typ av parti, ett parti av ny typ. 
Undersökningen rör hur denna process såg ut, varför den drevs fram och vad 
som blev konsekvensen av omvandlingen. Det jag mer exakt är intresserad 
av är frågan om det fanns mer nationellt betingade omständigheter och 
förutsättningar, men också hinder för denna omvandling. Min undersökning 
består av två delar. För det första handlar det om att försöka kategorisera 
omvandlingen. Denna process har jag valt att kalla partiets kristallisering. 
Begreppet kristallisering används av Peter Burke, där han beskriver hur en social 
rörelse förr eller senare, i Webers termer, rutiniseras.113 Institutionalisering är 
ett alternativt begrepp, men just kristallisering implicerar både 'hårdhet' 
i Panebiancos mening och tydlighet i politisk symbolisk mening, eller 
som det heter i ordboken om kristall, "fast kropp med plana ytor".114 

Undersökningens andra del handlar om att försöka diskutera orsakerna 
bakom omvandlingen. Här är min tes att just den organisatoriskt dynamiska 
kontexten i det vänstersocialistiska och sedermera kommunistiska partiet 
utgjorde en förutsättning för omvandlingen. I strävan efter att övervinna sin 
upplevda svaghet och skapa en organisatorisk stabilitet och tydlighet skapades 
förutsättningarna både för omvandlingen och för en ny politisk identitet. På 
ett sätt skulle man kunna hävda att jag gör mig skyldig till vad Panebianco 
kallade den teleologiska fördomen och tar avstamp från en målsättning, men 
förhoppningen är snarare att kunna visa denna som central än att på förhand 
utgå från det. Omvandlingen var inte naturgiven, i själva verket verkade partiet 
under en rad olika krafter, omständigheter och förutsättningar som drog det 
åt olika håll. Partiet existerade i en nationell politisk kontext som satte partiet 
under tryck. Frågan är hur dessa analyserades av partiföreträdarna och vilka 
konsekvenser detta tryck fick. I partiet existerade vidare en tradition som drog 
partiet i en riktning, medan solidariteten och kopplingen till Komintern och 
Sovjet drog det åt ett annat. Dessutom formerades både det vänstersocialistiska 
och det bolsjevikiska partiet i en specifik fas i det kapitalistiska samhällets 
utveckling, präglad av en viss logik. 

För att kunna studera omvandlingen, dess förutsättningar och konsekvens
er är det flera problemområden som jag kommer att studera. För det första 
bör själva utgångspunkten för omvandlingen närmare analyseras. Därför inleds 
undersökningen med ett kapitel som diskuterar den vänstersocialistiska synen 
på partiet och dess organisation utifrån den historiska kontext de vänstersocial

113. Burke, Peter: History & Social Theory\ Polity Press, Cambridge 1992, s 88 ff. 
114. Bonniers svenska ordbok, Malmström, ten & Györki, Irene (red.) Bonniers 1980, 
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istiska företrädarna verkade i (kapitel 2). I avhandlingens andra empiriska kapi
tel kommer Lenins bolsjevikiska partimodell belysas, också detta utifrån den 
historiska kontext som den uppstod ur (kapitel 3). Det som närmare undersöks 
i dessa två kapitel är dels innehållet i respektive modell, dels på vilket sätt tiden, 
eller mer specifikt på vilket sätt den kapitalistiska utvecklingsfasens uttryck, 
satte spår i tänkandet kring respektive modell. Detta var en av de krafter som 
drog det vänstersocialistiska partiet, men det fanns också andra vilket kapitel 2 
ämnar undersöka. 

Förutsättningarna för den påbörjade omvandlingen samt vad denna om
vandling initiait innehöll och handlade om diskuteras därefter (kapitel 4, 5 och 
7). Här fokuseras den nationella politiska kontexten samt partiets organisato
riska dynamik. Innehållet i och bakgrunden till Kominterns 21 teser diskuteras 
i ett kapitel (kapitel 6). Att skapandet av en "ny typ av parti" inte var helt en
kelt, eller att omvandlingen av partiet kunde genomföras fullständigt smärtfritt 
och vilka dessa problem var, är något som därefter närmare granskas genom i 
första hand partiets stadgar. Att förändra partiets stadgar för att närma sig den 
bolsjevikiska modellen, kan antas vara ett av de enklare stegen en partiledning 
kan vidtaga för att förändra både den organisatoriska strukturen, men också 
för att uttrycka en politisk identitet. Det visade sig dock att det samtidigt fanns 
krafter som drog partiet åt ett annat håll (kapitel 8). 

Det finns också problemområden jag valt att inte undersöka. Man skulle 
kunna tänka sig göra en liknande studie utifrån material i de ryska arkiven, 
men det är något jag inte ämnar göra här. Detta därför att det är just den natio
nella kontexten jag riktar in mig på, eller hur de bolsjevikiska uppfattningarna 
om partiet uppfattades och togs emot, då det är en förklaring till omvandlingen 
utifrån denna kontext jag önskar pröva. Vidare tycks det mig som om den 
forskning som gjorts utifrån ryskt material har fördjupat vår kunskap om kon
takter och finansiering, men att frågan om betydelsen av dessa kontakter, eller 
dess konsekvenser inte riktigt kan besvaras.115 

För att kunna kategorisera omvandlingen blir ett betydelsefullt inslag i un
dersökningen att försöka klassificera partiet för att tydliggöra just vad partiet 
omvandlades ifrån och till vad. Jag utgår här från flera idealtyper, som inte är 
något som faktisk existerar, utan är en förenkling av verkligheten för att ty
dliggöra det typiska, det återkommande och det generella.116 Dahlkvists ovan 
refererade skillnad mellan "rörelsesocialism" och "statssocialism" är en sådan 
utgångspunkt då dessa idéer och praktiker bör ha påverkat synen på själva 
organisationen. Vidare använder jag just Panebiancos uppdelning i "mjuka" 

115. Jfr Björlin 2001, s 7 f. 
116. Burke 1992, s 28. 



respektive "hårda" partier, och slutligen - i kapitel 8 - diskuteras S KP u tifrån 
Maurice Duvergers distinktion mellan kommunistiska och socialdemokratiska 
partier, som närmare presenteras i inledningen till kapitel 8. Duvergers uppdel
ning begagnas för att kunna diskutera i vilken grad omvandlingen påverkade 
partiet fram till 1929 och en tid därefter. Duverger är kanske mest känd för att 
ha diskuterat sambanden mellan valsystem och partisystem, men första delen 
av hans mest kända bok, Les Partis Politiques, är inriktad på att, i weberiansk 
tradition, försöka skapa idealtyper av olika politiska partier. Dessa idealtyper 
används sålunda för att kunna skapa en "måttstock" på själva omvandlingen, 
eller kristalliseringsprocessen. 

För att fånga omvandlingen av partiet utan att göra de svenska aktörerna 
till orationella individer anlägger jag vad som kan kallas ett "inifrånperspektiv" 
där partimedlemmarnas val och uttalade föreställningar och förhoppningar i 
huvudsak fokuseras. Poängen är att bättre kunna förstå ett till det yttre tämligen 
känt skeende. I viss utsträckning kan man koppla detta till Göran B Nilssons 
diskussion om att skriva historia fram- eller baklänges.117 Om aktörernas han
dlingar skall göras rationella utifrån deras egna förutsättningar kräver detta i 
viss utsträckning ett framlängesperspektiv. Resultatet och konsekvenserna av de 
beslut som fattades, bland annat i SKP, var för de historiska aktörerna inte alltid 
kända när besluten togs och kunde utifrån dessa aktörers horisont te sig som 
rationella. Att det svenska partiet accepterade de 21 teserna behöver därför inte 
innebära att man medvetet och frivilligt eftersträvade ett "masochistiskt" förhål
lande. Detta framlängesperspektiv har dessutom ytterligare en fördel. Att utgå 
från vad vi idag vet blev resultatet av en förändring eller en process kan lätt leda 
till att eventuellt motstånd eller eventuella problem längs vägen underskattas. 
Även vad gäller omvandlingen var det ingen fullständigt enkel utveckling.118 

När jag talar om den politiska identiteten eller upprättandet av en mer 
specifik kommunistisk identitet vilket jag ser som ett betydelsefullt inslag i och 
resultat av omvandlingen, avser inte detta partimedlemmarnas individuella 
identitet, eller frågan om de såg sig själva som kommunister, utan en kollektivt 
och socialt skapad självbild. Det har dock funnits perioder i partiets historia 
där strävan var att upphäva gränsen mellan den sociala och den individuella 
identiteten. Ett sådant exempel är kraven på partimedlemmarna att i alla situ
ationer uppfatta sig som kommunister och att företräda partiet i alla samman
hang, en strävan som säkert också påverkades av andra gruppers agerande där 
själva medlemskapet gjordes till det mest utmärkande.119 

117. Nilsson, Göran B.: "Historia som humaniora" i Historisk Tidskrift 1989, s 3 f. 
118. Se McDermott 1998, s 112, McDermott & Agnew 1996, s 63-68. 
119. Se För studier och partiuppfostran, Västermalm, Stockholm 1948, s 15. Jfr 



En identitet är inte något av sig självt uppkommet eller producerat av na
turen och är inte fixerat eller universellt utan dess mening skapas socialt, även 
om identitetskategorin eller gruppen kan uppfattas som naturlig och objektiv.120 

Själva processen av identitetsskapande har karakteriserats av sociologen Göran 
Therborn, bland andra. Ordet identitet, hävdar han kommer från postlatinet 
och betyder: sameness. Som sådant kan det bara fungera i dialektisk förbindelse 
med dess motsats: otherness. Detta innebär att gränsen mellan dessa två blir 
central. Skapandet och formerandet av identitet anser Therborn består av tre 
centrala moment: differentiering, självbildskonstruktion och erkännande av 
andra. Med andra ord krävs det för en social identitet en gränsdragning eller ett 
avskiljande från andra, men identiteten är inte endast en negation av detta "an
dra" utan innehåller också något positivt och slutligen är identiteten beroende 
av det "andra" genom negativ eller positiv konfrontation.121 Vad som troligen 
åsyftas med denna sista punkt är att sociala identiteter inte kan skapas eller up
prätthållas helt fritt utan att de är beroende av mötet med andra. Gränsdragnin
gen torde också bli tämligen meningslös om den inte erkänts av andra. Detta 
betyder dock inte att den behöver accepteras, utan endast att den tillerkänts 
existens. Här är det dock i första hand differentieringen eller gränsdragningen 
och i viss utsträckning självbildskonstruktionen som kommer att diskuteras så 
som den förmedlades och producerades genom, bland annat, stadgar. 

Undersökningen tar varken år 1921 eller de 21 teserna som start- eller slut
punkt. Sveriges kommunistiska parti var ett barn av "det korta 1900-talet" och 
därför bör undersökningens startpunkt vara år 1914. Det var i stor utsträckning 
första världskriget och inte den ryska revolutionen som påbörjade den euro
peiska arbetarrörelsens delning, enligt Hobsbawm.122 En stor del av förklarin
gen till partiets utveckling ligger vidare i den motsägelse som katastrofens tid
sålder tycktes uppvisa: å ena sidan blottläggandet av den västliga civilisationens 
svaghet, å den andra det paradoxala beroendet hos det kommunistiska alterna
tivet av denna svaghet. Eller som Hobsbawm uttrycker det: den förmenande 
styrkan i den globala socialistiska utmaningen gentemot kapitalismen var 
snarare en avspegling av det kapitalistiska samhällets svaghet.123 Det var också 
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mindre det socialistiska alternativets styrka som drev fram en omvandling av 
de vänstersocialistiska/kommunistiska partierna, snarare var det deras svaghet. 
Startpunkten förläggs sålunda till tiden för första världskriget. Då befann sig 
också den västerländska kapitalismen i en ny fas, i historikern Rolf Torsten
dahls termer den organiserade kapitalismens fas, vilket också, menar jag, satte 
spår i arbetarrörelsens sätt att se på den politiska organiseringen.124 

Periodens slutpunkt förlägger Hobsbawm till det andra världskrigets efters
pel.125 Personligen förlägger jag undersökningens slutpunkt betydligt tidigare, 
till tiden runt partisprängningen 1929, närmare bestämt till SKP:s nionde kon
gress 1933, som tog beslut om nya partistadgar. Det parti som klev ur sprän
gningen var i hög utsträckning ett genombosljeviserat parti och omvandlingen 
var i stor utsträckning avslutad då.126 Detta öppnade förvisso andra intressanta 
problem, som dock i stor utsträckning faller utanför denna avhandlings ram. 

I första hand är det partiets ledningsnivå som fokuseras till vilken jag räknar 
partiets kongresser. Detta är ett medvetet val. Inte för att jag förutsätter att 
omvandlingen inte påverkade den lokala nivån eller att den lokala nivån skulle 
vara oviktig i själva processen. Snarare tycks det till exempel främst ha varit just 
på den lokala nivån som oppositionen formulerades mot ledningens försök att 
ånyo förändra den politiska identiteten i mitten av 1940-talet.127 Men tyvärr 
skulle en undersökning av lokalt material begränsas av de stora luckor som 
finns i det kommunistiska partiets lokala material för tiden före 1945.128 Vidare 
var det på ledningsnivån som de beslut som strukturerade/omstrukturerade 
partiet fattades. Över tid blev partiets ledning än mer betydelsefull då den sökte 
centralisera partiet och då studien berör den nationella kontexten faller det sig 
naturligt att också fokusera partiets nationella nivå. 

Studien spänner över en relativt lång period och är därför också avgränsad 
vad gäller studieobjekt till det kommunistiska partiet, utom vid några tillfällen 

124. Se Torstendahl, Rolf, "Socialdemokratins roll i industrikapitalismens utveckling" 
i Den svenska modellen, Thullberg, P., & Ostberg, K. (red.) Studentlitteratur 1994, s 126 ff. 

125. Hobsbawm 1994, s 6 f. Med efterspelet avser han också avkoloniseringen (se 
chap. 7). 

126. Jfr Björlin 2001, s 6, Thing 1993, s 83. 
127. Se Bolin, Jan, "'Vi måste ha en viss nationell känsla. Den kommunistiska 

försvenskningens dilemma - första maj i Karlskoga" i Kommunismen. Hot och Löfte. 
Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917-1991, Blomqvist, Håkan, Ekdahl, Lars 
(red.). Carlssons, Stockholm 2003, jfr Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. 
Idéer och ideal i ett norrländskt sägyerkssamhälle 1880—1930, Carlssons, Stockholm (2 
tryck.) 1991, s 266. 

128. En egen rundfråga till landets lokala folkrörelsearkiv visade en väldigt 
fragmentarisk samling av kommunistsikt material från tiden före 1945. 



då det är relevant att närmare studera relationerna mellan partiet och andra 
organisationer som var mer eller mindre knutna till partiet. En motsvarande 
undersökning skulle säkerligen kunna göras om det kommunistiska ungdoms
förbundet. 

Det källmaterial som används varierar något beroende på vilken tematik 
som analyseras. Generellt är dock det centrala organisationsmaterialet ge
nomgående det mest grundläggande. Detta innefattar i första hand stadgar, 
kongressprotokoll och verksamhetsberättelser, men också partiledningens 
egna handlingar samt broschyrer. Den källkritiska aspekt man kan lägga på 
detta material är mer frågan om representativitet och sanktionering än de klas
siska utgångspunkterna: äkthet, närhet, beroende och tendens, då jag är mer 
intresserad av partimedlemmarnas uppfattningar än om vad som stod i t.ex. 
verksamhetsberättelsen verkligen var sant.129 Dessa frågor är i sin tur kopplade 
till partiets organisatoriska uppbyggnad, vilken diskuteras i kapitel 2, 4—6, 8.130 

Där så är nödvändigt anger jag därför om personen talar i eget eller i partiets 
namn, hans/hennes position i partiet eller vilket organ det är som uttalat sig. 
I ett av kapitlen är det i första hand tidningsmaterial som ligger till grund för 
undersökningen. Detta är mer problematiskt ur representativitetsaspekten. I 
viss utsträckning kan detta uppvägas av att också annat material används, som 
broschyrer från ledande partimedlemmar vilka, om det utkommer på partiets 
förlag, i viss utsträckning kan sägas vara sanktionerat, men också av användan
det av mer tydligt sanktionerat material såsom verksamhetsberättelser. Vidare 
syftar avsnittet i kapitel 4 också till att diskutera en mer allmän partidiskussion 
och där fungerade partiets tidning åtminstone initiait och delvis som ett forum 
också för avvikande åsikter.131 Vid ett tillfälle bygger jag i viss utsträckning 
på bearbetningar och det sker då jag diskuterar partiets relationer till andra 
näraliggande, organisationer. Det skulle vara intressant att närmare studera 
relationen till partiet från andra hållet, alltså utifrån t.ex. den kvinnoorganisa
tion som ett tag existerade, men detta skulle i sin tur utvidga undersökningen 
än mer. 

Uppställningen är både kronologisk och tematisk, men då problemen fatt 
styra uppställningen kan kapitlen på vissa ställen överlappa varandra tidsmässigt. 

129. Se t.ex. Thurén, Torsten, Orientering i källkritik. Ar det verkligen sant? Esselte 
Studium, Solna 1986, s 70 ff. om den klassiska källkritiken. 

130. Denna utspridning sammanhänger med förändringen av den organisatoriska 
uppbyggnaden. 

131. Se Lindkvist 1982a för allmänt resonemang om representativitet och sanktionerat 
partimaterial, s 8 ff, tablå 1:1 s 222. Tidningen Politiken bytte namn till Folkets Dagblad 
Politiken i november 1917.1 notsystemet använder jag dock genomgående beteckningen 
Politiken. 



Sammanfattningsvis rör denna undersökning två huvudsakliga problem
områden. För det första vad det var som hände med det vänstersocialistiska 
parti som bildades 1917 och för det andra, varför. Dessa problem studeras uti
från min tes om betydelsen av de nationella drivkrafterna. Partiet verkade i ett 
spänningsfält som drog det åt olika håll och i dessa bör inte de organisations
dynamiska processerna borträknas, menar jag. 



KAPITEL 2 
Det nya partiet 

Inledning 

En uppmärksam lyssnare kan icke undgå att bortom jämmerropen från den gamla 

tidens undergång förnimma de mäktiga vingslagen av en annalkande ny tid.1 

Så inledde Carl Lindhagen sin politiska pamflett, Vad vill det nya partiet?, 
författad 1917. Första delen av skriften dominerades av Lindhagens karakteris
tisk av just den gamla och den nya tiden. I naturmässiga metaforer beskrev han 
den gamla tiden: hur det gamla solvarvet och den franska revolutionens vår
blomma slutade sina dagar i världskrigets vinter. Nu stundade en ny tid, även 
om den gamla fortfarande gjorde motstånd. I denna nya tid utkämpades nya 
strider. Kampen mot absolutismens byråkrati hade nu delvis ersatts av kampen 
mot den demokratiska funktionarismen. 

Det gäller att i den tid, som bör komma, skapa demokratiska grundlagar, 
som bättre än hittills byggas på rätten i stället för makten, på folkupply
sning och självstyrelse i stället för lydnad under auktoriteter, eller med 
andra ord på en ordning, som även i det politiska livet möjliggör, skyddar 
och värdesätter den egna personlighetens inre utveckling och den andliga 
f r i h e t e n  f ö r  a l l a  s a m t  s å l u n d a  b e r e d e r  r u m  f ö r  d e m o k r a t i s k a  m ä n 
n i s k o r  i  d e  d e m o k r a t i s k a  o r d n i n g a r n e . 2  

1.Lindhagen, Carl, Vad vill det nya partiet? Folkets förlag, Stockholm 1917 (21a 
uppl), s 3. 

2. Lindhagen 1917, s 3-11, citat s 12. Kurs. i orig. 



I denna nya tid och i kampen mot den gamla, fortsatte Lindhagen, gjordes i 
Sverige ett försök att bilda ett nytt parti som önskade deltaga och som på två 
områden skilde sig från de gamla, de konservativa, de liberala och socialde
mokratin. Dels i det att det nya partiet önskade förena det politiska arbetet av 
dagspolitik och idépolitik, dels i en fördjupad demokrati och andlig frihet, som 
skulle genomsyra även formerna inom partiet. 

Lindhagens rubrik över detta avsnitt var Det nya partiet. I rubriken låg en 
dubbel betydelse. Uppenbarligen rörde det sig om ett nytt parti på den poli
tiska kartan, men i vänstersocialisternas egen uppfattning var det också frågan 
om en ny sorts parti. Lindhagen själv sade att han hellre talade om en ny rörelse 
än ett nytt parti.3 För en ny tid och en ny kamp krävdes ett nytt parti eller en 
ny sorts politisk rörelse. Det nya parti som Lindhagen i hög grad medverkade 
till att upprätta, konstituerades i maj 1917: Sveriges Socialdemokratiska Vän
sterparti (SSV). 

För att kunna diskutera hur Sveriges Kommunistiska parti (SKP) former
ades och omvandlades, är det av vikt att söka fastställa utgångsläget, att karak
terisera det nya partiet. Men det är också av vikt att söka spåra vad föreställn
ingarna om detta parti vilade på för att identifiera en av de krafter som verkade 
och påverkade det vänstersocialistiska/kommunistiska partiet. 

SKP:s födelse skulle annars kunna förläggas till lördagen den 26 mars 1921, 
dagen efter det att kongressens ledamöter hade antagit Kominterns 21 teser och 
den dag då man antog namnet SKP (sektion av Kommunistiska Internation
alen).4 Rent formellt skulle detta vara en korrekt utgångspunkt, men åtskilligt 
skulle förloras. Den process som var skapandet av det kommunistiska partiet 
varken påbörjades eller avslutades 1921. För att därför närma sig frågan när och 
hur denna process startade, måste man återvända till det kommunistiska par
tiets närmaste föregångare, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti och till 
frågan vilken typ av parti vänstersocialisterna sökte skapa och hur detta sedan 
utvecklade sig fram till namnbytet. 

Då partier bildas, menar Angelo Panebianco, spelar ideologin en avgörande 
roll för formeringen av partiets kollektiva identitet, vilken kopplas till partiets 
ideologiska målsättning. Partiet ses då som ett verktyg att realisera just dessa 
ideologiska mål.5 Sålunda förefaller det naturligt att som startpunkt söka kara
kterisera vänstersocialisternas ideologi och var i denna vänstersocialisternas 

3. Lindhagen 1917, s 13. 
4. Sveriges Kommunistiska Partis bildande IÇ21. Aurora dokument 1. [Faksimil av 

Protokoll fört vid SSV:s fjärde och SKP:s första kongress den 25-29 mars 1921] Aurora 

1975. s 43-47. 
5. Panebianco, Angelo, Political parties: organization and power. Cambridge 

University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988, s 53. 



partisyn från 1917 kan passa in. Men ideologier, i betydelsen sammanhän
gande vision av ett idealt samhälle samt en uppsättning medel för uppnåendet 
av detta samhälle är, som Lena Berggren påtalat, integrerade i den tid och det 
sammanhang de är framvuxna ur.6 Därför inleds undersökningen av en studie 
av just den tid och det sammanhang, som den vänstersocialistiska partisynen 
formerades i för att pröva, om det bakom den vänstersocialistiska organisa
tionsuppfattningen fanns något ideologiskt inslag och att diskutera vad detta 
vilade på. 

Få forskare har dock fördjupat sig i vänstersocialisternas organisations- och 
partiuppfattning eller närmare försökt analysera deras partiideal annat än i 
förbigående. Vad forskningen dock i hög utsträckning har uppmärksammat 
är SSV:s hårda betoning på demokrati och anticentralism i partiets inre arbete 
och ofta kopplas detta samman med företrädarnas upplevelser inom socialde
mokratin. Bernt Kennerström pekar t.ex. på hur oppositionens upplevelser av 
maktlöshet mot majoriteten spelade en avgörande roll för SSV:s program och 
uppbyggnad.7 En liknande tankegång har Kent Lindkvist, då han ser SSV:s 
partisyn som byggd på en kritik mot socialdemokratin för att de glömde bort 
det socialistiska målet, låtit partiapparaten bli en rörelse som växte in i det 
kapitalistiska samhället och förborgerligades. Detta samtidigt som socialde
mokratins organisation blev allt mer odemokratisk och därmed oförmöget 
att ta över samhället i en krissituation. De demokratiska grundlagarna bör ses 
mot bakgrund av de åtgärder som den socialdemokratiska partistyrelsen vidtog 
gentemot vänstern, menar Lindkvist vidare. SSV 1917 var ett försök att återup
prätta demokratin i arbetarklassens parti.8 

Det demokratiska inslaget i SSV:s partiuppfattning 1917 har sålunda 
uppmärksammats och i första hand har det betraktats som en konsekvens av 
upplevelser inom socialdemokratin. Det finns onekligen en del som talar för en 
sådan tolkning och det är inte svårt att se hur denna koppling mellan erfaren
heter av arbetet inom det socialdemokratiska partiet för vänsterminoritet kan 
ha avspeglats i det nya partiets form. 

6. Berggren, Lena, Nationell upplysning. Drag i den svenska antisemitismens idéhistoria. 
Carlssons, Stockholm 1999, s 49. 

7. Kennerström, Bernt, "Leninismens inträngande i Sverige" i SKP till VPK — en 
antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag 1976, s 43 f., se också 
Berntson, Lennart: "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919-1929" i Från 
SKP till VPK — en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag 
1976, s 119, Hermansson, Jörgen, Kommunism pä svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter 
Komintern. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1984, s 11. 

8. Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 
kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-72, Arkiv avhandlingsserie, Lund 1982a, s 127 f. 



Att vänsteroppositionen inom socialdemokratin upplevde ett inre förtryck 
är alldeles tydligt. Den av oppositionen startade tidningen Politiken var under 
1916-1917 fylld av artiklar som retade sig på parti majoritetens uppträdande 
gentemot minoriteten. En upprörd insändare i februari 1917 menade, att en 
riktigare beteckning på partiet vore "Sverges odemokratiska påve- och streber-

• »9 parti. 
En av de viktigaste punkterna där den vänstersocialistiska oppositionen up

plevde ett inre partiförtryck, gällde riksdagsgruppen och dess disciplinstadga. 
Denna instiftades efter Zeth Höglunds överrumpling av den socialdemokratis
ka riksdagsgruppen genom att i riksdagen genomdriva en omröstning om att 
avslå förslaget om försvarets härordning Den socialdemokratiska partikongres
sen hade nämligen 1914 beslutat avstå att försöka riva upp härordningen, då 
denna utgjorde en av grundstenarna för vänstersamverkan med liberalerna.10 

Disciplinstadgan var tänkt att öka sammanhållningen i riksdagsgruppen, men 
fick i realiteten en annan effekt. Stadgan, som av oppositionen snabbt fick 
namnet munkorgsstadgan, användes aldrig, men, som Karl Molin konstaterat, 
minskade den knappast heller spänningarna då den upplevdes som en symbol 
för det förtryck majoriteten utövade på minoriteten.11 

Den interimistiska ledning som inbjöd till konstituerande kongress för 
ett nytt parti på våren 1917 bestod till 6/9 av riksdagsmän. Bland dessa fanns 
Carl Lindhagen, som fick stor betydelse för utformningen av det nya partiets 
stadgar och demokratiska grundlagar. Det är därför ganska naturligt att denna 
grupps erfarenheter från minoritetsstriden inom socialdemokratin avspeglades 
i utformning av stadgar och grundlagar. Däri skulle sålunda en förklaring ligga 
till att tydligheten i minoritetens rättigheter och betoningen av den inre fri
heten var så pass stora. Detta var ju saker som få i minoriteten menade präglade 
deras tid inom socialdemokratin. Som Werner Schmidt konstaterat, eller Karl 
Molin, aktualiseras ofta frågan om minoritetens möjligheter och rätt att föra 

9. "Missvisande firmabeteckning" i Politiken. 22/2 1917. För andra artiklar med där 
partimajoritetens uppträdande betecknas som odemokratiskt, se bl.a. Ström i Politiken. 
20/5 1916, Vennerström i Politiken. 13/6 1916, "Borgfredssocialism" i Politiken 13/7 
1916,"Splittringsmän" i Politiken 3/8 1916, "Till Politikens läsare!" Politiken 27/4 1916, 
Höglund i Politiken. 31/8 1916. m.fl. 

10. Se Molin, Karl, "Partistrid och partiansvar. En studie i socialdemokratisk 
försvarsdebatt" i Socialdemokratins samhälle 1889-1989, Misgeld, K., Molin, K. 
och Åmark, K. (red) Tiden, 1989, s 319, Edenman, Ragnar, Socialdemokratiska 
riksdagsgruppen 1903-1920. En studie i den svenska riksdagens partiväsen, Skrifter utgivna 
av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala genom Axel Brusewitz XXIII, Uppsala 1946, 
s 199, Socialdemokratiska partistyrelsens berättelse för 1916, A.-B. Arbetarnas Tryckeri, 
Stockholm 1917, s 68 f. 

11. Molin 1989, s 319. 



opposition inom organisationen i partiinterna strider.12 Vänstersocialisterna 
själva ansåg att trycket på minoriteten inom socialdemokratin hade ökat och 
man sökte analysera varför.13 

Vänstersocialisternas organisatoriska tänkande skulle sålunda kunna kop
plas samman med deras upplevelser av minoritetsförtryck inom socialdemokra
tin. Men med denna förklaring frånerkänns stora delar av det specifikt vän
stersocialistiska inslaget i företrädarnas syn på organisationen och på partiet, 
menar jag, och denna partisyn tenderar att reduceras till något mindre viktigt, 
en restprodukt. Måhända var dessa upplevelser en nödvändig förutsättning, 
men frågan är om det är en tillräcklig förklaring till den organisation man bil
dade 1917. Ett upplevt förtryck kan förklara att man bestämde sig för att bilda 
ett nytt parti, men inte nödvändigtvis varför partiet fick den utformning det nu 
fick. För Carl Lindhagen var det nämligen viktigt att påpeka, att det nya partiet 
inte alls bara var en produkt av ett upplevt förtryck: 

Det [nya partiet JB] är icke någon skapelse av "splittringsmän" på ena si
dan, ja icke ens av "förtryckarne" å den andra utan helt enkelt en produkt 
av naturlagarne och något bättre försvar kan det ej erhålla.14 

Detta är emellertid knappast heller en hållbar förklaring. Den hårda betoningen 
på inre demokrati och partiets uppbyggnad var varken en produkt av några 
naturlagar eller enbart en spasmodisk reaktion på ett upplevt förtryck, utan 
mer ett resultat av hur de historiska aktörerna tolkade sin samtids problem och 
hur de menade att dessa problem kunde övervinnas. 

Partisynen var inte endast ett sidoprojekt sprunget ur ett upplevt förtryck 
inom socialdemokratin. Den var ett centralt och viktigt led i det vänstersocial
istiska projekt man försökte sjösätta i maj 1917. Inte heller uppfattades frågan 
om partiets organisatoriska uppbyggnad och stadgar som en ren formalitet. 
Det fanns en övertygelse om att organisatorisk form och politiskt innehåll var 
intimt sammanbundna med varandra. Redan vid Ernst Hages öppningsan
förande på den konstituerande kongressen slog han an tonen. Han pekade på 
att formen och innehållet i det nya partiet var en förutsättning för att nå dess 
mål, folkväldet: 

12. Schmidt, Werner, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. 
En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm 1996, s 108, Molin 1989, s 311-322. 

13. Se Vennerström, Ivar, Vad vill den socialdemokratiska vänstern? Frams Förlag 1916, 
s 39 f., Berätte be över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet içij. , Tryckeriaktiebolaget 
Fram, Stockholm 1918, s 1. 

14. Lindhagen 1917, s 13. 



För skapandet av detta mål [folkväldet, JB] ha i program, stadgar och grun
dlagar för det nya partiet föreslagits ett flertal olika bestämmelser avseende 
att utforma det parti, som vi idag gå att bilda, till ett verkligt demokratiskt 
parti i detta ords sanna bemärkelse, ett demokratiskt parti som har klart 
för sig att en partibildning, som vill genomdriva demokratiska reformer i 
samhället i första hand måste genomföra en full och hel demokratisering 
inom sina egna led.15 

Han var inte heller ensam om att påtala detta samband. Carl Lindhagen, som 
i stora delar utarbetade partiets stadgar påtalade att "inget parti kan genomföra 
demokrati utan att självt vara demokratiskt. 'Lever vi rövare' inom partiet så 
kunna vi aldrig omskapa samhället."16 

I likhet med Kent Lindkvist och Werner Schmidt, menar jag att den vänster
socialistiska synen på organisationen och på partiet var betydligt mer principi
ell, där oppositionen såg ett samband mellan partiets form och dess funktion, 
mål eller strategi. Lindkvist påtalar att partiet skulle göras till ett socialt rum 
i det kapitalistiska samhället, där principerna för det framtida demokratiska 
samhället redan skulle vara förhärskande.17 Werner Schmidt menar att bakom 
det nya partibygget låg mer än egennytta, att det låg en uppfattning om sam
bandet mellan politisk strategi och partiintern demokrati. Enligt Schmidt rörde 
diskussionen om partiets form den strategiska frågan om, vad han kallar, den 
emancipatoriska kampens form och innehåll och mål och medel.18 

Denna principiella syn var, menar jag, samtidigt djupt präglad av en reak
tion på de uttryck den moderna kapitalismen tog sig. Den vänstersocialistiska 
uppfattningen om partiet konkretiserades under det Hobsbawm kallade 1900-
talets barnmorska: det första världskriget. Detta krig fick stor betydelse i att 
närmare utforma den särpräglade vänstersocialistiska ideologin. Men det fanns 
också rötter tillbaka i tiden, en kulturradikal tradition som man också kan 
finna spår av i den vänstersocialistiska ideologin. Kapitlet söker rekonstruera 
denna tankemässiga miljö i vilken uppfattningen av det vänstersocialistiska 
partiet växte fram där ett flertal olika tanketrådar och föreställningar om vad 
som var samtidens stora problem under kriget kom att sammanfogas. Med 
dessa uppfattningar om vad som följde i krigets spår, växte den vänstersocial

15. Protokollförst vid Sveriges Socialdemokratiska vänsterpartis konstituerande kongress 
i Stockholm 13-16 maj IQ17. Stockholm Tryckeri-Aktiebolaget Fram 1917, [Ernst Hage], 
s 5. Kurs. i org. (SSV kongressprotokoll 1917). Hage var ordförande i interimistiska 
Arbetsutskottet. 

16. SSV kongressprotokoll 1917, s 36. 
17. Lindkvist 1982a, s 128. 
18. Schmidt 1996, s 108 f., 230. 



istiska partiuppfattningen fram, inte endast som en reaktion på händelserna i 
det socialdemokratiska partiet. Synen på samtiden förklarar den vänstersocial
istiska organisationsuppfattningen. 

Carl Lindhagen fick inleda detta kapitel med sin explicita känsla av en ny, 
stundande samtid. I detta var inte Lindhagen ensam. Med första världskrigets 
utbrott skapades en ny tidsålder som bröt med det samhälle och den civilisation 
som hade skapats av och för den västerländska liberala bourgeoisien, hävdar 
Eric Hobsbawm.19 Givetvis vilade 1914 på tiden närmast föregående. Från 
tiden runt sekelskiftet hade kapitalismen förändrats och västvärlden gick 
in i den andra industriella revolutionen, med nya varor men kanske främst 
nya produktionssätt och avsättningsmarknader, med masstillverkning 
på massmarknader.20 Den stora fabriken med sin "drivna arbetsdelning, 
standardisering och stela organisation" blev en inspiration och symbol för 
rationalitet och modernitet, menar ekonomhistorikern Alf Johansson.21 Max 
Weber såg den moderna fabriken, tillsammans med den moderna armén och 
byråkratin, som inslag i en samhällelig rationaliseringsprocess.22 

Perioden innehöll också andra betydelsefulla inslag. Statsmakten tog på 
olika sätt efter 1870-talet ett större ansvar för näringslivet, främst i den nya 
kapitalismens kanske mest framgångsrika land: Tyskland.23 Inte minst genom 
att relationen mellan krigsindustrin och staten förändras. Staten framträdde 
som uppköpare och som skydd för den inhemska vapens tillverkningen, vilket 
knöt staten mer intimt samman med industrin under perioden, framhåller 
Hobsbawm.24 

19. Hobsbawm, Eric, Imperiernas tidsålder,; Tidens förlag, Stockholm 1989, s 22 f. 
20. Isacson, Maths, "Tre industriella revolutioner?" i Industrialismens tid. Ekonomisk-

historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, Isacson, M., Moreli, 
M (red.), SNS Förlag, Stockholm 2002, s 15. 

21. Johansson, Alf, "Industrialiseringen som kunskapsprojekt" i Industrialismens tid. 
Ekonomisk—historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, Isacson, 
M., Moreli, M (red.), SNS Förlag, Stockholm 2002, s 191 f. 

22. Se Weber, Max "The Meaning of Discipline" i From Max Weber. Essays in sociology, 
Gerth, H.H., Wright Mills, C. (Eds), Routledge & Kegan Paul, London 1977. 

23. Se t.ex. Johansson, Alf W, Europas krig. Militärt tänkande och politik från 
Napoleontiden till andra världskriget, Tiden, Stockholm 1989, s 118 f. 

24. Hobsbawm 1989, s 398 f. 



Krigsutbrottet förändrade därmed inte enbart den militära teknologin eller 
bröt med den framstegsoptimism som präglat mycket av bourgeoisien under 
1800-talet. Själva krigföringen i sig var ny och längden, omfattningen och 
förstörelsen var på en för Europa helt ny nivå. Denna nya typ av krigföring, det 
totala kriget, krävde en mobilisering av samhällets krafter i en ny omfattning 
än tidigare, vilket skapade stora samhälleliga påfrestningar. Staten tog på sig 
ett än större ansvar inte endast för kostnaden utan också för produktion och 
distribution. Med en "demokratisering" av krigföringen ställdes också krav på 
demokratisering i samhället och kriget slutade inte heller endast i militära ned
erlag utan även i samhälleliga sammanbrott.25 

"Den gamla världen var uppenbarligen dödsdömd. Det gamla samhället, 
den gamla ekonomin och de gamla politiska systemen hade som kineserna 
uttrycker det 'förlorat himlens mandat'. Mänskligheten väntade på ett alterna
tiv", sammanfattar Hobsbawm Europa runt 1916-17.26 Hur tolkade då vänster
socialisterna denna samtid? 

Kriget 

"Det är ganska märkligt", menade Hannes Sköld 1913 i Det befästa fattighuset, 
"att konstatera, att den fredsvilja, som utmärker socialdemokratin är årsbarn 
med själva arbetarerörelsen. Det är, som vore det en naturegenskap hos 
det socialistiska proletariatet att det åstundar freden."2 Belägg för denna 
socialdemokratiska kamp för freden, denna i det närmaste naturegenskap, 
fann han redan i arbetarnas förkastande av det tysk-franska kriget 1870-71, 
dock främst i den 1889 upprättade internationalens resolutioner. Denna 
International, menade han, var världens starkaste fredsmakt och endast illvilja 
kunde förneka dess fredsarbete.28 

25. Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Liber, Stockholm 
2003 (21a uppl), s 67 ff., Hobsbawm, Eric, Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet: 
1914—1991, (2:a uppl.) Prisma, Stockholm 1999, s 64. 

26. Hobsbawm 1999, s 74. 
27. Det befästa fattighuset. Antimilitaristisk och socialistisk handbok under redaktion 

av Z. Höglund, Hannes Sköld, Fredr. Ström (1913), Arkiv, Lund 1979, s 29. Det är Zeth 
Höglund som anger sig själv som författare till den första delen, Hannes Sköld som 
författare till diskussionen om Internationalens ställning till kriget och Fredrik Ström 
som ansvarig för avsnittet om Klassamhället Sverige. (Höglund, Zeth, Från Brantingtill 
Lenin. Minnen i fackelsken ii. 1912—1916. Tidens förlag, Stockholm 1953, s 76). 

28. Se Det befästa fattighuset, s 30. 



Denna uttalade tilltro till arbetarnas kraft, och i dess förlängning Inter
nationalens, som fredsbevarande kraft var så pass djup, att Sköld var nära att 
övertolka innehållet i Internationalens resolutioner. I slutet av sin genomgång 
av Internationalen och dess hållning till krig och militarism konstaterade han, 
att det bara var en tidsfråga innan masstrejken som aktionsmedel mot kriget 
skrevs in i Internationalens program. "Baselresolutionen 1912 säger icke ut or
det, men tanken är där redan."29 

Trots att Sköld i resolutionens tanke läste in masstrejken som medel mot 
kriget, även om den ej fanns explicit uttryckt, var han inte ensam om både 
antagandet om den solidariska arbetarklassens effektiva kraft mot kriget eller 
masstrejken som ett kraftfullt medel i denna kamp. En skönlitterär skildring 
av just detta finner man t.ex. i Jack Londons framtidsroman Järnhälen (1908). 
En generalstrejk organiseras av socialister i USA och Tyskland och resultatet lät 
inte vänta på sig: 

Han [tyske krigsherren JB] kunde icke släppa krigshundarna lösa. Han 

kunde hvarken mobilisera sin armé och skicka den ut i krig eller straffa gen-

störtiga undersåtar. Icke ett hjul rörde sig i hela hans rike. Där gick icke ett 

tåg, afgick icke ett telegram - ty både telegrafister och järnvägspersonal hade 

upphört med sitt arbete på samma gång som den öfriga befolkningen. 

Och så som det förhöll sig i Tyskland, så gick det också till i Förenta 

staterna.30 

Resultatet hos London blev en mäktig demonstration av solidaritet. Större 
delen av folket kom att medverka, arbetare, kvinnor, barn. Efter en vecka lade 
socialisterna fram sina ultimatum i de två länderna: krigets inställande eller 
fortsatt generalstrejk och de fick igenom sina krav. Kriget inställdes och folket 
återgick till sina arbeten.31 

Tron på möjligheten hos det arbetande folket att genom solidarisk aktion 
förhindra krig var inte heller bara ett skönlitterärt påhitt, utan var i högsta grad 
spridd och djup.32 

29. Det befästa fattighuset, s 54. Det fanns varken i denna eller senare resolutioner 
något infört om masstrejken som förpliktigande vapen mot kriget eller som medel 
för införande av socialismen. (Se Harding, N., Leninism. Macmillan Press Ltd., 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1996, s 53 f., 67-72). 

30. London, Jack, Järnhälen. En social roman. Andra uppl., Bohlins & Co, 
Stockholm 1916, s 198. 

31. London 1916, s 198 ff. 
32. Se t.ex. Luxemburg, Rosa, Socialdemokratins kris. Gidlunds förlag, Marxistiska 

bibliotek 1971 s 38 f. Både London (not s 196 f.) och Luxemburg pekade på den s.k. 
Marockoaffären alt "Marockokrisen" (Luxemburg 1971, s 34 f.). 



Delegaterna på Internationalens kongress 1912 skildes, menar Kolakowski, i 
övertygelsen om att den socialistiska rörelsen var tillräckligt stark för att förhin
dra det blodbad som de imperialistiska regeringarna planerade.33 

I Sverige satt t. ex. Ture Nerman och uttryckte i stora drag detsamma inför 
den stundande socialdemokratiska partikongressen, dagen innan den tyska 
socialdemokratin röstade för krigskrediterna. Världskrigets ouvertyr spelades 
nu upp och ingen visste vilka fasor som skulle kunna skaka Europa och hela 
mänskligheten, menade Nerman. I denna stund var det endast arbetarnas 
International som stod med rent samvete, då det överallt var fredens och kul
turens talesman in i det sista. Nu var det dags att i handling tillämpa socialde
mokratins högsta plikt, att obrottsligt kämpa vid de proletära klassbrödernas 
sida och begagna krisen för fredens, klasskampens, proletariatets och därmed 
mänsklighetens bästa. Av den samlade kongressen krävde Nerman, att den höll 
fast vid klasskampsgränsen och inte började dansa med i "nationalistiska häx-
danser".34 "Ännu de sista dagarna av juni 1914", hävdade Nerman 10 år senare, 
"trodde jag emellertid inte att man värkligen skulle släppa löst eländet".35 

Men kriget kom och med det Internationalens sammanbrott och ett i-
frågasättande av de egna utgångspunkterna. Perioden augusti-september 1914 
innebar för en rad ledande socialistiska företrädare en djupt traumatisk tid, inte 
minst då tron på den egna rörelsens och Internationalens styrka visade sig vara 
illusorisk.36 Den oro som fanns inom vissa regeringar för vad ett krig skulle 
skapa för stämningar i det egna landet uppfylldes inte, menar Hobsbawm, 
snarare tvärtom: "Kort sagt - när regeringarna kallade männen under fanorna, 
möttes de inte av något allvarligt motstånd någonstans. /.../ Massorna följde 
sina länders fanor och övergav de ledare som talade emot kriget. För övrigt 
fanns det mycket få kvar av dessa, i varje fall mycket få som visade sig offentligt. 
Ar 1914 drog Europas folk, för ett kort ögonblick, med glädje i hjärtat ut för att 
slakta eller slaktas."37 

Werner Schmidt har skildrat den besvikelse och upprördhet som svepte 
genom delar av den socialistiska rörelsen, bland annat hos Rosa Luxemburg, 
Clara Zetkin, Karl Kilbom och Zeth Höglund. Enligt Schmidt var det mindre 

33. Kolakowski, Leszek, Main Currents of Marxism. 2. The Golden Age. Oxford 
University Press, Oxford, New York 1988 (1978) (Kolakowski vol. 2), s 26 f. 

34. Nerman, Ture, "Partikongressen" (NS 3.8.14) i Nerman, Ture, Poet och 
grälmakare. Första delen. Ljungbergs förlag, Stockholm 1932 (1932a), s 139 f. 

35. Nerman, Ture, "Starkaste minnet av krigsutbrottet" (Svar å rundfråga i 
Veckojournalen 1924) i Nerman, T., Poet och grälmakare. Andra delen. Ljungbergs förlag, 

Stockholm 1932 1932b), s 467. 
36. Kolakowski vol. 2, s 27. 
37. Hobsbawm 1989, s 421 f. 



de socialistiska ledarnas "förräderi" eller stöd till krigskrediter som skakade 
dem, utan än mer att deras hela livsprojekt plötsligt befann sig på en räm
nande klippkant. Denna stund, som den internationella arbetarrörelsen hade 
förberett, den stund då den som en man skulle ta täten och förhindra kriget, 
förvandlades till något helt annat. Proletariatet förblev passivt i sitt motstånd 
och t.o.m. aktivt för kriget och t.ex. det tyska socialdemokratiska partiet beslut 
att bevilja krigskrediter hade förankring bland en majoritet i partiet.38 

En våldsam chockvåg drog genom Europa. Vad innebar krigsutbrottet, 
varför kom kriget och framför allt vilka slutsatser kunde dras därur? Slutsatsen 
att man hade haft fel, att man tillskrev Internationalen, de nationella partierna 
och arbetarna alltför stor styrka eller att man från början hade haft en felak
tig utgångspunkt i tron på att en samhällsuppgörelse och samhällsförändring 
skulle komma var, som Schmidt påtalat, inte lätt att upptäcka och än svårare 
att överge.39 Då Ture Nerman mindes krigsutbrottet, hänvisade han till sin 
dagbok den 4 augusti 1914, i vilken han antecknade "Inte behöver vi misströsta 
för vad som nu sker. Efteråt ska något komma."40 Samma tanke, och samma 
försök att övertyga sig själv, uttryckte han i en artikel tre dagar efter sin artikel 

inför partikongressen: 

Ska ni förebrå socialisterna?! Ar det arbetarnas International som har tänt 

världsbrasan? 
Men ändå, ni kan ha viss rätt att förebrå oss. Vi socialister borde ha jort ännu 

mer än vi jort, vi borde ha fört en ännu skarpare kamp mot er, chauvinister, milita

rister, kapitalistiska borgare. Ni kan emellertid vara förvissade om, att dessa dagars 

händelser ger oss lärdomar. 

Varje ny krigsförbrytelse, som sätts i verket av de nu härskande, tänder samtidigt 

den sociala revolutionens lunta runt omkring ute i landen /.../ Ur den synpunkten 

är dagarnas fasor också ett framtidsvarsel, som gömmer i sej ett löfte för million

erna. Och därför kan ingenting nedslå vårt mod, inga dödar, ingen skräck, inget 

mörker. Framtiden är dock vår, och vi kan frejdigt säga med gamle Orvar Odd: 

"Det går tillbaka, Nej - det går framåt. 

Det går ändå framåt, vad helst som sker!" 41 

38. Schmidt 1996, s 79-84. Se också Harding 1996 s 53-59, 73 ff. 
39. Schmidt 1996, s 84. 
40. Nerman 1932b, s 467. 
41. Nerman, Ture, "Hån också!"(NS 6.8. 14) i Nerman 1932a, s 144 f. De sista 

raderna användes för övrigt också i det manifest ledningen för Politiken skrev samman 
vid tidningens grundande. (Politiken 27/3 1916) Jfr Beskrivningen i Nermans memoarer: 
"Nu fick jag desillusionen som en stöt direkt i bröstet, fick se att arbetarrörelsens 
sammanhållning var inte vad jag hade trott. Den var en synvilla. De nationella statliga 



Men även om det var svårt att lära om var krigsutbrottet en brytpunkt, vilken 
ytterligare förstärkte de motsättningar som fanns inom den socialdemokratiska 
rörelsen, både nationellt och internationellt.42 Kriget uppfattades t.ex. hos 
Rosa Luxemburg som en "historisk vändpunkt. /.../ Kriget har förändrat 
villkoren för vår kamp, och allra mest har det förändrat oss själva."43 För de 
svenska vänstersocialisterna innebar krigsutbrottet och själva kriget både en 
bekräftelse på att man tidigare hade haft rätt, men också ett upplevt behov 
av att tänka om vissa utgångspunkter. Under krigets gång växte dessa två 
tendenser samman för att slutligen utmynna i en politisk strategi, vilken 
uttrycktes i det vänstersocialistiska programmet från 1917. 

Järnhälen och barbariets renässans 

Begreppet järn är en laddad metafor som ofta står för något hårt, fast eller 
oböjligt. Även inom arbetarrörelsen har begreppet en stark laddning, ofta i 
positiv mening, dels i betydelsen nödvändighet dels vad gäller karaktären hos 
individer, grupper eller organisationer. Hos Lenin hittar man ett antal positivt 
laddade hänvisningar som t.ex. "järnhård disciplin" i hans diskussioner om 
partiet och dess roll.44 Men det har inom arbetarrörelsen också använts som 
något negativt.45 

Det är i denna negativa mening järn användes i Järnhälen. Rubriken Järn
hälen syftar på den ovan omnämnda boken med samma namn av Jack London. 
London var en oerhört populär författare inom arbetarrörelsen (och nykterhet

banden var starkare än klassens och mänsklighetens. Men jag vägrade att lära om. 
Jag ville i stället än häftigare hävda internationalismen. Den var rätt. Den måste 
bli kampmålet. Strömmen måste vändas!" (Nerman; Ture, Allt var rött. Minne och 
redovisning, Kooperativa Förbundets Bokförlag, Stockholm 1950, s 146). 

42. Se Kolakowski vol. 2, s 29 f., Schmidt 1996, s 85 ff. 
43. Luxemburg 1971, s 33. 
44. Se t.ex. Lenin, V.l., "Radikalismen - kommunismens barnsjukdom" i Valda 

verk, bd 3 Progress/arbetarkultur, Moskva/Stockholm 1975, s 295. Se också senare. Det 
var säkerligen knappas en slump att IosifVissarionovitj Dzjugasjvili runt 1910 antog den 
med järn snarlika pseudonymen Stalin (avlett ur det ryska ordet "Stål"). 

45. Se Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus. Unverkäufliche Leseprobe. 
2. Auflage. Argumente, Hamburg/Berlin 1998, uppslags ord ehern, s 49-54. Inte 
minst hos Gramsci stod det för något negativt i flera fall; Järndiktatur (om fascismen) 
Järndisciplin (hos katolska kyrkan) och järnhård ekonomistisk determinism (om 
sammanbrottsteorin) (Ibid.). 



srörelsen) under en tämligen lång tid.46 Då Ny Dags kultursida 1944 bad sina 
läsare besvara vilka tre författare och verk som betytt mest i deras liv, hamnade 
London i topp före Marx och Engels. Järnhälen hamnade också först bland 
verken, före Kommunistiska manifestet, Vredens druvor och Bibeln,47 Då budet 
om hans död nådde Sverige menade Politiken att det var talande, att även om 
den borgerliga pressen inte kunde ignorera Londons död, sökte de i alla fall att 
inte nämna Avgrundens folk eller just Järnhälen "vilka kanske är de produkter 
av hans alstring, som kommer leva, när ingen människa mer frågar efter hans 
djurskildringar eller de mera tillfälliga skildringarna av den vilda jakten på det 
förbannade guldet i Klondykes vildmarker."48 

Romanen Järnhälen, vilken London författade 1908, är en framtida 
beskrivning av Amerika mellan 1912 och 1932. Boken skildrar hur ett fascist-
liknande samhälle styrt av en oligarki växer fram och det motstånd som vissa 
socialister söker resa mot denna utveckling. Den främste av dessa motståndare 
är bokens huvudperson, Ernest Everhard, vars hustru är berättare i romanen.49 

Det var också Everhard, enligt boken, som myntade begreppet Järnhälen: 

"Men antag, att trusterna bli de vinnande i denna strid om herraväldet 

öfver världen och maskinerna?" sade mr Kowalt. 
"Då blir ni och arbetets män och vi alla krossade under järnhälen af en 

despotism så skoningslös och så fruktansvärd som någon, hvarmed män
sklighetens historia har fläckats", sade Ernest. "Järnhälen är just den rätta 

benämningen på denna despotism."50 

Boken skildrar hur Järnhälen breder ut sig och sin makt. Arbetarpressen för
bjuds, eller så förbjuder man dess spridning, rövarband med anhängare till 
oligarkin organiseras och terroriserade folket, strejker slogs brutalt ned och 
arbetarledare fängslades eller avrättades. Arbetarna själva splittrades då oligar
kin gynnade vissa och inte andra, varvid en slags arbetararistokrati uppstod. 
Slutligen uppblossade ett inbördeskrig, framprovocerat av Järnhälen, och mot

46. Se Litteraturens världshistoria, bd 5 (1830-1914), Hertel, H. (red.) Norstedts 
Förlag. Stockholm 1989, s 172, Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren. Idéer och 
ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, Carlssons, Stockholm 1988, s 150-160. 

47. Se Zennström, Per-Olov, Z:s bekännelser. I. Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1977, 
s 219 f. 

48. Politiken 3/1 1917. Intressant nog är dock just Järnhälen ett av de mer sällan 
redovisade verken av London. 

49. Namnet Ernest Everhard, är verkligen laddat och fyllt av konnotationer. Allvarlig, 
innerlig, bestämd hårding, och en verklig manlig man (Ever hard). Detta utgjorde också 
bilden av revolutionären hos London. 

50. London 1916, s 145. 



ståndarna tvingades under jord. Oligarkin segrade och förslavade större delen 
av befolkningen. 

Bilden av Järnhälen var starkt laddad och användes också i den vänsterso
cialistiska agitationen som en bild av övermaktens underordning av folket. I 
broschyren Det befästa fattighuset avslutades Zeth Höglunds bidrag med just 
rubriken Järnhälen. Efter att ha exemplifierat militarismens roll i kampen mot 
den inre fienden, vände sig författaren till August Strindberg: 

På militärväsendets i dess helhet gäller fortfarande i alltför hög grad Au
gust Strindbergs hårda ord om den allmänna värnplikten som 'ett attentat 
mot folkfriheten, en lömsk förrädare, som under frihetens lånade fana vill 
lägga folket i träldom'. Militarismen innebär icke bara folkets ekonomiska 
utsugning till blods, utan den är dråpslaget mot folkets politiska frihet, den 
betyder kapitalets järnhäl över arbetarklassens nacke, den betyder evig träl
dom och förnedring för dem som genom sitt idoga arbete uppbär samhället 
och kulturen - och därför bekämpas den oförsonligt av arbetarklassen och 
dess parti: socialdemokratin. Militarismens måste dö för att folket skall 
kunna leva!51 

Också i Järnhälen var det övermaktens politiska och ekonomiska förtryck som i 
första hand belystes, men Järnhälens verkliga styrka låg inte endast i dess militär 
eller polis, eller i dess bestraffningar eller belöningar. Den låg i oligarkins etik, 
i deras tro på sin egen rättfärdighet, skrev London. I övertygelsen om att de 
ensamma var den sista vaktposten för civilisationen, det enda som stod mellan 
denna civilisation och anarki och primitivt mörker och som därför påtog sig 
rollen som tämjare av "avgrundens rytande vilddjur".52 

Med kriget såg vänstersocialisterna hur falskheten i denna etik framträdde än 
tydligare och hur försvaret av den föll sönder. Redan före kriget hade vänster
socialisterna sökt visa hur järnhälens etik inte alls var kulturbärande utan kul-
turförstörande. I detta sammanhang uppmärksammades inte minst militaris-
men. I Det bejasta fattighuset sammankopplades militarismen med en kulturell 
reaktion och kultururholkning. Militarismens utbredande fick ekonomiska 
och sociala men också kulturella konsekvenser. Visserligen, hette det vidare, 
låg skulden i huvudsak och ytterst i det kapitalistiska samhällssystemet självt, 
men också militarismen hade sin beskärda del i barbariets renässans. 53 Genom 
sin utbredning slukade militarismen ekonomiska resurser som bättre skulle ha 
kunnat användas till sociala och kulturella reformer. Men det var inte bara däri 
barbariets renässans låg. Problemet fanns också i militarismens själva anda: 

51. Det befästa fattighuset 1979, s 24 f. 
52. London 1916, s 270-274. 
53. Det befästa fattighuset 1979, s 121 för begreppet. 



Till hela sin anda är militarismen barbarisk. Den har sin egen ur barba

riet lånade lagstiftning. Den har sin egen ur barbariet härledda disciplin, 
kadaverdisciplinen, slavlydnaden. Den har sin egen för barbarsamhället 
typiska uppfattning om sitt förhållande till staten, till folket, till samhället: 
militärväsendet är statens grundval, folkets herre, tuktare och uppfostrare, 
samhällets sammanhållare och dess utövare som samhällets högsta kast. 
Hela den anda som lever i militarismen är barbarernas, barbariets.54 

Med kriget tycktes riktigheten i denna ståndpunkt än mer bekräftas. Det var 
inte, som Nerman uttryckte det, de högre värdenas seger eller "försvarsåtgärder 
kring kulturen" som blommade ut vid krigsutbrottet, utan en gorillefilosofi: 
maktläran.55 Med 1914 var barbariets renässans verkligen här och, för att tala 
med Carleson, nationalismens barbari bröt upp från djupet genom det till 
synes tunna täcket av kultur och mänsklighet.56 

Politiken uttryckte denna tematik, om den förklädda kulturen, bland an
nat i bildmaterialet. Under rubriken "kulturkriget" var Europa fängslat vid ett 
stridsvagnshjul och hon ställde frågan till läsarna "är jag inte nog civiliserad 
ännu?"57 I oktober 1916 lät man en tysk general få svar på tal under rubriken 
kulturfaktorn: " 'Kriget är inte bara ett nödvändigt element i nationernas liv 
utan en oumbärlig kulturfaktor" (Tyska generalen Bernhardi.) Jävulen: Jag in
stämmer på det järtligaste."58 

Det var sålunda inte "det högre: de mänskliga värdena" som nu i första hand 
dominerade.59 Istället var det snarare dess motsats. Det var en tid då kriget rev 
upp de sociala dygderna, där "[i]stället för att väcka och fostra samhällssolidar-
iteten har den onormala tidens brutalitet och moraliska upplösningstendenser 
mycket värksamt bidragit till att utplåna densamma."60 Det var, såsom det 
skildrades i Politikens spalter, den barbariets renässans man 1913 hade talat om, 
en tid då militarismen och dess dygder och anda förstärktes: 

Till vilken medeltid har vi icke återvänt! Sannerligen, det märks att vi lever 
under intrycket av 1914 års idéer, ofelbarhetens, det är maktlystnadens, det 
är tvångets ande som regerar.61 

54. Det befästa fattighuset 1979, s 121. 
55. Nerman, T., "Gorillefilosofien" (NS 31/10 1914) i Nerman 1932a, s 155, se också 

Nerman, T., "Det nya själstillståndet" (NS 3/111914) i Nerman 1932a, s 161. 
56. I Schmidt 1996 s 79, jfr Luxemburg 1971, s 28 f. 
57. Politiken 2/5 1916. 
58. Politiken 10/10 1916. 
59. Nerman T., Det nya själstillstånder i (NS 3/111914) i Nerman 1932a, s 161. 
60. Andersson, N. "Kriget och de sociala dygderna" Politiken 19/10 1916. 
61. Ström, F. "Vad gäller kongressvalen?" i Politiken 28/12 1916. 



För vänstersocialisterna framskymtade denna anda i en rad skilda sammanhang. 
I allt från scoutrörelsen som militarismens plantskola till "knektbrutaliteten", 
eller i patriotismen hos åskådarna av fotbollslandskamp.62 Vänstersocialisterna 
såg den breda ut sig i "Det tyska nationella tukthuset" eller "det av militarism 
och reaktion toppridna tyska riket", men också på ententes sida.63 Inte minst 
Ture Nerman såg den i nationalismen, som var "i sitt frö lusten att slå ijäl 
någon, någon som finns utanför ens egen domän."64 Den återfanns också i 
hyllandet av Gustav II Adolf och i dessa hyllningars förhärligande av kriget eller 
i de tendensiösa läroböcker Hage tog upp till kritisk granskning i riksdagen.65 

Denna militarismens barbariska anda med dess kadaverdisciplin, slavlyd
nad, maktlära och uppfattning om sig själv som folkets herre, tuktare och up
pfostrare, var för vänstersocialisterna emellertid inte begränsad till den faktiska 
militären. Tvärtom framhölls på Politikens sidor hur denna anda spred sig allt 
mer och rotade sig än djupare. 

Hannes Sköld fann den t.ex. i språket, där ordens innebörd formades av 
den härskande klassen, som därigenom förstärkte föreställningen om denna 
klass moraliska överlägsenhet och därmed också fördjupade, långt in i männis
kosläktes själ, underklassens slavmärke och underdånighet.66 Den syntes också 
i den statliga byråkratin, hävdade Viktor Ekstrand,. Den var en yttring av äm-
betsmannaarméns härsklystnad, där tjänstemannen i första hand ansåg sig vara 
till för att styra och inte tjäna allmänheten, menade han. Denna byråkratism 
var vidare företrädd i alla ämbetsverk, i rättsväsendet liksom i skolan, som fick 
en allt mer byråkratisk undervisning och därför inte syftade till att väcka elever
nas tankeverksamhet.67 Det var också detta ämbetsmannavälde som vänster
socialisterna såg i åtalet mot fredskongressens organisatörer, och det var bland 
annat detta välde och dess anda som Carl Lindhagen uppmärksammade i en 
omfattande författningsmotion.68 

Denna brist på demokratisk anda hos den borgerliga staten kom kanske 
tydligast till uttryck i diskussionen kring den s.k. stats- eller krigssocialismen. 
Och allra tydligast i denna diskussion var, till synes paradoxalt nog, den s.k. so

62. Andersson, N. "Kriget och de sociala dygderna" Politiken 19/10 1916, 8/7 1916, 
"Scoutrörelse och spritaktivism" i Politiken 26/9 1916, "Knektbrutaliteten triumferar" i 
Politiken 8/7 1916, "Fotboll" i Politiken 2216 1916. 

63. Politiken 2 / 1 11916,1 första hand Ryssland, men också de västliga (se ex. Politiken 
22/8 1916 "Trotzky utvisad ur Frankrike!" Politiken. 10/10 1916.). 

64. Nerman, T., "Gorillefilosofien" i (NS 3/111914) i Nerman 1932a, s 155. 
65. Politiken 4/111916, Motioner i Andra kammaren 1917, nr 303. 
66. Sköld, H "Klasskampen i språket" Politiken 28/12 1916. 
67. Ekstrand, V. "Byråkratismen" 1. & 2 i Politiken 23/5 (bör vara 25/5) 1916 & 
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cialiseringsmotion som den vänstersocialistiska riksdagsgruppen presenterade 
på våren 1917. Världskriget, hävdade motionen, hade förändrat samhällets eko
nomiska organisering. Den privatkapitalistiska samhällsprincipen bröts sönder 
under kriget. Detta tvingade de kapitalistiska staterna att, för att förhindra 
ett sammanbrott under krigets påfrestningar, "tillgripa revolutionerande stats
socialistiska åtgärder, eller åtgärder, som åtminstone vid ett första hastigt på
seende har en viss likhet med socialistiska statsideal."69 Detta innebar att staten 
övertog produktion, distribution och konsumtion med ransoneringar, pris
stopp och statlig drift av industriell och agrar produktion. Överallt, även i de 
neutrala länderna marscherade statsdriften framåt. Allt detta var ett steg i rätt 
riktning, men det hade inget med socialism att göra, menade skribenterna: 

Socialdemokratin förbinder oupplösligen statsdrift med demokrati. Stats
socialistiska åtgärder kunna med stort fog kallas statskapitalistiska, så 
länge de genomförs i stater, som äro kapitalistiskt styrda och saknar det 
demokratiska styrelsesätt, som ensamt är mäktigt att tillvarataga samhällets 
allas intressen och fullständigt avskaffa löneslaveriet i de nuvarande stats
företagens alltjämt kvardröjande antisociala system. Genom en segrande 
demokrati måste folket självt komma till som den reglerande och bestäm
mande makten, innan man kan tala om att socialdemokratins ekonomiska 
samhällsåskådning slagit igenom.70 

Så ett statligt övertagande av produktionen, även om det var rationellt och 
kunde bättra på statskassan eller öka tryggheten, var inte någon socialism och 
förändrade inte särskilt mycket, om den inte förenades med demokrati. Tvär
tom var risken att man bara ytterligare förstärkte det man ansåg sig bekämpa. 
Politiken citerade en norsk artikel, i vilken denna fara påtalades: 

Det gäller: ska socialismens idéer om planmässig samhällelig produktion 
och distribution bli ett nytt medel i en maktägande klass' hand till att 
fortsätta härska på massornas utsugning och förtryckande. Det kan de 
nämligen bli, om socialismens införes som tvångsarrangemang uppifrån 
med bibehållande av tvångsstatens maktmedel.71 

Järnhälens anda och etik kunde sålunda införas och praktiseras också av so
cialister om man inte såg upp. Ingen marxist kan vara statssocialist, varnade 
Carleson, men det blev ofta statssocialister av marxister. 2 

69. Motioner i Andra kammaren 1917 nr 48, s 7. Se också Politiken 24/11917. 
70. Motioner i Andra kammaren 1917 nr 48, s 9. 
71. Politiken 20/5 1917. 
72. Carleson, CN "Socialdemokrati, statssocialism' och liberalism" Politiken 11/5 
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Vänstersocialisterna såg också spår av maktläran inom socialdemokratin. 
"Det kapitalistiska samhället lämnar bland alla andra laster sitt åsiktsförtryck i 
arv åt den socialdemokratiska arvtagaren.", menade Vennerström.73 Vad är det 
för skillnad, frågade sig Ström, i realiteten och till andan, mellan reaktionens 
försök att kringskära det fria ordet med lagparagrafer och partiledningens 
försök att genom tolkningsföreträde och en antidemokratisk kadaverdisciplin 
tysta andra meningsriktningar.74 I ett flertal artiklar angreps "ledarförgudnin-
gen" och auktoritetstron inom socialdemokratin. Inte sällan kopplades denna 
till socialdemokratins allt intimare bundenhet med det som socialdemokra
tin skulle bekämpa: nationalismen, patriotismen, den borgerliga staten och 
samhället.75 Men hur kunde det vara på annat sätt, menade Lindhagen. Det 
bestående samhället satte sitt avtryck på alla och ingen kunde undgå att vara 
ett barn av sin tid. 76 

I sin karakteristik över socialdemokratin fanns sålunda inte bara en 
minoritets rop på demokrati, utan också en tolkning av socialdemokratins 
åtgärder som ett tidens tecken. Med kriget blommade Järnhälens anda, mili-
tarismen, tvånget, auktoritetstron, nationalismen och kadaverdisciplinen ut. 
Inte bara inom socialdemokratin, även om vänstersocialisterna menade att 
den där var särskilt allvarlig då socialdemokratin ställde som mål att bekämpa 
denna, utan även på andra håll i stat och samhälle. I denna situation, menade 
vänstersocialisterna, var det än viktigare att bekämpa, stå emot och förändra. 
Under världskrigets fick kravet på militarismens upplösning inte läggas åt 
sidan utan tvärtom var man tvungen att arbeta än hårdare för militarismens 
avveckling och fredens ankomst. Man kunde inte ge upp den international-
istiska tanken och anamma nationalism, utan istället anstränga sig än mer 
för en ny och fastare International. Socialister skulle inte börja kompromissa 
med de borgerliga partierna och lägga framtidsfrågorna åt sidan för att endast 
framföra, om än viktiga, dagskrav och i möjligaste mån skulle man se till 
att de medel man använde i kampen inte reproducerade det man önskade 
bekämpa.77 

Det var sammanfattningsvis än viktigare att inte ge upp eller att arbeta för 
den nya tid Lindhagen 1917 talade om. För vänstersocialisterna var det näm
ligen också en tid av tro och förhoppning, eller som Lindhagens uttryckte det: 

73. Vennerström 1916, s 40. 
74. Ström, F "Partistyrelsens manifest" Politiken 29/5 1916. 
75. Se artiklar i Politiken 2/111916, 20/5 1916, 6/6 1916, 3/8 1916, 8/8 1916. 
76. Lindhagen 1917, s 14. 
77. Se t.ex. Carleson i Politiken ihi 1916, Ström i Politiken 20/5 1916, 23/5 1916, 4/7 
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Måtte efter den stora blodutj uteisen under falska fanor komma det stora 
världskriget inom alla stater mot alla härsklystna maktkonstellationer, var 
de än befinner sig och just där de dväljes. Måtte med andra ord värld
skrigets blod och tårar avkasta åtminstone en flik av den värkliga demokra
tins inbrott över värden!78 

Förväntningarna om den nya tiden växte hos vänstern. En ny tid måste komma 
då den gamla så fullständigt visat upp falskheten i sin etik. 9 Men, och detta 
var en del av vad vänstersocialisterna själva uppfattade som nytänkande, denna 
tid kom inte av sig själv. Utvecklingen av den nya tiden var avhängig viljans 
princip, i Vennerströms termer.80 

Kriget som förändrade världen, som Klas-Göran Karlsson betecknat det, 
tycks ha fungerat som en katalysator för flera politiska rörelser. I vissa fall hand
lade det om ett bejakande av skyttegravarnas kamratskap och ett förhärligande 
av kriget, som i fascismen. I andra fall handlade det om det rakt motsatta - en 
än större avsky mot krig, nationalism och mot dess ideologiska uttryck. I Sch
weiz drog också Lenin slutsatser om vad som nu skedde i världen, vilka i högsta 
grad påverkade hans ideologiska tänkande.81 Paradoxalt nog sammanföll i visa 
fall uppfattningen av samtidens problem. Både vänstersocialismen och den 
tidiga fascismen tycks ha utgått just från det borgerligt-liberala samhällets kris 
och ofullbordan. Vänstersocialisterna sökte påvisa det borgerligt-liberala sam
hällets tillkortakommande vad gällde det demokratiska innehållet. Vilfredo Pa-
reto, inte själv fascist men inspiratör till Mussolini, Masca och Michels invände 
mot den liberala ideologin. Demokrati, hävdade de, var aldrig ett folkets styre. 
Det var alltid - och i vissa fall borde alltid vara - en elit som styrde.82 Det var 
inte heller en tillfällighet, att den utgångspunkt Carleson använde i sin kritik 
mot det socialdemokratiska partiet efter partisprängningen, var just Robert 
Michels bok. 83 Från olika utgångspunkter såg problematiken ut på liknande 
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sätt. Men även om problemet på vissa punkter tolkades på ett likartat sätt, så 
skilde sig lösningarna radikalt åt. Där fascismen bejakade det elitistiska styret 
satte vänstersocialisterna dess förgörelse högt på dagordningen. En vänsterso
cialistisk politisk strategi, där också organisationens utformning var central, tog 
under kriget allt mer tydlig form. 

Ty även vi - "lärt om" 

Ej längre argt i ruttna samhället ni rister, 
det passar ej för politikens utilister, 
ty nu tvärtom, 
nu är det tid på att man blir minister -
ja visst, ni har "lärt om".84 

Så uttryckte sig Zeth Höglund då han under 1916 satt i fängelse 
efter ungdomsförbundets fredskongress. Alldeles uppenbart var det 
socialdemokratiska partiet, och främst dess ledning och riksdagsgrupp, han 
riktade sig till. Denna ledning hade "lärt om" och svek nu sitt program. Detta 
var en återkommande anklagelse från vänsteroppositionen.85 Men i dikten var 
det inte enbart dessa som förändrat hållning. Höglund avslutade dikten med 
strofen: 

Tag er i akt! — från bildstod-dyrkande buddhister 
och stackars fega, gudabundna fetischister, 
så nu tvärtom 
vi har blivit tankens fria, djärva ateister, 

ty även vi "lärt om".86 

På vilket sätt hade då vänsteroppositionen "lärt om"? På det teoretiska området 
hävdade vänsteroppositionen att den stod för nytänkande. Inte så mycket i att 
oppositionen samlades kring ett nytt program eller nya socialistiska principer, 
menade Hugo Wistrand i Politiken, utan i att man "i det gamla släppt in det 

84. Höglund, Z., "Till de omlärda" i Dens. Bläck och blod. Dikter av Z. Höglund. 
Frams Förlag, Stockholm 2:a uppl. 1918, s 57. 
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86. Höglund 1918 s 58. Ett liknande tema är synligt i dikten "Nyorientering" i 
Höglund 1918, s 59-61. 



levande livet /.../ Vänsterriktningen betyder alltså inte så mycket nya former, 
utan en ny anda"*7 Inte heller, fortsatte Wistrand, hade vänstern kommit 
från ett enda håll, utan från olika läger inom socialdemokratin, från olika 
synpunkter och åskådningar. Vad var då det nya? 

De samlade kraven fanns formulerade i Politiken, hävdade Wistrand och 
var i första hand: "Politisk och ekonomisk rättvisa åt det arbetande folket i stad 
och på land samt detta folks uppfostran på samma gång till pliktuppfyllelse 
och självansvar."88 Kanske inte så många nya programpunkter, fortsatte han, 
men en säregenhet i det att det innehöll ett starkt betonat humanistiskt drag. 
Än tydligare var detta om man betänkte varför och mot vilken anda vänste
roppositionen hade uppkommit. Den var en reaktion på socialdemokratins 
förstelnande och principdödande opportunism, mot dess inväxande i borger
ligheten. Denna utveckling var inte onaturlig men kunde ha förhindrats, om 
principerna hade stått som ledstjärnor. Högermajoritetens agerande hade skett 
under en: 

steril och ofruktbar s.k. marxism. /.../ Det är icke vänstern, men väl gam
malsocialdemokraterna, majoritetens representanter, som tagit den marx
istiska uppfattningen om människorna som marionetter i allenarådande 
ekonomiska makters spel, i absolut och extrem bemärkelse, Det är dessa 
som i teorin strängt håller på denna ödesbestämda ekonomiska utveckling 
där människan ingenting betyder, varken från eller till.89 

En sådan inställning, där människan inget betydde, ledde tämligen naturligt 
till en föreställning om att inte heller den mänskliga viljan eller insatsen hade 
större betydelse, fortsatte Wistrand. Allt som hände skedde av nödvändighet 
och snart halkade man in på den borgerliga föreställningen om den lugna 
historiska utvecklingen, där det enda som skilde socialdemokrater från de 
borgerliga var en tro på socialismens oundviklighet. I en klasskamp, där de 
socialistiska principerna var döda, strävade man efter makt för maktens egen 
skull, menade Wistrand slutligen. Detta innebar i sin tur att det troliga var, 
att en proletär klass som kom till makten endast utnyttjade den för egna 
klassegoistiska och tillfälliga intressen och inte till socialismens uppgift: att 
befria hela mänskligheten. Endast då klasskampen var medveten, var den 
verkningsfull. Människans vilja, även om den var bunden av materialistiska 
förutsättningar kunde fördröja eller påskynda och därigenom också i viss 

87. Wistrand, H. "Gammal socialism och ny. Några ord om den nya socialismen. I." 
Politiken 15/6 1916 (Kurs. i org.). 
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utsträckning förändra utvecklingens riktning. Denna "nya socialism" var, 
enligt Wistrand, en rörelse för humanism, inte endast genom att målet var 
klassernas avskaffande utan också för att det ställdes krav: "Den fordrar starka, 
viljande människor. Inte för ingenting talar dess devis, icke endast om bröd och 
frihet, utan ock om självansvar. Den vill människor och inte blott marionetter, 
som resignerat böjer sig under en ödesbestämd utveckling."90 

Detta tvivel på ortodoxins historieteleologi, som Werner Schmidt har kallat 
vänstersocialisternas ifrågasättande av socialdemokratins teoretiska hållning, 
var Wistrand inte på något sätt ensam om.91 Ett liknande resonemang förde 
också Ivar Vennerström, både i Politikens spalter och i broschyren Vad vill den 
socialdemokratiska vänstern?, liksom Lindhagen 1917.92 Inte heller var det på 
något sätt en unik svensk företeelse utan var synnerligen framträdande hos t.ex. 
Rosa Luxemburgs Socialdemokratins kris. Det samlande uttrycket för denna syn 
på vad som förändrar historien fann de hos Marx' devis om att arbetarklassens 
befrielse måste vara dess eget verk. Inget skedde eller förändrades av sig självt. 

Bakom Wistrands eller Luxemburgs resonemang låg utan tvekan hän
delserna kring krigsutbrottet och under kriget och frågeställningen hur något 
liknande skulle kunna undvikas. Wistrand menade att betoningen på män
niskans betydelse och vilja, och därmed också fordringen på människan, hade 
fått än större betydelse "då man sett hur Internationalen störtat samman och 
en världsdel dränkts i blod, fastän det möjligen kunnat hindrats delvis genom 
rakryggade och beslutsamma människor."93 Hos Luxemburg finns ett liknande 
resonemang, där hon såg att en delförklaring till katastrofen i augusti 1914 "låg 
hos socialdemokratin självt i dess bristande kampvilja, mod och trohet mot 
idéerna. Människan skapade visserligen inte sin historia godtyckligt, men de 
skapade den själva. De påverkade utvecklingen och socialismens seger var inte 
något som kom från himlen utan endast genom att "folkets målmedvetna vilja 
blir gnistan som tänder det bränsle som århundradena har samlat." Utan insikt 
om detta, utan förmåga att lära om, var socialdemokratin dömd till under
gång.94 

Tre tanketrådar korsade här varandra och bildade utgångspunkt för en 
specifik vänstersocialistisk politisk strategi, där partiets form och funktion 
spelade en viktig roll. För det första rörde det frågeställningen om varför kriget 
trots allt kommit, eller hur det kom sig att arbetarklassen svek Internationalens 

90. Wistrand Politiken 17/6 1916 (Kurs. i orig.). 
91. Schmidt 1996, s 99 ff. 
92. Vennerström 1916, s 8-18, Lindhagen 1917, s 9 f. 
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paroller och hur man kunde förhindra ett återupprepande. För det andra rörde 
det den i Politiken förmedlade föreställningen om Järnhälens anda och dess allt 
starkare grepp om stat och samhälle och för det tredje rörde det den framväx
ande övertygelsen om viljans betydelse för förändring. 

Det begrepp som bäst fångar in alla dessa tre trådar är självständighet. Det 
var bristen på denna som orsakade kriget, det var Järnhälens stärkta grepp som 
orsakade och förstärkte denna brist och det var självständigheten som var en 
förutsättning för viljan att förändra och övervinna det dåvarande samhället, och 
som därmed också förhindrade ett återupprepande av världskrigets katastrof. 

Detta resonemang ledde vidare till den politiskt-strategiska frågan hur 
man då bäst uppnådde en folkets självständighet och myndigskap. Alldeles 
uppenbart var, att vänstersocialisterna inte hävdade att detta skulle komma 
av sig självt och att kamp var onödig. Detta framkom tydligt i Vennerströms, 
Wistrands eller Nermans diskussion och polemik mot socialdemokratins ideol
ogiska och teoretiska utgångspunkter.95 Men inte heller ansåg de, att arbetarna 
skulle ledas uppifrån till en frigörelse. Att arbetarnas befrielse måste vara deras 
eget verk påtalades ofta i deras diskussioner. 

Om man skulle gå lite närmare in på frågan och spörja, vilka som behöver 
en ledare, måste man närmast tänka på sådana, i kroppsligt eller andligt 
avseende vanlottade individer, som icke besitter förmågan att handla 
självständigt eller i övrigt komma till rätta med svårigheterna i livet och 
vilka därför andra välvilliga människor måste taga sig an. Närmast tänker 
man väl då på blinda /.../96 

Författaren till dessa rader, troligen Carl Winberg, frågade om ledare därför 
verkligen var förenligt med uppfattningarna inom moderna rörelser. Han 
lade dock märke till att just denna uppfattning hade vunnit insteg i arbetar
rörelsen. Ledarens åsikt vid olika politiska ställningstaganden hade ofta varit 
mer avgörande än principer och grunduppfattningar. Detta var ytterst farligt, 
fortsatte författaren. Det ledde till att medlemmarna i rörelsen ingavs föreställ
ningen att de tillhörde "den stora hopen" som var beroende av andras led
ning, vilket i sin tur ledde till, att den moderna folkliga rörelsen aldrig kunde 
utveckla sin fulla kraft. Istället måste det motsatta upprättas. Varje medlem 
skulle vara mäktig till egna initiativ och de som valdes att verkställa besluten 
skulle verkligen vara tjänare och inte ledare. Om och när ett nytt parti bildades 
borde åtminstone en lärdom uttryckas, menade författaren, att ledareväldet 

95. Wistrand Politiken 15/61916,17/6 1916, Vennerström 1916, "Mauritz Västberg vill 
ha klarhet" (Nerman) i Politiken 28/111916. 

96. C. V-g (Carl Winberg?) "Ledare" i Politiken 19I4 1916. 



skulle avskaffas och på intet sätt knäsätta samhällets fåtalsvälde. Så länge man 
hävdade att massorna var tvungna att ledas, så länge fick man också dras med 
"andligt jälplösa individer, som aldrig fått lära sig att handla på egen hand." 
Istället för att tvinga på massan ledare, fortsatte författaren, var uppgiften att 
lära människor stå på egna ben.9 

Bara nerifrån kunde räddningen komma, menade Lindhagen i sitt fredstal 
1916, men det gällde då att mänskligheten inte på nytt delade upp sig i styrande 
och styrda "Det måste bli en tid, då demokratiens förtroendemän förstår, att 
alla ska stå på marken och jälpa varandra, men ingen spela härskare."98 

Men viktigast i sammanhanget, så uttrycktes den i SSV:s politiska grund
satser: 

Den socialdemokratiska vänstern erkänner sanningen i den stora grundsat
sen att de förtryckta klassernas frigörelse blott kan vara dess eget verk. Icke 
ledarvälde, som urartar till auktoritetstro och minoritetsförtryck, dödande 
rörelsens livsnerv, den andliga friheten, eller stelnar till ofruktbar byråkrati, 
utan allenast arbetarmassornas egen växande insikt, kraft och förmåga att 
taga sina öden i egna händer är vägen till målet." 

Tydligt var också att vänstersocialisterna inte endast såg detta som en 
fråga om att omdana samhällets ekonomiska grundvalar. Detta framkom 
i socialiseringsmotionen eller i partiprogrammet hos Vennerström eller i 
Wistrands artiklar. Detta innebar inte att dessa frågor upplevdes som oviktiga 
för vänstersocialisterna. Tvärtom såg också vänstersocialisterna ett steg bort 
från privatkapitalismens anarki i ett ökat statligt ansvar för ekonomin. I 
programmet talades det just om samhällets ekonomiska organisation som ett 
av civilisationens lyten. Men, som påtalades i motionen, enbart ett statligt 
övertagande av produktionen var inte systemöverskridande, det var inte någon 
socialism.100 Bredvid den ekonomiska trusten stod, som t.ex. partiprogrammet 
eller Carleson påtalade, den politiska eller andliga trusten. Ett ersättande av 
den ekonomiska trusten med en politisk skulle inte förändra mycket utan det 

97. C. V-g (Carl Winberg?) "Ledare" i Politiken 29/4 1916, jfr Vennerström 1916 s 
6, Politiken 27/4 1916, Carleson, C.N., Makt och parti i modern organisation och politik. 
Frams förlag, Stockholm 1918, ex s 10-12, 62, samt Höglund 1918: "Du har ej rätt att 
bara kommendera/ och taga på dig yverborna fältherr-minen/ och tro, att massan den 
skall blott marschera/i underdånig lydnad under disciplinen,/ som om dess eget ord ej 
skulle något väga,/ ej dess egen sak dess mening höras,/ som om den själv ej skulle ha 
något att säga/ hur striden, som den kämpa skall, må föras!" (Höglund 1918, s 54). 

98. "Demokrati!" i Politiken 31/8 1916. 
99. SSV kongressprotokoll 1917, s 31. 
100. Se Politiken 24/11917, SSV kongressprotokoll 1917, s 102. 



kapitalistiska samhällets principer skulle bara reproduceras och inget nytt, 
ingen massdemokrati, skulle komma.101 

Det räckte inte, enligt Wistrand, att erövra makten för dess egen skull, då 
resultatet blev att inget förändrades. En klass' makt ersattes bara av en annans 
och mänskligheten stod lika långt från befrielsen.102 Samma resonemang förde 
Lindhagen i sin broschyr. Trots socialdemokratins tal om att man skilde sig från 
de borgerliga partierna, menade han, att det var likheterna som var slående: 

Sålunda äro människorna uppdelade i klasser och sekter, som bekämpa 
varandra på grund av olikhet i intressen eller läror men med samma vapen. 
Partierna slåss om makten under ledning ofta av politiska boxare och driva 
helst maskinpolitik eller vad de kalla praktisk politik. Åtskilligt smått och 
gott avkastar denna politik. I stort har den åstadkommit världskriget.103 

Carleson hävdade, att ett sökande efter makt för maktens egen skull där den 
framträdde som en frukt av allt intimare samarbete med representanter för det 
samhälle man i programmet sade sig bekämpa, ledde bara till att man inom 
partiet upprepade detta samhälles struktur. För Carleson innebar detta, att det 
socialdemokratiska partiet eller den kooperativa rörelsen nu i allt högre grad 
ersatte principer och ideal med materiella intressen, egoism och egennytta.104 

För frigörelse för alla, utan att på samma gång reproducera det existerande 
samhällets järnhälsetik, för att "omdana det borgerliga samhällets organisation 
och genomföra de undertryckta klassernas frigörelse till betryggande och utveck
ling av den materiella och andliga kulturen" räckte det sålunda inte att omdana 
samhällets ekonomiska grundval. Därtill krävdes ett frigörande av människans 
sätt att tänka och att ställa fordringar på människor, att ställa krav på deras 
vilja och självansvar.105 Massaktionens funktion, hävdade partiprogrammet, var 
att stärka den enskildes självansvar och solidaritetskänsla vilket medförde "ett 
moraliskt krafttillskott av största betydelse till den socialistiska rörelsen, som för 
sin framgång måste bygga på en sedligt och andligt stärkt arbetarklass."106 

Det främsta medlet att uppnå självständighet, självansvar och myndighet 
och därigenom skapa förutsättningar för det nya samhället var genom en 
grundlig och på alla områden omfattande demokratisering, vilket inte minst 
framgick i partiets politiska program. Allmän, lika och direkt rösträtt till 

101. Se Carleson, C.N., Makt och parti i moderna organisationer och politik, Frams 
förlag, Stockholm 1918, s 34-36. 

102. Wistrand i Politiken 17/6 1916. 
103. Lindhagen 1917, s 7, se också s 14. 
104. Carleson 1918, s 36-39. 
105. Politiken 17/6 1916. 
106. SSV kongressprotokoll 1917, s 31. 



män och kvinnor, enkammarsystem, folkomröstningar, republik, fullständig 
yttrande-, tryck- och församlingsfrihet, tjänstemannakårens demokratisering 
och andlig frihet för alla var en del av punkterna.107 Men också det omvända 
var viktigt. Utan andlig frihet och självansvar kunde ingen demokrati förverk
ligas. "Kardinalfelet med våra demokratiska ordningar är, att det viktigaste av 
allt eller skapandet av demokratiska människor icke intresserar dem", menade 
Lindhagen i sin författningsmotion och just i frånvaron av demokratiskt in
nehåll i de demokratiska ordningarna såg han en av världskrigets orsaker.108 

Demokratin var för vänstersocialisterna en förutsättning för den andliga 
friheten och denna var i sin tur en förutsättning för verklig demokrati. Utan 
demokrati saknades förutsättningarna för självständighet och för viljan. Folket 
leddes istället för att leda. Utan andlig frihet reproducerades det gamla samhäl
lets moraliska drivkrafter oavsett om detta gick under namnet demokrati eller 
ej.109 Bristen på verklig demokratisk anda i de demokratiska formerna, som det 
uttrycktes i programmet, var en av orsakerna till civilisationens lyten och det 
var därför en ofrånkomlig uppgift att söka fördjupa demokratin.110 

Betoningen på demokrati var följaktligen något mer än en reaktion på ett 
upplevt förtryck inom socialdemokratin. Den var, enligt vänstersocialisternas 
uppfattning, ett medel, ja det enda medlet att skapa förutsättningar för män
niskans självständighet och självansvar, vilket i sin tur var en förutsättning för 
ett verkligt nytt samhälle. 

Men var började man? Det ställdes krav på samhället och statens demokra
tisering, men av störst betydelse, hävdade vänstersocialisterna, var att börja 
med sig själv, d.v.s. att börja skapa förutsättningarna för det nya samhället 
inom sig själva: 

Världskriget är den logiska utlösningen och fulländningen av västerland
ets samhällsskick. Ur detta Ragnarök av blod och tårar måste det nu resa 
sig en ny tid, då även vänstern ska börja gå tillrätta med sig självt. Ingen 
demokrati kan bli till, om den ej bygger på individernas andliga frihet och 
självansvar och den förbli ej någonting annat än ett tomt skal, om den ej 
börjar med sin egen karaktärsdaning.111 

107. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 31 f. 
108. Motioner till Andra kammaren 1917, nr 289, s 76, Motioner till Andra kammaren 

ipi7, nr 315, s 25, jfr Politiken 31/8 1916, 2/5 1917. 
109. Se Politiken 27/4 1916, Lindhagen 1917, Carleson 1918, s 9 för "moraliska 

drivkrafter". 

110. SSV kongressprotokoll 1917, s 102. 
111. Lindhagen, C "Den sociala revolutionen" i Politiken 2/5 1917. Se också 

Lindhagen 1917 s 16 f, jfr Lindkvist 1982a, s 128. 



Så uttryckte sig Carl Lindhagen första maj 1917 men redan året innan menade 
Vennerström, att socialdemokratin inte kunde bli mogen att skapa ett samhälle 
rikare på andlig frihet förrän den självt frigjorde sig från det kapitalistiska sam
hällets tvång över åsikter och själar.112 Detta gav i sin tur genomslag för synen 
på partiet. 

Sverges Socialdemokratiska 
Vänsterparti konstitueras 

I maj 1917 samlades omkring 200 ombud och en rad gäster i nykterhet
srörelsens, IOGT:s lokal Viktoriasalen i Stockholm, efter en inbjudan om att 
bilda ett nytt parti.113 Inbjudan var sammanställd i samband med den tidigare 
under halvåret hållna socialdemokratiska kongressen och var undertecknad 
av representanter för vad som i manifestet hette den socialdemokratiska riks
dagsgruppens minoritet, partikongressens minoritet och vid partikongressen 
icke representerade länsminoriteter. Bland namnen fanns en rad framstående 
socialdemokrater såsom Fredrik Ström, Zeth Höglund, CN Carleson, Carl 
Lindhagen och Ivar Vennerström.114 

Manifestet var i stora stycken en grundlig kritik av det socialdemokratiska 
partiet och en förklaring och ett försvar av partioppositionens agerande. Det 
hade internationellt och i Sverige, inleddes manifestet, funnits två strömningar 
inom socialdemokratin med olika syn på rörelsens principiella och taktiska 
verksamhet, vilka under världskriget nu fördjupats. Med en ökad riksdagsrepre
sentation, ett ökat inflytande, hade socialdemokratins regeringsansvar ryckt be
tydligt närmare. Därför, menade manifestet, hade partiledningen i Sverige velat 
modifiera partiets politiska ståndpunkter allt närmare de redan dominerande, 
i synnerhet i militärfrågan. Av samma skäl hade all kritik inom partiet slagits 
ned. Mot detta, och som försvar av programmet, hade oppositionen reagerat. 
Härur hade en partikris uppstått, vilken kulminerade med den socialde
mokratiska kongressen 1917. Där oppositionen in i det sista hade försökt slå 
en bro över motsättningarna drev partiledningen en konfrontationslinje, bl.a. 

112. Vennerström 1916, s 44. 
113. Berättelse över Soc.-dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 1-5, Protokoll fört vid 

SSVs konstituerande kongress i Stockholm 13-16 maj 1917. Stockholm Tryckeri-A.b. Fram 

1917. 
114. "Manifest" i Berättelse över Soc. -dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 5. 



genom sitt uteslutningsultimatum gentemot partiets ungdomsförbund. Detta 
ultimatum hade en djup principiell betydelse, menade manifestet: 

Med sitt utkastningsultimatum ville partistyrelsen mellan partiet och 
Ungdomsförbundet skapa en sådan "enighet", som utbytte den inre över
tygelsens fria samhörighet mot tvångets och auktoritetslydandens yttre, 
mekaniska sammanhållning. Därigenom nedtrampades den andliga frihetens 
princip, som måste vara en folkbefriande rörelses ankarfäste}^ 

Den socialdemokratiska kongressen "storstädade", som det uttrycktes, på en 
rad olika områden. Riksdagsgruppens diciplinstadga godkändes, försöken till 
medling mellan partiet och Ungdomsförbundet avslogs, riksdagsgruppens 
minoritet stämplades som illojal och den tidigare socialdemokratiska hållnin
gen gentemot försvaret, uttryckt i den s.k. Vennerströmska resolutionen, up
phävdes.116 

Under sådana förhållanden, fortsatte manifestet, fanns det inget annat val 
för partivänstern än att samla de krafter, som utan tvekan ville föra kampen 
mot kapitalismen i en ny organisation. En organisation som skulle bevara 
den samhällsåskådning och de riktlinjer, som hade utgjort grundvalen under 
socialdemokratins genombrott. Men förpliktelsen att starta det nya partiet låg 
inte bara i detta ursprung utan också i de krav den nya tiden reste: 

Maktfilosofin, som helt genomtränger de härskande klassernas tankesätt 
och institutioner, hotar nu även att bemäktiga sig de demokratiska rörelser
na. Starka symptom på envälde, fåvälde och byråkrati framträda även inom 
dessa rörelser, förstörande och vanryktande demokratins hela väsen. Det 
måste därför bli en ofrånkomlig uppgift att inom ett nytt parti förverkliga 
demokratins grundsatser.117 

I manifestet uttrycktes en upplevd förpliktelse både gentemot sitt ursprung och 
mot den nya tiden, att upprätta ett nytt parti. Utifrån detta legitimitetsanspråk 
var det inte underligt, att Ernst Hage i sitt inledningsanförande på den kon
stituerande kongressen menade, att bildandet av ett nytt parti t.o.m. var en 
politisk naturnödvändighet.118 De invändningar som kunde finnas mot att 

115. "Manifest" i Berättelse över Soc.-dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 2, kurs. 
i orig. 

116. Den "vennerströmska resolutionen" var den resolution som den 
socialdemokratiska oppositionen lyckades genomdriva på partikongressen 1911, där 
det förklarades att awäpningen var det principiellt väsentliga, som man med all kraft 
skulle eftersträva, medan den väg som för närvarande var lämpligast var den successiva 
minskningen av militärbördorna (Molin 1989, s 315). 

117. "Manifest" i Berättelse över Soc.-dem Vänsterpartiets verksamhet 1917-, s 4. Kurs. 
i org. 



splittra den politiska arbetarrörelsen sökte man lägga åt sidan. Partisplittringen 
legitimerades genom hänvisning till att partiet försvarade socialdemokratins 
egentliga program mot socialdemokratins högervridning och mot den nya tid 
som nu stundade.119 

Vid första kongressdagens avslutning föreslog en av kongressdeltagarna, att 
kongressen inte borde åtskiljas för dagen med mindre än att man hade behan
dlat frågan om det nya partiets bildande. Enhälligt och under stort jubel, som 
det hette i kongressprotokollet, beslöts sålunda att bilda det nya partiet.120 

Att deltagarna skulle skapa ett nytt parti var sålunda självskrivet, det var ju 
ändå därför deltagarna hade samlats i Stockholm. Men då detta var avklarat 
återstod frågan om vilket slags parti man skulle bilda. 

Socialdemokrati är ett vackert namn 

Bland de första punkter som kom att diskuteras var, naturligt nog, partiets 
namn. Två motioner förelåg i namnfrågan utöver det interimistiska 
arbetsutskottets förslag. Ernst Hage drog arbetsutskottets förslag. Utskottet 
hade enats om att föreslå Sverges Socialdemokratiska Vänster eller eventuellt 
S verges Socialdemokratiska folkparti. Hage själv önskade att arbetare skulle ingå 
i namnet men att interimistiska arbetsutskottet enats om att vänster borde 
ingå av flera skäl, inte minst att detta vunnit burskap. Den ena motionen, 
undertecknad av bland andra Oskar Samuelsson, förslog att namnet skulle vara 
Socialistiska arbetarepartiet (Sverge), medan Ture Nerman, Einar Ljungberg och 
Helge Åkerberg föreslog Internationella Socialistpartiet,121 

Tre olika förslag stod således mot varandra och det fanns uppenbara 
betydelseskillnader mellan de tre. Samuelsson betonade både att partiet var 
socialistiskt och att det var ett arbetareparti. Framför allt det senare tyckts 
ha varit det betydelsefulla för i debatten förändrade Samuelsson förslaget 
till Socialdemokratiska arbetarepartiet, något även Hage hade önskat.122 

Samuelsson motiverade inte närmare sitt förslag, vilket dock Nerman gjorde 
om sitt. Där var både det socialistiska och det internationella betydelsefullt 
hävdade han. Socialistiskt därför att socialdemokratin präglades av brist på 

118. SSV kongressprotokoll 1917, s 4 f. 
119. Se Hage i SSV kongressprotokoll 1917, s 6 f., Lindhagen 1917, s 11 f., "Manifest" 
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122. SSV kongressprotokoll 1917, s 37. 



socialistiskt klasskampsinnehåll och namnet hade efter 1914 förlorat sin goda 
klang. Internationella för att socialdemokratins andra sammanbrott låg i dess 
nationalism. Därför skulle det nya partiet vara internationellt och socialistiskt. 
Han fortsatte: 

Detta bör också anges i partiets namn, att det väsentliga är ett enda 
internationellt parti, handlande efter gemensamma riktlinjer, samt att detta 
parti är klart socialistiskt /.../ De olika nationella partierna bör endast vara 
filialer av det stora internationella socialist partiet, vartill om man så 
vill kan läggas inom parentes en filialbeteckning som exempelvis Sverges 
socialdemokratiska eller socialistiska vänster.123 

AU:s förslag i sin tur framhävde visserligen en viss kontinuitet i det att begreppet 
socialdemokrati ingick men också en positionering gentemot "den gamla" 
socialdemokratin då epitetet vänster ingick. Hage angav å andra sidan också ett 
intressant alternativ för den senare positioneringen; folkparti istället för vänster. 

Folkpartibegreppet hade nämnts redan i kallelsen till kongressen. I denna 
manade man alla som instämde i de skisserade linjerna, att "bana väg för ett 
socialistiskt folkparti, som, stött på de nödlidande, för sin befrielse kämpande 
folkklasserna, söker inåt och utåt förverkliga socialdemokratins krav på eko
nomisk och andlig frihet åt alla."124 På själva kongressen kom emellertid inte 
begreppet att närmare motiveras. Däremot finner man en motivation i den av 
Nerman initierade diskussionen om partiets namn i Politiken. I mars 1917 häv
dade en insändare att namnet inte alls var oviktigt, och: "[f]ör ett folkparti, i 
detta ords bästa mening är det av vikt att det bär ett namn, som ger fullt uttryck 
åt vad folket önskar med det samma."125 Författaren menade sålunda, att nam
net skulle avspegla den ambition och karaktär man hade och sökte med partiet. 
Ett folkparti var man för att man var socialistiskt. Författaren förespråkade 
dock inte att namnet skulle innehålla just folkparti utan att det istället skulle 
vara Socialdemokratiska frihetspartiet, och motivet var: 

Genom ett sådant namn blir skillnaden mellan det gamla frihetsdödande 
"munkorgspartiet" fullt klar, och på samma gång det blir en påminnelse för 
oss själva att hålla frihetens fana ren.126 

Två andra punkter i namnfrågan kom dock att närmare diskuteras på 
kongressen. Den ena rörde Nermans betoning på internationalismen. Ström 

123. SSV kongressprotokoll 1917, s 37. Kurs. i org. Se också Nerman i Politiken 26/3 
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hävdade, att det fanns vissa sympatiska drag i detta förslag men invände, att 
Internationalens återuppbyggande ännu ej var klart och önskade därför avvakta 
med en underavdelningsbeteckning. Han fick dock mothugg av Ljungberg, 
som var medförfattare till motionen med Nerman som menade, att endast 
Zimmerwald kunde resa den tredje internationalen och tycktes underförstått 
ha menat att det var till denna partiet skulle ansluta sig. Den andra frågan gällde 
förhållandet till namnet "socialdemokrati". En talare betonade kontinuiteten 
till "den gamla" socialdemokratin i det att han påminde kongressen om 
Lindhagens ord då han utträdde, att han tog det gamla partiets program med 
sig. Nerman och flera med honom önskade istället att införa "socialistiska", 
men Höglund invände att ordet "socialism" inte inom sig var mer revolutionärt 
än "socialdemokrati". En talare, J.E. Berglund, menade att det vore ett misstag 
att inte ha med ordet "demokrati": 

"Socialdemokrati" är ett verkligt vackert namn. Varför kan man icke säga 
" S o c i a l d e m o k r a t i s k a  v ä n s t e r p a r t i e t " ? 1 2 7  

Detta förslag blev också en av propositionerna, den andra blev Nermans förslag, 
och med 123 röster mot 47 beslöt kongressen att Sverges Socialdemokratiska 
Vänsterparti (SSV) skulle vara partiets namn.128 

Möjligen kan det tyckas att namnfrågan var en mindre viktig punkt på 
dagordningen, ett bihang till de till synes mer betydelsefulla frågor som t. ex. 
det politiska programmet. Men namngivande är ett inte alls oviktigt led i 
konstruktionen av ett politiskt parti eller andra organisationer. Namngivandet 
är en kreativ process, som inte bara sätter en etikett på något som redan finns 
utan som också skapar och formar en kollektiv representation.129 Att namnge är 
sålunda att prägla och påverka verkligheten eller det man sätter namn på. I ska
pandet av en symbolisk representation av partiet är namnet därför en betydelse
full grundsten och en inte oviktig politisk fråga då namnet signalerar, både utåt 
och inåt, vilken typ av parti man vill vara, något som vänstersocialisterna själva 
också uppmärksammade. En konsekvens härav blir, att ett byte av namn också 
involverar ett identitetsbyte och tvärt om, ett identitetsbyte inbegriper oftast 
byte av namn. Debatten på kongressen visade också att namnet inte var oviktigt 
utan lämnade viktiga ledtrådar till vad det var för parti man önskade vara. 

Uppenbarligen fanns det något skilda synpunkter på var tyngdpunkten 
skulle ligga när det gällde partiets representation, från Nermans interna-
tionalistiska och socialistiska prägel till Ströms betoning av partiet som ett 

127. SSV kongressprotokoll 1917, s 38 (Berglund) kurs. i orig. 
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arbetareparti till det antagna namnet. Just det antagna namnet präglades delvis 
av kontinuitet med det "gamla" partiet och inte ett totalt brott, vilket också 
var en tolkning som gjordes i debatten. Denna tankegång uttrycktes dessutom 
i det manifest som kallade till konstituerande kongress. En av grundpelarna i 
partiets legitimitetsanspråk vilade på, att man skulle slå vakt och försvara "den 
gamla socialdemokratins" program. Det var de nya omständigheterna, framför 
allt den socialdemokratiska partiledningens försök att närma sig övriga parti
ets politiska hållning då regeringsmakten hägrade, som i vänstersocialisternas 
tolkning ledde till att partiet började överge sitt ursprung, ett ursprung som det 
nya partiet skulle slå vakt om.130 

Man startade följaktligen inte det nya partiet för att förkasta "det gamla" 
partiets program. Snarare sökte man vidareutveckla det. Samtidigt innehöll 
dock det nya namnet en markering gentemot socialdemokratin i det att det in
nehöll en relationell positionering gentemot socialdemokratin: vänsterpartiet. 
Samtidigt innehöll namnet ytterligare markeringar gentemot "den gamla so
cialdemokratin" i vad namnet inte innehöll. Man stipulerade inte i namnet par
tiets potentiella anhängare eller i vems namn partiet skulle tala. Det slogs inte i 
namnet fast, att detta var eller skulle vara ett exklusivt arbetareparti. Emellertid 
antogs inte heller vad som skulle kunna ses som klasspartiets motsats, d.v.s. 
AU:s förslag om att begreppet folkparti skulle ingå. Kanske upplevdes begrep
pet belastande. Carleson använde t.ex. begreppet folkparti på ett negativt sätt 
då han sökte karaktärisera socialdemokratins utveckling som ett parti, som 
tycktes ignorera att det fanns en samhällelig konflikt.131 

Man kan säga, att det namn som kongressen faktisk antog, SSV, utgjorde en 
medelväg. Det fanns ingen önskan om att överge utgångspunkten, att samhäl
let innehöll motstridiga klasser, vilket ett begrepp som folkparti skulle kunna 
signalera, men det innehöll inte heller någon social exklusivitet.132 Vad som 
dock uttrycktes manifest var en betoning av social demokrati. Att demokrati i 
sin tur nu kom att ingå i namnet var inte en slump. 

Demokratiska människor i de demokratiska ordningarne 
I vänstersocialisternas partiuppfattning var det demokratiska inslaget i partiets 
inre arbete centralt, vilket forskningen pekat på. I Lindhagens broschyr var 
detta ett av två inslag som han menade var nytt och unikt för det nya partiet. 
Han anklagade andra partier för att de visserligen ofta hade samhällets 

130. Se "Manifest" i Berättelse över Soc — dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 1, 4. 
131. Se Carleson 1918, s 8 f. 
132. Se också Schmidt 1996, s 232 f. 



demokratisering i sina program men att de aldrig tillämpade detta i sitt inre 
liv och konstitution. Tvärtom speglade sig det samhälle man sade sig bekämpa 
i partiernas inre liv.133 Även i manifestet som kallade till konstituerande 
kongress var detta ett centralt inslag. Det var den andra grundpelaren i 
partiets rättfärdigande, vilket innebar ett vakthållande över demokratin i de 
demokratiska rörelserna i en tid då envälde, fåvälde och byråkrati hotade.134 

Samma tydliga tematik, att partiet skulle genomsyras av demokrati, var 
uppenbart i kongressdiskussionerna om det nya partiets organisation. 

Till det yttre påminde SSV:s stadgar i stor utsträckning om socialdemokra
tins från t.ex. 1914 eller 1917. Strukturen var tämligen likartad. Efter en deklara
tion om partiets ändamål avhandlades i tur och ordning organisation, lokalor
ganisationer, distrikt, avgifter och rapporter samt partikongress både hos SSV 
och hos SAP.135 Vissa skrivningar var till och med i det närmaste exakta med 
SAP:s stadgar. Detta gällde t.ex. stadgan om partidistriktet.136 Andra betydelse
fulla likheter var organisationens grundstruktur och -organisation. SAP hade i 
sina stadgar infogat, att det var arbetarkommunerna som var partiets lokala or
ganisationer och att det var genom arbetarkommunen som organisationer och 
enskilda anslöt sig till partiet. Fanns det endast en enda förening på en plats 
var det denna, som kunde fungera som arbetarkommun.137 Även SSV:s grun
dorganisation var en geografiskt begränsad lokal organisation. Men, liksom i 
partinamnet, var begreppet arbetare i arbetarekommun inte okontroversiell. I 
diskussionen om lokalorganisationernas namn önskade ett par talare att dessa 
själva skulle få välja namn. Kilbom fick, som det heter i protokollet, vädja till 
kongressen att få uttrycket arbetare med i namnet och lyckades få frågan hän-
skjuten till AU.138 

133. Lindhagen 1917, s 15. 
134. "Manifest" i Berättelse över Soc — dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 4. 
135. SSV kongressprotokoll 1917, s 88-90, Stadgar för Sverges Socialdemokratiska 

Arbetareparti antagna å partiets nionde kongress i Stockholm 1914 (SAP stadgar 1914), 
A.-B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm 1915, § 1-5, Stadgar för Sverges Socialdemokratiska 
Arbetareparti antagna å partiets tionde kongress i Stockholm 1917 (SAP stadgar 1917), A.-
B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm 1917, § 1-6. SAP stadgar 1917 har en stadga om 
valordningen till kongressen, som inte fanns i SAP stadgar 1914. 

136. SSV kongressprotokoll 1917 s 88, SAP stadgar 1914 § 3, SAP stadgar 1917, § 3. 
137. SAP stadgar 1914, § 1, 2. SAP stadgar 1917 § 1, 2. 
138. SSV kongressprotokoll 1917, s 58. I de antagna huvudstadgarna talades 

det om arbetarkommuner eller andra till partiet anslutna ortsföreningar (SSV 
kongressprotokoll 1917 s 88) medan i en instruktionsskrift 1918 talades om 
vänsterkommuner. ( Väns terkommuneny dess bildande, arbete och utveckling. 
Instruktionsbroschyr utgiven av Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti. Fram, Stockholm 
1918). 



Oavsett namn lämnade man i stadgarna större utrymme också för andra 
typer av lokala politiska organisationer att ansluta direkt till partiet.139 Troli
gen var detta utrymme en följd av partiets organisatoriska konstituering. Då 
partiet samlades i maj 1917 var c:a 80-90 personer av omkring 200 ombud för 
olika lokala socialdemokratiska ungdomsklubbar eller distrikt och olika lokala 
vänsterföreningar. Några kom från ett par olika fackföreningar. De var ett fåtal 
som representerade nya vänstersocialistiska kommuner, även om det fanns 
några stycken.140 Troligen hade man helt enkelt inte hunnit organisera nya 
arbetarkommuner i någon större utsträckning då partiet bildades. Då skulle 
det också se konstigt ut, att i stadgarna stipulera att det endast var genom dessa 
arbetarkommuner som man kunde tillhöra det nya partiet. Skapandet av nya 
arbetarkommuner blev emellertid ett prioriterat område för det nya partiet och 
i september 1917 anställdes två ombudsmän för att bland annat arbeta med just 
detta.141 

Ett område, som innehöll både likheter och vissa skillnader gentemot so
cialdemokratin, gällde partiets ledning. Högsta ledning för socialdemokratin 
var partikongressen, vilken skulle sammanträda i Stockholm det år ordinarie 
val till riksdagens andra kammare hölls, vilket i praktiken innebar vart fjärde 
år. Extra kongress kunde hållas om partistyrelsen fann det nödvändigt eller om 
en partiomröstning så beslutade.142 Då kongressen inte var samlad var den på 
kongressen utsedda och 23 ledamöter stora partistyrelsen partiets beslutande 
myndighet. Av dessa 23 skulle 7 vara bosatta i Stockholm och dessa utgjorde 
partistyrelsens verkställande utskott. Bland dessa valdes ordförande, sekreterare 
och kassör särskilt. Övriga 16 medlemmar i partistyrelsen skulle vid valtillfäl
let vara bosatta utanför Stockholm. I april varje år skulle partistyrelsen sam
manträda, men verkställande utskottet eller minst 5 partistyrelseledamöter 
kunde också inkalla ett extra möte.143 

139. SSV kongressprotokoll 1917, s 88 (§ 1, 2). 
140. Se Förteckning över kongressdeltagare, SSV kongressprotokoll 1917 s 18-21. Jfr. 

Bäckström, Knut, Arbetarrörelsen i Sverige. Andra boken. Den politiska sprängningen och 
ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst, Arbetarkultur 1963, s 337. 

141. Berättelse över Soc. -dem Vänsterpartiets verksamhet 1917, s 18, 29 f., jfr. Gottfrid 
Gustavssons beskrivning där en lokal Ungsocialistisk klubb 1917 diskuterar med 
lokala företrädare för den socialdemokratiska oppositionen om bildandet av lokala 
organisationer för SSV, och beslutar att inte bilda både klubb och kommun då underlag 
saknades, utan att endast bilda en enda vänstersocialistisk organisation. "Gottfrid 
Gustavsson 'Jag har varit med från början och byggt upp partiet" i Kommunister. Första 
boken. En intervjubok av C.H. Hermansson, Hermansson, C.H. (red.) Arbetarkultur, 
Stockholm 1977, s 16. 

142. SAP stadgar 1914 § 5, SAP stadgar 1917, § 5. 
143. SAP stadgar 1914 §6,7, SAP stadgar 1917, § 7, 8 



SSV:s ledning såg delvis ut på samma sätt. Kongressen var partiets högsta 

ledning men till skillnad från SAP bestämdes, att den skulle sammanträda varje 

år. Både det provisoriska interimistiska arbetsutskottet och en motion från 

Stockholms nya arbetarkommun, med Ljungberg, Nerman och Åkerberg som 

undertecknade, önskade årliga kongresser. I motionen motiverades detta med 

just partidemokratin. Demokratin hotades och funktionärsväldet gynnades av 

för långa kongressperioder, hette det.144 En talare förespråkade kongress vartan

nat år om det inte fanns ekonomiskt utrymme för mer frekvent kongressande, 

men förslaget om årlig kongress skrevs in i stadgarna.145 

I ett ärende om ledningen gick dock kongressen emot AU:s förslag och 

den rörde frågan om ett arbetsutskott. Initiait hade det föreslagits ett AU att 

handha partiets löpande göromål bestående av 9 personer från Stockholm 
eller dess närhet. Äter hade Stockholms nya arbetarkommun, med samma 
undertecknare, motionerat om även detta förslag. Kommunen önskade att 
ingen ledning eller styrelse skulle upprättas. Istället skulle en exekutiv bildas 

att dels sköta det löpande arbetet, dels utföra av kongressen fattade beslut. 

Denna skulle bestå av 13 personer och ingen av dessa skulle få vara funktionär. 

Motiveringen till förslaget fann författarna i de erfarenheter som gjorts i de 
demokratiska rörelserna om faran av maktkoncentration. Ett uttryck för detta 

menade de vidare, var den i alla folkrörelser framträdande partibyråkratis-

men, vilken inte i större utsträckning skilde sig från det borgerliga samhällets 

ämbetsmannavälde. Resultatet av denna partibyråkratism eller funktionarism 

blev, att det var ledningen som agerade och att massan oftast endast hade att 

konfirmera ledningens aktion. Detta stred både mot socialismen och mot den 

nya tidens krav, där massan själv gick fram till handling "på bred, demokratin 

alltjämt tryggande front"146 

Andra talare önskade se landsbygden få någon typ av representation i par

tiets ledning och i debatten växte ett tillägg till AU:s förslag fram. Kongressen 

beslöt att ett AU skulle upprättas bestående av 5 i Stockholm bosatta personer. 

Men dessutom skulle kongressen välja ett representantskap, vilket skulle bestå 

av 10 personer bosatta utanför Stockholm. Detta skulle sammanträda då AU, 

programutskottet eller hälften av ledamöterna i representantskapet så öns

kade.147 Vidare beslöts, att kongressen skulle utse en sekreterare och en kassör 

vilka hade skyldighet att närvara vid AU:s möten, där de skulle ha yttrande-

och förslagsrätt men inte rösträtt. AU självt skulle utse två ordföranden.148 

144. SSV kongressprotokoll 1917, s 49. 
145. SSV kongressprotokoll 1917, s 49. 
146. SSV kongressprotokoll 1917, s 51 f. 
147. SSV kongressprotokoll 1917, s 53, 91. 



Det finns sålunda vissa likheter mellan socialdemokratins och vänstersocial

isternas ledningsstruktur. Bägge partierna hade kongressen som partiets högsta 

ledning och två ledningsorgan i toppen. Men skillnaderna var trots detta täm

ligen stora. Där SAP:s kongress skulle sammanträda vart fjärde år skulle SSV:s 

samlas varje år. Där SAP:s verkställande utskott var en del av partistyrelsen, 

bestod SSV:s ledning av två separata organ, d.v.s. AU och representantskapet. 

Vidare skulle partisekreterare och kassör närvara på VU:s respektive AU:s 

möten, men utan rösträtt, till skillnad mot socialdemokratin. Vidare valde 

SAP en partiordförande att utåt representera partiet, medan SSV inte önskade 

en sådan front- och auktoritetsrepresentant utan utsåg två ordföranden att leda 

AU:s förhandlingar. 

Dessa skillnader, kongressens frekventa sammankomst och de två ledning

sorganen, motiverades av kongressdeltagarna med behovet av demokrati i or

ganisationen. Att det demokratiska inslaget på många sätt var centralt för det 

nya partiets utformning framkom med särskild tydlighet i de av partiet antagna 

s.k. demokratiska grundlagar. 

Namnet: de demokratiska grundlagarna, signalerar att detta var något 

mer än stadgar, något som torde vara tämligen unikt i svenskt partiväsende. 

Där vänstersocialisternas stadgar, i likhet med många andra partier, lade ut 

strukturen för hur partiets representation skulle se ut, syftade de demokratiska 

grundlagarna till att söka motverka och lösa de negativa effekter, som partiet 

menade kunde flöda ur en sådan representation. Där stadgarna strukturerade 

makten i partiet, sökte grundlagen att begränsa maktutövarnas makt. De de

mokratiska grundlagarna fick därför också en speciell ställning i partiet. För 

att förhindra att partiets ledning själv i allt för stor grad skulle kunna påverka 

sin egen makt infördes t. ex. att för att ändra dessa demokratiska grundlagar 

krävdes att en kvalificerad majoritet (9/10) på en kongress ansåg, att ett tillägg 

eller en förändring var oundgänglig för tillämpning av stadgan. I andra fall 

kunde den inte förändras utan en mellanliggande kongressperiod.149 De de
mokratiska grundlagarna skulle sålunda, som det hette i inledningen till desa

mma, utgöra en garanti mot ett skeende där partiet utvecklades till envälde, 

fåvälde eller byråkratisk maktfullkomlighet.150 

Initiait slogs i grundlagarna fast att det var hos partiets djupa led makten låg, 

att de förtroendevalda var folkets tjänare, ej dess herrar och att medlemmarnas 

samhörighet byggde på överensstämmelse i åskådning, såsom angivet i partiets 

program, och inte på maktspråk.151 För att uppfylla de två centrala tankegån

148. SSV kongressprotokoll 1917, s 90. 
149. SSV kongressprotokoll 1917, s 68 (§ 14). 
150. SSV kongressprotokoll 1917, s 65. 



garna i grundlagarna följde sedan en rad tämligen detaljerade paragrafer om 

hur det inre partilivet skulle se ut och fungera. Yttrande-, tryck- församlings-, 

förenings-, demonstrations- och valfrihet framhölls vara en nödvändighet för 

att upprätthålla befogenhet att kräva dessa rättigheter också i samhället. Ingen 

majoritet skulle ha rätt att påtvinga en minoritet sina åsikter att hävdas som 

deras. Partiet skulle vidare tillämpa en rotationsprincip på de förtroendeposter 

som upprättades. Detta gällde både i riksdagsgruppens arbetsutskott och för 
partiets arbetsutskotts ordförande. Partiet skulle, betonades det, inte ha någon 
ordförande för partiet i sin helhet. Ingen av partiets institutioner eller personer 

skulle försöka påverka interna val eller skaffa sig otillbörligt inflytande. Ytter

ligare metoder att uppfylla medlemssuveräniteten var stadgandet om folkom

röstning inom partiet. Denna skulle genomföras om 500 medlemmar eller AU 

och programutskottet så önskade. För att kunna utöva sin suveränitet krävdes 

vid dessa tillfällen att opartisk information sammanställdes, där alla meningar 

skulle få komma till uttryck. Slutligen beslöts också att tillämpa proportionell 

valmetod, om någon begärde detta, uppmana till att undvika att en person 

hade fler än ett enda uppdrag samt att offentlighet skulle prägla partiet i största 

möjliga mån.152 En motion om imperativa mandat beslöt dock kongressen att 

bordlägga till nästa kongress medan förslaget att inrätta en partiets justitieom

budsman för att övervaka, att partiets program, grundlagar och stadgar följdes 

inte kom med i den slutliga versionen. Denna uppgift överfördes istället till 

partiets programutskott.153 

Att demokrati kom att ingå i det nya partiets namn var därför inte en tillfäl

lighet. I partiets politiska program ingick kraven på ökad demokrati som en 
röd tråd. Krav på demokratiskt styrelsesätt, fullständig yttrande-, tryck-, förs

amlings-, förenings- och demonstrationsfrihet, republik och enkammarsystem 

samsades med önskan om tjänstemannakårens demokratisering och fullständig 

religions- och samvetsfrihet och ett samhälleligt ansvar för att allas begåvning 

skulle tillgodoses, utan hänsyn till förmögenhet och samhällsställning.154 

Men det ställdes inte bara krav om demokratisering i det omgivande sam

hället. Samma demokratiska principer skulle gälla i alla politiska partier och 

förverkligas i det nya partiets inre organisation, slog program och demokratiska 

grundlagar fast.155 I diskussionerna om partiets inre struktur var det just de

mokratiska argument som användes och det framkom tydligt, att den de

151. SSV kongressprotokoll 1917, s 65. 
152. SSV kongressprotokoll 1917, s 68-72, 83-85. 
153. SSV kongressprotokoll 1917, s 67 f, 73, 84 f. 
154. SSV kongressprotokoll 1917, s 103-106. 
155. SSV kongressprotokoll 1917, s 65 f., 105 f. 



mokratiska principen skulle härska över alla andra riktlinjer. Principen om 

årliga kongresser, vilken motiverades av argumentet att för långa kongressperi

oder verkade till nackdel för demokratin, tycktes t.ex. ha varit mer betydelsefull 

än ekonomiskt motiverade invändningar. Invändningar mot konsekvensen av 

ett beslut om att alla partiets handlingar skulle göras tillgängliga för partiets alla 

medlemmar beaktades endast delvis. Vid vissa undantagsfall skulle tillgång till 

handlingar vägras, men möjligheten att i sin tur överklaga detta beslut skulle 

finnas.156 Principen om imperativa mandat, dvs. en vald representants skyl

dighet att i den representativa församlingen rösta efter påbud från dem som 

valt honom/henne samt möjligheten för den väljande församlingen att skilja 

partiets representant från det uppdrag han valts till om påbudet inte följdes, 

antogs emellertid inte. Det fanns invändningar emot förslaget, speciellt från 

Ivar Vennerström som menade, att riksdagsmän inte skulle kunna fråntas sitt 

mandat och att dessa skulle förvandlas till dockor i valmännens händer om 

principen genomfördes. Men förslaget antogs inte på grundval av dessa invän

dningar, utan helt enkelt för att man inte hade hunnit utarbeta det närmare. 

Man hänsköt istället förslaget till nästa kongress. "Vi behöva ej vara rädda för 

att vi få för mycket demokrati", invände Ljungberg mot Vennerström.157 

Det var tydligt att den inre demokratin stod överst i vänstersocialisternas 

värdehierarki och överskuggade eventuella praktiska eller ekonomiska invänd

ningar. Den spänning som historikern Karl Molin menar präglar demokratiska 

partier, mellan behov av samordning och disciplin samt krav på inre frihet och 

en fri åsiktsbildning, utföll 1917 helt och hållet till det senares fördel.158 

Det demokratiska inslaget var centralt för den vänstersocialistiska politiska 

strategin och i förlängningen i hela synen på partiet. Det var det enda medlet 

för en verklig förändring av samhället, enda sättet att befria det arbetande 

folket från dess andliga bundenhet från det borgerliga samhällets moraliska 

principer. Likaså fanns det i strategin ett samband mellan form och innehåll. 

En demokrati utan andlig frihet var ingen egentlig demokrati. Bägge dessa 

punkter fick direkt genomslag i synen på partiet och dess struktur. Men det 

demokratiska inslaget motsvarar inte fullständigt vänstersocialisternas syn på 

partiet och dess roll. Det nya partiet skulle inte enbart vara demokratiskt utan 

156. SSV kongressprotokoll 1917, s 71 f., 83 f. 
157. SSV kongressprotokoll 1917, s 72 f. Carleson uppskattade t.ex. principen 

(se Carleson 1918, s 11, 19). På kongressen 1918 tog man så åter upp frågan. 
Programkommissionens genom Vennerström föreslog att man, för det första skulle skilja 
mellan partiets ettåriga och samhällets fleråriga mandatperioder och att riksdagsgruppen 
skulle fa i uppgift att för de fleråriga mandaten arbeta för att inför Recall, eller återkallelse, 
vilket godkändes av kongressen (SKP kongressprotokoll 1918, s 80 f.). 

158. Se Molin 1989, s 312. 



hade också ytterligare funktioner och i detta anknöt vänstersocialisterna till ett 

nygammalt organisationsideal. 

Förutsättningar 
Partiet skulle inte sätta sig över eller leda massornas befrielsekamp, detta slog 

vänstersocialisterna fast gång på gång. Arbetarklassens befrielse skulle vara dess 

eget verk, och den kunde inte komma genom partiorganisationens funktionärer 

eller ledare. En sådan tro, som de tyckte sig finna hos socialdemokratin, 

förstärkte tvärtom "de djupa ledens slavsinne och okunnighet".159 Men inte 

heller skulle partiet sitta stilla och vänta på bättre tider, detta slog de också fast. 

Så vad skulle partiet göra? 
Det handlade åter, vill jag påstå, om att skapa förutsättning för massans 

frigörelse på ett par olika sätt och håll, vilket åter avspeglades i synen på par

tiets karaktär. Demokratiseringen, och decentralisering, av partiet var det ena 

botemedlet mot ett upprepande av överordningsmakten, som Carleson kallade 

det 1918. Det andra var "allmänt höjande av kunskaps- och bildningsmåttet." 
Istället för att emancipiera ledare från massan, skulle "massan /.../ dugliggöras 

till frihet från ledaremakt."160 I partiets grundsatser uttrycktes precis samma 

tanke. Partiets mål, att höja samhälle och individ förverkligades genom or

ganisation av de undertryckta klassernas kamp för ekonomisk rättvisa och än

damålsenlighet "för upplysning och karaktärsdaning, det vill säga för ett nytt, 

ett socialismens och humanismens samhälle." Partiets uppgift var att: 

genomsyra folket med socialismens idéer, fylla de undertryckta klasserna 

med medvetenhet om sitt läge och sina uppgifter och göra dom skickade 

att genomföra det nya samhället. 

Det socialdemokratiska vänsterpartiet erkänner sanningen i den stora 

grundsatsen, att de förtryckta klassernas frigörelse blott kan vara deras eget 
verk. Icke ledarvälde, som urartar till auktoritets tro och minoritetsförtryck, 
dödande rörelsens livsnerv, den andliga friheten, eller stelnar till ofruktbar 

byråkrati, utan allenast arbetarmassornas egen växande insikt, kraft och 

förmåga att taga sina öden i egna händer är vägen till målet."161 

För vänstersocialisterna innebar detta också, att dagskrav var tvunget att 

förbindas med idépolitik. Idépolitiken var ett av sätten att höja massans 

159. Lindhagen 1917, s 10. 
160. Carleson 1918 s 11 f., Kurs. i orig. Jfr Lindhagen 1917, jfr Lindkvist 1982a, s 130. 
161. SSV kongressprotokoll 1917, s 102. 



medvetenhet och skapade vidare en kompassriktning för samhällets utveckling. 

Inte för att dagskraven på något sätt var oviktiga, vilket Vennerström noga 

påpekade. Tvärtom kunde det i varje reform ligga en revolutionär kraft i det 

att reformerna kunde frigöra de undertryckta klassernas, som låg bundna i 

ekonomisk och andlig ofrihet. Men, fortsatte Vennerström, det räckte inte 

med detta: 

Samtidigt som man sysslar med dagspolitiken måste det arbetas för fram

tiden, d.v.s. för att revolutionära hjärnorna så, att de till sist av sitt intresse 

eller sitt förnuft eller bådadera börjar känna och tänka med det kommande 

och såmedelst slutligen förverkliga detsamma. Denna idépolitik gagnar ock 

dagspolitiken. Denne senare höjes därigenom på ett högre plan, den får 

kompass, som förekommer irrvägar, stegen blir tätare, större och snabbare! 

Att föryngra parlamentarismen i syfte att förena realpolitik och idépolitik 

är sålunda ett av socialismens främsta uppgifter för närvarande.162 

Men att förena idépolitik med dagspolitik var inte det enda sättet att 

"revolutionera hjärnorna". Ett annat sätt låg i kampens inriktning. Ett 

parlamentariskt arbete var inte heller detta något ointressant eller oviktigt 

för vänstersocialisterna. Det var genom detta arbete dagspolitiken kunde 

förverkligas, men inte heller detta var tillräckligt. Den parlamentariska kampen 

var tvungen att kompletteras av den utomparlamentariska massaktionen, och 

också detta komplement motiverades av massaktionens möjlighet att stärka 

medvetenheten.163 

Partiets uppgift låg i att dugliggöra folket till frihet, att bryta "slavsinnet", 

som Carleson uttryckte det. En självbefrielse snarare än en befrielse uppifrån, 

som Schmidt kallat vänstersocialisternas specifika drag.164 Detta drag avsatte 

inte endast spår i partiprogrammet och de politiska grundsatserna utan också 

i uppfattningen av partiet. Det nya partiet, menade Lindhagen, borde hellre 

kallas rörelse.165 Uppgiften var inte att i första hand erövra den politiska mak

ten för dess egen skull. Makten var inte oviktig, men inte heller en tillräcklig 

förutsättning för frigörelse.166 Det som för Lindhagen var viktigare, var att 

skapa demokratiska grundlagar, som bättre än hittills byggas på rätten i 

stället för makten, på folkupplysning och självstyrelse i stället för lydnad 
under auktoriteter, eller med andra ord på en ordning, som även i det poli-

162. Vennerström 1916, s 24. Jfr Lindhagen 1917, s 48 ff. 
163. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 103. 
164. Schmidt 1996, s 153-156, 230. 
165. Lindhagen 1917, s 13. 
166. Se Schmidt 1996, s 156. 



tiska livet möjliggör, skyddar och värdesätter den egna personlighetens inre 

utveckling och den andliga friheten för alla samt sålunda bereder rum för 

demokratiska människor i de demokratiska ordningarne.167 

Ett sådant rum var det egna partiet och just häri, menade Lindhagen, skilde 

man sig från övriga partier, som inte intresserade sig för den demokratiska 

uppfostran utan omvandlade folket till partislavar. Snarare var det, inte minst 

inom socialdemokratin, disciplinen som härskade, men inte endast den 

disciplin som fanns inom fackföreningsrörelsen, som trots allt kom underifrån, 

utan en disciplin ovanifrån, en underkastelse under auktoriteterna.168 

Detta rum krävde förutsättningar för att upprätthållas. Viktigast var det de

mokratiska inslaget, som ovan diskuterats. Men det räckte inte med detta. "Vis 

av erfarenheterna i andra partier" hette det i de demokratiska grundlagarna och 

genom läsning av Robert Michels, skulle man kunna tillägga, kunde också de

mokratiska rörelser utvecklas till odemokratiska oligarkier.169 Därför upplevde 

de att ett skydd för den demokratiska ordningen var nödvändigt. Därav inrät

tade partiet de demokratiska grundlagarna. 

Men inte heller detta var tillräckligt. Partipressen fick en stor betydelse om 

partiet skulle lyckas i sitt folkhöjande projekt. Då Höglund argumenterade för 
att Politiken skulle göras om till en daglig tidning framhöll han, att pressen var 

en makt både på gott och ont. Det kan inte bestridas, fortsatte han: 

att den har ett ödesdigert inflytande på ett folks tankesätt och hela tillvaro. 

Dess onda sida ha framträtt i en särskilt skarp belysning under världskriget, 

där tidningarna spelat den fula rollen av nationalhatets härolder och giftb-
landare och för sitt bästa eller värsta - för att förvärra denna ärftliga belast

ning i människosläktet.170 

Tidningens makt över tanken var sålunda också något som uppmärksammades. 

Denna makt kunde användas till att ytterligare forma folkets tankesätt, både 

på gott och ont. Men detta skulle kunna innebära, även om syftet var gott, att 

en typ av propaganda ersatte en annan. Därför slogs det fast i grundlagarna, 

att tidningarna skulle främja endast sanningen, att objektivt och rättvist återge 

åsikter och handlingar, att bereda plats för alla åsikter samt att också objektivt 

rapportera de politiska motståndarnas verkliga uppfattningar och avsikter.171 

Det demokratiska partiidealet förutsatte också ett aktivistiskt medlemskap. 

Detta var särskilt synligt i diskussionen om partiets anslutningsform. Som 

167. Lindhagen 1917, s 12. 
168. Lindhagen 1917, s 16 f., jfr Lindkvist 1982a, s 128. 
169. SSV kongressprotokoll 1917, s 65, Lindkvist 1982a s 128 f, Östberg 1990, s 30 f. 
170. Höglund, Z. "Varför Politiken måste bli daglig" i Politiken 19/10 1916. 
171. SSV kongressprotokoll 1917, s 66. 



första diskussionsunderlag i stadgefrågan förelåg två förslag, ett från det interi

mistiska AU och ett från Göteborgs nya arbetarekommun och bägge gällde, 

hur anslutningen till partiet skulle se ut. I intermistiska AU:s förslag slogs det 

i första meningen fast, att partiet vilade på den individuella anslutningens gr

und. På de platser där det fanns personer som ville ansluta till partiets program 

kunde dessa bilda kommuner. Men det fanns också i skrivningen en öppning 

till en kollektiv anslutning, då det hette, att ett fackförbunds underavdelningar 

hade rätt till kollektiv anslutning för en del eller alla medlemmar så länge som 

förbundet inte motsatte sig kollektiv anslutning till politiska partier.172 Så länge 

som förbunden principiellt tillät kollektiv anslutning skulle också SSV ta emot 

de föreningar, som önskade ansluta sig till vänstersocialisterna. 

Göteborgskommunen föreslog däremot att kongressen skulle uttala sig 

principiellt emot kollektivanslutning från fackföreningarnas sida. De politiska 

klubbar, som kunde bildas i olika yrken och fackföreningar, skulle dock kunna 

anslutas men inte fackföreningen som sådan.173 

I debatten var det inte många som ställde upp på interimistiska AU:s förslag. 

I de argument som fördes fram för en kollektiv anslutning av fackföreningarna 

var det svårt att finna någon principiell övertygelse. Karl Kilbom, som stödde 

förslaget menade att om facken fick välja att tillhöra ett av två partier skulle 

det kunna tänkas, att de valde en tredje väg: att stå utanför bägge och därmed 

skulle man nå en politiskt neutral fackförening. I sitt slutanförande betonade 

han också, att frågan i första hand var en taktik- och organisationsfråga och 

inte någon principfråga. En annan talare menade att kollektivanslutning inte 

var så bra, men att partiet var tvunget att tänka på ekonomin och ytterligare 

några talare hävdade att kollektivanslutningen gav möjligheter, att radikalisera 

fackföreningsrörelsen.174 

Argumenten emot kollektivanslutningen, eller snarare för det individuella 

medlemskapet, präglades av mer principiella tankegångar. De kan delas upp 
i två grupper. Ett par talare menade, precis tvärtemot Kilbom, att en inbju

dan till medlemskap i det nya partiet endast öppnade vägen till strider inom 

föreningarna, men det främsta argumentet för ett rent individuellt medlemskap 

låg i önskan om "verkliga medlemmar", som en kongressdelegat uttryckte sig. 

Många talare hävdade att genom en kollektivanslutning fick man medlemmar 
som knappt ens visste om att de var just medlemmar. Man fick med andra ord 

indifferenta medlemmar, osjälvständiga politiska personer och man öppnade 

vägen för medlemsfluktuationer.175 

172. SSV kongressprotokoll 1917, s 41. 
173. SSV kongressprotokoll 1917, s 42. 
174. SSV kongressprotokoll 1917, s 41-46. 



Till viss del handlade diskussionen om fackföreningsrörelsens förhållande 

till den politiska, eller tvärt om. Ett av Kilboms motiv för den kollektiva 

anslutningen tycktes vara förhoppningen att kunna bryta loss fackförening

srörelsen från socialdemokratin. Trots Kilboms påstående om motsatsen rörde 
sig diskussionen i hög grad om just principer. Anslutningens form, individuell 
eller kollektiv, varken var (eller är) oviktig i frågan om vilken typ av parti man 

önskade skapa. Det finns skillnader emellan dessa två former av anslutning. 

Maurice Duverger använder det formella medlemskapet som en av de variabler, 

som särskiljer s.k. masspartier från varandra och han menar: 

it is quit a different matter to be obliged, when one joins a Trade Union, to 

express one s acceptance of the political levy than to have perform a separate 

and distinct act to join the party. The second procedure demands much 

more personal initiative and a much more deliberate act of will.176 

Diskussionen uppfattades också som just principiell av ett flertal debattörer 

och att den rörde frågan om vilken typ av parti man nu önskade konstituera: 

Man får ej för tillfälliga vinster pruta av på en princip. Gör man det skall 

vi vara övertygade om att samma förhållande uppstår inom detta parti som 

det gamla. Huvudsaken är ej att riva ner det gamla partiet utan att bygga 

upp det nya.177 

Försöken att framhävda ekonomiska motiv för en kollektivanslutning verkade 

falla platt till marken. Uppenbarligen var det andra faktorer som upplevdes 

mer betydelsefulla, inte minst kvaliteten på medlemmarna i det nya partiet. 

Interimistiska AU:s förslag fälldes också med 129 röster mot 10 och den 

individuella anslutningen skrevs in i stadgarna.178 

Ett nytt parti eller, hellre, en rörelse 

Hur bör man då förstå vänstersocialisternas syn på det nya partiet och dess 

roll? En tolkning kan vara att vänstersocialismen i själva verket var utslag av 
ett förborgerligande av arbetarrörelsen, en rörelse som istället för kollektivet 

175. SSV kongressprotokoll 1917, s 41-46. 
176. Duverger, Maurice, Political Parties. Their organization and activity in the 

modern state. Methuen, London 1965, s 76. 
177. SSV kongressprotokoll 1917, s 44. 
178. SSV kongressprotokoll 1917, s 46, 88. 



prisade individualism, istället för materialism prisade andlighet, en rörelse 

som syftade till att integrera arbetarklassen i det borgerliga samhället och 

som utgick från en liberal demokratism.179 Uppenbart var det precis så det 

vänstersocialistiska partiet tolkades senare av det kommunistiska partiet.180 

Men tesen om förborgerligandet är tämligen ofruktbar i detta sammanhang. 

En indelning i dikotomin individualism -kollektivitet, menar Björn Horgby, 

som specifika drag för en borgerlig och en arbetarkultur, resulterar lätt i en 

förenkling. Tolkningen måste istället ta hänsyn till kontexten.181 

Utifrån vänstersocialisternas egen tolkning av samtiden bestod den av en 

framväxande reaktion där en allt hårdare Järnhäl dominerade flertalet, ekono

miskt och politiskt, men också andligt. I denna tid och i dess andliga klimat 

såg de maktfilosofi, auktoritetstro, patriotism, nationalism, passivitet, mate

rialism och kollektivitet. Ett av de stora problemen, upplevde vänstersociali

sterna, var att denna härskarnas etik och tankesätt nu spred sig och hotade de 

demokratiska rörelserna, vars uppgift var att bekämpa just detta, med envälde 

och byråkratism som följd. Det var också i detta klimat de fann svaret på varför 

massan kunde stödja kriget, fullmatade av nationalism och patriotism som de 

var. Vänstersocialisterna själva betraktade vänstersocialismen som ett försök att 

upprätta ett motprojekt mot just denna Järnhäl och modellen för detta projekt 

hämtade de från näraliggande projekt. 

I mångt och mycket och på flera plan, vill jag hävda, att den nya sorts parti 

eller rörelse som Lindhagen talade om 1917 byggde på ett nygammalt ideal, ett 
folkrörelseideal. Gullan Gidlund har i ett sammanhang diskuterat de politiska 

partiernas funktion som folkrörelser, ett ideal, mer eller mindre accentuerat 

och mer eller mindre realiserat i olika partier, kännetecknat av massdeltagande 

och medlemmar besjälade av vilja att göra stora uppoffringar för partiet.182 

Det fanns uppenbarligen flera mer direkta likheter mellan frikyrkorörelsen, 

nykterhetsrörelsen och vänstersocialismen. I likhet med nykterhetsrörelsen 

fanns det ingen motsättning mellan frihet eller självansvar och spritförbud 

179. Se t.ex. Östberg 1990, s 80-88, Horgby, Björn, Egensinne och skötsamhet. 
Arbetarkulturen i Norrköping 1850—1940. Carlssons, Stockholm 1993, s 281-291 för 
diskussion om folkrörelser och tesen om förborgligandet. 

180. Se t.ex. Linderot, Sven, "Partiet 15 år" (1932) i Linderot, Sven, Svensk 
arbetarrörelse i brytningstid. Tal och skrifter i urval, Arbetarkulturs förlag, Stockholm 

1949, s 167-170. 
181. Horgby 1993, s 286 f. Horgby själv exemplifierar med Norrköpings 

arbetareförening, som värnade om en individualistisk bildningsväg, men som inte för 
den skull kan karakteriseras som förborgerligad. 

182. Gidlund, Gullan, "Folkrörelsepartiet och den politiska styrelsen. SAPS:s 
organisationsutveckling" i Socialdemokratins samhälle 1889—1989, Misgeld, K., Molin, K. 
och Amark, K. (red) Tiden, Stockholm 1989, s 283. 



inom vänstersocialismen. Detta var, åtminstone vid partiets bildande, en ick

efråga. Det tycks närmast vara en självklarhet att spritförbudet skulle skrivas in 

i programmet. Den enda diskussionen på kongressen var, om man i program
met skulle gå direkt på förbudet.183 Religionsfrågan togs också upp till behan

dling och kom att utmynna i en diskussion på Politikens sidor. Att fullständig 

religions- och ansvarsfrihet skulle råda och att skolan borde skiljas från kyrkan 

samt att statskyrkan skulle avskaffas skrevs in i programmet. Men däremot 

förkastades förslaget, att partiet också skulle driva antireligiös propaganda.184 

Det fanns inget underlag eller vilja att i SSV driva kamp mot religionen. Då 

Fredrik Ström skrev sina memoarer upplät han en del utrymme till frågan om 

religionen, kyrkan och marxismens betydelse för folket vid tiden kring kriget. 

Marxismen, menade han, hade inte trängt särskilt djupt, utan fanns till största 

delen hos de ledande skikten, men, fortsätter han, "den sociala omdaningsk

raften hos dessa idéer förenades med den nedärvda kristna profet- och evange

lietron hos de djupa leden. Särskilt stark kraft besatt rättfärdighets-, rätts- och 

frihets uppfattningarna, som ofta ägde en religiös anstrykning."185 

Det fanns vidare personella kopplingar mellan vänstersocialismen och 

folkrörelserna, i första hand nykterhetsrörelsen. Zeth Höglund växte t.ex. upp 

i ett baptistiskt och metodistiskt hem, Ture Nerman var aktiv i hembygds-, 
nykterhets-, och folkbildningsrörelsen och Sven Linderot arbetade ett tag ak

tivt i kooperativa rörelsen.186 

183. SSV kongressprotokoll 1917, s 34. Ambjörnsson 1988, s 255 f. 
184. SSV kongressprotokoll 1917, s 121. Det fördes dock en diskussion om det riktiga 

i detta beslut i Politiken, se Politiken "Reflexioner till soc.dem. vänsterkongress" 9/61917, 
"Antireligiös propaganda" 16/6 i9i7,"Den favoriserade minoriteten" 26/6 1917, "kamp 
mot statskyrkan" 30/6 1917. Se också Stålberg, Helge, "Sveriges Socialdemokratiska 
Vänsterparti" i Statsvetenskaplig tidskrift 39/1936, s 102. 

185. Ström, Fredrik, I stormig tid. Norstedts, Stockholm 1942, s 138. 
186. Jfr Gustafsson, Agne, "Höglund, Carl Z H" i Svensk Biografiskt Lexikon (SBL), 

bd 19, Norstedts &C Söner, Stockholm 1973, Nerman, Bengt "Nerman, Ture" i SBL, 
bd 26, Norstedts, Stockholm 1989, Hirdman, Yvonne "Linderot, Sven H L" i SBL, 
bd 23, Norstedts, Stockholm 1982. Se också Jansen, Trine, Komintern og danneben av 
de skandinaviske kommunistpartier, Speciale, Historisk Institut, Aarhus Universitet 
2000, s 100 som pekat på att Höglund växte upp i en religiös motkultur och Martin 
Tranmael tillhörde nykterhetsrörelsen. Det var givetvis inte endast partiets ledande 
företrädare som hade dessa kopplingar. På det socialdemokratiska/kommunistiska 
ungdomsförbundets kongress 1921 önskade H.F. Spak att man räknade efter hur många 
av kongressens delegater som var organiserade absolutister. Utfallet var att 84 av 109 
delegater var organiserade, och detta främst i I.O.G.T. samt N.O.V. (Se Protokoll 
fört vid Socialdemokratiska Ungdomsförbundets 8. kongress och Sverges Kommunistiska 
Ungdomsförbunds konstituerande kongress i Folkets Hus A-sal, Stockholm 14-1$ maj 1921, 
Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1921, s 93). 



Men hos vänstersocialisterna gick samhörigheten med folkrörelserna 

betydligt djupare än Gidlunds beskrivning av ett folkrörelseparti och gäl

lande likheter i ståndpunkter och personliga kopplingar. Det finns många 

beröringspunkter mellan det vänstersocialistiska sättet att se på människan 

och samhället och de som Ronny Ambjörnsson redovisat rörande både fri-

kyrko- och nykterhetsrörelsen. I frikyrkorörelsen fanns en jämlikhetstanke och 

med uppbyggelselitteraturen skapades ett nytt rum för samtal mellan i princip 

jämställda människor. Både väckelsen och absolutismen baserades på en in

dividuell omvändelse. I synen på samhället fanns det i nykterhetsrörelsen ett 

bildningsprojekt, menar Ambjörnsson, som i ett par rader lika gärna kunnat 

tala om vänstersocialisterna: 

Det svenska folket var inte tillräckligt upplyst. De gick inte att lita på. Det 

hade ingen hållning. 

Upplysningen fick härigenom en nyckelroll. Folk skulle upplysas, 

bildas. Och nykterhetsrörelsen kom också att engagera sig i ett gigantiskt 

folkbildningsprojekt, inte bara IOGT utan även de andra organisationerna. 

Rösträttsstrategin har sin betydelse i detta projekt. Men naturligtvis har 

projektet ett långt vidare syfte. Det gällde att skapa en ny människa, som 
inte bara avhöll sig från starka drycker utan också i övrigt betedde sig på ett 

mer "människovärdigt sätt". 

/.../ Avsikten med att uppta dem [onyktra JB] i logen var att kul

tivera dem, att i dem odla fram en ny karaktär. /.../ Inbegripen i denna 

hållning [om kritisk läsning] ligger en bestämd demokratisyn som lägger 

stor vikt vid individens självständigt fattade val, oberoende av auktoriteter 

i form av propaganda och partidisciplin."187 

Vi finner sålunda i Ambjörnssons beskrivning av nykterhetsrörelsens 
utgångspunkter en rad likheter med vänstersocialismens syn om än ej en total 

överensstämmelse. Vänstersocialisterna talade inte om den oupplysta utan om 

den otillräckligt självständiga massan, som ej kunde förhindra världskriget och 

som genom osjälvständigheten hölls nere. Motdraget var hos vänstersocialismen 

upplysning och stärkande av medvetandet samt det demokratiska inslaget för att 

se till, att projektet inte började dirigeras uppifrån. Likaså var de självständiga 
individerna av stor betydelse, d.v.s. självansvaret eller herraväldet över sig själv. 
Likheten med nykterhetsrörelsen låg i den starka förhoppningen som knöts till 

människan och i synen på, att en förändring var tvungen att komma nedifrån 

och inifrån. Utan denna förändring reproducerades endast det samhälle man 

187. Ambjörnsson 1988, s 252 f. 



önskade övervinna. Det fanns, trots allt, en väldig tilltro till folkets potential att 

skapa förändring. Måhända var det en övertro, men den tycktes bekräftas med 

den ryska revolutionen i mars.188 

Inbegripet i vänstersocialisternas uppfattning fanns också en syn på vad 

som var den stora och viktiga klyftan i samhället. Det finns, menade Nerman, 

egentligen bara "två stora internationella nationer: överklass och underklass, 

förtryckare och förtryckta!"189 Denna indelning tycktes skära rakt igenom 

samhället. Överklassen kunde uppträda i form av socialdemokrati eller i ett 

förespråkande av "statssocialism". Underklassen kunde bestå av religiöst över

tygade, förespråka individuell skötsamhet, tillhöra landsbygdens småfolk eller 
vara "hjärnan arbetare": "Järnans arbetare och handens arbetare är lika goda, 

lika nödvändiga för samhället och för den socialistiska rörelsen. Proletärer finns 

inom båda grupperna.".190 Den sociala sammansättningen var för vänsterso

cialisterna mindre viktig. Det betydelsefulla låg i upplevelsen av orättvisan i 

indelningen i över- och underklass, i övertygelsen att folkflertalet hörde till 

underklassen samt i tron att det endast var från denna underklass förändringen 

kunde komma. 

Werner Schmidt menar, att det måhända är alltför djärvt att påstå att vän

stersocialisterna eftersträvade ett hegemoniprojekt, men hävdar att sådana ele
ment, utan att vara uttalat och genomtänkt, ändå kan återfinnas i program och 

skrifter. Schmidt utgår från Gramscis uppfattningar om den borgerligt-kapi-

talistiska maktens stabilitet i de västeuropeiska staterna, vilken, enligt Gramsci, 

inte bara vilade på ett statligt tvång utan också, och kanske främst, på en 

kulturell, etisk-moralism och politisk hegemoni.191 Ett motprojekt krävde i så 
fall upprättandet av en annan hegemoni, en som vilade på socialistiskt—human

istiska värderingar som en förutsättning för en verklig samhällsförändring. En 

strategi som utsträcktes i tiden och som krävde ett samlande av folkflertalet: 

Det vänstersocialistiska projektet utgick visserligen från den samhälleliga 

antagonismen och dess konsekvens, klasskampen. Men det orienterade sig 

inte mot antagonismens fördjupning utan mot dess upphävande genom 

att isolera det kapitalistiska fåtalet och sammansluta folkflertalet till en 

politisk-moralisk enhet.192 

188. Se Schmidt 1996, s 87. 
189. Nerman, Ture, "Mellan värdskrig och världskrig" (NS 13/111914) i 1932a, s 171. 
190. Vennerström, I. "Sanningsord om 'splittringsmännen" i Politiken 13/6 1916. 
191. Schmidt 1996, s 231 ff. Jfr Kolakowski, Leszek., The Main Currents of Marxism. 

Its Origin, Growth and Dissolution, Volume III: The Breakdown. Claredon Press, Oxford 
1978 (Kolakowski vol. 3), s 240-244 för diskussion om Gramscis hegmonibegrepp. 

192. Schmidt 1996, s 233. Kurs. i orig. 



Det är svårt att inte instämma i karakteristiken av vänstersocialismen som ett 

projekt, en strävan att forma ett hegemoniskt projekt och att det var därur 

vänstersocialisternas syn på partiet, dess roll och uppbyggnad växte, en syn som 

hade mycket gemensamt med Rosa Luxemburgs organisatoriska uppfattningar 

och Gramscis, inte minst i synen på att partiet inte skulle sätta sig över arbetarna 

och i betoningen av vikten av att skapa också kulturella förutsättningar för ett 

makttagande.193 Men det var också ett projekt med djupa rötter. Det finns en 

röd tråd från Strindberg, som 1910 formulerade: 

Om Underklassen (och medelklassen) visste vad Samhället är, och vad 

Överklassen är. 
De nedre ana det ibland, när de väckas ur sin slummer, men då stirra 

de sig åter blinda på den ekonomiska fördelen, och glömma, att det finns 

andra tryck uppifrån, som hålla de undre i osynliga kedjor. 
Folket, (vi veta nog vad ordet betyder) får mottaga lagar stiftade för 

dem, eller rättare mot dem, uppifrån, det veta de. Men allt vad de tänka, 

själva tankelagarna äro stiftade däruppe; alla läroböcker äro först godkända 

av Styrelsen innan de få begangnas.194 

Denna tråd spann vidare över ungdomsförbundets stöd av Strindberg i 

den s.k. strindbergsfejden, över Det befästa fattighusets, där de styrande inte 

endast använde ekonomiska medel eller öppet våld att förtrycka folket, utan 

också i högsta grad ideologiska och kulturella. Tråden spann genom Fabian 

Månssons roman om frikyrkans genombrott som början på ett folkligt 

politiskt och socialt uppvaknande, Rättfardiggörelsen genom tron (1916) fram 

till den under världskriget alltmer manifesta politiska strategi vilken kom till 

uttryck i vänstersocialisternas politiska och organisatoriska tänkande 1917, i 

förkastandet av den antireligiösa propagandan och kom också att avspeglas i 

namndiskussionen.195 

193. Jfr Kolakowski vol. 3, s 244-249 för diskussion om Gramscis syn på 
organisationen, som han hävdar till delar påminde om Luxemburgs, där den politiska 
rörelsen skulle vara underordnad den faktiska massan. 

194. Strindberg, August, "Om underklassen visste..."(1910/1919) i Strindberg, 
August, Ordet i min makt. Läsebok för underklassen sammanställd av Jan Myrdal. 

Bokförlaget Janken 1992, s 267. 
195. Detta innebar inte att alla vänstersocialister var lika förtjusta av Strindberg som 

t.ex. Ström eller Höglund (se t.ex. Höglund, Zeth, Härliga tider. Minnen i fackelsken 
ipoo—ipu. Tidens förlag, Stockholm 19 51, kap "Strindberg var vår" Ström, Fredrik, Min 
ungdoms strider. Norstedts, Stockholm 1940, s 322-357 eller Ström 1942, s 71 f.) Ture 
Nerman uppger i sina memoarer sig inte alls vara särskilt positiv till Strindberg under 
strindbergsfejden (Nerman 1950., s 84 ff.) ".Jag kunde inte med Strindbergs-kulten vid 
det här tillfället. Strindberg var personligt vulgär och orättvis och framför allt var han 



Då Fredrik Ström 25 år efter SSV:s bildande och under ett nytt krig försökte 

beskriva tidsbilden vid partiets bildande, var det just denna röda tråd han 

beskrev: 

Vid världskrigets slut, samtidigt som demokratin erövras och arbetarklassen 

blir en verklig maktfaktor, bryter även andligen en ny tid in i vårt land. Den 

nya tidens mer materialistiska, opportunistiska och maktfilosofiska färg 

lämnar ingen samhällsklass eller samhällsrörelse oberörd. Sedan kristendo

men, delvis genom kyrkans folkliga isolering och ämbetsbetoningen mister 

sitt grepp om själarna, och sedan den folkligt radikala liberalismen avtynat 

och folkrörelserna blir triumferande mera än stridande kyrkor, är vänster

socialismen ett sista uppbåd ur folkdjupen att rädda den gamla tidens ide

alism, sökande förena marxism, humanism och evangeliets budskap till de 

fattiga och betryckta.196 

Den tråd, eller tradition, som vänstersocialisterna spann vidare på kan också 
återfinnas inom moderpartiet socialdemokratin, som den ena av två av forskningen 

identifierade traditioner. Det vänstersocialistiska projektet hade mycket gemen

samt med vad Dahlkvist kallar "rörelsesocialismen"; utgångspunkten var i mångt 

och mycket självständighetsprojektet, självförvaltningen, betoningen på de demo
kratiska värdena och den decentraliserade organisationen för vänstersocialisterna. 

Det var självverksamheten, som grund för en förändring av samhället, som beton

ades, inte partiets roll som skapare eller uppfostrare av klassmedvetandet. 

Vänstersocialisternas organisationsuppfattning var sålunda djupt principiell 

och kopplad till det ideologiska motprojektet. Samtidigt var det en modell med 
djupa rötter. SSV 1917 var, som Lindhagen påtalade, ett försök att skapa inte 

bara ett nytt politiskt parti utan en ny rörelse. 

Sammanfattning 

Den vänstersocialistiska synen på partiet, dess organisering och roll var inte en

dast en reaktion mot upplevelser inom det socialdemokratiska partiet. Snarare 

var den en skapelse av en djup principiell uppfattning, som, hävdar jag, i sin tur 

var präglad av den tid och det sammanhang den formulerades i. Vad vänsterso

mej reaktionär med sitt läseri. Hans ställning hade ju, om vi nu ska se det politiskt, heller 
aldrig varit klassbetonad. Han var aldrig arbetarklassens man utan förde striden med 
rent personlig inriktning. Fröding var något annat." (s 85). För Månsson, se "Månsson, 
Fabian" Nationalencyklopedin (NE), bd 13, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1994. 

196. Ström 1942, s 144. 



cialisterna reagerade på var lika mycket den moderna industrikapitalismens ut

tryck. De idéerna om det andliga förtrycket och militarismen preciserades i och 

med världskrigets utbrott. Genom kriget, hävdade vänstersocialisterna, fram

trädde vad som här kallats järnhälens etik i dess mest groteska skepnad i form av 

nationalism, auktoritetstro, tvång och andligt förtryck. En etik som blomstrade 

i alla delar av samhället, från läroböcker till statssocialistiska åtgärder och särskilt 

inom det parti vars uppgift var att bekämpa denna etik; det socialdemokratiska. 

Samhället, i sin industrikapitalistiska logik, befann sig i en djup kris, enligt 

denna tolkning av samtiden. Därvidlag var inte de svenska vänstersocialisterna 

ensamma. Kriget tycks ha fungerat som en katalysator för en rad olika politiska 

ritningar. Men inte heller den vänstersocialistiska tolkningen var unik, då partiet 

ingick i en europeisk resning mot kapitalismens förtryck och mot kriget. 

Lösningen för vänstersocialisterna låg inte i ett "enkelt" maktövertagande. 

För att inte ersätta ett klassförtryck med ett annat, eller för att reproducera det 

man bekämpade, krävdes en folkets självständighet och myndigskap. Befrielsen, 

emancipationen, kom inte uppifrån utan endast under- och inifrån och i detta 

skulle det nya partiet spela en betydelsefull roll. Det var här befrielsen påbör

jades. Detta fick i sin tur betydelse för utformningen av partiet. Den överor

dnade principen i organisationsbygget var den demokratiska utgångspunkten, 

som inte endast var en konsekvens av upplevelserna inom socialdemokratin. 

Eventuella praktiska eller ekonomiska problem och hänsynstaganden skulle 
underordnas denna styrande princip. Den demokratiska överideologin skulle 

sålunda strukturera partiet, som skulle fungera inte enbart som ett målratio-

nellt verktyg för att reformera samhället i demokratisk riktning. Viktigare var 

dess värderationella uppgift i skapandet av förutsättningar för självständighet 

och i förlängningen befrielse. 

Detta organisationsideal och självständighetsprojekt preciserades och ledde 

till konkret handling under och genom kriget, men hade, hävdar jag, rötter 

tillbaka i tiden såväl inom det socialdemokratiska partiet som i folkrörelserna. 

Det vänstersocialistiska organisationsidealet kan sammanfattas som ett försök 

att sätta organisatorisk form på rörelsetraditionen. Strävan var att skapa, vad jag 

valt att kalla, ett rörelseparti. SSV var, som Lindhagen hellre talade om, inte en

bart ett nytt parti utan en ny rörelse. Detta var vad vänstersocialisterna försökte 

skapa i maj 1917. Men snart hann verkligheten i fapp. (Se kapitel 4) 
Under inledningen av 1900-talet formulerades också en annan organi

sationsuppfattning, som vilade på diametralt andra utgångspunkter. Också 

denna var dock präglad av sin kontext både vad gäller rum och tid. Då denna 

uppfattning blev det svenska partiets officiella efter 19 21 är det dags att närmare 

analysera Lenins partiuppfattning. 



KAPITEL 3 

Parti av vilken typ? Lenins 

partisyn: organisationen som maskin 

13. De partier, som tillhör Kommunistiska Internationalen, måste vara 

uppbyggda enligt den demokratiska centralismens princip. Under den in

nevarande epoken av skärpt inbördeskrig kan ett kommunistiskt parti fylla 

sin plikt endast om det organiseras på det mest centralistiska sätt, om där 

härskar en järnhård disciplin, som gränsar till militärdisciplin, samt om 

dess particentrum blir ett auktoritativt maktorgan med vidsträckt befogen

het och åtnjuter partimedlemmarnas allmänna förtroende.1 

Inledning 

Vänstersocialisternas organisationsmodell vilade i stor utsträckning på 

värderationella utgångspunkter, där demokratin i partiet var lika viktig 

som partiets målsättning, ja närmast viktigare som en utgångspunkt och 

förutsättning för samhällets övriga demokratisering. Det leninistiska partiideal 

som SSV endast fyra år senare anslöt sig till vilade på andra utgångspunkter. 
Partiidealets huvudsakliga beståndsdelar är relativt välkända. I studier eller 

kommentarer om det kommunistiska partiet betonas ofta dess odemokratiska, 

centralistiska, monolitiska och disciplinära sidor.2 Ibland sammanfattas 

1. Lenin, V.l., "Villkoren för inträde i Kommunistiska Internationalen" i Samlade 
verk i urval, band XVII, Arbetarkultur, Stockholm 1938, s 235 Det inbördeskrig som 
åsyftas gällde i detta sammanhang det internationella mellan klasserna. 

2. Se t.ex. Claudin, Fernando, Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern 
till Kominform. Del ly Krisen i den kommunistiska internationalen, Bokförlaget Röda 
rummet, Förlaget Barrikaden 1980, s 175 ff., samt Weber, H., "Die Staliniserung der 
KPD 1924-1929" i Politische Vierteljahresschrift, Heft 4, Dez 1968, s 519. 



dessa drag under begreppet demokratisk centralism, som framhävs som den 

leninistiska organisationens grundläggande princip.3 Den demokratiska 

centralismen får då ofta snarare symbolisera centralism men knappast någon 

demokrati.4 I Kominterns egna resolutioner från kongressen 1920 talades det 
om "proletär centralism och militär disciplin" och just centralisering och 

disciplin utgjorde centrala honnörsord i resolutionerna.5 Men varför var 

detta så centrala delar i den leninistiska partiuppfattningen och hur skall de 

förklaras? Vad var det man trodde sig skapa t.ex. genom formuleringen av den 

ly.e paragrafen i Lenins villkor för anslutning till Komintern, som finns citerad 

i inledningen av detta kapitel och till vad anslöt sig SSV?6 

Under explicita organisationsteorier ligger mindre explicita antaganden, 

eller tankefigurer, på vilka själva organisationsteorin vilar och som ofta är 

mindre kända och utforskade. Därför kan det vara en lämplig begynnelsepunkt 

att försöka rekonstruera vilka antaganden Kominterns partiorganisatoriska ideal 

byggde på, då organisatoriska föreställningar eller sätt att se på organisationer 
inte sällan fungerar som normativa riktlinjer för praktiskt organisationsbygge.7 

Stommen i detta partiideal finner man i sin tur i hög utsträckning grundlagt 

i Lenins organisatoriska uppfattningar.8 I Lenins mer eller mindre självklara 

sätt att se på och beskriva partiet friläggs några centrala utgångspunkter och 

principer, som kom att prägla Kominterns partiideal. För att nå detta bör man 

söka de principer eller grundläggande tankefigurer som låg bakom och till 

grund för den demokratiska centralismen och det disciplinära, centralistiska 

och elitistiska tänkandet. 

I forskningen diskuteras återkommande Lenins partiuppfattning som ett 

uttryck för de specifikt ryska omständigheterna för det ryska socialdemokratiska 

partiet.9 Det ligger mycket i detta resonemang. Svårigheterna att upprätthålla ett 

3. Se t.ex. Leonhard, Wolfgang, Sowjetideologie heute 2. Die politischen Lehren, 
Fischer Bücherei, Frankfurt am Main, Hamburg 1962, s 38. 

4. Se t.ex. Bäck, M. & Möller, T. Partier och organisationer. Publica, 2 uppl 1990, s 
121 samt The Fontana Dictionary of Modern Thought, 2nd ed., Bullock, A., Stallybrass, 
O. & Trombley, S. (ed.) Fontana Press, London 1988, s 212. 

5. Se t.ex "Theses on the Role of the Communist Party in the Proletarian Revolution" 
i Second Congress of the Communist International. Minutes of the proceedings. Vol. One. 
London: New Park Publications 1977, s 96 f. 

6. Lenin skrev initiait 19 teser, som på Kominternkongressen 1920 utökades till 21. 
Se kapitel 6. 

7. Se Morgan,Gareth, Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills, 
Newbury Park, London, New Delhi 1986, s 12 ff. 

8. Claudin 1980, s 175. 
9. Se t.ex. Harding, Niel, Leninism, MacMillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire, London 1996, s 170. Detta innebar dock inte att verkligheten alltid 



demokratiskt massparti i ett samhälle i avsaknad av alla borgerligt-demokratiska 

rättigheter och präglat av repression var omfattande. Också omständigheterna 

omedelbart efter den bolsjevikiska revolutionen, med inbördeskriget, bidrog 

till att stärka de ickedemokratiska inslagen i stat och parti.10 Men risken är att 

denna partimodell görs alltför särpräglad eller unik. Den ryska miljön, som ofta 

åberopas som förklaring till den leninistiska partistrukturen, var sannolikt en 

starkt bidragande orsak till själva utformningen, men den förklarar inte riktigt 

varför den, eller snarare inslag i densamma, utgjorde en lockelse också på andra 

partier. Snarare, vill jag hävda, vilade den leninistiska partiuppfattningen på 

vissa underliggande antaganden, som inte alls var främmande också för svenska 
vänstersocialister i en viss given situation. Dessa underliggande antaganden 

var inte heller fullständigt främmande för samtiden då Lenins organisatoriska 

uppfattning var i stor utsträckning inte endast barn av sin miljö, utan också av 
sin tid. 

För att fånga de principer eller grundläggande tankefigurer som förkorn hos 

Lenin kommer jag att utgå från Gareth Morgans bok Images of Organization, 
vilken kan sägas vara en inventering i olika organisationsteorier och perspektiv 

med beskrivningar av dessa och vilka följder dessa olika perspektiv får.11 

Morgans egna utgångspunkter vilar på två antaganden som väl fångar bokens 

innehåll. Han försöker ringa in sin egen syn på organisationsforskningen och 

konstaterar att organisationer är många saker samtidigt. Vad han syftar på 

är att verkligheten, eller i detta fall faktiska organisationer, många gånger 

är mer komplexa och sofistikerade än vårt tänkande, vilket resulterar i att 
vi förenklar verkligheten. Den andra utgångspunkten, som också den är 
central för hans framställning, levererar han i en diskussion om de metaforer 

han arbetar med och utgår ifrån. Metaforer, menar han,"leads us to see and 

understand organizations in distinctive yet partial ways". Meningen innehåller 

en dubbelbetydelse: metaforer är både ett sätt att se och ett sätt att se. Han anser 

att teorier om organisationer och organisationernas egna självbilder baseras 

överensstämde med organisationsuppfattningarna, se Acton, Edward, Rethinking the 
Russian Revolution, Edward Arnold, London, New York, Melbourne, Auckland 1990, 
s 194 ff. Aven Lenin själv tog upp detta, se Lenin, V.l., "Radikalismen ' kommunismens 
barnsjukdom, Rabén &c Sjögren, Stockholm 1968, s 17 f. 

10 Se Claudin 1980, s 161 f., Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under ipoo-
talet, Liber, Stockholm 2003 (2:a uppl), s 92. 

11 Morgans syfte är fyrfält; att försöka visa hur uppfattningar om organisationer 
vilar på "självklara" bilder, för det andra undersöka dessa bilder och visa hur man kan 
skapa nya sätt att se på organisationer, för det tredje visa hur denna metod praktiskt kan 
användas och för det fjärde undersöka vilka implikationer denna arbetsform reser. (Se 
Morgan 1986, s 12). 



på sådana och att dessa implicerar "a way of thinking and a way of seeing". 

Poängen är, som han skriver insikten: "our way of seeing the world are always 

bounded ones".12 

Jan Andersson och Mats Furberg har diskuterat språkliga metaforer i en bok 

om argumentationens semantik. Deras syn på metaforer ligger nära Morgans. 

De menar att metaforer och liknelser är raster, som framhäver vissa delar men 

samtidigt hindrar oss att se andra: "Att tala om kriget som schackparti eller 

som slakt är att betrakta det genom olika raster. Båda liknelserna ligger nära till 

hands; men de tar fasta på helt olika typer av likheter. Därigenom kommer de 

att organisera varseblivningen helt olika".13 

Metaforerna, och således också organisationsteorierna och självbilderna 

som vilar på metaforiska taken-for-granted idéer, skapar samtidigt en fördjupad 

förståelse av fenomenet i fråga men också en förblindning. En metafor kan 

således sägas vara ett ord som påverkar oss och styr vår uppfattning om det de 

betecknar.14 

Frågan är då här om det fanns någon "självklar" bild, något raster som styrde, 

begränsade eller strukturerade Lenins, och i dess förlängning Kominterns, syn 

på partiet och hur såg den i så fall ut? 

Lenins organisatoriska utgångspunkter 

Lenins organisatoriska uppfattningar formulerades tidigt. Redan innan 1902, 

då han skrev en av sina mer välkända böcker, Vad Bör Göras, som berörde 

partiet, dess roll och uppbyggnad, var detta frågor som han såg som avgörande 

och under perioden 1900 till 1905 fastlades de flesta konstituerande delar av 

hans organisationsmodell.15 Initiait motiverade Lenin partimodellen med 

omständigheterna i Ryssland och såg den inte som en universallösning för alla. 

Det var vid tiden för första världskriget, och det svek han menade präglade 

12. Morgan 1986, s 12, (två första citat, kurs. i org.), s 339 f. (sista citatet). Jfr 
Petersson, Olof, Metaforernas makt, Carlssons, Stockholm 1987, s 7—19. 

13. Andersson, J., & Furberg, M., Språk och påverkan. Stockholm, Thaïes (1972/84) 
s 88. Skillnaden mellan en liknelse och en metafor, hävdar de, ligger i att avsändaren 
med liknelsen gör adressaterna uppmärksamma på att ett raster används, medan man i 
ett metaforsikt uttalande inte påpekar detta utan bara använder det, jfr t.ex. krig är som 
en slakt, eller krig är slakt. 

14. Se Hammarström, Gunhild, "Metaforernas makt och de äldre i samhället" i 
Tvärsnitt m 1/1995, s. 22. 

15. Lundquist, Lennart, The Party and the Masses. An inter organizational Analysis of 
Lenins Model for the Bolshevik Revolutionary Movement. Stockholm 1982, s 133. 



andra Internationalen, som han s.a.s. universialiserade partimodellen.16 

Samtidigt var trots detta grundidéerna i själva modellen redan fastslagna. 

Därför utgår jag från och baserar undersökningen på tre verk som Lenin skrev 

under denna period; Vad Bör Göras?, Om Organisationen. Brev till en Kamrat, 
samt Ett steg framåt, två steg bakåt, men där jag anser det nödvändigt drar jag ut 

trådarna i tiden. Undersökningen tar stöd av tidigare forskning om Lenin, men 

belyser både den och Lenins egna verk utifrån något andra utgångspunkter än 

de mest vanliga. 

Lennart Lundquist har identifierat tre fundamentala utgångspunkter i 

Lenins organisatoriska uppfattning. För det första att det var omöjligt att 

dra en klar gräns mellan politik och organisation.17 Med andra ord var den 

organisatoriska frågan i hög grad också en politisk fråga, liksom politiken var 

en fråga om organisation. 

Att Lenin uppfattade den organisatoriska frågan som en politisk sådan 

framgår bland annat i den strid, som uppstod i det ryska partiet och som 
kulminerade på den ryska socialdemokratins kongress i Bryssel 1903, där man 

bl.a. tvistade om skrivningen av stadgarna. Lenin, och Plekhanov, önskade 

ha en snäv definition av medlemskapet till att omfatta de som aktivt deltog 
i en av partiorganisationerna. Var man medlem skulle man också arbeta 

för eller godkännas av någon av partiets organisationer. Ville man inte det 

skulle man inte heller vara medlem, men kunde dock ingå i någon till partiet 

knuten organisation. Martov önskade en skrivning där alla som godkände 

programmet och understödde partiet skulle räknas som medlemmar.18 Lenin 

kommenterade i Ett steg framåt, två steg tillbaka diskussionen och hävdade, att 

det rörde sig om två olika principer. Dels hans egen och dels Martovs. Den 

senares var, menade Lenin, en anarkistisk princip som önskade sammanblanda 

organiserade och ickeorganiserade och därför omöjliggjorde kontroll, disciplin 

och ledning.19 Hur organisationen utformades var sålunda i högsta grad en 

fråga om politik för Lenin. 

Politiken var också en fråga om organisation. Organisationen var ett vapen, 

ja det enda vapnet, som stod till buds för arbetarklassen i den revolutionära 

kampen, hävdade Lenin något år efter Vad bör göras? och han indikerade, som 

Lundquist konstaterat, att det fanns en stark korrelation mellan organisering 

16. Harding 1996, s 183 f. 
17. Lundquist 1982, s no. 
18. Se Lenin, V.l., Valda verk i tre band, 1 (W bd 1) Progress, Moskva/Arbetarkultur, 

Stockholm 1974, s 261, 27if. Kolakowski, Leszek, Main Currents of Marxism. 2: The 
Golden Age, Oxford University Press, Oxford, New York (1978) 1988 (Kolakowski vol. 

2), s 393. 
19. Lenin W bd 1, s 271 ff. 



och politisk aktivitet, där organisationen förstärkte kraften. "The strenght of 

the working class lies in organisation. Unless the masses are organised, the 

proletariat is nothing. Organised - it is everything. Organisation means unity 

of action, unity in practical operations."20 Hundra kunde vara starkare än 

tusen, förutsatt att dessa hundra var organiserade.21 

För det andra, vilket, enligt Lundquist, var en följd av den första: organisa
tion fick aldrig bli ett mål i sig utan måste hela tiden vara underordnad politik

en, vilket följs av den tredje utgångspunkten: att organisatorisk form bestäms 

av situation, eller snarare Lenins uppfattning av den samma, och taktik. Fanns 

det då, med avseende på dessa utgångspunkter, någon organisatorisk modell, 

frågar sig Lundquist och hävdar själv att så ändå var fallet. Bland annat genom 

att hänvisa till en rad forskare som sett kontinuitet i det organisatoriska tänk

andet hos Lenin och han framhåller att det fanns en organisatorisk grundtyp 

vars exakta utformning kunde anpassas.22 

Jag anser att man kan lägga till ytterligare en aspekt på frågan om kontinuitet 

och det är Lenins absoluta övertygelse att han själv var marxist och att marxis

men var revolutionär.23 Detta kan måhända låta som en plattityd, men denna 

grundläggande övertygelse fick onekligen konsekvenser för hans tänkande på 

andra områden. Den proletära revolutionen var ett historiskt imperativ och allt 

måste underordna sig detta mål. Allt var antingen ett medel eller ett hinder för 

uppnåendet av detta mål.24 Detta gällde t.ex. områden som filosofi, kunskap 

och inte minst organisationen. Det fanns sålunda en identifierad och fullstän

digt tydlig målsättning och en målhierarki som inte förändrades i nämnvärd 

omfattning.25 Under denna målsättning skulle allt övrigt underordnas, vilket 

också inkluderade partiet. 

Partiet skulle vara ett verktyg eller vapen i den revolutionära kampen mot 

det kapitalistiska samhällssystemet. Emellertid är det här av vikt att påminna 

om att Lenin under denna period inte ännu såg kapitalismens möjligheter som 

uttömda. Vad han, åtminstone fram till världskriget, i första hand förespråkade 

var störtandet av tsarmakten och införandet av en modern, borgerligt-kapitalis-

tiskt statsmakt.26 Detta innebar dock inte att målet, det socialistiska samhället, 

20. Lenin citerat i Lundquist 1982, s 107. 
21. Lundquist 1982, s 107, Se också Harding 1996, s 181 f. 
22. Lundquist 1982, s in ff. 
23. Se McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy, The Comintern. A History of 

International Communism fi-om Lenin to Stalin. Macmillan Press Ltd, London 1996, s 3. 
24. Se Lundquist 1982, s 65. 
25. Lundquist 1982, s 301. 
26. Lundquist 1982, s 130 ff. Men Lenins egenhet, påpekar Harding, låg i att det var 

proletariatet som skulle leda denna revolution och i allians med bönderna (Harding 



fick gömmas undan eller glömmas bort. Detta var förräderi hävdade Lenin och 

pekade på t.ex. Bernstein för just sådan avvikelse.27 

Men vad som skedde i samband med världskriget och Lenins studie av 

imperialismen ledde till vissa förändringar i detta avseende. De relativt na

tionellt inriktade utgångspunkterna i Lenins tänkande, där större delen av 

fokuseringen låg på Ryssland och de ryska förhållandena, fick delvis ge vika för 

mer internationaliserade utgångspunkter. Kapitalismen var ju numera global, 

hävdade Lenin, men också inne i sin sista fas. Kapitalismens möjligheter var 

nu uttömda. Därigenom öppnades möjligheter i det teoretiska tänkandet för 

kapitalismens omedelbara fall.28 

Just genom Lenins studier om imperialismen och de slutsatser han drog 

därur kunde han också chockera sina partikamrater i april 1917 då han häv

dade, att tiden nu var mogen inte endast för en borgerlig utan för en proletär 

revolution i Ryssland och för påbörjandet av det socialistiska bygget. Invänd

ningarna mot dessa utgångspunkter, att kapitalismen ännu inte nått sin fulla 

potential i Ryssland, avfärdades med hänvisning till att Ryssland nu bara var en 

del i ett globalt kapitalistiskt system.29 Genom sin egen teori om kapitalismens 

ojämna utveckling kunde Lenin hävda att kedjan brast där den var svagast, där 

kapitalismen var minst utvecklad.30 Kapitalismen skulle krossas här och nu. 
Detta innebar dock också, att oktoberrevolutionens öde knöts hårt till världs

revolutionen. Denna var ju en förutsättning för och legitimerade den ryska 

revolutionen.31 

En proletär revolution krävde dock ett verktyg och ny organisatorisk ut
formning, menade Lenin, och det var här hans uppfattning av parti av ny typ 

kom in.32 Partiet skulle vara ett verktyg i den revolutionära kampen och från 

och med april 1917 ett vapen för kapitalismens omedelbara förintande och 

upprättandet av proletariatets diktatur. 

Men varför just partiet? Man skulle kunna tänka sig att det fanns andra 

revolutionära verktyg som skulle ha kunnat fungera på liknande sätt, som t.ex. 

fackliga organisationer eller masstrejker. Detta sammanhänger med Lenins 
uppfattning av arbetarklassens kampformer och frågan om medvetande, så som 

1996, s 42O. Se också Kolakowski vol. 2 1988, s 405-412. 
27. Lundquist 1982, s 132, Harding 1996, s 65. 
28. Harding 1996, s 83 f., 114 f., 136-141. 
29. Kolakowski vol. 2 1988, s 474, Harding 1996, s. 81-92. 
30. Harding 1996, s 139 f. 
31. Hobsbawm, Eric, Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet: 1914-1991, (2:a 

uppl.) Prisma, Stockholm 1999, s 75-91. 
32. Se McDermott & Agnew 1996, s 4. 



de formulerades i Vad Bör Göras, och som också de utgör en förutsättning för 

synen på partiet.33 

Vad Bör Göras? inleds med ett citat som Lenin hämtade ur ett brev från 

Lassalle till Marx, och som kan sägas anlägga tonen och innehållet i Lenins 

egen bok: "Partikampen ger ett parti styrka och livskraft, det största beviset 

på ett partis svaghet är löslighet och avtrubbande av de skarpt utpräglade dif

ferenserna, partiet stärkes genom att det renar sig".34 Som framgår av citatet är 

denna bok, liksom det mesta som Lenin producerade, en polemik, denna gång 

riktad mot vad han kallar ekonomismen inom den ryska socialdemokratin.35 

Lenin säger sig vara intresserad av att analysera tre frågor: den politiska 

agitationens karaktär och innehåll, de organisatoriska uppgifterna samt planen 

om att från olika håll bygga upp en stridbar organisation för hela Ryssland. 

Inledningsvis berör han ytterligare två frågor av mer allmän karaktär: varför 

parollen "kritikerfrihet" i verkligheten var en kampsignal och varför man inte 

kunde komma i samförstånd inom partiet om socialdemokratins roll i förhål

lande till den spontana massrörelsen.36 

I boken vänder han sig bl.a. emot vad han kallar knäfallet för spontaniteten, 

vilket han anser att en grupp inom det Ryska Socialdemokratiska partiet var 

skyldig till. I en passage försöker han genom att beskriva utvecklingen i Ryss

land förklara, varför spontaniteten är ett steg tillbaka jämfört med den politiska 

kampen. Under i870~~80 talet förekom strejker, vilka åtföljdes av förstörande 

av maskiner. Detta ställer Lenin i jämförelse med de rörelser som uppstod på 

1890-talet med bättre organiserade strejker som spred sig över hela landet. 

Båda kännetecknar Lenin som "spontanitet", men hävdar att det senare var 

ett steg framåt i medvetandehänseende, då 1890-talets strejker mer handlade 

om kamp än om förtvivlan eller hämnd. Men det var fortfarande frågan om en 

tradeunionistisk och inte en socialdemokratisk kamp. Den var ett uttryck för 

en uppvaknande motsättning mellan arbetare och arbetsgivare. Det var dock 

inte en kamp som fördes i medvetenheten om motsättningen mellan arbetarna 

och hela det politiska och sociala systemet. Det kunde inte heller vara något 

annat, fortsätter Lenin, då arbetarna inte kunde ha någon socialdemokratisk 

medvetenhet då denna bara kunde tillföras arbetarklassen utifrån. "Alla länders 

33. Berntson, Lennart: "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919-1929" i 
Från SKP till VPK- en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag, 

Lund 1976, s 6. Harding 1996 s 32 ff., 170 ff., 301 f. 
34. Lassalle, F. i brev till Marx, K., 24/6 1852, citerat i Lenin, V.l., "Vad bör göras? 

Brännande frågor för vår rörelse" i Lenin, V.l., Valda verk i tre bandy 1. (W bd 1) 
Moskva/Stockholm, Progress/Arbetarkultur 1974, s 84. 

35. Se Lenin W bd 1, s 85. 
36. Lenin W bd 1, s 84 f. 



historia vittnar om att arbetarklassen med enbart sina egna krafter kan utforma 
endast en tradeunionistisk medvetenhet" vilken innehöll förståelse av behoven 
att sammansluta sig för att föra kamp mot arbetsgivaren och kräva vissa re

former, men som inte kunde utveckla sig till en riktigt revolutionär kraft. Vad 

som krävdes för att utväxla denna var en revolutionär teori, för utan den ingen 

revolutionär rörelse.37 

Men varifrån kom då denna revolutionära teori, som arbetarna inte själva 

av egna krafter kunde utveckla? För Lenin var det självklart att det var den so

cialistiska teorin som var just den hävstång som skulle omvandla rörelsen till en 

riktigt revolutionär rörelse och denna teori "växte /.../ fram ur de filosofiska, 

historiska och ekonomiska teorier, som utarbetats av bildade representanter för 

de besittande klasserna, av intellektuella. Den moderna vetenskapliga social

ismens grundläggare, Marx och Engels, tillhörde också själva på grund av sin 

sociala ställning den borgerliga intellegentsian."38 Och det var partiets uppgift 

att inympa denna socialistiska teori i den revolutionära rörelsen. 

Partiets funktion skulle sålunda bestå av att leda och artikulera arbetarnas 

historiska mål. Häri låg då också antagandet att det, för det första, bara kunde 

finnas ett enda intresse eller mål hos arbetarklassen; för det andra att det genom 

den egentligt enda objektiva och vetenskapliga teorin, marxismen, var möjligt 
att nå kunskap och insikt om detta mål. Då partiet baserade sig på just den 
vetenskapliga socialismen kunde man bättre än arbetarna själva leda, skydda 

och artikulera deras kamp, mål och intresse. Niel Harding noterar ett tillägg till 

detta antagande, att klassen definierades som klass bara i den utsträckning som 

den accepterade partiets beskrivning av dess uppgifter. Dessa innehöll bland 

annat upprättandet av ett parti för att artikulera deras intressen.39 Arbetarklas

sens medvetande kunde därför mätas i vilken utsträckning de stödde partiet. 

Partiet skulle sålunda inte sammansmälta med den tradeunionistiska 

kampen, då den socialdemokratiska var så mycket mer omfattande än den 

ekonomiska kampen. Därför var partiet också tvunget att vara av en annan 

art än, som Lenin kallade det, arbetarnas organisation. Man skulle skapa en 

revolutionär organisation och skillnaden låg bl.a. i att "[revolutionärernas 

organisation måste /.../ framför allt och huvudsakligen omfatta personer, som 

gör den revolutionära verksamheten till sitt yrke". Partiet skulle således bestå 

av yrkesrevolutionärer. Partiet behövde inte vara någon massorganisation, men 

37. Lenin VY bd i, s ioi, 105 f., citat s 105. 
38. Lenin W bd 1, s 106. 
39. Se Harding 1996, s 171 ff. Jfr Schmidt, Werner, ...då är jag inte Marxist. 

En historisk-kritisk studie om Karl Marx tänkande och om marxismens bidrag till 
arbetarrörelsens historiska misslyckande, Symposion, Eslöv 1997, s 94 ff. 



skulle vara centraliserat och illegalt och präglat av arbetsdelning, specialisering 

och professionalism.40 

Dessa punkter utarbetades än tydligare 1903, i Om organisation. Brev till en 
kamrat, där Lenin beskrev mer detaljerat hur det ryska socialdemokratiska par

tiet borde se ut. Modellen Lenin skissade var att partiet skulle ha två ledningar. 

Dels en ideell eller ideologisk ledning, vilken skulle utgöras av partiets tidning 

(C.O. =centralorganet), som skulle ansvara för utvecklingen av teorin, taktiska 

förslag och allmänna organisatoriska idéer. Dels en praktisk, Centralkommit

tén (C.K.). Detta för att upprätthålla den strängaste konspiration och bevara 

rörelsens kontinuitet, hette det.41 

Vad gäller C.O. byggde detta uppslag på en redan realiserad idé; att partiet 

behövde en tidning som skulle hålla ideologiskt rent i partiet samtidigt som 

den skulle fungera som ett organisatoriskt centra för att ena de underjordiska 

kommittéer som verkade i Ryssland. Tidningen blev Iskra (Gnistan) och Lenin, 

tillsammans med bl. a. Plekanov i redaktionen, drog i gång publiceringen av 

den i München i december 1900. Iskra var dock inte den enda eller ens den 

första socialdemokratiska publikationen. Omedelbart efter att den utkom 

vände sig övriga tidskrifter mot den självutnämnda organisatören och hävdade, 

att en partitidning måste stå under partiet och inte tvärtom.42 

Redan i Iskra-redaktionens politiska deklaration formulerades vad som 

kan sägas utgöra en betydelsefull utgångspunkt i Lenins politiska tänkande. 

Socialdemokratin skulle enas, men detta krävde vissa förutsättningar - inte 

minst att avgränsas från andra alternativ: "Innan vi sammansluter oss och för 

att kunna sammansluta oss måste vi först avgjort och bestämt avgränsa oss från 

varandra. Annars skulle vår sammanslutning endast bli en fiktion, som skyler 

den splittring som finns och hindrar ett radikalt avlägsnande av den."43 Därför 

blev också Iskra strängt polemiskt och en stor del av polemiken kom att rikta 

sig mot andra socialdemokratiska tidskrifter, vilka beskylldes för att stå för 

ideologisk ekonomism.44 

Men med två ledningar som Lenin förespråkade, C.O. och C.K., kunde 

40. Lenin VY bd 1, s 167 (citat). Se också s 167 f., s 175, s 177. Se Harding 1996, s 

302. 
41. Se Lenin, V.l., Om organisation. Brev till en kamrat. Oktoberförlaget 1974, s 7. 
42. Schapiro, L., The Communist Party of the Soviet Union. Random House, New 

York 1959 (i960), s 36 f. 
43. Lenin, V.l., "Förklaring av Iskras redaktion" i dens. Brännande frågor för vår 

rörelse. Artiklar om partibygget i Ryssland, ProletärKultur KPMLr 1971, s 83. 
44. Schapiro i960, s 33 f., 37. Det var i första hand tidskriften Rabochee Delo 

eller Rabotjeje Delo ("Arbetarsaken"), vilken var ett organ för Ryska Soc.-dem. 
utlandförbund, som Iskra vände sig emot. (Se Lenin W bd 1, s 736). Iskra, med Lenin 
i spetsen, beskyllde tidskriften för ekonomism, men Schapiro har diskuterat om detta 



man tänka sig att vissa koordinerings- och kontrollproblem skulle kunna up

pstå. Hur tänkte sig Lenin lösningen på detta? Enheten, hävdade han, måste 

bygga på tre saker. För det första ett enhetligt partiprogram, för det andra över

läggningar mellan de två organen och för det tredje genom sammansättningen 

i grupperna, dvs. att det i båda grupper skulle finnas personer som uppnått 

enighet sinsemellan.45 Den sista punkten säger i realiteten inte så mycket efter

som det inte framgår hur denna enighet skulle uppnås. 

Inte heller är frågan om ansvar och kontroll riktigt klar. Lenin konstat

erade i Vad Bör Göras, att en demokratisk organisation förutsatte öppenhet 

och val av funktionärer, vilka båda var omöjliga för illegala partier i det ryska 

självhärskardömet.46 Därmed kan man fråga sig hur kontrollen skulle upprät

thållas över den förutsatta enigheten. Det fanns emellertid något i den illegala 

revolutionära organisationen som ersatte demokratin som sätt att upprätthålla 

kontrollen i organisationen, hävdade Lenin: 

Den enda allvarliga organisationsprincipen för funktionärerna i vår rörelse 

måste vara: den strängaste illegalitet, det strängaste urval av medlemmar 

och utbildning av yrkesrevolutionärer. Om allt detta är för handen, så är 

också någonting mer än "demokrati" tryggat, nämligen fullständig kam

ratlig tillit mellan revolutionärerna. Och detta "någonting mer" är absolut 

nödvändigt för oss, ty här i Ryssland kan det inte vara tal om att ersätta det 

med en allmän demokratisk kontroll. Det skulle vara ett stort fel att tro, 

att medlemmarna i den revolutionära organisationen inte kan kontrolleras, 

därför att det är omöjligt att upprätta en verkligt "demokratisk" kontroll. 

De har inte tid att tänka på någon leksaksdemokrati (demokrati inom en 
intim grupp av kamrater, som har fullständigt förtroende för varandra), 

men de har en levande känsla av sitt ansvar och vet dessutom av erfarenhet 

att en organisation, som består av verkliga revolutionärer, inte kommer att 

sky några medel för att befria sig från en olämplig medlem.47 

verkligen var en adekvat beskrivning, och hävdar, att om man med ekonomism avser 
förnekande av kamp för politiska mål, var detta helt enkelt inte sant. Målet var politiskt, 
hävdade tidskriften, nämligen att störta autokratin, men att den ekonomiska kampen 
bildade underlaget för framväxten av en massrörelse. Lenin använde snarare kampen 
mot ekonomismen i byggandet av en ny organisation. Inte heller var tidskriften okritisk 
mot Bernstein, vilket impliceras i de kommenterade noterna till Lenin (Se Lenin W bd 

i, s 736, se också Schapiro i960, s 32—35). 
45. Lenin, V.l., Om organisation. Brev till en kamrat, Oktoberförlaget 1974, (Lenin 

I974)> s 7-
46. Se Lenin VY bd 1, s 187 ff. 
47 Lenin W bd 1, s 189 f. Ett liknande resonemang finns i Lenin 1974, s 15 f. 

där Lenin berör invändningen att en stark centralisering kan skada saken om det 



Under C.O. och C.K. skulle bildas kommittéer, vilka stod i spetsen för hela 

den lokala verksamheten.48 I dessa skulle beredas plats för arbetare med 

vidsträckta förbindelser och som hade bästa "namn" bland andra arbetare. 

Antalet i kommittén fick inte vara för litet, då alla angelägenheter inte kunde 

skötas, men ej heller för stort, så att medlemmarnas specialisering inte blev 

tillräckligt omfattande.49 Under dessa kunde stadsdelsgrupper finnas, som 

skulle fungera som förmedlare mellan kommittén och verkstäderna. Detta 

innebar i praktiken att deras enda uppgift skulle vara att distribuera litteratur. 

Att pålägga stadsdelsgrupperna ytterligare ansvar ansåg Lenin inte lämpligt.50 

Under kommittén skulle också andra organ knytas. Det gällde propagan

dacirklar, som Lenin ansåg att inte varje stadsdel skulle organisera p.g.a. brist 

på propagandistiska krafter. Kommittén skulle istället låta en grupp inom 
densamma organisera en grupp propagandister, som därigenom blev en under

avdelning. Visserligen kunde denna underavdelning bestämma att tillsätta yt

terligare biträdande grupper men bara med kommitténs godkännande och med 

förbehållet att kommittén alltid hade rätt att delegera en kommittémedlem till 

alla grupper eller cirklar som upprättades. Som filialavdelningar till kommittén 

skulle också andra grupper organiseras som tjänade rörelsen som Lenin ut

trycker det. Det kunde handla om studenter eller gymnasister, sympatiserande 

tjänstemän, transportgrupper, grupper som skaffade pass och lokaler, grupper 

för avslöjande av spioner, anskaffande av vapen eller militära grupper.51 

Slutligen fanns verkstadscirklar, vilka av Lenin bedömdes som särskilt viktiga 

då: "hela rörelsens huvudstyrka ligger ju i att organisera arbetarna på de stora 
verkstäderna, ty just i de stora verkstäderna, fabrikerna och bruken finns ej blott 

det övervägande flertalet arbetare, utan även de inflytelserikaste, mest utbildade 

och för kampen dugligaste elementen av arbetarklassen. Varje fabrik måste vara 

vår fästning."52 

I citatet framskymtar den stora betydelse Lenin lade på det politiska arbetet 

vid fabriker och verkstäder. Givetvis sammanhängde detta med den betydelse 

Lenin ålade proletariatet i allmänhet, såsom bärare av det framtida kommu

nistiska samhället, men också uppvärderingen av arbetare i fabriker som enligt 

Lenin besatt en extra förmåga till disciplin och organisering: 

finns inkompetens i ledningen, men avfärdar valsystemet och decentralisering som 
botemedel. 

48. Lenin 1974, s 20. 
49. Lenin 1974, s 8 f. 
50. Lenin 1974, s 12 f. 
51. Lenin 1974, s 14 f. 
52. Lenin 1974, s 17. Kurs, i orig. 



Just fabriken, vilken för en och annan ter sig endast som en skräckbild, är 

det som representerar den högsta form av kapitalistisk kooperation, som 

har sammanslutit och disciplinerat proletariatet, har lärt det att organisera 

sig, som har ställt det i spetsen för alla övriga skikt av den arbetande och 

exploaterade befolkningen. Just marxismen som det genom kapitalismen 

skolade proletariatets ideologi har lärt och lär de vankelmodiga intellektu

ella, vad som är skillnaden mellan fabrikens exploaterande sida (disciplin 

som beror på fruktan för att dö av svält) och dess organiserande sida (disci

plin baserad på gemensamt arbete, som är förenat genom en tekniskt högt 

utvecklad produktion). Disciplinen och organisationen, som den borger

lige intellektuelle har så svårt att lära sig, har proletariatet särskilt lätt att 

tillägna sig just på grund av denna "skola" i fabriken. 53 

Logiken i resonemanget tycks vara: intet ont som inte har något gott med 

sig. Ju mer utvecklat fabrikssystemet var, desto mer kunde arbetarna förenas, 

organiseras och disciplineras.54 I fabrikssystemet fanns något som skolade 

proletariatet i disciplin och organisering, två för Lenin centrala inslag i den 
revolutionära kampen.55 I citatet framgår också den misstänksamhet som 

Lenin i visst avseende hyste mot de intellektuella. De hade visserligen en viss 

betydelse i det teoretiska arbetet men till organisation och disciplin var de, 

enligt Lenin, odugliga.56 

Dessa verkstadscirklar skulle inte vara av någon facklig typ, slog Lenin fast, 

utan de skulle, för att skilja sig mot alla andra typer av arbetarsammanslutnin

gar eller grupper, bestå av ett litet antal revolutionärer, som direkt från kom

mittén fick i ansvar att utföra all partiverksamhet på arbetsplatsen. Medlem

mar i denna grupp "bör betrakta sig som partikommitténs ombud, skyldiga att 

underordna sig alla dess dispositioner, att iakttaga alla 'lagar och sedvänjor' i 

den 'aktiva armé', i vilken de inträtt och ur vilken de under krigstid icke äger 

rätt utträda utan tillstånd av ledningen."57 Därför, menade Lenin, var det av 

största vikt att rätt personer satt i dessa. Detta var ytterligare en uppgift för 

kommittén, då den skulle ge i uppdrag åt vissa av sina medlemmar att, ibland 

53. Lenin W bd i, s 376 f. 
54. Jfr Marx, Karl, Engels, Friedrich, Kommunistiska manifestet, Oktoberförlaget, 

Stockholm (1848), "Förord till den andra polska upplagan" (1892), s 14 f. 
55. Se Schmidt, Werner, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. 

En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm 1996, s 205 f. 

56. Se t.ex. Se också Lenin W bd 1, s 279 f., jfr Thing, Morten, Kommunismens 
kultur. 1. DKP og de intellektuelle 1918—1960. Tiderne Skrifter 1993, s 39, Lundquist 

1982, s 143. 
57. Lenin 1974, s 17 f. 



tillsammans med vissa arbetare utanför kommittén, organisera dessa. Kommit
téerna skulle pröva kandidaterna till dessa verkstadscirklar, eller subkommittéer 
som Lenin också kallade dem, underkasta dem korsförhör och om nödvändigt 
sätta dem på prov samt slutligen stadfästa sammansättningen och därigenom 
själva avgöra vem i subkommittén, som skulle stå i förbindelse med kommittén 
och hur.58 

Dessa subkommittéer skulle i sin tur organisera en rad grupper och cirklar 
med olika uppgifter, som t.ex. att sprida litteratur, för läsning av illegal lit
teratur, för ledningen av den fackliga rörelsen, bearbeta arbetarna och, som 
det hette, undersöka terrängen. Ambitionen var att utsträcka sitt inflytande till 
hela arbetsplatsen och nå så många arbetare som möjligt.59 

Som antyds av beskrivningen var verkstadscirkeln, arbetsplatsens revolutionära 
kärna och ledande centrum, som Lenin kallade det, i stort sett i allt utom namn 
det samma som cellen. 

Fanns det nu några genomgående drag i Lenins diskussion om partiet, 
några principer som av Lenin själv bedömdes som viktiga? Som togs upp inled
ningsvis har forskare ofta påtalat några genomgående drag i Lenins partiteori. 
I första hand rör det sig om centralisering och disciplin.60 Ibland har dessa två 
drag kompletterats med Lenins betoning på arbetsdelning eller specialisering.61 

Låt mig inleda med en diskussion om disciplinen för att sedan resa frågan om 
det bakom kraven på disciplin kan ha funnits en organisatorisk norm som sam
mankopplade dessa olika drag. 

Disciplin 

I partistriden om den första paragrafen ansåg Lenin, att det gick en skiljelinje 
mellan "den proletära organisationen och disciplinen" och vad Lenin kallade 
Martovs "borgerligt intellektuella individualism".62 Ovan konstaterades Lenins 
uppvärdering av proletariatets organisationsförmåga och disciplin, som han 
kontrasterade just mot de intellektuellas brist på det samma. Lenin vände sig 
starkt emot förslag på att lätta upp kraven på medlemskap. Vem som helst 

58. Lenin 1974, s 18. 
59. Lenin 1974, s 20. 
60. Se t.ex. Hirdman, Yvonne, Sveriges kommunistiska parti 1939—194$. Allmänna 

Förlaget, Stockholm 1974, s 10, där hon talar om hur Lenins centralism blev än hårdare 
över tid och genom Komintern. Kolakowski vol. 2, s 388. 

61. Se Fiarding 1996, s 29. 
62. Se Lenin W bd 1, s 280. 



kunde inte kallas medlem. Detta skulle innebära att partiet förlorade enighet, 
disciplin och möjlighet till kontroll.63 

I Lenins beskrivning av partikongressen och striderna på densamma 1904 
heter det: "Men ingen som helst centralinstitution inom något som helst parti 
i världen mäktar bevisa sin förmåga att leda sådana, som inte vill underställa sig 
dess ledning. Vägran att underställa sig centralinstitutionernas ledning är det 
samma som vägran att vara med i partiet, det samma som att slå sönder partiet; 
det är inget medel att övertyga, utan ett medel att slå sönder:"64 

Över tid blev disciplinen än mer explicit. Även då Lenin, från c:a 1905, ön
skade öppna upp partiet och införa en mer demokratisk ordning, med valbar
het av partifunktionärer, rättigheter för 'lojal opposition' samt rätt att avsätta 
valda funktionärer (det Lenin från början avsåg med demokratisk centralism) 
försvann inte kraven på disciplin.65 I själva verket låg disciplinen inlagd i defini
tionen av den demokratiska centralismen, som i sloganform formulerades som 
"diskussionsfrihet, handlingsenighet", d.v.s. en kombination av diskussionsfri
het och hierarkisk disciplin i utförandet av fattade beslut.66 

An mer uttalad blev disciplinen efter revolutionen och framför allt efter det 
att planerna i Staten och revolutionen havererat. Nu var det ju en ny situation och 
en ny roll för partiet och dess betydelse ökade. Carr menar att krigskommunis
men fick viktiga följder för organiseringen av arbetskraften. Nu talades det om 
"sabotage" bland arbetarna, om tvångsåtgärder, om ackord, om disciplin, om 
"socialistisk tävlan", om "enmansstyre" och om taylorismens förträfflighet.6 

Vid partikongressen 1918 talade Lenin om att införa en ny politik, som innehöll 
drakoniska mått och steg för att förbättra disciplin och självdisciplin.68 I takt 
med att produktion och samhälle militariserades och disciplinerades under in
bördeskriget ökade också kraven på disciplin i partiet och gjordes till dygd. 

Inte heller freden eller införandet av NEP lättade på Lenins krav på discip
lin och 1921 förbjöds partifraktioner, vilket Lenin såg som en förutsättning för 

63. Se Kolakowski vol. 2, s 394. 
64. Lenin W bd 1, s 355. 
65. Lundquist 1982, s 158 f., 293. 
66. Se The Fontana Dictionary of Modern Thought, Bullock, A., Stallybrass, O. & 

Trombley, S. (eds.) 2:nd ed., Fontana Press 1988, s 212, Harding, 1996 s 196, Lundquist 
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högre particeller av lägre, villkorslös och oumbärligt bindande auktoritet för de högre 
institutionernas instruktioner till de lägre. ("Theses on the Role of the Communist 
Party in the Proletarian Revolution" i Second Congress of the Communist International 

1977> s 97-) 
67. Carr, E.H., Ryska revolutionen. Fran Lenin till Stalin. Hazras 1981, s 35 ff. 
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68. Carr 1981, s 36, Lundquist 1982, s 223. 



genomförande av NEP. Med en viss lättnad i ekonomin följde hårdare politiska 

villkor.69 

Disciplinen var något viktigt för Lenin redan i början av 1900-talet och dess 
betydelse tycks inte ha avklingat under 10- eller 20-talet. Lennart Lundquist 
söker i sin studie av Lenins organisationsmodell finna ett ord som skulle kunna 
summera den och finner att disciplin konstituerar en adekvat beskrivning av en 
fundamental partiprincip. Efter revolutionen blev disciplin ett nyckelbegrepp 
i Lenins organisatoriska tänkande, menar Lundquist.70 Dess betydelse ökade 
också i allt högre grad då det bolsjevikiska partiet kom till makten. Disciplinen 
blev en förutsättning, till och med ett huvudvillkor, för kampen mot bourgeoi-

71 sien. 
Disciplinen blev ett centralt inslag i vad ett kommunistiskt parti skulle vara, 

vilket framgick i de 21 teserna, eller som Zinovjev uttryckte det på Komin
ternkongressen 1920: Den ryska revolutionens främsta erfarenhet var just att 
det krävdes ett centraliserat, militärt och järndisciplinerat parti för att lyckas.72 

Men på vilket sätt var disciplinen ett nyckelbegrepp i Lenins och sedermera 
Kominterns organisatoriska tänkande? Lundquist utvecklar inte resonemanget 
så mycket mer än att konstatera, att det för Lenin fanns ett samband mellan 
disciplin och taktik. 3 Lundquist rekonstruerar den organisationsmodell Lenin 
försökte applicera på den bolsjevikiska revolutionära rörelsen. Under själva 
grundmodellen, som enligt Lundquist uppvisar en hög grad av kontinuitet och 
vars kärna han hävdar är relationen mellan partiet och massan, finner han vissa 
olika modellvarianter. Skillnaden mellan dessa varianter ligger i huvudsak i hur 
relationen mellan partiet och massan beskrivs av Lenin, från Vad bör göras?, där 
partiets betydelse betonas på massans bekostnad till Staten och revolutionen, 
där förhållandet är det omvända. Förklaringen till dessa skiftningar inom ett 
givet organisationstänkande, menar Lundquist ligger i, hur Lenin uppfattade 
en given situation samt om det i denna situation fanns utrymme för attack eller 

69. Carr 1981, s 43 ff. Lundquist 1982, s 233. 
70. Se Lundquist 1982, s 149, 232. Lundquist kap 7, där han karakteriserar Lenins 
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om det var dags för reträtt/konsolidering.74 Utifrån Lundquists perspektiv var 
därför disciplinen ett sätt för Lenin att stärka enigheten från de upplevda faror 
som hotade partiet och sammankopplat med partiets reträtt och/eller konsol
ideringstaktik, både 1902 och 1918.75 Disciplinen blir sålunda ett sätt att stärka 
enigheten och en hjälp i partiets konsolidering, en förhindrande kraft som 
motverkar splittring och som skyddar partiet från yttre hot. 

Andra förklaringar till varför disciplinen var så central att den utgör ett 
nyckelbegrepp skulle kunna relateras till Lenin själv. Att han som person var 
auktoritär och inte tolererade från honom avvikande uppfattningar, som har 
hävdats, tycks indikera att disciplinen kan ha varit i det närmaste ett självän
damål för Lenin. 6 Hans målmedvetenhet, polemiska ton och övertygelsen att 
marxismen, såsom Lenin tolkade den, just var en "Philosophy of Certainty" 
och att partiet, om rätt teoretiskt rustat därför alltid hade rätt, förstärker 
onekligen denna tolkning.77 

Jag anser att det fanns ytterligare en grund till varför disciplinen betonades 
så hårt av Lenin och som också skulle kunna förklara på vilket sätt disciplinen 
var ett nyckelbegrepp i den mening att det kan fungera som en nyckel till de 
föreställningar som låg bakom Lenins organisationsteori; nämligen övertygel
sen om att en disciplinerad organisation var mer effektiv än en odisciplinerad. 
Detta skulle kunna förklara av forskningen gjorda iakttagelser. Niel Harding 
ser leninismens partiorganisationsteori och praktik som en av dess största be
lastningar. Men också som en av de största tillgångarna, vars politiska kraft eller 
styrka långt översteg medlemmarnas faktiska antal: 

Lenin did insert a truly original note into contemporary politics that was to 
be fundamental to the morale and self-image of Leninists. It was the notion 
of the party as an accelerator or multipler of forces. The basic idea was 
simple enough: the efficient organisation can increase immeasurably the 
political and social impact of relatively small numbers of activists.78 

74. Lundquist 1982, kap 3, 4, 9. De olika situationer för vilka det finns varianter 
av den organisatoriska grundmodellen är Den revolutionära rörelsen under autokrati 
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makten (1917), revolutionär demokrati (1917—18), revolutionär disciplin (1918-23). 
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Ett liknande resonemang för Eric Hobsbawm då han hävdar att uppbyggnaden 
av och styrkan i de kommunistiska partierna var "a formidable innovation 
of twentieth-century social engineering, comparable to the innovation of 
Christian monastic and other orders in the Middle Ages. It gave even small 
organizations disproportionate effectiveness", även om han tillägger att det var 
självuppoffringen mer än disciplinen som gav detta. 9 

Jag anser dock att Hobsbawm något överdriver det innovativa. Principerna 
som låg bakom utformningen av det kommunistiska partiet var varken nya 
eller okända. Man skulle emellertid kunna hävda att de applicerades på ett nytt 
område. 

Rationell disciplin 

På vilket sätt kan man tänka sig att disciplin hänger ihop med effektivitet? 
Disciplinen syftar inte enbart till att förhindra eller skapa ordning, lydnad 
och tukt. Enligt Max Weber är disciplinen också sammankopplad med 
rationalitet: "What is decisive for discipline is that obedience of plurality of men 
is rationally uniform".80 Armén var disciplinens moder, hävdar Weber, men 
den andra stora disciplinbefrämjande institutionen var storskaliga ekonomiska 
organisationer, i första hand fabriker, vars organisatoriska disciplin helt vilade 
på en rationell basis.81 

En som var inne på samma spår som Weber var Michel Foucault. Det är i 
första hand i sin bok Övervakning och straff y som Foucault diskuterar hur straff
systemet av fångar förändrats från en äldre typ med kroppsliga och offentliga 
straff till det senare fängelsesystemet. Han kopplar denna utveckling till en 
förändring av makttyp, eller snarare maktteknik, från den suveräna makten till 
den disciplinära. I den senare ställdes människor under ständig övervakning 

79. Hobsbawm, Eric, Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914—1991. 
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som, enligt Foucault, var mer effektiv och lönsam typ av makt, än den äldre 
som i första hand gick ut på att fysiskt och offentligt bestraffa.82 

Även om Foucault i första hand var intresserad av enskilda institutioner 
såsom fängelser eller skolor, kan man dock med visst fog hävda att han, i likhet 
med Weber, sammankopplade disciplinen med andra samhälleliga fenomen 
och processer.83 I första hand finner man en likhet i det att bägge ser ett sam
band mellan disciplin och rationalitet, om vi i detta innefattar vad Weber kal
lade den formella rationaliteten, dvs. kalkylerbarhet och effektivitet. 

Hur ser då kopplingen mellan disciplin och rationalitet ut hos Foucault? 
Liksom Weber hänvisar Foucault till armén och till militära problem: 

Det tekniska problemet för infanteriet gällde, ända sedan slutet av 1600-
talet, hur man skulle bli kvitt den fysiska modellen massan utgjorde. Bev
äpnad med pikar och musköter - trög att hantera, föga precisa och nästan 
omöjliga att sikta med - begagnades truppen antingen som projektil eller 
som mur eller befästning:/.../ Under den klassicistiska tidsåldern övergick 
man till en uppsättning av smidigare sammanlänkningar. Enheten -/.../-
förvandlades till en sorts maskin med en mängd delar som förflyttade sig 
i förhållande till varandra i avsikt att åstadkomma bestämda grupperingar 
och specifika resultat.84 

Men varför omvandlades armén till en maskinlikande enhet? Foucault anger 
två orsaker, dels den tekniska omvälvningen där geväret ersatte musköten, 
vilket ökade den enskilde soldatens betydelse, ökade möjligheten att bättre 
utnyttja eldkraften men ökade också möjligheten att själv bli en måltavla 
(förutsatt att motståndaren också bytt till gevär), vilket nödvändiggjorde större 
rörlighet.85 Den andra orsaken var, enligt Foucault, ekonomisk och just här tror 
jag nyckeln ligger. Den nya enheten möjliggjorde en ökad effektivitet, ökad 
produktivitet eller nyttighet om man så vill. Det syftade till, med Foucaults 
ord, "att göra varje individ nyttig och göra utbildningen, underhållet och 
beväpningen av trupperna mera lönsamma; varje soldat var en dyrbar enhet 
som skulle göras maximalt effektiv."86 Reorganiseringen möjliggjorde alltså en 
större ökning av "produktiviteten" och effektiviteten än vad ett fasthållande 
av en äldre typ av organisering hade möjliggjort. "Soldaten har nu [1700-tal 

82. Se Foucault, Michel, Övervakning och straff.\ Arkiv, Lund 1987, passim. 
83. Se Horgby, Björn, Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-
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JB] blivit något som man formar; av en oformlig deg, av en oskicklig kropp 
har man tillverkat den maskin man behöver".87 Man kan kanske tänka sig 
ytterligare en orsak, mindre till uppkomsten men kanske mer till spridningen. 
Om detta system nu var effektivare var det antagligen svårt för motståndaren 
att avstå från att effektivisera på samma sätt. Kanske gynnade konkurrensen till 
att sprida dessa disciplinära tekniker. 

Fredrik den Store figurerar på spridda ställen i Foucaults bok och det kan vara 
intressant att lite grann stanna upp i Preussen i mitten av 1700-talet. Fredrik, 
inspirerad av de romerska legionärerna, ville reformera sin armé. Han övertog 
och förbättrade den preussiska armén och gjorde en trögrörlig och svårstyrd 
massa till ett precisionsrikt, pålitligt, snabbt, effektivt och lättrörligt instrument. 
Uniformer, ranger, standardiserade reglementen och utrustning, excersiser, 
arbetsdelning, specialisering och disciplin var de element som infördes. Målet 
var, som organisationsforskaren Gareth Morgan konstaterat, att "shape the army 
into an efficient mechanism operating through means of standardized parts."88 

Kärnbegreppen här ligger i pålitlighet och effektivitet. Foucault talar på 
ett flertal ställen om vad disciplinen tillgodoser: "Disciplinen är inte längre 
bara en konst att fördela kropparna, att ur dem utvinna och hopa tid, utan 
konsten att sätta samman krafterna så att en effektiv apparat erhålls".89 Han 
diskuterar hur detta rent tekniskt kan gå till och vilka uttryck detta tar sig, hur 
man sammanfogar delarna med varandra för att utvinna mer kraft, 'taktik', 
som han kallar det: "Taktik är konsten att med lokaliserade kroppar, kodade 
verksamheter och inövade färdigheter bygga upp en apparat där de olika 
krafternas produktivitet ökar tack vare en genomtänkt kombination och det är 
förmodligen den högsta formen av disciplinär praxis."90 

Disciplinen har inget egenvärde hos Foucault. Den skall underlätta 
övervakningen genom att göra det svårkontrollerade mer lättkontrollerat, men 
den skall också öka nyttan hos det som disciplineras på ett så snabbt, effektivt 
och lätthanterligt sätt som möjligt.91 Disciplinen är inte bara en negativ och 
förhindrande kraft utan också en produktiv kraft: den skapar "fogliga kroppar" 
att användas, omvandlas och utvecklas.92 
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Merquior skriver att målet för den disciplinära tekniken såsom beskriven av 
Foucault syftade till att "generalizing the homo docilis required by rational', 
efficient, technical' society: an obedient, hardworking, conscience-ridden, 
useful creature, pliable to all modern tactics of production and warfare."93 

Som jag tolkat i första hand Foucaults diskussion om disciplin, men 
också Webers, är den således en teknik som används inte bara för dess egen 
skull. Disciplinen användes inte heller bara för att skapa en bättre kontroll 
över samlingar av individer genom att öka förutsägbarheten i deras beteende 
utan också för att det var en teknik, som ökade möjligheterna att bättra på 
effektiviteten både i delarna och i helheten.94 Disciplinen är, enligt Foucault, en 
teknik att bringa ordning i den mänskliga mångfalden. Den försöker dessutom 
göra det på ett både ekonomiskt och politiskt lönsamt sätt. Därigenom ökas 
både fogligheten och nyttan i systemet.95 Disciplinen tycks således inte vara 
något mål utan också ett medel att uppnå andra mål. 

Kan man då i Lenins partiteoretiska utgångspunkter finna något antagande 
om förhållandet mellan disciplin och effektivitet? Det finns åtminstone 
intressanta likheter mellan de resonemang som Weber och Foucault för 
och de utgångspunkter Lenin hade. Som nämnts ovan tog både Weber och 
Foucault armén som utgångspunkt för att förklara på vilket sätt disciplinen 
var rationell. 

Partiet som armé 

Redan Robert Michels noterade likheten mellan det moderna partiet, i första 
hand avsåg han det tyska socialdemokratiska partiet, och militarism. Fians 
utgångspunkt är Ferdinand Lassalle, som enligt Michels tidigt insåg, att det 
moderna partiet var en kämpande organisation och som sådan underställd 
taktikens lagar. Av dessa var den viktigaste att kunna skapa mobilisering och 
Lasalle, enligt Michels, menade att: "The rank and file, he said [Lassalle J B], must 
follow their chiefs blindly, and the whole organization must be like a hammer 
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in the hands of its president."96 För att uppnå detta, hävdar Michels, krävs 
centralisering, då en omfattande organisation är trögrörlig och utan möjlighet 
till snabba centrala beslut kan avgörande handlingstillfällen gå förlorade. 
Vidare krävdes en hierarkisk struktur, och förklaringen för detta belystes åter 
med hjälp av armén. Denna gång av Michels och med vissa mer avsmakliga 
rasistiska element som väl delvis speglar tiden för sammanställningen (1915): 
"In absence of such a structure [hierarki, J.B.], the party will be comparable to 
a savage and shapeless negro army, which is unable to withstand a single well-
disciplined and well-drilled battalion of European soldiers."97 

Michels finner också ett nära samband mellan det kämpande demokratiska 
partiet och en militär organisering i den socialistiska terminologin, som han 
menar, framför allt i Tyskland, hämtades från den militära vetenskapen.98 

Att Lenin använde en militär terminologi är utan tvivel. Redan i Vad bör göras? 
hette det t. ex.: 

Proletariatet har intet annat vapen i kampen om makten än organisationen. 
Proletariatet, som splittras genom den anarkistiska konkurrensens herraväl
de i den borgerliga världen, undertryckes av tvångsarbetet för kapitalet, 
och som ständigt kastas ned i den 'djupaste avgrund' av djupaste elände, 
förvildning och urartning, kan bli och blir oundvikligen en oövervinnerlig 
makt endast genom att dess ideologiska förenande av marxismens princi
per befästes genom organisationens materiella enhet, som sammansvetsar 
miljoner av arbetare till arbetarklassens armé. Mot denna armé kommer 
varken det ryska självhärskardömets murkna eller den internationella kapi
talets murknande makt att hålla stånd. Denna armé kommer att sluta sina 
led allt fastare samman, trots alla krokvägar och alla steg tillbaka, trots de 
opportunistiska fraserna från den moderna socialdemokratins girondister, 
trots den intellektuella anarkismens glitter och krimskrams." 

Ordbruket i leninismen har alltid präglats av en viss militarism. Begrepp och 
militära metaforer som strategi, taktik, kamp, front och generalstab användes 
ofta. Stephen Cohen, som skrivit en biografi över Bucharin, hävdar att 
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(Peralta, Amanda, - ..med andra medel. Från Clausewitz till Guevara - krig, revolution 
och politik i en marxistisk tradition; Daidalos, Göteborg 1990, s 83). 



bolsjevismen alltid innehållit en martialisk strömning. Med inbördeskriget 
följde en omfattande militarisering av partinormerna. 100 

David Kerzer, som studerat det italienska kommunistpartiets symboliska 
värld, betonar också han i vilken hög grad denna värld vilade på en militaristisk 
metafor, där historien framställdes som en ständig strid.101 Det fanns tillfällen 
då dessa bilder användes av det svenska partiet. I en dikt till kongressen 1924 
skaldade t.ex. Allan Wallenius i nästan bibliska termer: "Kampen allena, kriget 
mot kriget oss räddar/Så stiger i kamp ur kaos en samlande ordning,/bildas en 
förtrupp,/som river ur samhällsdjupen oanade krafter till striden. Växlande lyc
ka ger klassernas krig,/ty svår att finna och svår att vandra är vägen mot målet. 
/.../ Mellan tusende bakhåll,/mellan vankelmod, feghet och förräderi,/ibland 
genom kamp mot förblindade egna,/går framtidens väg."102 Kongressen hölls 
också "I kampens tecken". 

Man kan dock också hävda att Lenin gick än längre än att tala i armétermer, 
vilket Amanda Peralta, som analyserat militarseringen av den revolutionära 
marxismen, pekat på: 

Införlivandet av Clausewitz går mycket längre än till en formell användning 
av hans krigstermer i det politiska tänkandet: för Lenin är politiken uttryck 
för klasskampen som helhet och därför kan den tänkas i krigsteoretiska 
termer /.../ Det revolutionära partiet uttrycker arbetarklassens politik och 
är därför ansvarigt för att fortsätta denna politik med andra medel. Partiet 
måste organiseras på ett sätt som gör det lämpligt för denna uppgift. Man 
kan verkligen förstå anledningen till varför Lenin uppmanade partimed
lemmarna att läsa Clausewitz."103 

100. Även om dessa var mer nedtonat fram till 1918 än i andra kommunistiska 
partier, som kom till makten genom gerillakrig, påpekar Cohen, Stephen F., Bucharin 
och den ryska revolutionen. En politisk biografi 1888-1938, Arkiv förlag 1981, s 354. Se 
också Waller, M., The Language of Communism. A Commentary. The Bodley Head Ltd, 
London, Sydney, Toronto 1972, s 49. Den som drog militariseringen till sin spets var 
emellertid Stalin (se Cohen s 354, Bourdieu, Pierre,"Political Representation: Elements 
for a Theory of the Political Field" i Bourdieu, P., Language and Symbolic Power. Polity 
Press 1991, s 285, not 51). Enligt Deutscher var Trotskij den som först på ett systematiskt 
sätt använde militära termer och metaforer i civilekonomiska sammanhang. (Deutscher, 
Isaac, Den väpnade profeten: Trotskij 1879-1921, René Coeckelberghs bokförlag, 
Stockholm 1973a, s 367 f.). 

101. Kertzer, David I., Politics & Symbols. The Ltalian Communist Party and the fall of 
Communism, Yale University Press, New Haven, London 1996, s 41 ff. 

102. I kampens tecken. Förhandlingar och beslut vid Sverges Kommunistiska Partis 
(Sektion av Kommunistiska Internationalen) sjätte kongress, 22—24 nov- I924- Stockholm, 
Fram 1925, s 4. 

103. Peralta 1990, s 95 f. Carl von Clausewitz (1780-1831) var Preussisk general och 



För revolution, vilket Lenin uppfattade som ett krig, behövdes en militär 
organisation. Partiet, och arbetarklassen behövde tillägna sig "inbördeskrigets 
konst" för att kunna föra en kamp mot både den "yttre fienden" och den 
»• » 104 inre . 

Här har vi således en grundläggande metafor, där de bilder eller liknelser 
som används för att beskriva partiet och samhället, som armé, strid och krig 
för Lenin inte bara tycks vara just en bild eller liknelse, utan något som faktiskt 
är.m Bakom Lenins uppfattning av partiet och behovet av disciplin i det sam
ma låg sålunda en föreställning om politiken som krig, klasskampen, till vilket 
arbetarna behövde en kämpande armé och för att göra denna armé till ett ef
fektivt och slagkraftigt vapen krävdes disciplin. Disciplinen fann, som Bourdieu 
observerat, sitt rättfärdigande och till och med bas i den, verkliga eller upplevda, 
kampen. Att bara tala om kampen återställde disciplinens legitimitet.106 

Men man kan fråga sig varför den militära metaforen var så populär i det 
kommunistiska partiets självbild. Man skulle kunna koppla den till just in
bördeskrigets betydelse, men å andra sidan var användningen äldre än så. Man 
skulle kunna hänvisa till det ryska partiets speciella situation i ett autokratiskt 
samhälle, men varför var den då användbar i Italien eller i Sverige? 

Den militära metaforen ingår inte heller i de metaforer som Morgan räknar 
upp och som han menar att organisationsteorier vilar på. Däremot kan man 
hävda att den, åtminstone i dess preussiska tappning, ingick i en än mer 
övergripande och grundläggande tankefigur, nämligen organisationen som 
maskin.107 Bakom Lenins militära metaforer om partiet och dess roll, som jag 
tror inte bara kan förklaras med hänvisning till inbördeskriget eller det ryska 

militär teoretiker vars mest kända bok är Vom Kriege, vilken utkom postumt under 
1830-talet. ("Clausewitz, Carl von" i Nationalencyklopedin, bd 4, Bokförlagt Bra Böcker, 
Höganäs 1990, s 172. Se också Johansson, AlfW., Europas krig. Militärt tänkande, strategi 
och politik från Napoleontiden till andra världskrigets slut. ; Tidens Förlag Stockholm 1988, 
s 24-48). Lenin läste, kommenterade och tog till sig delar av Clausewitz produktion 
under inledningen av första världskriget. I första hand var det behandlingen av krigets 
förhållande till politiken som intresserade Lenin. (Peralta 1990, s 85-87). 

104 Se Peralta 1990, s 81-84. Claudin 1980, s 162. 
105 Se Hammarström 1995, s 22 ff. för resonemang om dolda metaforer. 
106 Bourdieu 1991, s 201. 
107 Morgan 1986, s 23 f. Morgan påtalar att sammanställningen inte är komplett, 

även om han själv anser sig ha fångat in de viktigaste eftersom många av de metaforer 
han i slutet räknar upp, men som han inte behandlar, mycket väl går att passa in i de 
mer övergripande metaforer som han tar upp. (Morgan 1986, s 383) De metaforerna 
som han går igenom är: organisationer som maskiner, som organismer, som hjärnor, 
som kulturer, som politiska system, som "psykiska fängelser", som "förändring och 
förvandling" och som dominansinstrument. 



partiets speciella omständigheter, finner man en grundläggande och faktiskt 
ganska tidstypisk föreställning om, hur en effektiv och rationell organisation 
skulle se ut och vars principer utkristalliserades som disciplin, centralisering, 
professionalism och arbetsfördelning. Detta kan förklara en annan av Lenin 
gärna använd metafor. Niel Harding konstaterar att Lenin använde sig av 
jämförelser mellan partiet och den professionella armén, men att han också 
använde fabriken som bild. Militära metaforer som krig, strid och generalstab 
blandades med produktionistiska sådana, vilka bägge syftade till att visa att en 

effektiv och disciplinerad organisation fördubblade krafterna.108 

Organisationer som maskiner 

Ordet organisation härstammar från grekiskans organon, som betyder verk
tyg eller instrument. Därför är det inte heller underligt, hävdar Morgan, att 
föreställningar om mål och målsättning är så betydelsefulla inom stora delar 
av organisationstänkandet: "For tools and instruments are mechanical devices 
invented and developed to aid in performing some kind of goal-oriented activ
ity."109 Även om maskinmetaforen inte alltid är explicit talar vi ofta om organi
sationer som om de vore maskiner. Därför förväntar vi oss också, att de skall 
fungera som sådana, på ett rutiniserat, pålitligt och förutsägbart sätt.110 

Detta sätt att betrakta organiseringen, d.v.s. utifrån en instrumenteil eller 
funktionell rationalitet, var på intet sätt ny men det var i samband med den in
dustriella revolutionen, som organisationsbegreppet verkligen mekaniserades. 
Det var också under denna period man sökte organisatoriska former som skulle 
passa den framväxande maskinteknologin. Det var också under denna period 
som tre tämligen välkända bidrag till detta tänkande formulerades; Classical 
Management Theory och Frederick Taylors Scientific Management samt Max 
Webers diskussion om den byråkratiska organisationsformen och dess fram
växt, samt dess parallellitet med industrins mekanisering. Weber var dock, i 
motsats till de två andra, medveten om problemen och konsekvenserna av en 
sådan byråkratisering eller mekanisering.111 

Morgans diskussion om Classical Management bär underrubriken "att dés
igna byråkratiska organisationer" och han räknar upp ett antal principer, som 

108. Harding 1996, s 181 f. Se också Lundquist 1982, s 316 f. 
109. Morgan 1986, s 23. 
110. Morgan 1986, s 22. 
111. Morgan 1986, s 23 ff., 276 ff., 349 f. 



han anser karakteriserar Classical Management tänkande och strävanden varur 
jag väljer några; "Unity of command" {- anställd tar/får bara order från en över
ordnad), "Scalar chain ' (= auktoritetslinjen från över till underordnad, som 
går uppifrån och nedåt, skall följa unity-in-command principen och skall vara 
den enda kanal för kommunikation och beslutsfattande), "Division of work" 
(=ledningen skall sikta mot att uppnå en hög grad av specialisering, formad för 
att nå organisationens mål på ett så effektivt sätt som möjligt), "Authority and 
responsibility" (= uppmärksamhet skall riktas mot rätten att ge order och mot 
exakt åtlydnad; en passande balans mellan auktoritet och ansvar skall försöka 
uppnås då det, enligt teoretikerna, är meningslöst att hålla någon ansvarig 
om de saknar auktoritet att verkställa den ansvarigheten), "Centralization (of 
authorityj" (=bör alltid vara närvarande i viss utsträckning), "Discipline" (=lyd-
nad, tillämpning, energi, uppträdande och yttre tecken på respekt i anslutning 
till regler och traditioner) "Subordination of individual interest to general inter-
est" (= genom fasthet, exempel, överenskommelser och konstant övervakning). 
Detta var, enligt Morgan, fundamenten i Classical Management. Skulle dessa 
principer verkställas skulle man få ett organisationsmönster som påminner om 
en organisationsritning: "a pattern of precisely defined lines of command or 
communication".112 

Teoretikerna i Classical Management försökte désigna en organisation som 
om den vore en maskin - ett nätverk av delar, funktionellt uppdelade, komple
mentära och sammanlänkade genom chain of command. För att verkligen se 
till att direktiv uppifrån strömmade genom organisationen på ett bestämt och 
uppgjort sätt och därigenom också skapade ett förutbestämt utflöde var det 
framför allt auktoritetsmönstret som uppmärksammades i Classical Manage
ment. Det var en rationell organisation, som skulle skapas. Ett så effektivt 
instrument som möjligt för uppfyllande av vissa bestämda mål. Att det var 
människor i organisationen och inte bara mekaniska delar uppmärksammades 
endast i ringa omfattning. 

Många delar av Classical Management gick också igen i andra organisation
stänkares system och det är kanske inte helt överraskande, att Morgan också 
placerar in Frederick Taylors Scientific management i denna tradition. Vad 
bestod taylorismen då av? Mest känd är Taylor för sina försök att rationalisera 
industriproduktionen genom förändringar i arbetsorganisationen. Det prob
lem han ansåg sig ha funnit lösningen till var det "maskande" han menade 
förekom i de flesta industriföretag. Problemet för arbetsledningen, vilken var 
hans huvudintresse, var bristande kunskap om arbetsprocessen. Så länge ar
betsledningen inte vann denna kunskap låg den istället hos arbetarna och dessa 

112. Morgan 1986, s 26 f. 



fick själva lösa sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt. Detta var ett tillstånd 
som Taylor inte var nöjd med. Han ville istället skapa en arbetsledning, som 
kunde styra arbetet och frigöra sig från sitt kunskapsberoende av arbetarna. 
Ledningen skulle skaffa kunskap om arbetet och arbetsprocessen och förändra 
arbetsmetoder, arbetsorganisering och planering.113 

Christian Berggren menar att det finns två kärnområden som behandlades 
av Scientific Management: a) arbetsprocessen, där Taylor drev en långt gående 
specialisering och arbetsdelning, b) ledningsprocessen, där de traditionella för
männens makt skulle brytas och istället ersättas av en byråkratisk apparat med 
formaliserad produktionskännedom och kontrollkapacitet.114 Ansvaret för 
arbetet skulle således dras från arbetarna upp till ledningen. Planerandet och 
tänkandet skulle föras bort från arbetarna som bara skulle verkställa. Använ
dandet av vetenskapliga metoder skulle bringa kunskap om de mest effektiva 
sätten att utföra arbetet och specificera arbetsuppgifterna. Ledningen skulle 
välja, träna och övervaka arbetarna för att se till att rätt man hamnade på rätt 
plats, att arbetet effektiviserades och att rätt arbete verkligen utfördes. Ju mer 
specificerad och specialiserad en arbetsuppgift var desto bättre var detta, då det 
också ökade möjligheten till utbytbarhet bland arbetskraften.115 

Lämnar man taylorismen som trots allt var ganska specifikt inriktad på 
hur industriarbetet borde organiseras och istället granskar de principer på 
vilka den vilar finner man, att taylorism och Classical Management kanske inte 
var så unika. Det fanns flera som resonerade utifrån delvis liknade utgångs
punkter. Fredrik den Stores principer för hur armén skulle effektiviseras har 
jag redan berört. Men det kan vara värt att notera likheterna mellan Classical 
Management Theory och Fredriks idéer om hur den preussiska armén skulle 
organiseras: arbetsdelning, specialisering, standardisering, möjlighet för en hög 
grad av utbytbarhet och disciplin. Målet var, som Morgan skriver, att skapa 
ett pålitligt och effektivt instrument.116 Weber noterade också taylorismens 
koppling till kalkylerbarhet och människans anpassning till maskinen.117 Även 
Foucault noterar det maskintänkande som präglade Fredrik den Store. Han 
ser detta som ett led i det tänkande som började uppmärksamma kroppen 
som ett objekt på vilken makten kunde inrikta sig. Det finns enligt Foucault 
många exempel på försök att manipulera kroppen, dressera, forma, få den att 

113. Berggren, Christian, "Slog taylorismen aldrig igenom i Sverige?" i Arkiv för 
studier i arbetarrörelsens historia nr 19-20/1981, s 32 f. 

114. Berggren 1981, s 33. 
115. Morgan 1986, s 30 f. 
116. Morgan 1986, s 23 f., Jfr också Weber 1977, s 221-224 om den "byråkratiska 

armén". 
117 Weber 1977, s 261. 



lyda och reagera under den klassicistiska tiden och flera utgick från metaforen: 
människan som maskin.118 

Morgan påtalar också att principerna bakom Taylors tänkande inte var 

unikt (även om Taylor själv i hög utsträckning var det) utan 

was really a part of a much broader social trend involving the mechanization 
of life generally. For example, the principles underlying Taylorism are now 
found on the football field and athletics track, in the gymnasium, and in 
the way we rationalize and routinize our personal lives. Taylor gave voice to 
a particular aspect of the trend towards mechanization, specialization, and 
bureaucratization that Max Weber saw as such a powerful social force.119 

Här finner vi således åter Weber. Morgan påtalar hur Max Weber var en av de 
första att försöka beskriva de organisationsidéer för skapandet av en rationell 
och effektiv organisation, till en sammanhållen teori om organisationer och 
organisering. Webers diskussion om byråkrati som organisationsform och 
byråkratisering berör i många stycken delar av det ovan beskrivna tänkandet. 

118. Foucault 1987, s 160 f. 
119. Morgan 1986, s 32. Frederick Taylor själv var inte riktigt klok. Han var 

neurotisk och störd. Stora delar av hans liv, oavsett om det handlade om arbete 
eller fritid, bestod i att planera, reglera och mäta. Det berättas om hur han före en 
baseballmatch insisterade på att man exakta mätte upp spelplanen för att undersöka 
att den verkligen stämde med reglerna, även om det tog större delen av dagen att se till 
att mätningarna utfördes korrekt. (Morgan 1986, s 204 f., se också Åmark, Klas, Vem 
styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850—ippo, Tidens förlag, Stockholm 
1993, s 43 f.) Trots detta väckte Taylors idéer viss uppmärksamhet. Givetvis, som 
Morgan påtalar, kan inte taylorismens uppmärksamhet förklaras av Taylor som person, 
även om vissa inslag i taylorismen kanske kan göra det. (Morgan 1986, s 207) Enligt 
Morgan berodde det istället på att de idéer som Taylor formulerade var försök till svar 
på de problem samtiden ställde. Det fanns således en slags resonansbotten för de idéer 
Taylor formulerade. I hans fall handlade det om, i första hand, den i allt högre grad 
mekaniserade industrin. Men de principer han utgick från sammankopplades inte bara 
med att det inom industrin uppstod en allt mer mekaniserad och löpandebandsinriktad 
produktion och att kontorsarbetet kunde rationaliseras genom en rad innovationer som 
räkne- och skrivmaskiner. (Berggren 1981, s 34 f.) Men det räckte inte med att överföra 
hans idéer till industrin. Istället ansåg man att hans idéer kunde praktiseras på en rad 
andra områden också. En lärjunge till Taylor formulerade t.o.m. sätt att organisera 
hela samhällslivet utifrån vissa av hans principer.(Morgan 1986, s 31, 348, 351). Den 
finske introduktören av Taylor i Norden, J.J. Sederholm fann inga begränsningar i 
användbarheten i Taylors system, och försökte själv visa detta genom att applicera det 
på hushållsarbete, forskning, handel mm. Sederholm drog slutsatsen att det gick alldeles 
utmärkt att använda Taylors system på en rad samhälleliga områden, utöver industrin 
(Jonsson, Kjell, "Taylorismen och svensk arbetarrörelse 1913-28." i Arkiv för studier i 
arbetarrörelsens historia nr 19—20/1981, s 5.). 



Enligt Morgan är det hos Weber man finner den första omfattande och 
mångsidiga definitionen av byråkratin som en organisationsform. En form 
som betonar effektivitet, precision, snabbhet, klarhet, regelbundenhet och 
pålitlighet genom fixerad arbetsdelning, hierarkisk övervakning och detaljerade 
regler och regleringar. Liksom maskinerna i det moderna samhället rutiniserar 
produktionen rutiniserar byråkratin administrationen.120 Weber noterade ock
så likheterna mellan produktionens mekanisering och byråkratins organisering 
samt deras respektive fördelar: 

The decisive reason for the advance of bureaucratic organization has always 
been its purely technical superiority over any other form of organization. 
The fully developed bureaucratic mechanism compares with other 
organizations exactly as does the machine with the nonmechanical modes 
of production.121 

Det finns dock en viktig skillnad mellan Webers resonemang och de övriga 
Morgan diskuterar. Weber var mer intresserad av organisationsprocesser, där 
organisationerna såg olika ut beroende på kontexter och tidpunkter och han 
såg dem, som om de ingick i bredare samhälleliga processer. Byråkratiseringen 
var mer en manifestation av en utveckling mot en högre grad av rationalitet 
i samhället.122 Medan både Classical Management Theory och Scientific 
management betonade den "mekaniserade" organisationen som den enda 
rationella organisationsformen var Weber själv mer försiktig. Han tog också 
upp de effekter ett genombyråkratiserat samhälle skulle kunna få i termer 
av rutinisering och mekanisering av livets alla aspekter och de politiska 
konsekvenser detta skulle kunna få i underminering av mer demokratiska 
organisationsformer. 123 

Både Webers byråkratibegrepp och Foucaults tidigare kortfattat beskrivna 
disciplinbegrepp tycks utgå från en gemensam nämnare; rationaliteten - eller 
åtminstone den formella rationaliteten som Weber diskuterade. Enligt Randall 
Collins avsåg Weber med rationalitet, i sin institutionella teori om kapitalis
men, kalkylerbarhet. Detta var också vad som karakteriserade den moderna 
kapitalismen: den var metodisk, förutsägbar, produktion och distribution 
reducerades till rutin i största möjliga utsträckning. Detta, menar Collins, var 
också de kriterier Weber använde för att karakterisera byråkratin som den mest 
rationella organisationsformen. Byråkratin karakteriserades, i motsats till andra 
former av organiserande, av: 

120 Morgan 1986, s 24 f. Jfr Weber 1977, s 196-198, 214-216. 
121 Weber 1977, s 214. 
122 Se Morgan 1986, s 349. 
123 Morgan 1986, s 24 f. Jfr Weber 1977, s 261 f. 



Precision, speed, unambiguity, knowledge of die files, continuity, 
discretion, unity, strict subordination, reduction of friction and of material 
and personal costs- /.../ And as far as complicated tasks are concerned, paid 
bureaucratic work is not only more precise but, in the last analysis, it is 
often cheaper /.. ,/124 

Zygmunt Bauman kan användas för att förtydliga denna punkt. I sin bok om 
det sociologiska tänkandet kommer Bauman också in på Webers diskussion 
om organisationer. Bauman diskuterar hur utvecklingen och spridningen av 
dessa av Weber sågs som ett tecken på en fortgående rationalisering av det 
sociala livet. Rationellt handlande kännetecknas av "att det mål som skall 
uppnås är klart formulerat och att aktörerna inriktar sina tankar och krafter 
på att välja sådana medel att uppnå som ser ut att vara mest effektiva och 
ekonomiska."125 Där menade Weber, enligt Bauman, att organisationen (eller 
byråkratin, som Bauman anser att Weber jämställer i detta sammanhang) var 
den mest lämpliga metoden att rationellt uppnå de uppsatta målen. Men 
vilka villkor var då tvungna att uppfyllas? Människorna i organisationen skall 
bara handla utifrån de "officiella" roller, som är definierade av ett regelverk. 
Med andra ord skall inga andra sidor av den sociala identiteten påverka det 
handlande, som utförs utifrån den roll som organisationen tilldelat personen i 
fråga. Dessa roller skall vara funktionellt uppdelade, hållas åtskilda och ordnas 
hierarkiskt. Tjänstemannen skall bara styras av abstrakta regler och till- och 
avsättas enbart på grundval av sina meriter. Vidare vilar inte organisationens 
historia på personliga minnen eller individuella lojaliteter utan på dess arkiv. 
Genom den funktionella uppdelningen, arbetsdelningen och den hierarkiska 
ordningen blir överblicken större ju högre upp i organisationen man befinner 
sig. Ju längre ned i organisationen man kommer desto mer specialiserade är 
arbetsuppgifterna. För att detta system skall fungera, hävdar Bauman och så 
vitt jag förstått också Weber, att det krävs att kontroll uppifrån motsvaras av 
disciplin nedifrån.126 

Partiet som maskin 

Kan vi då hos Lenin finna några liknade principer som de ovan beskrivna? 
Jag har redan berört Lenins frekventa användande av den militära metaforen 

124. Weber 1977, s 214. 
125. Bauman, Zygmunt, Att tänka sociologiskt. Korpen, Göteborg 1992, s 99. 
126. Bauman 1992, s 99-101. 



och redan i denna betonade han ofta de kvaliteter som också kännetecknade 
maskinmetaforen eller som han själv uttryckte det 1915 när han berörde den 
revolutionära rörelsen: 

Låt oss ta den moderna hären. Den utgör ett bra exempel på organisation. 
Och denna organisation är bra endast därför, att den är elastisk och sam
tidigt förstår att ge miljoner människor en enhetlig vilja /.../ Detta är vad 
man kallar organisation, när miljoner människor med ett bestämt mål är 
besjälade av samma vilja och ändrar formen för sitt samliv och sin handling, 
ändrar plats och metoder för sin verksamhet, ändrar verktyg och vapen — i 
överensstämmelse med de förändrade omständigheterna och stridens krav 

Man skulle kunna hävda att Foucault inte kunde ha uttryckt det bättre. 
Det handlade uppenbarligen om att i likhet med Fredrik den store, göra det 
trögrörliga lätthanterligt, att genom den rätta organiseringen ur "den oformliga 
degen" skapa ett instrument eller en maskin som präglades av flexibilitet och 
effektivitet. 

Som tidigare nämnts studerade Lundquist Lenins syn på den revolutionära 
rörelsen, i vilken han lade in partiet, massan och de förbindande länkarna 
dem i mellan. Enligt Lundquist handlade Lenins syn på förhållandet mellan 
parti och massa om att partiet skulle leda, lära och organisera massan. Dess 
huvudsakliga kvalitet låg i dess storlek, då detta innebar kraft, och i dess 
potential, förutsatt att den väcktes till medvetande.128 Lundquist sammanfattar 
Lenins organisatoriska arbete på ett sätt som uppenbarligen kan kopplas till 
den mekaniska metaforen:"The organizational work is aimed at manoeuvring 
the structure of the revolutionary movement in order to achieve an optimum 
combination of the characteristics of the party and the masses to different 
situations and different functions."129 Här ser man en tydlig likhet med den 
diskussion Foucault förde angående vad disciplinen tillgodoser, d.v.s. "konsten 
att sätta samman krafter så att en effektiv apparat erhålls."130 

Den av Lundquist studerade organisationsmodellen kan tydligt sägas 
återspegla de principer som Morgan menar utmärker den mekaniska metaforen. 
Kan man då finna samma tankegångar i Lenins syn på själva partiet? 

Uppenbarligen fanns det en klart definierad målsättning för Lenins 

127. Lenin, Vladimir Iljitj, "Andra Internationalens sammanbrott och kampen 
för Tredje Internationalen" I dens. Socialismen och kriget, Proletärkultur, Marxismens 
klassiker 18,1984, s 125. 

128. Lundquist 1982, s 306. 

129. Lundquist 1982, s 305. 
130. Foucault 1987, s 192. 



verksamhet, även om vissa delmål på vägen till revolutionen under vissa om
ständigheter också kunde vara viktiga. Men slutmålet, revolutionen, försvann 
aldrig och den fick enligt Lenin aldrig försvinna ur sikte. Lika tydligt är det att 
Lenin såg partiet som ett instrument, eller i Lenins egna termer, ett vapen i en 
målinriktad aktivitet, den revolutionära kampen. Det var också tydligt att det 
just var organisationen, som Lenin ansåg som det bästa medlet att uppnå det 
revolutionära målet. Det var ju genom organisationen som hundra kunde vara 
starkare än tusen. 

Då det gäller partiets huvudsakliga struktur och de kvaliteter Lenin upp
fattade som särskilt betydelsefulla för partiet överensstämmer också dessa i hög 
utsträckning med de ovan beskrivna utgångspunkterna. Lundquist räknar upp 
några av de kvaliteter Lenin hävdade som viktiga för partiet, homogenitet, 
enighet, kunskap, hängivenhet, disciplin, flexibilitet, självuppoffring, konti
nuitet, stabilitet och adherence to principle, ingick.131 I stort sett samtliga dessa 
kvaliteter återfinner vi i Classical Management eller i Webers karakteristik över 
den rationella byråkratin. Disciplinen hos Lenin har jag redan berört men, 
som Lundquist uppmärksammar, fanns det hos Lenin också krav på det indi
viduella intressets underordning under det generella, eller partiet. Detta är en 
punkt som Niel Harding också pekat på i ett resonemang om partiets mytiska 
kvaliteter, vilka växte sig än starkare efter revolutionen och med Stalin: 

The party and it alone, authoritatively interpreted the dialectic, the will of 
the class, and the laws of history. It defined the General Line, and against its 
collective wisdom no individual could be right. It required of its members 
not only political loyalty but also a code of conduct that required them, 
whenever called, to sacrifice personal ambitions, friendships, and even their 
own honour and lives to its cause. This was the meaning of partiinost or 
partymindedness - putting the party first, above all personal or individual 
inclinations.132 

Detta drag var också vad Hobsbawm såg som det kommunistiska partiets styrka: 
att det kunde förfoga över en extraordinär hängivenhet och självuppoffring.133 

Också i två andra för Lenin centrala inslag finner vi paralleller till den mekaniska 
metaforens organisatoriska tänkande: centralisering och professionalism. 

131. Lundquist 1982, s 304 f. 
132. Harding 1996, s 193. 
133. Hobsbawm 1999, s 96 f. 



Centralisering 

Centralisering var en genomgående tematik i denna partimodell, en princip 
som Lenin tydligt underströk i Vad Bör Göras?l3q I 0?n organisationen framkom 
med all tydlighet hur denna princip skulle praktiseras. Lokalorganisationerna 
skulle aktivt understödja och befästa de centrala avdelningarna i partiet. Då det 
var dessa som var avgörande för partiets bestånd, hette det t.ex. att Kommittén 
skulle leda alla sidor av den lokala verksamheten och förfoga över alla partiets 
lokala organ, krafter och medel. Nya kommittéer fick endast bildas med 
centralkommitténs och centralorganets medverkan och samtycke. 

Frågan om centralisering framkom också i Lenins resonemang om kon
takten med centralorganet, Iskra, där han hävdade att alla i partiet visserligen 
skulle ha möjlighet att korrespondera direkt med tidningen, men i nästa me
ning framgår det att denna korrespondens endast fick förmedlas av vissa i par
tiet. På så sätt skulle adresserna inte kunna lämnas ut till alla som önskade det, 
utan endast till "pålitliga revolutionärer". Detta såg för övrigt Lenin som ett 
mått på hur jämlika alla partikamrater var, att alla hade samma rätt att vända 
sig till lokalkommittén eller centralkommittén och Centralorganet, dock med 
tillägget, att de inte fick göra det personligen. Detta var undantaget till likställ
dheten i partiet. Bara vissa, av kommittén utsedda, hade rätt att stå i personlig 
förbindelse med gruppen ovan.135 Tydligen var vissa mer jämlika än andra. 

Inte heller var det lämpligt att formalisera eller hålla regelbundna diskus
sioner och möten. Dessa var nämligen, enligt Lenin, vidöppna för provokatörer 
och spioner. Istället var det kommittén som skulle fatta beslut om tid, plats och 
deltagare för större sammankomster, även om mindre formella sammankom
ster med arbetarna kunde tänkas tillåtas.136 

Vidare var den lokala rörelsens ansvarsområden beskurna av kommittén. 
Det var denna som skulle avgöra den lokala rörelsens allmänna frågor. "Stads
delsgruppens självständighet borde endast tillåtas i fråga om metoderna för 
litteraturspridning och överlämnande."137 Stadsdels- och propagandagrupper 
samt andra organ, cirklar och grupper var underavdelningar till kommittén och 
fick sin befogenhet endast genom denna. Sammansättningen i stadsdelsgrup
per och verkstadscirklar var ju också något som kommittén hade sista ordet i, 
liksom i frågan vem i undergrupperna som skulle ha förbindelse med Kommit-

134. Ex. Lenin W bd i, s 177 f., 186,191 ff. (där Lenin exemplifierar centralisering). 
135. Lenin 1974, s 10 f., s 21. 
136. Se Lenin 1974, s 11 f. 
137. Lenin 1974, s 14. 



ten. Denna hade också alltid rätt att sända sin delegerade till varje organ som 
tillhörde rörelsen.138 

Centralisering var således en genomgående tematik, men det var också, 
hävdade Lenin, nödvändigt med decentralisering. Hur hängde detta då sam
man? Med decentralisering menade inte Lenin att makten på något sätt skulle 
spridas ut eller fördelas på fler organ, utan syftade på informationsavlämning 
och ansvarighet inför partiets ledande centrum: "En dylika decentralisering är 
inget annat än ett uttryck för den arbetsfördelning,, som allmänt erkännes utgöra 
ett av vår rörelses mest vitala praktiska krav."139 Detta, ansåg Lenin, var en 
förutsättning för centraliseringen av organisationen. Ledningen fick inte bara 
bli ett formellt eller officiellt ledande organ, isolerad från det praktiska arbetet: 

För att partiets centrum skall kunna arbeta väl, är det nödvändigt att lo
kalkommittéerna omgestaltas, blir specialiserade och arbetsdugliga organi
sationer som uppnår verklig fulländning i en viss praktisk funktion. För att 
partiets centrum skall kunna, icke blott ge råd, diskutera och gräla (som 
det hittills gjort), utan verkligen också dirigera orkestern, är det nödvändigt 
att veta bestämt vem som spelar de olika instrumenten samt hur och när 
han lärt sig spela; vem det är som spelar falskt (då musiken börjar skära i 
öronen), när och varför han gör det, och hur man skall avhjälpa felet.140 

Poängen tycks ha varit att information skulle flöda uppåt i organisationen och 
beslut nedåt. Detta var en förutsättning för centralismen, hävdade Lenin. I 
viss likhet med det tayloristiska systemet tycks tanken ha varit att den samlade 
bilden, överblicken, och därför förutsättningen för kunskap och tänkande, 
skulle samlas centralt medan de lägre organen gavs uppgifter att verkställa.141 

Professionalism 

Det fanns också en annan genomgående tematik i partimodellen, som Lenin 
sammankopplade både med centraliseringen och med arbetsfördelningen, 
eller specialiseringen: nämligen kraven på partiets professionalisering. I Om 

138. Lenin 1974, s 14 f., 18, s 21. 
139. Lenin 1974, s 24, 25 (citat s 25. kurs. i org.). 
140. Lenin 1974, s 26. 
141. Se Lenin 1974, s 23 ff. Se Bauman 1992, s 99 ff. samt innebörden i Luxemburgs 
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Luxemburg, Rosa, Masstrejk, parti och revolution. Två uppsatser om arbetarrörelsens 
organisationsformer 1904-06, Arkiv klassiker serie 14, u.å., s 107 ff.). 



organisationen. Brev till en kamrat var det i första hand propagandisterna 
som stod i fokus för Lenin, och det han kallade "överbefolkandet av detta 
område med inkompetenta personer", där första bästa student fick arbeta som 
propagandist, vilket sänkte propagandans nivå. Istället skulle man ta tillvara de 
få "Verkligt principiellt kompetenta och lämpliga propagandister", vilka skulle 
specialiseras och ges full sysselsättning.142 Med det senare avsåg säkert Lenin att 
dessa personer skulle ges som yrke att vara propagandister, eller revolutionärer. 

Professionalism förutsatte också kompetens, en fråga som blev viktig för 
Lenin då partiet centraliserades. Hur skulle man undvika att skada arbetet med 
en inkompetent och centraliserad ledning? Lenin vände sig emot decentraliser
ing eller valsystem. Det fungerade inte alls för det revolutionära arbetet under 
självhärskardömet, hävdade han. Istället skulle svaret vara "kamratlig påverkan". 
Men kommittén skulle också komma i håg att tillämpa arbetsfördelningen. En 
oduglig organisatör kunde vara en oersättlig agitator.143 Lenins partimodell 
innehöll sålunda också en på kompetens upprättad arbetsfördelning, där rätt 
man skulle ges rätt arbetsuppgifter. 

Också i Vad Bör Göras? betonas en professionalisering och en frångång från 
vad Lenin kallar "amatörmässighet". Hela Lenins argumentering kring behovet 
av en ny partimodell kan sägas kretsa kring detta. I sin förklaring över vad "am
atörmässighet" är använder Lenin en krigs- och armémetafor för att förklara 
hur verksamheten såg ut och utvecklades i det ryska socialdemokratiska partiets 
cirklar runt 1900: 

Och de nya stridsmännen drog i fält med förvånande primitiv utrustning 
och förberedelse. I en mängd fall hade de nästan ingen utrustning alls och 
inte den ringaste förberedelse. De gick i krig som bönder från plogen, 
beväpnade endast med en påk. En studentcirkel som inte hade någon 
förbindelse med rörelsens gamla deltagare, som inte hade någon förbin
delse med cirklar på andra platser eller ens i andra stadsdelar (eller i andra 
läroanstalter), ingen organisering av de enskilda delarna i det revolutionära 
arbetet och ingen systematisk arbetsplan för någon längre period, knyter 
förbindelser med arbetarna och tar i tu med arbetet. Cirkeln utvecklar sig 
så småningom en allt mer omfattande propaganda och agitation, väcker 
genom sitt framträdande sympati bland tämligen vida arbetarskikt. /.../, 
börjar tala om att anordna en demonstration och går till sist och slutligen 
till öppna krigsaktioner (varvid dessa öppna krigsaktioner allt efter om
ständigheterna kan ta formen av det första agitationsflygbladet, det första 

142. Se Lenin 1974, s 16. 
143. Se Lenin 1974, s 15 f. 



numret av en tidning eller den första demonstrationen). Och vanligen leder 
redan den första början av dessa aktioner omedelbart till ett fullständigt 
sammanbrott. Omedelbart och fullständigt, just emedan dessa krigsak
tioner inte var resultatet av en systematisk, på förhand övertänkt och så 
småningom förberedd plan för en långvarig och hårdnackad kamp, utan 
helt enkelt resultatet av den spontana tillväxten av ett traditionellt bedrivet 
cirkelarbetet; emedan polisen /.../ bara väntade avvaktade det lämpligaste 
tillfället att göra en razzia, / .../ Ett sådant krig kan endast jämföras med ett 
fälttåg av bondeskaror, beväpnade med påkar, mot en modernt utrustad 
trupp.144 

Lenin hävdade att "amatörmässigheten" omfattade brist på skolning 
och bristande förmåga att organisera, men han sammankopplade också 
"amatörmässigheten" med ekonomismen. Den innefattade en allt för snäv 
räckvidd för det revolutionära arbetet, bristande förståelse för att det inte 
gick att bygga en revolutionär organisation utifrån detta samt försök att 
rättfärdiga och upphöja till teori knäfallet för spontaniteten. Receptet för 
detta, menade Lenin, var just skapandet av en "fast, centraliserad, stridsduglig 
organisation av revolutionärer", vilket i sin tur krävde prövade, talangfulla, 
yrkesmässigt tränade och skolade yrkesrevolutionärer.145 Detta var det sätt på 
vilket "amatörmässigheten" skulle övervinnas och den för Lenin största synden 
besegras: "Vår största synd är att vi sänker våra politiska och organisatoriska 
uppgifter till nivån för den ekonomiska dagskampens närmaste 'påtagliga, 

'konkreta intressen".146 

Det rationella partiet och den andra traditionen 

I framför allt Om organisationen, finner vi i stort sett alla de principer som 
Classical management hävdade låg till grund för en rationell, ja i deras fall 
den enda rationella formen, för organisering, där anställda bara skulle ta/få 
order från en överordnad, där auktoritetslinjer går uppifrån och nedåt, där 
specialisering och arbetsdelning var centralt och där centralisering var viktigt. 
Som Zygmunt Bauman konstaterade, vilket låg i linje med de problem Taylor 
avsåg lösa, genom funktionell arbetsdelning och hierarkisk ordning blir 

144. Lenin W bd i, s 158 f. 
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överblicken och kunskapen större ju högre upp i organisationen man befinner 
sig och omvänt, ju lägre ner i organisationen, eller i detta fall byråkratin, desto 
mer specialiserade var arbetsuppgifterna.147 

Lenins intima koppling till detta funktionalistiskt-maskinella organisation
stänkande förstärks ytterligare av hans hållning till och intresse för taylorismen. 
Detta intresse ökade med tiden och inställningen blev allt mer positiv. Lenin 
gick från en uteslutande negativ inställning, då taylorismen beskrevs som ett 
system som förvärrade arbetarnas situation (1913), till en mer positiv, där tay
lorismen och det socialistiska samhället kunde höja arbetsproduktiviteten utan 
att exploateringen av arbetarna ökade. 1918 hette det: 

Att lära sig arbeta är den uppgift som i hela dess omfattning måste stäl
las inför folket av sovjetmakten. Kapitalismens sista ord i detta avseende, 
Taylorsystemet, är -liksom alla kapitalismens framsteg - en förening av 
den borgerliga utsugningens raffinerade barbari och en rad storartade veten
skapliga landvinningar ifråga om analys av de mekaniska rörelserna under 
arbetet, eliminering av överflödiga och oskickliga rörelser, utarbetande av 
riktiga arbetsmetoder, införande av de bästa systemen för registrering och 
kontroll etc. Möjligheten att förverkliga socialismen kommer att bestäm
mas just av våra framgångar när det gäller att förknippa sovjetmakten 
och den sovjetiska förvaltningsorganisationen med kapitalismens senaste 
framsteg. Man måste i Ryssland organisera studium av och undervisning i 
Taylorsystemet, en systematisk och prövning och anpassning av detta sys
tem.148 

Denna inom arbetarrörelsen tämligen ovanliga hållning kan förvåna. Lennart 
Lundquist förklarar Lenins intresse och uppskattning med hans pragmatiska 
syn på kunskap, att den skulle hämtas var den än hittades.149 Lundquist har 
säkert rätt, men man skulle kunna tillägga, att det tankesystem som taylorismen 
vilade på till vissa delar redan innan 1913 användes av Lenin i hans beskrivning 
av partiet och dess uppgift. 

Vilka slutsatser kan vi då dra utifrån detta resonemang? Lenins partimodell 
tycks inte bara ha varit en skapelse av den miljö som den formulerades i, vilket 
vanligen betonats i forskningen, utan också av sin tid.150 Att utgå från den 
mekaniska metaforens principer att organisera: arbetsdelning, specialisering, 
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standardisering, centralisering och disciplin, formulerades i stora stycken i slu
tet av 1800-talet och början av 1900-talet, även om principerna även tidigare 
praktiserades. På punkt efter punkt finner vi en explicit samstämmighet mel
lan dessa principer och de, som Lenin använde i partimodellen. Också i anta
gandet, att dessa principer inte var vilka principer som helst, utan de enda på 
vilken en rationell organisation kunde byggas.151 "Parti av ny typ" var sålunda 
inte baserad på en ny typ av organisering - utan, om Harding har rätt, överflyt
tad på ett dittills nytt område och därför parti av ny typ.152 

Skulle man dessutom koppla detta tänkande till än bredare 
samhällsprocesser, till framväxten av rationaliteten och dess institutionella 
och organisatoriska uttryck och undersöka, såsom Weber och Foucault gjort, 
ett samband mellan denna rationalitets framväxt och kapitalismen, uppstår 
en intressant situation.153 I sådana fall kan man hävda att Lenin befann sig i 
Goethes dilemma, såsom beskrivet av Engels "att existera i en livssfär, som han 
måste förakta, och dock vara fjättrad vid denna sfär såsom den enda i vilken 
han kunde vara verksam".154 Eller med andra ord, även Lenin var bunden 
till sin egen tid och till de föreställningar, som dominerade då eller färgades 
och påverkades av det man sade sig bekämpa. Detta skulle i så fall ytterligare 
understryka den om än på annat sätt uppnådda slutsats, som Werner Schmidt 
drog i sin avhandling, att det som störtade samman i slutet av 1990-talet inte 
var början till en högre samhällsform än det borgerlig-kapitalistiska samhället, 

151. Se t.ex. "Theses on the Role of the Communist Party in the Proletarian 
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utan en variation på samma tema.155 I detta fall, angående de organisatoriska 
utgångspunkterna som också kom att realiseras i allt från parti, till militär och 
i produktion, tycks dock variationen ha varit ganska liten.156 Det var kanske 
inte endast efterblivenheten i det ryska samhället som kom att strukturera det 
sovjetiska samhället och partiidealet, utan lika mycket en strävan att övervinna 
denna efterblivenhet och det sätt, på vilket man valde att göra det. 

Även om detta är att hårddra, så är det ändå av intresse att konstatera, att 
de organisatoriska principerna hos Lenin överensstämmer så pass väl med de 
principer som utgör den maskinella metaforen. Bakom och till grund för den 
demokratiska centralismen och det disciplinära, centralistiska och elitistiska 
tänkandet låg sålunda ett organisatoriskt tänkande, som faktiskt var mindre 
unikt än vad man har haft anledning att tro. Lenins partiideal var präglat av 
i Webers termer effektivitet, precision, snabbhet, klarhet, regelbundenhet och 
pålitlighet genom fixerad arbetsdelning, hierarkisk övervakning och detaljerade 
regler och regleringar.157 Lenin och Komintern önskade och trodde sig kunna 
skapa ett effektivt och rationellt parti, ett parti rustat och redo för krig. 

Avantgardeprincipen som Klaus Mallmann benämner denna modell 
var, om den fick arbeta fullständigt ostört, en människomaskin präglad av 
centralisering, kontroll och disciplin.158 

Detta låg onekligen långt ifrån de principer som bar upp den 
vänstersocialistiska modellen, med betoning på demokrati. Snarare låg den 
närmare den statssocialistiska uppfattningen där, enligt Dahlkvist, enhetlighet 
och centralisering var viktigare utgångspunkter. 

Dessa utgångspunkter fick konsekvenser som inte var problemfria. I slutet 
av sitt liv kom Lenin att starkt betona problemen med byråkratin, både i stat 
och i parti. Lennart Lundquist har påtalat, hur Lenin försökte finna ett svar på 
varför byråkratin bredde ut sig. Ibland försökte han förklara den strukturellt 
genom att diskutera dess ekonomiska rötter, ibland genom att hänvisa till 
aktörer och sabotage och ibland förklarades byråkratin med brist på kultur. 
Lundquist sammanfattar: "Lenins various attempts at explanation reflect a 
basic uncertainty as to what exactly is responsible for the present condition 
of the state apparatus."159 Att det kommunistiska samhället, partiet och 
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Komintern byråkratiserades är ingen ovanlig analys. Inte sällan läggs ansvaret 
på Stalin men man kan hävda, att byråkratin till viss del också kan förklaras 
utifrån den logik som styrde resten av Lenins organisatoriska antaganden.160 

Det man kanske i främsta hand tänker på som skulle kunna begränsa 
partibyråkratin, en demokratisk kontroll, var inte aktuell för Lenin, varken i 
samhället eller i partiet.161 I Vad Bör Göras varnade han t.ex. för att en öppnare 
organisation kunde föra in partiet på en för Lenin oönskad väg: "'Kritikerfrihet' 
betyder frihet för den opportunistiska riktningen inom socialdemokratin, 
frihet att förvandla socialdemokratin till ett demokratiskt reformparti, frihet 
att inympa borgerliga idéer och borgerliga element i socialismen."162 Vid 
de tillfällen då Lenin talade om mer demokrati tycks han mer ha uppfattat 
densamma som ett verktyg utan något större värde i sig själv.163 Istället är, om 
vi får tro Robert Michels, demokratisk kontroll något som skapar spänning 
med krav på effektivitet, och effektivitet, vill jag hävda, var ett ledord hos 
Lenin och den bas på vilken stora delar av hans organisatoriska antagande 
vilade och som i hög utsträckning levde vidare efter hans död.164 Stalin skulle 
efter Lenins död karakterisera partiets arbetsstil och framhöll två särdrag: "a) 
den ryska revolutionära hänförelsen och emedelbara kraften, samt b) den 
amerikanske 'efficiency' (energi och effektivitet). Leninismens stil består i 
att förena dessa båda särdrag i det statliga och i partiarbetet."165 Bakom den 
leninistiska partiuppfattningen låg en tilltro på den effektiva organisationen, 
den rationaliserade organisationen eller partiorganisationen som en väloljad 
maskin. 

160. Se t.ex. Claudin 1980, s 179. En del av dessa iakttagelser kan refereras till 
Trotskijs kritik av Stalin och sovjetsamhället under 20- och 30-talet. Se Ostberg, Kjell, 
Byråkrati och reformism. En studie av svenska socialdemokratins politiska och sociala 
integrering fram till första världskriget, Arkiv, Lund 1990, s 29 f. för referat av Trotskijs 
kritik av Stalin. 

161. Se Harding 1996, s 170 f., Lundquist 1982, Kap. 8. Man kan också, utifrån 
Weber, tänka sig att en karismatisk ledare kan gå förbi eller omkring en partibyråkrati, 
åtminstone för en kortare tid (se Bendix, Reinhard, Max Weber. An Intellectual Portrait, 
Heinemann, London, Melbourne, Toronto i960, s 440.). 

162. Lenin W bd 1, s 89. 
163. Lundquist 1982, s 294. 
164. För Michels, se The Fontana Dictionary of Modern Thought, s 604. 
165. Stalin, J. Lenin och leninismen. (2:a uppl), Frams förlag Stockholm 1925, s 102. 



Sammanfattning 

Leninismens, och i första hand Lenins organisatoriska utgångspunkter, var 
inte fullt så unika som forskningen vid vissa tillfällen understrukit. Som jag 
ser det var de inte bara präglade av förhållanden i Ryssland utan också, till 
synes paradoxalt, till strömningar i den kapitalism han avsåg att bekämpa och 
i tanken att utvinna mer kraft ur mindre enheter. Men de applicerades på ett 
nytt område: politiken. En i hög grad rationaliserad organisationsuppfattning. 
Detta innebär inte att de ryska förhållandena skulle vara utan betydelse för 
den organisatoriska utformningen utan snarare, att den i forskningen utpekade 
orsaken till denna utformning kan kompletteras. 

Samtidigt var denna uppfattning tydligt skild från den vänstersocialistiska. 
Hos vänstersocialisterna var partiet startpunkten för befrielsen, medan det för 
Lenin snarare var verktyget för denna befrielse. Den aktiva delen i samhällsom
vandlingen var just snarare partiet hos Lenin än det folk vänstersocialisterna 
talade om. Men det fanns inslag i de leninistiska utgångspunkterna som inte 
var främmande för de vänstersocialister, som kom från det socialdemokratiska 
partiet. Snarare uttryckte Lenin i renaste form just den "statssocialism" som 
de vänstersocialistiska förespråkarna vänt sig emot inom socialdemokratin; ett 
enhetligt, centraliserat och handlingskraftigt parti som dominerade sin bas och 
omgivning, ett effektivt - eller effektiviserat - verktyg för att tillföra arbetarna 
klassmedvetenhet "utifrån" (eller uppifrån) och för att ta makten över staten. 

Lenin applicerade sålunda den moderna arméns och industrikapitalismens 
logik, som inte minst Max Weber observerade, på ett nytt område: det politiska 
partiet. Detta innebär vidare då denna logik i högsta grad var verksam även i 
Sverige - det var ju just denna, under begreppet järnhälen, vänstersocialisterna 
uppmärksammade och reagerade på - att den bolsjeviserade partiuppfattnin
gen inte var något främmande för det svenska samhället. Logiken, och möj
ligheten, fanns också här. 

Det bolsjevikiska idealet låg onekligen en bit från det partiideal som vän
stersocialisterna 1917 eftersträvade och försökte skapa. Snarare, som sagt, var 
det den moderna industrikapitalismens logik vänstersocialisterna reagerade 
mot. Men endast fyra år efter SSV:s konstituering anslöt sig partiet till just 
denna strävan - att skapa ett enhetligt, centraliserat, handlingskraftigt och 
dominerande parti - ett målrationellt parti. 



KAPITEL 4 
Rörelse utan rörelse: SSV 1917-1918 

Inledning 

Med 173 röster mot 34 beslöt Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) 
den 25 mars 1921 att partiets program, stadgar och grundlagar skulle revideras 
i kommunistisk anda, att de medlemmar som förkastade Kommunistiska In
ternationalens riktlinjer skulle uteslutas, samt att de som röstade emot Komin-
terns uppställda riktlinjer, eller lade ned sina röster, omedelbart skulle lämna 
kongressen. Minoriteten fick lämna lokalen till tonerna av Internationalen, 
framförd av de kvarvarande delegaterna.1 Gustav Johansson uttryckte sin kän
sla av förändring som han menade karakteriserade den kongress han deltagit 
i: "Det vänstersocialistiska partiet har blivit korsfästat och det kommunistiska 
partiet har uppstått."2 

Vad kongressens majoritet beslutat var att acceptera de 21 teser, eller in
trädeskrav, som Komintern på sommaren 1920 hade antagit och som skulle 
komma att än mer permanent splittra arbetarrörelsen. Det var genom teserna 
och Kominterns stadgar som Lenins och bolsjevikernas partiideal kom att 
universialiseras och bli en förebild för de organisationer som önskade tillhöra 
Komintern.3 

1. Protokoll fört vid Sverges Socialdemokratiska Vänsterpartis ßärde kongress och Sverges 
Kommunistiska Partis första kongress i Viktoriasalen i Stockholm den 25-29 mars 1921. 
Fram, Stockholm 1921 (SSV/SKP kongressprotokoll 1921), i Sveriges Kommunistiska 
parti:s bildande 1921. Aurora dokument, Aurora Stockholm 1975 (faksimil), s 22, 37, 
40. 

2. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 180. Han representerade ungdomsförbundet 
på kongressen. 



Vad som uttrycktes i teserna var i stor utsträckning det som senare har kom
mit att karakterisera de kommunistiska partierna: deras monolitiska drag, deras 
centralisering, odemokratiska sidor och deras hårda disciplin, eller uttryckt på 
annat sätt: idealet för en revolutionär organisation anpassad för krig.4 Som jag 
visat låg SSV vid grundandet långt från denna bild. Det partiideal som partiet 
grundades i var snarare den kommunistiska modellens motsats. Samtidigt tog 
det endast fyra år från grundandet till dess en majoritet inom SSV valde att 
ansluta partiet till Komintern 21 teser. En förändring som symboliskt uttrycktes 
genom partiets namnbyte till Sveriges Kommunistiska parti. Gustav Johansson 
var sålunda formellt korrekt. Sveriges Kommunistiska Parti föddes i mars 1921 
och jämför man 1917 års parti med 1921 års fanns det uppenbara skillnader 
i program, organisation och i synen på partiet. Men själva den process som 
var skapandet av ett kommunistiskt parti varken påbörjades eller avslutades 
1921. Frågan är hur det kom sig att ett parti, som 1917 så hårt betonade det de
mokratiska inslaget, som talade om hur socialdemokrati var ett vackert namn 
och som kan karakteriseras som ett försök att skapa ett rörelseparti efter knappt 
fyra år hellre talade om centralism, om det socialdemokratiska begreppets okla
rhet och tvetydighet, om det demokratiska gycklet och och om partiet som de 
fattiga arbetarna och böndernas revolutionära kamporganisation.5 

Att teserna innebar en förändring av tänkandet kring partiorganisationer är 
otvivelaktigt. Kent Lindkvist spaltar upp inte mindre än åtta punkter där synen 
på partiet 1921, vilken Lindkvist karakteriserar som leninistisk, skilde sig från 
partisynen 1917. Någon egentlig diskussion om hur detta skifte kom till stånd 
för inte Lindkvist, mer än att det var en konsekvens av de 21 teserna.6 

3. Hobsbawm, Eric, Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet: 1914-1991, (2:a 
uppl.) Prisma, Stockholm 1999, s 89, McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy: The 
Comintern. A History of International Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press 
Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1996, s 17. 

4. Se t.ex. Claudin, Fernando, Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern 
till Kominform. Del 1, Krisen i den kommunistiska internationalen, Bokförlaget Röda 
Rummet/Förlaget Barrikaden 1980, s 175 ff., Weber, Hermann, Die Wandlung des 
deutschen Kommunismus. Die Stalinisierung der KPD in der Weimarer Republik, Band /, 
Europäische Verlag, Frankfurt am Main 1969, s 5, 8 samt Hobsbawm 1999, s 89 ff. 

5. "Till Sverges arbetare! Manifest från kommunistiska partikongressen" i SSV/SKP 
kongressprotokoll 1921, s 176-179. 

6. Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 
kommunistiska rörelsen i Sverige 1917—72, Arkiv, Lund 1982 (Lindkvist 1982a), s 132 f. De 
åtta punkterna är: partityp, social bas, organisationsprincip, ordning, organisationsform, 
fraktioner, parti/massorganisation och arbetsplikt. Se också t.ex. Lewin, Leif, Hur styrs 
facket? Om demokratin inom fackföreningsrörelsen. Rabén & Sjögren. Rono Boktryckeri 
AB, Stockholm 1973. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga Föreningen i Uppsala Nr 73. 
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond: Fackföreningsundersökningen 1, s 29. 



Men det var inte över en natt som partiet förändrades till ett bolsjevikiskt 
parti. Skapandet av ett politiskt parti, i detta fall SKP, är en process där själva 
skapelsedatumet endast är ett fruset ögonblick i ett mer utsträckt skeende.7 

För att förstå både hur och varför förändringen kom, bör förutsättningarna 
för denna förändring klargöras. Dessa låg inte i första hand i att det förelåg en 
revolutionär situation eller i Oktoberrevolutionen, eller i något bolsjevikiskt 
tvång mot det svenska partiet eller i Komintern, då processerna som omfor
made partiet startade redan innan Komintern grundats och då Komintern först 
1920 närmare diskuterade vad som skulle prägla de partier som anslöt sig.8 

Därmed inte sagt att Oktoberrevolutionen, bolsjevikerna eller Komintern var 
oviktiga. Alternativen blev tydliga och vissa organisatoriska processer förstärk
tes. Men dessa händelser eller aktörer producerade eller skapade inte förändrin
gen. Orsakerna bör snarare sökas hos partiet självt, i organisationsdynamiken 
samt i aktörernas egna föreställningar.9 Den förändring som påbörjades under 
perioden 1918-1921 tenderar att ha mindre med renodlad leninism att göra och 
mer med de betingelser som förelåg för partiet under dess första tid. Glappet 
mellan vad man önskade och hoppades och vad man faktiskt åstadkom vilket 
skapade både besvikelser och upplevd otillräcklighet, satte partiet under tryck 
samt gav upphov till formulerandet av alternativa uppfattningar av vad partiet 
skulle vara. Detta betyder inte att den politiska ideologin, eller snarare skiftet 
av ideologi, manifesterat 1919 genom anslutningen till Komintern och den nya 
taktikresolutionen, var utan betydelse. Dels aktualiserades vissa organisatoriska 
dilemman, inte minst avvägningen mellan intern demokrati och samman
hållning, dels innebar Kominternförespråkarnas seger en förstärkning av den 
omvandling av partiets inre struktur som redan var på väg. Andra värden än de 
1917 så betydelsefulla; som intern demokrati och föreställningen av partiet som 
ett socialt rum, tenderade att bli allt mindre centrala. Det var en process som i 
sin tur omvandlade partisynen, inte nödvändigtvis i bolsjevikisk riktning, men 

7. Se Rose, Richard &c Mackie, Thomas T. "Do Parties Persist or Fail? The Big 
Trade-off facing Organizations" i When Parties Fail. Emerging Alternative Organizations 
(Lawson, Kay & Merkl, Peter H. Ed.) Princeton University Press 1988, s 535. Detta 
innebär inte att skapelsedatumet är oviktigt. Inte minst symboliskt är det av central 
betydelse, se Kertzer, David I., Politics & Symbols. The Italian Communist Party and the 
fall of Communism, Yale University Press, New Haven, London 1996, s 91-100. 

8. McDermott & Agnew 1996, s 13. 
9. Panebianco, Angelo, Political Parties: organization and Power. Cambridge 

University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988, s 242 
247, Schiillerqvist, Bengt, Från kossackval till kohandel. SAP:s väg till makten (1928-33). 
Tiden, Stockholm 1992, s 29 f., för att söka orsaker i organisationsdynamiken. 



på ett sätt som underlättade övergången från den vänstersocialistiska till den 
bolsjevikiska synen. 

Den organisatoriska förändring partiet påbörjar under perioden 1918-21 
kan tolkas som de första stegen mot en institutionalisering, eller kristallisering, 
en process som eskalerade i och med anslutningen till de 21 teserna. Det före
faller som de organisatoriska förändringar som framträder under denna period 
tycks mer ha handlat om en organisatorisk överlevnadsstrategi än ideologisk 
renlärighet, något som blir än tydligare efter antagandet av Komintern organ
isatoriska teser. 

Werner Schmidt har betonat att anslutningen till Komintern, som ses 
som uttrycket för partiets omvandling, handlade om vänstersocialismens un
dergång som politiskt alternativ då de revolutionära rörelserna i Västeuropa 
misslyckats och de teoretiska grunder som skilde vänstersocialismen, både från 
andra internationalens och från bolsjevismens idéer inte länge upplevdes som 
meningsfulla. Detta var i Schmidt termer ett steg som underlättades av de 
politiskt-strategiska likheterna i bolsjevismens modell och den Andra interna
tionalens marxism.10 Jag vill komplettera denna förklaring. Det var inte enbart 
internationella händelser som kom att påverka utvecklingen. Men tillsammans 
med de nationella nederlagen och partiets organisatoriska svaghet, satte de 
partiet under ett hårt förändringstryck, mot en inte i huvudsak leninistisk rikt
ning, utan en som stod i samklang med den industrikapitalistiska logik partiet 
initiait avsåg att bekämpa. 

Hur skall man då tolka denna organisatoriska förändring? Angelo Panebi-
anco skiljer i sin studie av politiska partier mellan två ideal typiska faser i ett 
partiets utveckling. I den första, den formativa fasen, spelar ledarna i partiet 
en betydelsefull roll i det att partiets ideologiska mål fastställs, i det att partiets 
"jaktmark" - eller partiets främsta målgrupp - identifieras och att partiets or
ganisation formas efter dessa två ställningstaganden. Ideologin spelar sålunda 
en stor roll för partiets kollektiva identitet, då partiet ses som ett verktyg att 
nå dessa ideologiska mål och lojaliteten hos medlemmar och supportrar vilar 
främst på just dessa mål och mindre hos själva organisationen.11 Men efter
hand följer en stabilisering, eller institutionalisering. Organisationen förlorar 
sin karaktär av verktyg och blir mer värdefull i sig själv. Den första tidens mer 

10. Se Schmidt, Werner: Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. 
En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande. Symposion Graduale, Eslöv 1996, 
t.ex. s 12, 236 f., 238 f. 

11. Panebianco 1988, s 6-9, 53. Ett ex. på en analys som använder sig av denna 
"rationella modell", är Gröning, Lotta, Vägen till makten. SAP:s organisation och dess 
betydelse för den politiska verksamheten 1900-1933. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia 
Historica Upsaliensia 149, Uppsala 1988. 



idealistiska drag tonas ned. Partiets bevarande och överlevnad blir allt mer ett 
mål i sig.12 Därmed kan inte partiets manifesta målsättning alltid förutsättas 
vara det för partiledningen viktigaste, stabilitet och organisatorisk överlevnad 
kan vara en lika eller t.o.m. än mer betydelsefull målsättning.13 

Alla partier institutionaliseras i viss utsträckning, menar Panebianco, men 
inte alltid på samma sätt. Viss institutionalisering ger upphov till "svaga" insti
tutioner, medan annan ger "starka" institutioner. Graden av institutionalisering 
kan därmed också, åtminstone teoretiskt, mätas efter två skalor, dels grad av 
autonomi från omgivningen, dvs. i vilken utsträckning betydelsefulla resurser 
(materiella och mänskliga) kontrolleras av andra organisationer och i vilken 
utsträckning organisationen kan dominera sin omgivning och dels enhetlighet 
i relation till sido- och underorganisationer, eller dessa organisationers grad av 
autonomi. Dessa dimensioner är i sin tur relaterade till varandra, då en lägre 
grad av enhetlighet ofta implicerar en lägre grad av autonomi gentemot om
världen.14 Ju högre grad av autonomi en organisation har gentemot omvärlden 
ju mer väldefinierad är organisationens gränser. Det blir tydligare vilka organi
sationer som verkligen faller under partiets inflytande. Ett, i Schiillerqvists 
termer, hårt parti har både tydliga gränser och hög självständighet gentemot 
omvärlden och lämnar liten autonomi åt interna undergrupper. Ett löst or
ganiserat parti löper större risk att förändras om och när det utsätts för inre 
motsättningar och yttre tryck, fortsätter Schiillerqvist, då där finns etablerade 
fraktioner redo att föra fram alternativ. Hårt organiserade partier är mer mot
ståndskraftiga, men inte immuna, mot förändring då ledningen har andra 
kontrollmöjligheter än i det löst organiserade partiet.15 

Vilka kan då dessa förutsättningar för förändring sägas vara, det yttre tryck 
och inre motsättningar Schiillerqvist talar om? Bengt Schiillerqvist har, utifrån 
Angelo Panebiancos organisationssociologiska forskning, sökt ringa in vilka 
moment som bör fokuseras vad gäller studier av förändring i politiska partier: 
a) yttre utmaningar, b) inre förutsättningar, c) förändring av den dominerande 
alliansens sammansättning och d) förändring av organisationsstrukturen.16 Av 
dessa fokuseras här främst de två första. De övriga kan kanske ses som mer ett 
mått på själva förändringen och dessa återkommer jag till. 

Som yttre utmaningarna utpekar Schiillerqvist ett minskat stöd från om
världen, t.ex. vid val, som den vanligaste formen. Detta behöver inte i sig in

12. Schiillerqvist 1992, s 28. 
13.Panebianco 1988, s 7-9, 53 f., Schiillerqvist 1992, s 27 f. 
14. Panebianco 1988, s 55 ff. 
15. Panebianco 1988, s 55 ff., Schiillerqvist 1992, s 28 ff. 
16. Schiillerqvist 1992, s 29 f. 



nebära en förändring, men sannolikheten ökar, främst om partiet dessutom är, 
med Schüllerqvists termer, löst organiserat. Med löst organiserat avser han par
tier som är i högre grad beroende av krafter i sin omvärld, styrs av identifierbara 
fraktioner, har decentraliserad maktstruktur och inte har fullt enhetliga relati
oner till sina underorganisationer.1 Jag vill något modifiera hans utgångspunk
ter, främst vad gäller de yttre utmaningarna. Jag hoppas följande avsnitt skall 
visa att inte bara ett faktiskt minskat stöd behöver utgöra eller uppfattas som 
en yttre utmaning, utan att högt ställda förväntningar som inte riktigt uppfylls 
också kan utgöra en yttre utmaning. Denna utmaning skapade, vill jag hävda, 
en betydelsefull betingelse för det vänstersocialistiska partiets förändring. 

Inre förutsättningar är i första hand eventuell förekomst av konkurrerande 
grupperingar inom organisationen. Schiillerqvist menar vidare artförändringar 
av den dominerande alliansens sammansättning ofta är ett resultat av en makt
kamp mellan olika allianser där partiledningen reorganiseras och nya grupper 
tar plats i ledningen. Förändringar av organisationsstrukturen, slutligen, är 
förändringar av "spelreglerna", där en ny dominerande koalition säkrar sin 
ställning genom nya "spelregler". Partiets målsättning, eller strategi för att nå 
en gammal målsättning, kan också förändras, där den nya koalitionen kan stå 
för något nytt.18 

För att undersöka om denna utveckling var något som präglade SSV krävs 
initiait en diskussion om hur partiet från 1917 bör karakteriseras utifrån dessa 
organisationsteoretiska termer. I vilken utsträckning och på vilket sätt var par
tiet institutionaliserat? Därefter krävs en diskussion om det fanns några spår av 
just inre motsättningar och yttre tryck och slutligen en diskussion och analys av 
vilka de omedelbara konsekvenserna blev av detta tryck och hur partiet förän
drades, vilken förs både i avslutningen av detta kapitel samt i de två följande 
(kapitel 5 och 7). 

Grad av institutionalisering: 
Åter till 1917 och det nya partiet 

Uppvisade SSV 1917 Panebiancos tecken på ett parti i sin formativa fas? 
Att det fanns ett intimt samband mellan organisationens form och den 
vänstersocialistiska målsättningen, så som de uttrycktes i stadgar, demokratiska 

17. Schiillerqvist 1992, s 28, 30. 
18. Schiillerqvist 1992, s 29 f. 



grundlagar och program, vid den konstituerande kongressen 1917, 
argumenterade jag för i kapitel 2. 

Det vänstersocialistiska sambandet mellan andlig frihet och demokrati som 
jag har visat präglade SSV 1917 fick direkt genomslag i synen på hur själva 
partiorganisationen skulle vara uppbyggd. Den djupa misstron mot ledare 
ledde dels till att ingen partiordförande valdes och dels till att den centrala 
partiledningen delades i flera delar: AU, representantskapet och Programuts
kottet. För att ytterligare motverka de negativa sidorna av en representativ de
mokrati infogades också de Demokratiska grundlagarna, som skulle motverka 
att en- eller fåtalsvälde utvecklades inom partiet. Vidare motiverades de årliga 
kongresserna med demokratiska argument. Vad gällde anslutningsformen, 
kollektiv eller individuell, beslöt partiet att organiseras utifrån det senare av 
främst självständighetsargument, vilka var kopplade till vänstersocialisternas 
demokratiska projekt. 

Vad gäller frågan om var lojaliteten hos medlemmarna verkligen låg, hos 
programmet eller hos organisationen, är denna i det närmaste omöjligt att 
undersöka. För att kunna avgöra var enskilda och ute i landet verksamma 
medlemmars lojalitet låg skulle det krävas en annan typ av källmaterial än det 
här använda, gärna av mer personlig prägling. Men vissa indikationer ger de 
ledande vänstersocialisternas bidrag, diskussionerna på kongressen 1917 och ge
nom insändare i Politiken och allra tydligast i diskussionen om partidisciplin. 

En av de främsta invändningar vänstersocialisterna hade gentemot socialde
mokratin gällde just var lojaliteten skulle ligga. I det manifest som bjöd in 
oppositionen till konstituerande kongress framställdes den vänstersocialistiska 
oppositionen och Ungdomsförbundets handlande som ett försvar av program
met gentemot pragmatiska modifieringar av detsamma i syfte att vinna infly
tande och makt. Också den så kallade munkorgsstadgan framställdes som den 
socialdemokratiska partiledningens försök att förhindra riksdagsledamöter att 
föra talan för socialdemokratins egna program. Med sitt ultimatum till Ung
domsförbundet sökte partistyrelsen skapa, hette det: 

en sådan "enighet", som utbytte den inre övertygelsens fria samhörighet 
mot tvångets och auktoritetslydnandes yttre, mekaniska sammanhållning. 
Därigenom nedtrampades den andliga frihetens princip, som måste vara en 
folkbefriande rörelses ankarfäste.19 

En stor del av partisprängningens legitimitet sökte vänstersocialisterna 1917 
just i att de försvarade programmet gentemot partiet. SSV:s Demokratiska 

19. "Manifest" i Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1917 (SSV 
verksamhet 1917), s 2. Kurs. i orig. 



grundlagar diskuterar hur detta, den "mekaniska sammanhållningen", skulle 
undvikas i det nya partiet. Med grundlagarna som skydd skulle partiet styra 
undan för en utveckling där en byråkratisk ledning satte sig över partiets 
principiella program och i grundlagarnas § 2 slog man fast att: 

Medlemmarnas samhörighet bygges på överensstämmelse i åskådning, 
närmare angiven i partiets allmänna grundsatser och politiska program, 
och icke på maktspråk. Deras solidaritetsplikt ligger i frivillig nitälskan för 
gemensamma sakuppgifter och obrottslig aktning för andras övertygelse.20 

Det var också för sin lojalitet med den vänstersocialistiska idén mot 
organisationen, som Lindhagen drog upp taktikdiskussionen på våren 1918, där 
han inledde med att framhålla att partiet var tvunget att föra kamp mot sig självt, 
ett förhållningssätt han inte var ensam om i debatten.21 Sammanfattningsvis 
indikerar uttalande från ledande vänstersocialister, att det mest betydelsefulla 
initiait var principerna och inte organisationen i sig, eller uttryck på annat sätt; 
åtminstone runt 1917 hade inte SSV ett värde i sig, utan endast de principer och 
målsättningar som vänstersocialisterna manifest förband sig till. 

Slutligen kan noteras, att SSV under 1917 inte hade någon omfattande kår 
av avlönad personal, utan stommen tycks till största delen ha varit oavlönat 
ideellt arbete och att därmed lojaliteten till organisationen som främsta försör
jningskälla initiait var begränsad.22 

Vad gäller partiets ursprungliga "jaktmark" eller målgrupp, dvs. vilken del 
av samhället organisationen definierar som "sin egen" och som därför också 
definierar partiet både inåt och utåt och i viss utsträckning avgör med vilka an
dra organisationer partiet konkurrerar, var ursprungligen medvetet brett defini
erat. Kongressen 1917 vände sig emot att definiera partiet som "arbetareparti", 

20. Protokoll fört vid Socialdemokratiska Vänsterns konstituerande kongress i 
Stockholm 13—16 maj içiy, Fram, Stockholm 1917 (SSV kongressprotokoll 1917), s 65. Se 
också Vennerström, Ivar, Vad vill den socialdemokratiska vänstern? Frams Förlag 1916, s 
45, Lindhagen, Carl, Vad vill det nya partiet? Folkets förlag, Stockholm 1917 (2:a uppl), 
s 14-48, citat s 17. 

21. Politiken 22/3 1918, se nedan. 
22.1 verksamhetsberättelsen för 1917 anges 2 avlönade ombudsmän, plus en "delvis" 

avlönad. Tyvärr uppges inte lönekostnaderna för partiet under 1917. (SSV verksamhet 
1917, s 18, 29f.) På kongressen 1917 valdes 2 funktionärer, en partisekreterare (Ström) och 
en kassör (Thure Widlund) som fick 4,000 resp. 1,000 kr/år (SSV kongress 1917, s 99)., 
vidare stadgades att ett arvode skulle tilldelas partiets revisorer (SSV kongressprotokoll 
1917, s 91) Endast ett partidistrikt uppger att det anställt någon, Västmanland, som 
under juni 1917 anställde en agitator. Inkomsterna till de ledande vänstersocialisterna 
tycks mer ha kommit från fördrag, artiklar och agitationsresor runt om i landet, plus 
redaktörskapet i de 10-tals tidningar som startades. 



och ledande vänstersocialister talade hellre om socialistiskt folkparti, eller 
folklig rörelse och om de undertryckta klasserna. Denna breda definition av 
partiet behöver inte i sig indikera att partiet ännu inte var institutionaliserat, 
men ett av problemen var att man ännu saknade möjligheter och medel för att 
i större utsträckning påverka, dominera eller åtminstone organisatoriskt knyta 
an och grunda partiet i denna vida omgivning. Kontrasten mellan socialde
mokratins ad hoc-organ under 1917,1917-års arbetarkommitté och SSV:s försök 
Arbetarnas Landsråd är i detta avseende slående. Vänstersocialisterna lyckades 
visserligen få med sig ungdomsförbundet, Ungsocialisterna och SAC medan 
socialdemokratin, om än inte utan vissa konflikter, hade viktiga delar av den 
fackliga landsorganisationens ledning på sin sida.23 

Partiet upprättade förbindelser också med en rad olika andra organisa
tioner av varierande politisk tillhörighet. En av dessa var Svenska Freds- och 
skiljedomsföreningen, som inbjöd partiet till en fredskongress i Uppsala på 
sommaren 1917. AU accepterade inbjudan och utsåg Vinberg att representera 
partiet (emellertid glömde man bort att meddela Vinberg själv om detta). 
Ture Nerman reserverade sig dock mot beslutet, bland annat då Svenska Freds 
tidning, enligt Nerman, hade haft en tvivelaktig hållning gentemot USA:s 
inträde i kriget.24 Nerman återkom dessutom ett par veckor senare med ett 
förslag till principiellt uttalande angående de borgerliga fredsrörelserna. Vis
serligen kunde man erkänna deras ärliga fredsvilja, hävdade han, men partiet 
som sådant skulle inte ha något samarbete med ickesocialistiska fredsrörelser. 
Förslaget hänsköts till programkommissionen.25 Frågan om detta samarbete 
togs också upp på partikongressen 1918 där dechargeutskottets stödde Ture 
Nermans reservation mot att partiet deltog i vad som beskrevs som en borgerlig 
fredskongress. Einar Ljungberg menade att partiet inte skulle ha något samröre 
med, som han uttryckte det, denna borgerliga samröra, utan istället skapa klara 
och tydliga linjer och framhöll vidare: "Vi måste stå på klasskampens grund 
och just därför få vi ej sammanblanda oss med borgarne". Vennerström och 
Spak ansåg å andra sidan att man inte principiellt kunde avslå samarbete med 
borgerliga organisationer. Spak framhöll hur han själv, liksom Ljungberg, var 
med i Godtemplarorden och där intimt samarbetade med borgerliga förbuds
vänner, medan Vennerström sade sig hellre föredra borgerliga engelska religiösa 

23. Andras, Carl Göran, Revolt eller reform. Sverige inför revolutionerna i Europa 
içiy-içi8, Carlssons, Stockholm 1998, s 96-120. 

24. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm (ARAB), Sveriges 
Socialdemokratiska Vänsterparti (i9i7~i92i)(SSV) Representantskapets och Arbets
utskottets protokoll med bilagor 1917-1921 (SSV RS resp. AU) 14/6 1917. 

25. SSV AU 28/6 1917. 



fredskämpar och deras kamp mot militarismen, framför de tyska arbetarnas 
knäfall inför densamma. Kongressen beslut blev, istället för att ta ställning till 
det principiellt rätta eller orätta i deltagandet och samröret, att uppskjuta frå
gan till följande kongress.26 

Partiets försök till kontakter utsträckte sig också till socialdemokratin. Så 
sent som i november 1918, under intryck av händelserna i Tyskland, sökte par
tiet ett brett samarbete genom att tillsammans med SAC och Ungsocialisterna 
vända sig till SAP. Det aktionsprogram som SSV föreslog som plattform för ett 
samarbete innehöll punkter om allmän och lika rösträtt, första kammarens avs
kaffande, republik, avveckling av försvaret samt socialisering av bankväsendet 
och de viktigaste industrierna. Partiet var också berett att stödja en, som det 
kallades, socialistisk regering om denna var beredd att förverkliga de socialis
tiska kraven. SAP avslog emellertid detta förslag till samarbete.27 Denna brev
växling var dock viktig av en annan orsak, vilken jag återkommer till. 

Att organisatoriskt knyta an till grupper runt partiet kom vänstersocialiste
rna längst med bland lantarbetare och småbönder. Ledande vänstersocialister 
hade sedan gammalt varit drivande inom socialdemokratin för jordfrågor, 
agrarfrågor rörande Norrland och småbrukare. Många medverkade också i den 
småbrukarvurmande och radikala tidskriften Odlaren.1* Även för lantarbetarna 
fanns sedan längre tid ett stort intresse bland senare ledande vänstersocialister. 
SSV tog också agrarfrågor på stort allvar, skrev 1917 in jordfrågan i programmet 
och tog på sig att organisera landsbygdens småfolk både politiskt, fackligt och 
ekonomiskt.29 Partiet rönte också viss framgång i detta arbete. SSV:s fokusering 
på agrarfrågor som rörde Norrland och småbrukare kan, menar idéhistorikern 
Sverker Sörlin, ha bidragit till vänstersocialisternas starka stöd där, tillsammans 
med engagemang i förbudsfrågan och nedrustning.30 Vid representantskapets 

26. Protokoll fört vid Sverges Socialdemokratiska vänsterpartis andra kongress i 
Stockholm 2-4 juni 1918, Fram, Stockholm 1918 (SSV kongressprotokoll 1918), s 47, 50 
ff. (citat s 51). 

27. SSV AU/RS 14-16/111918, samt bilaga IV. Schmidt 1996, s 185-188. 
28. Sörlin, Sverker, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna 

under det industriella genombrottet> Carlssons, Stockholm 1988, s 207, S223 f. Se också 
Stolare, Martin, Kultur och natur. Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, 
Avhandlingar från Historiska institutionen nr 34, Göteborg 2003, kap 8. 

29. SSV kongressprotokoll 1917, s 79-83, Thörnquist, Anette, Lönearbete eller 
egen jord? Den svenska lantarbetarrörelsen och jordjrågan 1908—1936. Uppsala, Acta 
Universitatis Upsaliensis 1989, s 260 ff. 

30. Sörlin 1988, s 224, se också Henningsson, Börje, "Humanism, anarkism och 
socialism. Varför splittrades det socialdemokratiska vänsterpartiet?" i Arbetarhistoria nr 
4/1996-1/1997, s 32 f., där han konstaterar, att partiet 1917 var starkast i småbrukarbygder 
i Dalarna. 



möte i september 1917 konstaterades att partiets största anslutning kom från 
vad som kallades jordfolkets sida, vilket föranledde en del talare att påminna 
om att man inte ensidigt skulle inrikta organisation och agitation åt det hållet 
utan också bearbeta industriarbetarna och framföra deras krav i riksdagen.31 

Men trots kongressens beslut att söka organisera lantarbetare, kom det initiala 
förslaget från en från partiet fristående organisation. På samma representants-
kapsmöte presenterade Fredrik Ström en skrivelse från Åboförbundets styrelse 
om organiserandet av lan t- och skogsarbetare, statare och torpare, arrendatorer 
och småbönder i ett utvidgat Åboförbund, eller på annat sätt.32 Fredrik Ström 
förespråkade att man genast kunde skrida till verket genom samarbete med 
Åboförbundet. Beslutet blev att AU, PK skulle öka samarbete med Åboför
bundet för att utarbeta riktlinjer som sedan skulle ställas till partidistrikt. Först 
därefter skulle en konferens sammankallas vid årsskiftet.33 

Den jordkommission som kongressen 1917 hade valt, utarbetade ett förslag 
som gick ut på att upprätta tre olika organisationer, vars uppgifter skulle vara 
både ekonomiska och politiska: ett småbrukar- och åboförbund, ett lantar
betareförbund och ett skogs- och flottningsarbetareförbund. För detta än
damål skulle en kongress hållas dit medlemmar från SSV, Åboförbundets och 
Odlareförbundet skulle kallas.34 Tanken tycks inte ha varit att partiet skulle 
ha ett direkt inflytande över dessa organisationer, men konferensen skulle se 
till, hette det , att ett så intimt samarbete som möjligt kom till stånd. Vidare 
var det uppenbart att jordkommissionen ansåg att partiet skulle stå för en hel 
del av de ekonomiska medlen, vilket väckte irritation i partiledningen.35 Men 

31. SSV RS 23-25/9 1917. 
32. Sveriges Åboförbund bildades den 28 april 1912 av åbor, torpare och andra 

brukare av annans jord för att tillvara ta deras intressen och lyckades medverka 
i tillsättandet av den s.k. Åbokommittén 1913-1918. Förbundet utgav tidningen 
Allmogen, som under - åtminstone en tid - redigerades av Otto Dalkvist, som 
också skrev i Politiken under namnet Kammeralist. I denna medverkade också Folke 
Palm, som var sekr. i Sveriges Demokratiska Jordbrukarförbund. Alfred Kämpe tycks, 
åtminstone 1919 varit förbundets sekreterare. {Nordisk familjebok bd 53, Nordisk 
familjeboks förlags aktiebolag, Stockholm 1922, uppslagsord 'Åboförbundet", ARAB 
SSV, representantskapets och AU:s protokoll 1918 (Am), bilagor till 1918 års protokoll, 
odat. ARAB, SSV, representantskapets och AU:s protokoll 1919 m bilagor (A2:3), bilaga 
till AU 4/8 1919.Se också Stolare 2003, s 271 n 73). 

33. SSV RS 23-25/9 1917. 
34. Protokoll fört vid sammanträde med jordkommissionen och jordkommitténs 

22/10 1917, samt bilaga 4 i SSV RS/AU 1917. Valda till JK 1917 var Carl Lindhagen, 
Ivar Vennerström, Carl Rosén, Karl Kilbom, Victor Herou, H. Sten, H. Pettersson 
med E. Segerholm, C.O. Johansson, J. Lif, C.N. Carleson samt Edvin Johansson som 
suppleanter. (Se SSV kongressprotokoll 1917, s 83.) 

35. SSV AU 24/10 1917, SSV AU 15/111917. 



det var inte endast den ekonomiska delen av beslutet som irriterade delar av 
partiledningen. Sven Larsson anmärkte att hela beslutet om organisering var 
olyckligt för partiet då det förelåg en risk att det endast blev småborgerliga för
bund som inte kunde göra socialismen någon tjänst.36 AU beslöt att lämna ett 
bidrag till kommittén för småbrukare- och småböndernas kongress, men inte 
till de partidistrikt som skulle organisera de två andra förbunden. Dessutom 
krävdes att AU - eller partiet - skulle vara med och formulera inbjudan till 
konferensen.37 

Under december 1917 bildades dock Sveriges Skogs- och flottning ar
betareförbund, en av de organisationer som ett av partidistrikten anmodats 
organisera, med omkring 500 medlemmar.38 I februari 1918 bildades Sverges 
Demokratiska Jordbrukareförbund, en politisk, facklig och ekonomisk organi
sation för bönder, småbrukare, torpare, jordbruksarbetare, åbor och arrenda-
torer, med representanter och medlemmar från partiet, Åbo- och Odlarförbun-
den.39 Något senare, 1919, bildades Smålands Lantarbetareförbund och 1920 
Mellersta Sverges Skog- och Lantarbetareförbund. Anette Thörnquist hävdar 
att dessa organisationer, tillsammans med Sveriges Åboförbund, bildade en rad 
utposter för agitation runt om i Sverige för partiet. Samtidigt stod förbunden 
formellt utanför partiet och var självständiga.40 

Ambitionen att vara det folkliga rörelsepartiet, ett brett folkligt parti, tog sig 
inte organisatoriska uttryck vilket i sin tur ledde till en växande kritik inom 
partiet: att det var "oklart" och "otydligt" trots en manifest och tämligen klar 
ideologisk hållning redan 1917, något jag återkommer till. Gränsdragning både 
åt höger och vänster var något diffus. Å ena sidan samarbetade partiet med SAC 
och ungsocialister, å den andra med Svenska freds- och skiljedomsföreningen, 
småbönder och gjorde försök att samarbeta med socialdemokratin. Det fanns 
under det första året inget klart politiskt vänsteralternativ gentemot vilket SSV 
kunde definiera sig, vilket i sin tur skapade vissa politiska problem. Skulle man, 
eller skulle man inte stödja den socialdemokratiskt-liberala regeringen som 
tillträtt 1917? Frågan orsakade en omfattande diskussion inom partiledningen 
där olika principer ställdes mot varandra. Einar Ljungberg hävdade att partiet 
skulle föra kamp mot den nya regeringen, medan Carl Lindhagen hävdade att 
en god socialist kunde samarbeta med alla. Fredrik Ström önskade inte några 

36. SSVAU15/111917. 
37. SSV AU 15/111917, se också SSV AU 29/111917. 
38. SSV verksamhet 1917, s 25, Persson, Bo, Skogens skördemän. Skogs- och 

flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918—1927, Arkiv 
avhandlingsserie 37, Lund 1991, s 39. 

39. SSV verksamhet 1917 s 20 ff., se också Stolare 2003, s 298 ff. 
40. Thörnquist 1989, s 267. 



RÖRELSE UTAN RÖRELSE 
förhastade kampsignaler som endast kunde skapa motvilja mot partiet och ville 
inte heller invända principiellt mot att kliva in i regeringen, då partiet själv en 
dag kunde hamna där.41 

Partiet strävade efter en relativt bred "jaktmark" men var under den första 
tiden inte fullständigt autonomt. I de organisationer som upprättades, främst 
vad gällde bönderna, kunde förvisso enskilda vänstersocialister vara betydelse
fulla, men partiet kontrollerade inte dessa organisationer. Det finns emel
lertid ytterligare en aspekt som förstärker bilden av SSV som ett ännu inte 
institutionaliserat parti med väldefinierade gränser och utvecklad förmåga att 
dominera ens sin närmaste omgivning. Det gäller relationen till ungdomsför
bundet och frågan om förbundets ställning gentemot partiet. 

Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund 

Henrik Berggren beskriver Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund 
(SDUF) som ett oönskat barn inom arbetarrörelsen som från början 
saknade ett självklart verksamhetsområde. Förbundet hade bildats 1903 då en 
Malmöklubb bröt sig ur Svenska socialistiska ungdomsförbundet i reaktion 
mot dess bristande partilojalitet och försvarsnihilism. Snart blev det nya 
ungdomsförbundet dock ett antimilitaristiskt centrum, och efter storstrejken 
1909 drog oppositionen mot SAP igång igen. SAP:s ledning förhöll sig relativt 
avvaktande till ungdomsförbundet. Förbundet fick inget ekonomiskt stöd 
och omsvängningen i frågan om militarismen underströk, menar Berggren, 
partiets syn på ungdomen som oberäknelig. Det dröjde innan förbundet ens 
erkändes.42 Relationen till SAP var dock snart åter ansträngd. Förbundet beslöt 
att ändra i den av partikongressen antagna så kallade enighetsresolutionen. 
Istället för att förklara att förbundet stod redo att främja partiets verksamhet i 
full överensstämmelse med partiets och dess underavdelningars beslut, infördes 
istället "i full överensstämmelse med partiets program och socialismens 
principer".43 Beslutet togs, hävdade förbundets centralstyrelse, för att bevara 

41. SSV RS 23-25/9 1917, SSV AU 24/10 1917. 
42. Berggren, Henrik, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 

Tidens förlag, Stockholm 1995, s 86-107. Jag är dock anledd påstå att då han anger 1912 
avser han troligen 1911, då en resolution antogs av både parti och ungdomsförbund där 
bland annat uttalades att de två skulle sträva efter ett så intimt praktiskt samarbete som 
möjligt. (Stålberg, Helge, "Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti" i Statsvetenskaplig 
Tidskrift 1936, s 39 f.). 

43. Citerat i Stålberg 1936, s 46. 



förbundets rörelsefrihet som hotades av partiets förslag.44 Då förbundet under 
1916 anordnade den fredskongress, som partistyrelsens majoritet motsatt sig, 
ställde SAP:s partistyrelse ett ultimatum inför partikongressen 1917 med krav 
på att förbundet godkände den ursprungliga skrivningen av resolutionen. 
Förbundet röstade och avslog partistyrelsens ultimatum vilket meddelades den 
samlade socialdemokratiska partikongressen, som dock stödde partistyrelsen. 
Förbundet befann sig därmed utanför partiet.45 

SDUF har setts som centralt i bildandet av SSV, inte minst som en or
ganiserad plattform för oppositionen mot den socialdemokratiska partiled
ningen.46 Många av SDUF:s ledande medlemmar kom också att hamna på 
framträdande positioner inom SSV: Fabian Månsson, Zeth Höglund, Karl 
Kilbom, Ture Nerman och Fredrik Ström och som noterats var en hel del av 
de organisationer som företräddes på den konstituerande kongressen klubbar 
från ungdomsförbundet. Därför kan det vara naturligt att anta, att det nya 
partiet och Ungdomsförbundet genast upprättade ett intimt samarbete. Men 
riktigt gick så lätt gick det inte, då man från förbundet sida åter hävdade sin 
autonomi. 

SSV:s konstituerande kongress hölls före SDUF:s sjätte kongress 1917 och 
på partikongressen var det Zeth Höglund som inledde för arbetsutskottet i 
frågan om det nya partiet och ungdomsrörelsen. Vi är väl överens om, inledde 
han, att det nya partiet skall inta en annan ståndpunkt till ungdomsrörelsen än 
vad det gamla gjorde. Därför, föreslog han, skulle partiet anta den av SDUF 
förändrade versionen av enighetsresolutionen, med vissa förändringar. 

Vad innehöll då partiets förslag? Det innehöll den skrivning som ungdoms
förbundet hade skrivit in i resolutionen om att främja partiet i full överens
stämmelse med program och socialismen principer. Förslaget sa vidare, att en 
ungdomsrörelse var nödvändig för att uppfostra ungdomen i socialismen anda 
och i klasskampen, men att det skulle ske i samförstånd med det socialistiska 
partiet och fackföreningsrörelsen. Ungdomsförbundet skulle därför ta råd och 
hjälp med att inrätta sin verksamhet i samförstånd med parti och fackförenings

44. Se Berättelse över Socialdemokratiska Ungdomsförbundets verksamhet 1916, 
Stockholm, Tryckeri A.-B. Fram 1917, s 24. 

45. Stålberg 1936, s 49-55. 
46. Se t.ex. Olofsson, Gunnar, "Sprängningen av Sveriges Socialdemokratiska 

Arbetareparti 1917" i Från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/ 
Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976, Björlin, Lars, "Vänstersocialistiska riksdagsgruppen" 
i Meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 24-25/1982/1983, s 12 f. Så 
också i egen historieskrivning (se Zennström, Per-Olov, Klasskampen 1917-1939. En 
kommunistisk krönika, Arbetarkultur, Stockholm 1977, s 24 ff.) och av socialdemokratin 
(Se Gröning 1988, s 150 ff., samt 155). 



rörelse, utan att detta skulle innebära att förbundets självständighet hindrades. 
Resolutionen innehöll också uppmaning till praktisk samarbete på lokal nivå, 
en förklaring från partiet att lämna moraliskt och i mån av möjligheter ekono
miskt stöd till förbundet. Därtill skulle förbundet i sina stadgar skulle skriva in 
att de av dess medlemmar som fyllt 21 år och som inte tillhörde partiet genom 
annan organisation, borde genom klubben tillhöra partiet. Slutligen föreslog 
Höglund, att om resolutionen godkändes av förbundet, skulle förbundet och 
partiet utbyta styrelseledamöter, så att en representant från ungdomsförbun
dets centralstyrelse fick plats i partiets arbetsutskott och tvärt om.47 

Höglund underströk alltså, att resolutionen skulle markera ett nytt förhål
lande mellan parti och ungdomsförbund, förbundets självständighet betonades 
och partiet accepterade förbundets skrivning av solidaritet med program och 
principer och inte med partiets beslut. Samtidigt är det svårt att tolka reso
lutionen på annat sätt än att partiet försökte ta vid där SAP lämnat, knyta 
förbundet till partiet och reglera och automatisera en för partiet central resurs, 
nämligen medlemmarna. Resolutionen speglade något som tycktes självklart 
för partiföreträdarna: att förbundet skulle inordnas i den vänstersocialistiska 
rörelsen och göras till en sido- eller t.o.m. underorganisation. 

Det var också så det tolkades av vissa på kongressen. Helge Åkerberg, 
som satt i Stockholms ungdomsklubbs arbetsutskott, hoppades att ungdoms
föreningens kongress inte skulle anta resolutionens alla punkter. I första hand 
invände han mot anslutningen till partiet genom klubbarna och den ömsesidiga 
representationen mellan parti och förbund. Ernst Åström instämde i Åkerbergs 
dubier och menade att det var viktigt med ett självständigt ungdomsförbund 
som i framtiden skulle kunna vara med att bilda ett nytt parti till vänster om 
det skulle visa sig nödvändigt. Dessa inlägg förvånade Höglund, som nu ty
dligt talade som partimannen. Det hade varit mer förståeligt, hävdade han, om 
Åströms anförande hade hållits på ungdomskongressen, men bara underligt att 
varna partikongressen från att "anknyta sig intimt till ungdomsrörelsen". Mot 
Åkerberg invände Höglund att förbundet inte skulle vara en "kritikinstitu
tion". Om resolutionen inte antogs skulle man därmed ge socialdemokratin 
rätt i dess kritik mot förbundet.48 Kongressen beslöt att avbryta diskussionen, 
anta resolutionen och förslaget om utbyte av representanter. 

Ungdomsförbundet samlades till kongress dagen efter att SSV avslutat sin. 
Till denna hade det inkommit en motion som är intressant i sammanhanget. 
Tydligt var den skriven och inskickad innan SSV konstituerats för den inleddes 
med iakttagelsen att en rad av vänsterns ledande män uttalat att partikrisen 

47. SSV kongressprotokoll 1917, s 73 f. 
48. SSV kongressprotokoll 1917, s 74 f. 



skulle leda till bildandet av ett nytt parti. I samband därmed önskade motion
ärerna, vilka inbegrep Otto Grimlund, göra några anmärkningar inför detta 
som rörde förbundets integritet: 

Vi äro av den bestämda uppfattningen att Ungdomsförbundet ej bör bli 
stommen till detta nya parti, att klubbarna ej böra ombildas till partiavdel
ningar. Ungdomsförbundet bör vara ett ungdomsförbund. Ett eventuellt 
nytt parti måste organisatoriskt byggas upp från grunden, självständigt och 
helt skilt från ungdomsförbundet.49 

Det fanns sålunda bland vissa klubbister redan innan bildandet av SSV en 
viss rädsla för att ett nytt parti skulle komma att urholka förbundets resurser, 
identitet och autonomi. 

Då det nya partiet väl var bildat, föreslogs dock att man skulle lämna mo
tionen utan åtgärd och istället behandla förbundets ställning till detta nya par
ti. Förslaget godkändes och åter var det Zeth Höglund som fick argumentera 
för partiresolutionen. Han framhöll, att vad SSV hade godkänt, var den samma 
resolution som förbundet godkänt 1914. Det gällde både punkten om att för
bundet skulle arbeta i enlighet med program och principer och en förändring i 
skrivningen om att medlemmar över 21 år genom klubben bör, och inte skall, 
tillhöra partiet. Vad som skulle åstadkommas, avslutade Höglund, var ett in
timt samarbete mellan förbund och parti utan att förbundets självständighet 
hotades. Men det var just förbundets självständighet som ett flertal debattörer 
upplevde hotad genom partiets resolution, en ståndpunkt som uttrycktes i ett 
antal olika argument. 

Den främsta invändningen mot resolutionen gällde punkten om att med
lemmar över 21 borde tillhöra partiet genom klubben, vilket av ett flertal 
talare uppfattades som tvångsanslutning. Det kan synas paradoxalt att SSV 
accepterade en skrivning som inbjöd till en anslutningsform som hade drag 
av kollektivitet, samtidigt som man på partikongressen beslutat att partiet 
skulle grundas på den individuella anslutningen.50 Men paradoxen måste tol
kas som en skillnad i partiets förhållningssätt gentemot fackföreningsrörelsen 
och gentemot ungdomsförbundet. Att partiet accepterade en intim koppling 
mellan klubb och parti, men inte mellan parti och fackföreningen, antyder 
att ungdomsförbundet på ett helt annat sätt än facket upplevdes som partiets 
domän eller område och det närmast var självklart att förbundet skulle ingå i 
den vänstersocialistiska rörelsen. 

49. Protokoll fört vid Socialdemokratiska ungdomsförbundets sjätte ordinarie kongress 
i Stockholm 17-19 maj ipi7 (SDUF kongressprotokoll 1917) Stockholm, Tryckeri-
Aktiebolaget Fram 1917, motion nr 29, s 23. 

50. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 41-46. 



Men för förbundsmedlemmarna var inte alls detta lika självklart. Richard 
Karlsson vände sig emot tvångsanslutningen därför att han trodde att detta 
skulle leda till bildandet av ett nytt ungdomsförbund. Ett flertal andra inlägg 
pekade i samma riktning. En automatisk koppling till det vänstersocialistiska 
partiet skulle undergrävda förbundets självständighet och försöken att samla 
ungdomen. Anslöts förbundet till ett visst parti skulle det också stöta bort ett 
flertal medlemmar, inte minst de som fortfarande sympatiserade med SAP.51 

Detta fick dock andra talare att reagera. Carl Ståhlberg fann det överras
kande, att när nu förbundet, som sedan länge hade arbetat för att radikalisera, 
föryngra och vinna inflytande i det gamla partiet äntligen hade fått ett nytt 
parti som förbundet både kunde sympatisera och samarbeta med, så vägrade 
förbundet att understödja detta. Andra talare underkände strävan efter enighet 
till varje pris och Höglund vände sig bestämt mot att försöka hålla kvar med
lemmar som sympatiserade med SAP.52 

Men även om delar av argumentationen från det tydligaste motståndet 
underkändes i debatten, var det få som såg något positivt med en kollektiv 
anslutning genom klubben. Elis Eriksson menade att nu äntligen hade ett parti 
fötts som stod förbundet nära och företrädde dess åsikter, och att man skulle 
arbeta för att förbundets medlemmar av övertygelse och intresse skulle gå in i 
det nya partiet och inte tvingas in. Oskar Ohman framhöll att förbundet måste 
kunna säga till sina motståndare "att medlemmar frivilligt ansluta sig till det 
nya partiet och att vår rörelses självständighet respekteras." Helge Åkerberg 
trodde att ungdomen i sig självt var radikal och skulle ansluta sig frivilligt, 
utan något tvång och att klubbarna arbetade för att göra medlemmarna till 
övertygade vänstersocialister.53 

Det fanns röster för förslaget, t.ex. E. Malmsjö som menade att eftersom 
man skulle agitera för vänstersocialister i det kommande valet, skulle man 
också organisatoriskt tillhöra detta parti.54 Men förespråkarna var i minoritet. 
Förslaget om anslutning genom klubbarna röstades ned med 103 mot 73 röster. 
Emellertid föll också ett förslag från Ernst Åström att resolutionen endast 
skulle uttrycka att de av förbundets medlemmar som fyllt 21 år och som sym
patiserade med SSV:s program borde ansluta sig till partiet, och den skrivning 
som antogs slog fast att medlem över 21 år bör tillhöra SSV.55 

51. Se inlägg av E. Lindvall, J. Karlsson, R. Karlsson, V. Nilsson, O Öhman (SDUF 
kongressprotokoll 1917, s 26 f.) 

52. Se C. Ståhlberg, E. Eriksson,, H. Åkerberg,, E Ahlin (SDUF kongressprotokoll 
1917, s 27 ff.). 

53. SDUF kongressprotokoll 1917, s 27 f. 
54. SDUF kongressprotokoll 1917, s 28 se också Herman Johansson. 
55. SDUF kongressprotokoll 1917, s 24, 34. 



Omedelbart efter denna omröstning hölls en kort debatt om förslaget med 
ömsesidig representation mellan parti och ungdomsförbund, ett förslag som 
avslogs utan votering.56 

Zeth Höglund menade att det förslag som nu antagits vad gällde anslutnin
gen till SSV inte i någon större utsträckning skilde sig från det ursprungliga 
förslaget och att förbundet därför inte ställde sig i någon särställning till par
tiet.5 Det ligger en del i hans resonemang, inte minst sedan möjligheten för en 
klubb att kollektivt ansluta sig till SSV senare på kongressen kom att skrivas in 
i stadgarna, dock med reservationsrätt.58 Men samtidigt fanns det betydande 
principiella skillnader. Både i debatten och i det antagna förslaget fanns tydligt 
ambitionen att värna om åtminstone delar av förbundets autonomi gentemot 
partiet. Redan partiets resolution lämnade ett visst utrymme åt förbundet ge
nom att inte tvinga förbundsmedlemmar över 21 år att tillhöra partiet, även om 
uppmaningen "bör tillhöra" kom att ingå, samt genom inte kräva lojalitet gen
temot partiet som sådant utan mot programmet. Samtidigt fanns uppenbarli
gen ambitionen hos partiet att knyta intima band med förbundet, inte minst 
genom förslagen om anslutning genom klubbarna och utbyte av representanter 
i respektive styrelse. Bägge dessa punkter avslogs på ungdomsförbundets kon
gress med förbundets självständighet som tungt vägande argument. 

Varför betonade då förbundet sin självständighet, trots att det fanns så 
starka personband mellan förbund och parti och trots att, som påtalades i 
diskussionen, det äntligen fanns ett parti som stod politiskt nära förbundet? 
Troligen var det en kombination av flera faktorer. Henrik Berggren talar t. ex. 
om en retorisk fälla i det att just den retorik som gjorde SDUF starkt också 
försvårade en integrering i den etablerade politisk kulturen. Själva retoriken 
byggde på ett utanförskap och innehöll en "tendens att framhäva ungdomen 
inom arbetarrörelsen som en politik elit, med rätt att sätta sig över SAP och 
fackföreningsrörelse."59 Det fanns sålunda en tradition inom förbundet att 
hävda sin självständighet. Vidare hade förbundet alldeles innan kongressen 
1917 i öppen kamp med den socialdemokratiska partiledningen tagit strid för 
just denna självständighet. Även om SSV var villigt att godkända den resolu
tion som förbundet självt hade accepterat 1914 ville inte alla inom förbundet 
genast kasta sig i armarna på ett nytt parti. Men det kan ha funnit ytterligare 
motiv för hävdandet av förbundets självständighet och det gällde de inbördes 
styrkeförhållandena. Som framskymtade i den motion som ovan refererades 

56. SDUF kongressprotokoll 1917, s 35. 
57. SDUF kongressprotokoll 1917, s 35. 
58. SDUF kongressprotokoll 1917, s 70. 
59. Berggren 1995, s 114 f., citat s 115. 



fanns en fruktan att partiet skulle svälja förbundets krafter och detta dessutom 
i en period då förbundet gick framåt och var medlemsmässigt starkare än par
tiet.60 I diskussionen på förbundets kongress framskymtade också det faktum, 
att det i större utsträckning var partiet som behövde förbundet, än tvärt om, 

vilket Ernst Åström gav uttryck för: 

Vad stöd partiet än kan ge ungdomsorganisationerna så blir nog det eko
nomiska inte stort. Tvärtom kan det hända att förbundet får bli partiets 
mjölkko.61 

Det förekom både ett politiskt och ett mer praktiskt samarbete mellan SSV 
och Ungdomsförbundet. I många av de manifest partiet undertecknade 
återfanns även Ungdomsförbundet.62 Förbundet bjöds inte sällan till viktigare 
överläggningar i partiets ledning, till kongresserna men också till andra 
diskussioner.63 Partiet kunde också anmoda förbundet att bidra med medel 
till konferenser.64 Därtill förekom det ett mer praktiskt samarbete rörande 
agitation och förlagsverksamhet.65. Men partiet tycks inte ha styrt eller 
dominerat ungdomsförbundet och partiet tvingades dessutom låna medel 
från förbundet, som vidare ekonomiskt bidrog till den vänstersocialistiska 
partipressen.66 Både de materiella och de medlemsmässiga kraftförhållandena 
vägde över till förbundets fördel. 

Utifrån Panebiancos institutionaliseringsmått var partiet 1917 inte i större 
utsträckning autonomt från den närmaste omgivningen. Ungdomsförbundet 
förfogade över en betydelsefull resurs i medlemsomslutningen som partiet 
uppenbarligen var intresserad att ta del av som stöd och hjälp i det politiska 
arbetet, men sannolikt också för de ekonomiska intäkter medlemmarna kunde 
inbringa. Men partiets försök att genom kollektiv anslutning av medlemmar ta 
del av denna resurs lyckades inte. Förbundet sökte värna sin autonomi, vilket 
underströks av att partiets förslag om utbyte av representanter också avslogs. 

60. Se kapitel 5. 
61. SDUF kongress 1917, s 29. 
62. Se t.ex. "Till Stockholms arbetare" i SSV verksamhetsberättelse för 1917, s 9. 
63. Se t.ex. SSV kongressprotokoll 1918, s 14, Protokoll vid gemensamt sammanträde 

10/10 1918 (SSV RS/AU 1918), RS 17-19/11919. 
64. Se t.ex. SSV AU 24/5 1917. 
65. SSV AU bilagor dat 14/6 1917, [odat] 1917. SSV verksamhetsberättelse för 1917, 

s 29, Under 1917 slogs Frams förlag samman med det av SSV upprättade Folkets förlag 
och partiet köpte halva aktiestocken och höll, liksom förbundet 2 ledamöter i styrelsen. 
(Vidare fanns en förlagschef i styrelsen) (Berättelse över SDUFs verksamhet år 191 y, 
Stockholm, Tryckeri A.-B. Fram 1918, s 9. Se också Berättelse över Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundets verksamhet 1918, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1919, s 9). 

66. SSV AU 9/10 1917, SSV verksamhetsberättelse 1917, s 29. 



Även om det upprättades ett samarbete mellan parti och förbund, inordnades 
inte förbundet som en underorganisation till partiet och partiet kunde inte 
heller kontrollera eller omvandla förbundet. I SSV:s verksamhetsberättelse 
underströks också att samarbetet mellan de två organisationerna borde ut
vecklas utan att deras självständighet rubbades.67 Detta medverkade till en viss 
otydlighet om var gränsen gick för den vänstersocialistiska rörelsen och det var 
inte självklart vilka organisationer som föll under partiets inflytande. Det är 
talande att SDUF aldrig bytte namn. Det blev aldrig ett Socialdemokratiska 
Vänsterpartiets ungdomsförbund, utan förbundet behöll sitt gamla namn ända 
till 1921. 

Sammanfattningsvis uppvisade SSV år 1917 få drag av ett institutionaliserat 
parti. Partiet präglades organisatorisk inte heller av någon större enhetlighet 
gentemot de relativt få organisationer det samarbetade med. Inte heller up
pvisade partiet någon förmåga att kunna dominera den främsta av dessa 
organisationer, ungdomsförbundet. Samarbetet med de fristående organisa
tionerna i samband med strävan efter folklighet skapade en viss politisk bredd, 
men samtidigt också otydliga politiska gränser, vilket snart bidrog till interna 
beskyllningar för politisk otydlighet. 

I sin avhandling om det socialdemokratiska partiorganisationens kvalitativa 
förändring inför krisuppgörelsen 1933, menar Bengt Schiillerqvist att yttre 
utmaningar och inre motsättningar kan leda till en kris som antingen krossar 
ett politiska parti eller som förändrar och förnyar det, inte minst om partiet är 
"löst" organiserat.68 Min fortsatta tes är att partiet, under intryck av de yttre 
utmaningarna och de växande interna motsättningarna, påbörjade sin institu-
tionalisering, vilket i sin tur försvårade hävdandet av det folkliga rörelsepartiet 
och förkortade steget till det kommunistiska partiet som baserades på en helt 
annan tradition. Vad som framträder i källmaterialet mellan åren 1917-1921 är, 
vill jag hävda, en förskjutning av värden och målsättning från de initiala och 
manifesta ideologiska till mer organisationsrelaterade, eller uttryckt på annat 
sätt, från strävan att demokratisera samhällets samtliga aspekter till bevarandet 
av partiets stabilitet och överlevnad. 

Ställdes då partiet inför några utmaningar och vilka utmaningar var det i så 
fall som mötte partiet? 

Resterande del av kapitlet bygger främst på en genomgång av partiets of
ficiella material, partiledningens källmaterial och av partiets viktigaste organ, 
Politiken. Den sistnämnda källan är betydelsefull för att spegla de debatter 
som fördes i partiet och insändarmaterialet i tidningen kan reflektera en del 

67. SSV verksamhetsberättelse 1917, s 29. 
68. Schiillerqvist 1992, s 28 ff., 88. 



RÖRELSE UTAN RÖRELSE 
stämningar bland medlemmarna. De ämnesområden som i första hand står i 
centrum gäller två mindre uppmärksammande händelser under partiets första 
år: valet till andra kammaren 1917 och reaktionerna på inbördeskriget i Finland 
våren 1918. Utifrån forskningen skulle man kunna få intryck av att allt viktigt 
för partiets förändring antingen var planlagt redan innan partiet grundades, 
skedde utanför landets gränser eller inträffade 1919. Det var ju detta år som 
partiprogrammet förändrades, som partiet anslöt till Komintern och det år 
som förhoppningen om en västlig resning dog.69 Men jag vill hävda att dessa 
händelser 1917/1918 i högsta grad var betydelsefulla, inte i det att de i sig själva 
förändrade partiet, men genom att de kom att tolkas som yttre utmaningar och 
därmed kom att utgöra betingelser för de förändringar som närmare kommer 
att undersökas i slutet av detta kapitel och i två följande (kapitel 5 och 7). 

En Genombrottets tid: 
Om vänstersocialistiska förhoppningar 

Den vänstersocialistiska förhoppningen att skapa en bred folklig rörelse som 
skulle, om än inte omedelbart, utveckla en tillräcklig kraft för att omvandla 
samhället i grunden. Partiföreträdarna såg vänstersocialismen som en 
revolutionär rörelse, där förändringen måste börja med partiet självt och dess 
medlemmar och i skapandet av förutsättningar, både i och utanför parlamentet 
för en sådan samhällsomvandling. Denna omvandling var i sin tur, enligt 
vänstersocialisterna, nödvändig för ett slut på krigen. (Kapitel 2) 

Det fanns på kongressen våren 1917 en klangfärg av optimism om möj
ligheterna att framgångsrikt sjösätta det vänstersocialistiska projektet. Hage 
uppskattade i sitt inledningsanförande att kongressens delegater representerade 
ca. 30.000 medlemmar, vilket, i så fall, skulle ha motsvarat inte mindre än ca. 
25% av det socialdemokratiska medlemsantalet vid samma tid.70 Förhoppnin

69. Se Kennerström, Bernt "Leninismens inträngande i Sverige" i Från SKP till 
VPK— en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors bokförlag, Lund 1976, s 
47, Berntson, Lennart: "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919-1929" i Från 
SKP till VPK — en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag, 
Lund 1976, s 127, Lindkvist 1982a, s 20-29, Schmidt 1996, s 23 fF. 

70. Efter siffror angivna av Yvonne Hirdman hade SAP 1917 114 450 medl. 
(Hirdman, Yvonne, Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek 
till Olof Palme, Stockholm, Tidens förlag 1988, s 127. Se också Gröning, Lotta, Vägen till 
makten. SAP: s organisation och dess betydelse forden politiska verksamheten 1900-1933, Acta 
Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia 149, Uppsala 1988, s 43). 



gen om att partiet skulle kunna komma att utveckla en väldig kraft, svävade 
genom kongressalen. En av kongressens gäster, Robert Grimm använde två 
gånger i sitt inledningstal på kongressen 1917 liknelsen av en röd ström som 
snabbt växte. 71 

Man upplevde att något betydelsefullt var på väg att hända i Europa. Det 
var i det ljuset som både den första revolutionen i Ryssland 1917 och det egna 
partiets bildande betraktades. I kongressens hälsningstelegram till de ryska 
revolutionärerna, uttrycktes en broderlig hälsning till de klassmedvetna pro
letärerna, deras arbetare- och soldatråd och deras stora betydelse för "tingens 
snabba, demokratiska och socialistiska utveckling i dessa väldiga genombrottets 
tider."72 Förhoppningen, som uttrycktes i telegrammet, var att den ryska resn
ingen nu skulle fortsätta i andra länder och utmynna i ett genombrott för en 
befrielse av kriget och kapitalismen.73 Carleson såg i demonstrationer i både 
Tyskland och i Sverige tecken på hur folkviljan bröt igenom krigsillusionerna. 
Nu reste sig folket åter och det var mot den bakgrunden söndrandet i de 
socialdemokratiska partierna skulle ses, menade han.74 Hage konstaterade i 
kongressens inledning, att bildandet av ett nytt parti var ett svar från de djupa 
folklagren av arbetare och något som stora delar av det socialdemokratiskt tän
kande folket väntat på. 5 Vänstersocialisterna tycktes upplevda de vindslag av 
en ny annalkande tid som Lindhagen talat om när han menade att tiden nu var 
rätt för en ny socialdemokratisk partibildning.76 

Men det var inte så att delegaterna på kongressen trodde att bröddemonstra
tionerna, som samtidigt präglade Sverige signalerade en omedelbar revolution, 
även om sådana förhoppningar kunde finnas.77 Inte heller fanns det en övertro 
på det egna partiets ögonblickliga politiska dominans över den massrörelse de 
såg växa fram i Sverige. I Fredrik Ströms rapport om det nationella politiska 
läget uttryckte han en viss skepsis om det nya partiets möjlighet att ta led
ningen över denna massrörelse. Detta främst beroende på, menade han, den 
gamla ledningens starka grepp. Möjligheterna för politiska reformer var dock 
större än någonsin, även om risken fanns att den "gamla" politiska- och fack
föreningsledningen skulle blåsa av striden.78 Deltagarna i den diskussion som 

71. SSV kongressprotokoll 1917, s 12. 
72. SSV kongressprotokoll 1917, s 132. 
73. SSV kongressprotokoll 1917, s 133. 
74. SSV kongressprotokoll 1917, s 15. 
75. SSV kongressprotokoll 1917, s 4. 
76. Lindhagen, Carl, Vad vill det nya partiet? Folkets förlag, Stockholm 1917 (21a 

uppl), s 3. 
77. Se Schmidt 1996, s 148 ff. 
78. SSV kongressprotokoll 1917, s 129 f. 



följde på Ströms resolutionsförslag menade sig dock finna allt för lite uppskat
tande ingredienser i Ströms tal om vad det nya partiet skulle och kunde göra.79 

Då Zeth Höglund skulle presentera redaktionsutskottets nya förslag till 
manifest var innehållet mer offensivt. Höglund menade att en allmän strejk 
vid den tidpunkt då Branting och Vennerström i riksdagen lade fram sina in
terpellationer skulle vara en kraftfull psykologisk påtryckning, men han fram
höll också att man inte bara kunde överlåta ledningen av den påtänkta mass
aktionen till högersocialdemokraterna. Alla Sveriges arbetare var tvungna att 
samlas och därför borde alla arbetareorganisationer, inklusive vänstersociali
ster och syndikalister, vara representerade i 1917 års arbetarkommitté.80 Skulle 
landsorganisationen tveka om strejken, något Höglund förutsatte, var det 
nödvändigt att genom ett stort allmänt möte eller genom de olika arbetar
organisationerna upprätta en alternativ centralledning. Ett förslag kongressen 
godkände.81 

Alla var sålunda inte förförda av möjligheterna att omedelbart gå in och 
dominera arbetarrörelsen eller de spontana massrörelserna, men åtskilliga på 
kongressen bar uppenbarligen på förhoppningar om ett visst mått av inflytande 
och om partiets framtida möjligheter. Denna förhoppning gav Ström själv ut
tryck för då han i diskussionen om det kommande andrakammarvalet menade 
att det nya partiet hade möjlighet att nå 23 mandat, och under alla omstän
digheter gå parlamentariskt stärkt ur valet.82 

Dessa förhoppningar vilade delvis på partiets självpåtagna identitet av 
rörelseparti. Som redan diskuterats i kapitel 2, menade vänstersocialisterna 
att de stod för en annan typ av marxism än socialdemokratin, i det att de tog 
avstånd från en ödesbestämd och mekanisk syn på samhällsutvecklingen. Men 
i det perspektiv man lade på den egna rörelsen fanns inslag av ödesbestämd
het. 

Forskningen har tidigare uppmärksammat den vänstersocialistiska kop
plingen till Robert Michels sociologiska arbete om "oligarkins järnlag". Denna 
koppling skymtar fram både hos Lindhagen, Carleson och i de demokratiska 

79. SSV kongressprotokoll 1917, s 130 f. 
80. 1917-års arbetarkommitté var ett socialdemokratiskt upprättade organ som 

var tänkt att samordna SAP:s och LO:s aktioner mot dyrtiden och skapa en ledning 
över demonstrationsrörelsen (Isaksson, A., Per Albin II. Revolutionären, Stockholm, 
Wahlström dc Widstrand 1990, s 72-75, Zennström 1977, s 20-24). 

81. SSV kongressprotokoll 1917, s 150 f. 
82. SSV kongressprotokoll 1917, s 134. De socialdemokratiska riksdagsmän som 

under våren 1917 bildade en självständig vänstersocialistisk riksdagsgrupp var fram till 
valen 1917 ursprungligen 15 till antalet (14 AK/i FK) Efter SSV:s kongress anslöt även J. 
Björling. (SSV verksamhet 1917, s 11). 



grundlagarna.83 Men till skillnad från Michels tämligen pessimistiska syn på 
demokratiska organisationers utveckling fanns det hos vänstersocialisterna en 
optimistisk syn på möjligheterna att bryta järnlagen.84 Det var ju därför grun
dlagarna antogs. Men själva förutsättningen i Michels perspektiv, att organi
sationen växte och därför skapade specialister som slutligen monopoliserade 
organisationen, varken diskuterades eller ifrågasattes. Det togs för självklart att 
rörelser av folkrörelsekaraktär växte och därigenom förändrades i byråkratisk 
riktning.85 Istället infogades denna förutsättning hos vänstersocialisterna i vad 
som skulle kunna kallas en framtidsinriktad historieskrivning som skapade 
framtidsoptimism och förhoppning. 

Detta rörelseperspektiv var på intet sätt unikt för vänstersocialisterna utan 
snarare ytterligare en koppling till den tradition ur vilken de kom.86 Lite fö
renklat kan man säga att historien handlar om hur en till en början liten och 
utsatt organisation genom framgångsrik kamp eller genom de goda idéer man 
förespråkar växte upp till en bred och betydelsefull social rörelse och därigenom 
uppfyller den roll som framställs som given redan från början.87 Steget var kort 
för CN Carleson, aktiv i socialdemokratin sedan starten, att göra analogin mel
lan detta partis utveckling och förflutna och det nya partiets. Då SAP bildades, 
menade han, var vi bara en handfull män: 

En sekt har bildats, sade man, den kommer aldrig att leva i ett sådant land 
som Sverge. Nu kunna vi bedöma huruvida sådana olycksprofetior gått 
i fullbordan. Det fanns i våra idéer, i våra principer de egenskaper som 
alstrade den rörelse, vilken växte upp under 90-talet. När jag nu gör en 
jämförelse mellan det som var och det som är, har jag anledning hoppas 
vida mer nu än 1889 av det nya partiet.88 

Om SAP hade gått från intet till alltet, eller nästan ända dit, vad hindrade då 
SSV, antydde Carleson, från att ta samma steg. Inte minst då, som jag berörde 

83. SSV kongressprotokoll 1917, s 64 ff., Lindkvist 1982a, s 128 f., Östberg, Kjell, 
Byråkrati och reformism. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala 
integrering fram tillförsta världskriget, Arkiv, Lund 1990, s 30 f. 

84. Se Lindkvist 1982a, s 129. 
85. Se Demokratiska grundlagar SSV kongressprotokoll 1917 s 64, jfr Panebiancos 

kritik av organisatorisk storlek som främsta oberoende variabel i förändring (Panebianco 

1988, s 185-203). 
86. Jfr Schiillerqvist 1992, s 17. 
87. Peter Burke hävdar att sociala rörelsers egen historik, efter det att de 

institutionaliseras, ofta framställer denna process som medvetet planerad redan från 
början, och att de därmed läser in det nuvarande i det förflutna. (Burke, Peter, History 
& Social Theory, Polity Press, Cambridge 1992, s 89 f. 

88. SSV kongressprotokoll 1917, s 154. 



tidigare, SSV menade sig stå för det egentliga socialdemokratiska programmet, 
det som högersocialdemokraterna svikit. 

Men det fanns ytterligare aspekter som bättrade på självförtroendet. Vän
stersocialisterna menade sig ha kommit till rätta med de brister som fanns 
inom socialdemokratin. Klassegoismen skulle ersättas av ett, som det hette i 
kallelsen till kongressen, socialistiska folkparti.89 En konsekvens av denna bre
dare målgruppsdefinition avspeglades inte minst i det arbete partiet lade ner på 
att nå bönder och lantarbetare, inte bara i programmet, utan också organisato
riskt.90 Vidare fanns det sakfrågor där partiet upplevde sig ha ett allmänt och 
brett stöd, inte minst avrustningskravet.91 

Slutligen fanns ytterligare ett led i partiidentiteten vilket ökade förhoppnin
garna, nämligen synen på SSV som ett internationalistiskt parti i åtminstone 
två aspekter. Partiet ansåg sig ju tillhöra den enda verkliga internationalen som 
kunde ta vid där den tidigare Andra Internationalen hade misslyckats och vars 
idéer, med Grimms ord, nu växte till en bred ström. Men också i en något 
annan betydelse. SSV satte in sig självt i ett internationellt, eller snarare och 
riktigare, i ett europeiskt sammanhang och detta sammanhang präglades av, 
menade vänstersocialisterna, en påbörjad djup social förändring. Underjorden 
vaknar, som Hannes Sköld utropade i Politiken eller det internationella med
vetandets uppåtstigande linje, som Carleson talade om och menade bekräftad 
av den ryska revolutionen.92 De relativt många utländska gästerna som talade 
vid kongressen inledning förstärkte intrycket av SSV som ett parti som ingick 
i ett betydligt större sammanhang än det nationellt svenska.93 Bara månaden 
innan, i april 1917, hade den socialdemokratiska oppositionen i Tyskland 
samlats i Gotha och bildat ett nytt parti: die Unabhängige Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (USPD), ett stort parti som snabbt växte.94 Motståndet 

89. SSV verksamhet 1917, s 4. 
90. Se ovan samt Thörnquist 1989, s 260-263. 
91. Se Vennerström, Ivar, Vad vill den socialdemokratiska vänstern? Frams Förlag 1916, 

s 27, 37 där bland annat Norge framhölls som exempel på en framgångsrik arbetarrörelse 
under radikalt awäpningslinje. Jfr Höglunds beundran av den norska arbetarrörelsen, 
Politiken 31/8 1916. 

92. Politiken 29/7 1916, SSV kongressprotokoll 1917, s 15 (Carleson). Se också. 
Höglunds avslutningsord (SSV kongressprotokoll 1917, s 154). 

93. 7 st. talare, 10 närvarande gäster. (SSV kongressprotokoll 1917, s 9-15, 24.). 
94. Från ca 70 000 medlemmar till 120 000 under 1918 till närmare 900 000 

medlemmar 1920. I det tyska riksdagsvalet 1920 var USPD i paritet med det 
socialdemokratiska partiet: Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) (17,9 
% mot SPD:s 21,7 %) (Engelmann, Dieter, "Kommunistische Internationale und 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)" i Aufstieg und Zerfall 
der Komintern. Studien zur Geschichte ihrer Transformation (1919-1943), Bergmann, T. & 



mot kriget och fredsarbetet började på nytt uppfattas som framgångsrikt, efter 
världskrigets långa mörker.95 

Då Zeth Höglund 1916, året innan vänstern lämnat SAP, avslutade en ar
tikelserie i Politiken varnade han den socialdemokratiska partiledningen för 
att en klyvning av partiet denna gång inte skulle gå lika lätt som i fallet med 
Ungsocialisterna. Deras utopiskt-ideella karaktär vände dem bort från poli
tiken och gjorde den ofarlig för socialdemokratin, menade han, men så var inte 
fallet nu. Den vänstersocialistiska oppositionen var inte politiskt likgiltig, eller 
antipariamentarisk, utan skulle komma att konkurrera med socialdemokratin 
på valarenan. Dessutom varnade han partiledningen för att underskatta dess 
styrka, genom den allmänna anklang man mötte i partiet för vänstersocialis
men, men också genom dess fäste i ungdomsförbundet som å sin sida hade 
tiden som en mäktig allierad. Det är inte vi, fortsatte han, som fruktar en 
sprängning.96 Uppenbarligen fanns det gott självförtroende inför tanken på ett 
vänstersocialistiska parti. Om man bara fortsatte på den inslagna vägen skulle 
det nya partiet snart växa till ett stort träd, menade Ström medan Höglund 
framhöll sin övertygelse om att vägen kunde vara svår, men att "framtiden 
ändå är vår".97 

Det är viktigt att komma ihåg, att de vänstersocialistiska förhoppningarna 
inte bara var lösa spekulationer eller utopiskt drömmeri. Den socialde
mokratiska ledningen oroade sig under vintern 1916/17 för att oppositionen 
kunde vinna majoritet vid den kommande kongressen och drev en intensiv 
kampanj inför kongressvalen.98 Trots det nådde oppositionen, enligt egen 
utsago, 42% av rösterna till kongressen men en orättvis och oklar valordning 
medförde att de endast fick 40 delegater istället för 80.99 Vid själva spräng
ningen övergick två partidistrikt till det nya partiet med sammanlagt 3 060 
medlemmar, liksom hela det socialdemokratiska ungdomsförbundet med dess, 

Kessler, M. (Hg.), Podium Progressiv 1992, s 23. Internet: http://www.dhm.de/lemo/ 
html/weimar/innenpolitik/uspd/ [2004-03-13]). 

95. Hobsbawm 1999, s 78. 
96. Politiken 5/9 1916. Höglund fruktade ingen sprängning utom på ett område. 

Genom kollektivanslutningen skulle en partisprängning få konsekvenser för fackför
eningsrörelsen, vilket vore olyckligt, menade han. 

97. SSV kongressprotokoll 1917, s 152,154. 
98. Gröning 1988, s 150 ff. 
99. Manifest i SSV verksamhet 1917, s 2. Leif Biureborgh instämmer i dessa siffror, 

men anger inget oberoende källmaterial som stöd. (Biureborgh, Leif, "Sverige och 
det första världskriget" i Från Palm till Palme. Den svenska socialdemokratins program 
1882-1960. Kommentarer och dokument utgivna av Föreningen Socialistisk Debatt, Rabén 

& Sjögren, Stockholm 1972, s 85 f.). 



med Höglunds ord, viktiga allierade: framtiden.100 15 av den 101 man starka 
socialdemokratiska riksdagsgruppen utträdde i slutet av februari och bildade 
en vänstersocialistisk grupp och något senare tillkom ytterligare en person.101 

Den vänstersocialistiska riksdagsgruppen i andra kammaren var därmed något 
större än Bondeförbundets.102 

Det var dessutom en tid präglad av stegrad radikalisering, inte minst inom 
de fackliga organisationerna. Klas Åmark kännetecknar perioden från 1914 
fram till våren 1917 som en offensiv period. De fackliga organisationernas 
maktresurser växte snabbt, medan kraven fortfarande var begränsade, vilket 
medförde en rad framgångar vilka ytterligare stärkte offensiven.103 

Hages uppskattning av det nya partiets initiala styrka, att det representerade 
ca 30 000 personer, var en överskattning. Riktigt så många medlemmar hade 
inte partiet. Medlemssiffrorna är källkritiskt problematiska, men ledningen 
uppskattade i varje fall antalet tämligen högt, för i sin första verksamhetsberät
telse talade man om ca 20 000 medlemmar fördelade på 504 vänsterkommu
ner.104 Förutsatt att partiet verkligen följde sina stadgar rörde det sig dessutom 
om aktiva medlemmar och inte kollektivanslutna. Partipressens upplaga var 
också tämligen hög, enligt egen utsago. Inklusive ungdomsförbundets tidning 
Stormklockan, hade pressen en upplaga på 82 000 exemplar vilket kan jämföras 
med t.ex. Arbetet, som 1917 hade en upplaga på 21 200, eller Social-Demokraten 
som 1915 hade 28 000.105 

Men siffrorna var måhända mindre viktiga. Det mest betydelsefulla låg 
snarare i att vänstersocialisterna före sprängningen inte såg sig som en be
tydelselös sekteristisk opposition utan som ett betydande politiskt alternativ.106 

Förväntningarna och förhoppningarna var därför efter sprängningen relativt 
stora. Man räknade inte med att det nya partiet omedelbart skulle dominera 

100. Gröning 1988, s 158. 
101. Initiait bröt sig 14 personer av 87 i AK, liksom 1 av 14 i FK ur den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen. Senare tillkom Bjöling i AK. Den nya gruppen 
hade sålunda 15 AK-ledamöter, samt Fredrik Ström i FK. SSV verksamhet 1917 s 11. 

102. Bondeförbundet & Jordbrukarnas riksförbund hade 1917 12 st. mandat i AK 
(Statistisk årsbok för Sverige 1918, Stockholm 1918, tab. 258). 

103. Åmark, Klas, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser i byggbranschen 1914-1920, 
Arkiv förlag 1989, s 322. 

104. SSV verksamhet 1917, s 33. 
105. SSV verksamhetsberättelse 1917 s 31 f., (notera dock att många tidningar inte var 

dagliga), Internet: http://www.kb.se/nl/tidar/436.htm., http://www.kb.Se/nl/titlar/2.htm 
[2004-03-24] 

106. T.ex Politiken 27/4 1916, 5/9 1916, 7/12 1916. Inte sällan talades det om en 
konflikt mellan en "ledarklick" och partiets "djupa led". Vidare sattes striden inom 
socialdemokratin in i ett internationellt perspektiv. Se t.ex. Vennerström 1916, s 3-8. 

http://www.kb.se/nl/tidar/436.htm


och själva det vänstersocialistiska projektet innehöll en viss långsiktighet, men 
man hoppas att genombrottets tid nu var på väg, både internationellt och na
tionellt. Detta var en förhoppning som uppenbarligen hade ett visst stöd men 
som främst hämtade sin näring ur den vänstersocialistiska tolkningen av de 
internationella händelserna, ur föreställningen om det egna partiets karaktär av 
rörelseparti och partiets identitet som den egentliga, eller kanske ursprungliga, 
socialdemokratin där historien redan en gång visat sig framgångsrik (bortsett 
från de avigsidor de demokratiska grundlagarna nu skulle kurera). 

I Politiken framhölls följdriktigt ett par dagar efter kongressen socialde
mokratins missräkning och felbedömning med anledning av det nybildade 
partiet. Socialdemokratin hade underskattat arbetarklassens självständighet 
och litat för mycket på traditionens makt. Denna bubbla, menade tidningen, 
hade nu spruckit. Bakom det nya partiet stod ett 40-tusental organiserade och 
aktiva arbetare.107 Vänstersocialisterna trodde sig sålunda både ha historien och 
framtiden på sin sida då det nybildade partiet eller rörelsen klev in i den sven
ska sociala, politiska och kulturella kontexten. 

"Lyckönskningar till valsegrarna": 
Inför Andra kammarvalet 1917 

En av de första stora politiska händelse för partiet under dess jungfruliga 
år var AK-valet på hösten 1917. Som påtalades tidigare var dagsfrågor och 
politiska reformer på intet sätt oviktiga för partiet. Dessa var ett led i att skapa 
förutsättningar för ett nytt samhälle. Sålunda var också arbetet i riksdagen 
viktigt. Vad partiet vände sig emot var att begränsa arbetet till att endast 
gälla dagspolitik, eller att endast inrikta sig på det parlamentariska arbetet. 
Den utomparlamentariska massaktionen var ett nödvändigt komplement 
till den parlamentariska verksamheten, som i sig också skulle, som det hette 
i de allmänna grundsatserna, inbegripa principfrågor.108 Visserligen, menade 
Fredrik Ström på den konstituerande kongressen, var inte målet att nå så 
många riksdagsmän som möjligt, utan att använda valrörelsen för att sprida de 
vänstersocialistiska idéerna. Men omedelbart efter han hade sagt detta, framhöll 
han att det nya partiet skulle kunna gå ut ur valet betydligt stärkt och kanske 
kunna nå 23 mandat, vilket i så fall skulle innebära en ökning med 6 mandat.109 

107. Politiken 22/5 1917. 
108. Se tidigare, SSV kongressprotokoll 1917, s 30 f. 
109. SSV kongressprotokoll 1917, s 134. 



Brist på pengar och talarkrafter var visserligen kännbar, meddelade Ström AU 
under sommaren, men utsikterna syntes goda i det kommande valet.110 

Det fanns alltså vad gällde valrörelsen en viss optimism. Trots begränsade 
ekonomiska resurser satsade partiet en hel del på valrörelsen.111 Kunde man 
bara få folk till valmöten, menade Politiken några dagar före valet, skulle de 
säker sluta upp bakom vänstersocialisternas vallistor och partiets valprogram 
skulle fånga in de fattiga folkklasserna.112 

Tidningen beskrev dock också den kommande valkampanjen som en kamp 
där man stod inför svåra odds, som en prövning och ett kraftprov. Politiken 
påminde läsarna att det nya partiet mot sig hade tre gamla välorganiserade och 
fullt rustade partier. Samtidigt som partiet hade att kämpa mot dessa gällde det 
att bygga upp den egna organisationen. Vänsterpartiet stod med svärdet i ena 
handen och mursleven i den andra, menade tidningen, men med hängivenhet 
och solidaritet fanns allt att hoppas på: 

Denna entusiasm och solidaritet är emellertid storslagna och trots att vi är 
utan pängar, utan präss, utan i valstriden tränade organisationer går vårt 
parti med gott mod och gott hopp till kampen vid valurnorna.113 

Därpå följde i artikeln en översikt över ställningarna inför slaget, som det hette 
med en typisk militaristisk metafor. Detta innebar en genomgång av mandaten 
i norra Sverige; vilka som satt och vilka möjligheter vänstern hade att ta 
dessa. I Norrbotten räknade man att ta minst tre och som bäst fem mandat. I 
Västerbotten trodde man på en större framgång för vänstersocialisterna än för 
högersocialisterna och i Jämtland kunde vänstersocialisterna försvara sin plats 
och kanske ytterligare ta en.114 

Optimismen om det egna partiets möjligheter stegrades ju närmare valda
gen kom. I en uppmaning till alla klubbister och kommunmedlemmar att 
aktivt deltaga i valagitationen under parollen endast känslan av att ha gjort sin 
plikt sänker gott samvete, hävdades att alla andra partiers lögner och förtal om 
det vänstersocialistiska partiet skulle skingras om bara partiet kom i förbindelse 
med de tänkande och medvetna socialisterna.115 Norrskensflamman i Luleå 
skickade ett telegram till det stora möte i Stockholm som avslutade valkam

110. SSV AU 26/7 1917. 
111. Se t.ex. SSV AU 19/7 1917, SSV AU 26/7 1917, SSV verksamhetsberättelse 

1917, s 32. 
112. Politiken 15/9 1917. 
113.  Pol i t iken  4/8 1917. 
114.  Pol i t iken  4/8 1917. AU beslöt extra valanslag till kretsar i Jönköping, Skaraborg, 

Uppland och just Jämtland för att säkra återval. (SSV AU 14/6 1917). 
115.  Pol i t iken  15/9 1917. 



panjen för vänstersocialisterna: "Lyckönskningar till val segrarna. Sanningen är 
på marsch. Hej kamrater, nu kommer vårvindarna."116 Sven Larsson, senare 
Linderot, ville inte heller vara sämre utan utropade inte mindre än två gånger 
ett "leve för en valseger i Stockholm" på själva mötet.117 

Vissa orosmoln fanns. Under första hälften av september rapporterade 
Ström till AU att de dittills kända valresultaten i ett par valkretsar var sämre 
än beräknat och att partiet fick bereda sig på mandatförluster, men att röstsif
frorna skulle bli goda.118 På det stockholmsmöte som hölls, fanns också en viss 
oro för att Carl Lindhagen inte skulle lyckas bli invald på stockholmslistan och 
Zeth Höglund höll ett brinnande tal till försvar för Lindhagens förtjänster och 
duglighet. Medan reaktionens krafter redan hoppas på Stockholmsarbetarnas 
enfald, att i valet utbyta Lindhagen mot en högersocialist, varken fick eller 
skulle detta få ske, menade Höglund. I en annonsliknade text fastslogs till och 
med att valet den 21 september handlade om huruvida reaktionens krafter 
skulle lyckas lyfta ut den man som hela livet kämpat för folket och demokratin. 
Skulle Lindhagen utestängas, som det uttrycktes, eller ej? Svaret låg i Stockhol
ms arbetare: "Slår arbetarna vakt kring honom, skall försöket inte lyckas".119 

"Narrarnas dag": Resultat och reaktion på AK-valet 1917 

Valet blev inte den triumf vänstersocialisterna hade hoppats på och 
arbetarna slog varken vakt kring Lindhagen eller Höglund. Förutsägelsen 
om mandatfördelningen i norra Sverige visade sig stämma endast till en 
tredjedel. Partiet behöll den vänstersocialistiska representanten i Jämtland, 
men nådde bara två mandat i Norrland och lyckades inte bättre än SAP i 
Västerbotten utom i ett av de fyra valdistrikten.120 Ströms förhoppning om 
23 mandat slog inte heller in. Från de 15 riksdagsmän i AK som lämnade SAP 
och bildade en egen vänstersocialistisk grupp, fanns det efter valet endast 11 
ledamöter kvar i gruppen. Totalt nådde SSV 59 243 röster, vilket motsvarade ca 
8 % av godkända valsedlar.121 Allt var dock inte nattsvart. I tre valkretsar var 
vänstersocialisterna det största partiet, men i två av dessa gick socialdemokratin 

116. Se Politiken 20/9 1917. 
117. Politiken 20/9 1917. 
118. SSV AU 11/9 1917. 
119.  Pol i t iken  20/9 1917. 
120. Västerbottens norra valkrets 177 röster för SAP mot 1095 röster för SSV, men 

inget av partierna nådde något mandat. (Statistisk årsbok 1918, tab 258). 
121. Statistisk årsbok 1918, tab 258. 



och vänstersocialisterna under samma partibeteckning, ett samarbete som 

vänstersocialisterna menade att SAP tjänat mest på. Detta trots ett intensivt 

arbete inför valet att se till att socialdemokratin inte "monopoliserade" 

beteckningen Arbetarepartiet}22 

Det gick inte heller så bra för partiet i städerna. Inte i något av Stockholms 

stadskretsar var SSV största parti, de kom inte ens i närheten av SAP och fick 

därmed inte heller något mandat från huvudstaden. I själva verket nådde man 

inget mandat från någon av storstäderna medan socialdemokratin plockade 

inte mindre än 16 mandat från Stockholm, Göteborg och Malmö. Där SAP 

hade en relativt jämn spridning mellan vad som valstatistiken kallades lands

bygd och städer, 42 mandat från landsbygd och 44 från städer, hade SSV 10 

från landsbygden, främst i norra Sverige och endast 1 från städerna.123 Den 

relativt jämna geografiska spridningen av vänsterns riksdagsledamöter över 

landet omvandlades genom valresultatet till mer landsbygdsbetonad och nor

dlig representation.124 

Mest smärtsam tycks frånvaron av framgångar i Stockholm ha varit, inte 

minst för att två av de verkliga profilerna i partiet, Carl Lindhagen och Zeth 

Höglund, bägge fick lämna riksdagen. Reaktionen framgick med all tydlighet 

i artiklar med rubriker som Förtalets triumf, Narrarnas dag och Valen och 
samhällspsykologin. I dessa går det inte att ta miste på den besvikelse som de 

vänstersocialistiska författarna upplevde över valresultatet. Fredrik Ström, som 

skrev artikeln Förtalets triumf, menade att vad som hänt i Stockholm egent

ligen var att framstående folk- och frihetskämpar i sin kamp för nya tankar 

och andligt förtryck mötte motstånd från de med organisation, pengar och 

press, som "samvetslöst begagnar dem för att påvärka och vilseföra massan, 

för att ljuga och bedraga valmännen".125 Ström ville inte riktigt ställa upp på 

en liknelse mellan valmännen och en aphop, som enligt Ström hade använts 

av Anna Bran ting något år tidigare. De som blint följt sina ledare och i preus

sisk stil bara marscherat istället för att resonera var människor, men "olyckliga 

människor, offer för ett jättelikt bedrägeri, en välorganiserad sammansvärjning, 

marionetter i ett spel vars trådar de icke själva se."126 Därför skulle inte heller 

122. Ångermanlands södra och Norrbottens södra. I Norrbottens norra var 
det socialdemokratin och liberalerna som gick under samma partibeteckning. Se 
verksamhetsberättelse 1917, s 14 f. Om partibeteckningen se SSV AU 14/6 1917, 28/6 

1917. 
123. Statistisk årsbok 1918, tab 258. I Stockholm fick SAP 12 608 röster mot 1 619 i 

första valkretsen, och 9 321 mot 1 939 i den andra. 
124. Stålberg 1936, s 105,115. 
125. Politiken 27/9 1917. 
126. Politiken 27/9 1917. Ström talar om fru Branting och att hon uttryckte detta 



Stockholms arbetare lastas allt för hårt, de var istället oskyldiga och bara bekla

gansvärda offer och förr eller senare skulle de inse vad de förlorat och de skulle 

få lära vad det högersocialdemokratiska partiet verkligen gick för, dess front 

mot vänstern. Detta i sin tur skulle bli, avslutade Ström, en dyrköpt men häl
sosam lärdom.127 

Erik Hedéns artikel, Narrarnas dag, var inte lika förlåtande mot Stockholm

sarbetarna. Nu hade Sverige fått sin egen narrarnas dag: 

Svärges arbetere, och Stockholms främst, ha icke givit sig ro, förrän de 

också fått en narranes dag, som lär minnas i historien, minnas till deras 

eviga skam. Det var den dag, då de fällde Lindhagen och Z. Höglund /.../ 

Nå, stor sak! - de komma igen, båda två, de komma igen snart nog. Men 
Stockholms arbeteres heder lär icke komma så lätt tillbaka.128 

Det ankom på partiets ledning, när den samlades i Stockholm, att försöka 

förklara valutgången. Ström pekade på en rad brister i valarbetet: en del 

distriktsledningar hade varit för svaga, kandidaterna hade varit för svaga och 
felplacerade, det var brist både på egna tidningar och valsedlar och framför 

allt brist på pengar. En stor del av diskussion rörde frågan om huruvida 
kombinationslistor i valet hade varit en fördel eller en belastning.129 

Men helt fritt kunde inte valet tolkas. Det fanns vissa implicita premisser i 

genomgången. För det första skulle utgången inte tolkas som om det var något 

fel på partiets politik, och för det andra skulle utgången inte heller tolkas som 

ett nederlag. I själva verket, sade ett uttalande från den samlande partilednin

gen, var valet en framgång i det att man nått 10 ooo fler röster än beräknat. 

Framgången var särskilt stark norr om Dalälven, som i partiets manifest kal

lades Sveriges framtidsvidder, men också på andra håll var partiet numera en 

respektingivande minoritet som varit nära att ta betydligt fler mandat vilket 

bådade gott för framtiden. Visst hade partiet blivit ett par man kortare i riks

dagen, erkände manifestet, men i realiteten starkare för nu var mandaten helt 
egna.130 Ström gick t.o.m. så långt på det interna representantskapets möte som 

att påstå att det kanske var bra att det inte blev så många mandat "nu ha vi 

utsikter att vid kommande val gå sakta men säkert framåt."131 

i en recension, så det torde just vara Anna Branting. (se Landquist, John "Branting, 
Anna Mathilda Charlotta" i Svenskt Biografiskt Lexikon, bd 6, Albert Bonniers Förlag, 
Stockholm 1926). 

127. Politiken 27/9 1917 
128. Politiken 27/9 1917, se också Politiken 28/9 1917. 
129. SSV AU/PU/RS 23-25/9 1917. 
130. Politiken 27/9 1917 samt Manifest från Svärges socialistiska vänsterparti i 

Politiken 28/9 1917. 
131. SSV AU/PU/RS 23-25/9 1917. 



Objektivt sett var givetvis valet ingen förlust. Ursprungligen fanns ju inga 

valmän eller ledamöter valda på ett vänstersocialistiska program. Men helt 

kunde manifestet inte dölja besvikelsen över uteblivna samtida framgångar. 

Detta framgick inte minst i betoningen av att partiet nu byggt en grund för 

framtida framgångar, men också i de långa beskrivningarna och förklaringarna 

av valutgången som ingick i manifestet och senare i verksamhetsberättelsen. 

Den retoriska modell som här användes, var den samma som redan innan 

valen hade förekommit, nämligen beskrivningen av valen som en prövning, 

men med vissa tillägg. Partiledningens manifest tryckte först på att SSV bara 

tre månader efter bildandet slungats ut i en valrörelse, som beskrevs som en 

oerhörd kraftansträngning. Allt måste byggas från ingenting. Det saknades 

valorganisation, kassor och press och mot det nya partiet stod tre välrustade 

partier. Samma analys av situationen hade partiet redan före valet, men nu 

hade man också lagt till ytterligare faktorer som verkade mot partiet. För det 

första hade andra partier fångat massorna i "auktoritetsmakt", för det andra 

försvårades SSV:s arbete av ett intimt samarbete mellan liberalerna och högern 

som under valrörelsen intog en hätsk och fientlig hållning mot SSV. För det 

tredje hade de olika strecken till riksdagen, främst utskylds- , skatte- och ålder

sstrecket vållat betydande manfall och för det fjärde hade Borggårdsstyret vållat 

sådan förbittring att protesten mot detta styre i viss mån trängt undan andra, 

stora och viktiga, frågor och slutligen hade proportionalismen slagit orättvist 

hårt mot partiet.132 

Valet beskrevs sålunda av SSV, både före och efter själva valdagen, som en 

hård prövning, men det fanns en viss skillnad. Före valet fanns en underton av 

att partiet skulle gå stärkt, segrande och kanske till och med triumferande ur 

prövningen och partiet såg därför med viss tillförsikt fram mot valdagen. Efter 

själva valet förändrades detta. Fortfarande sågs valet som en prövning, men 

en prövning som avslöjat de många "onda" krafter partiet på ett eller annat 

sätt hade emot sig. Därigenom kunde valet trots allt beskrivas som en seger. I 

verksamhetsberättelsen för 1917 heter det t.ex. om valet, att: 

— om man besinnar allt detta, och särskilt beaktar högersocialisternas rent 

besinningslösa anfall och förtals trafik, så är det i sanning ett bevis på våra 
idéers segerrika inre kraft, våra måls tändande styrka, våra kamraters vilje-

fyllda kamp- och arbetslust, vårt hela unga partis rotfäste hos massan, att 

det icke i en sådan situation helt krossades av övermakten och vidrighet-
erna, utan i stort sett red stormen ut.133 

132. Manifest från Svärges socialistiska vänsterparti i Politiken lÜly 1917. 
133. SSV verksamhetsberättelse 1917, s 13. 



Partiet hade alltså gått segrande ur prövningen, eftersom det inte hade gått 

under utan istället skapat förutsättningar för att vid framtida val vinna "en 

inflytelserik ställning inom folkrepresentationen" och "gå en lysande framtid 

till mötes".134 Men de tämligen högt ställda förväntningarna inför valet 
infriades uppenbarligen inte. 

Isolerande solidaritet: Det upplevda 
sveket i samband med finska inbördeskriget 

Som tidigare diskuterades var en viktig del av vänstersocialisternas uppkomst, 

legitimitet och identitet kopplad till händelserna i främst Europa. Världskriget 

hade avgörande betydelse i det vänstersocialistiska tänkandet och bildade 

bakgrund till mycket av de resonemang om den politiska linjen och om själva 

partiet som fördes på den konstituerande kongressen. 

Det var också mot denna bakgrund det nya partiet betraktade, solidarise
rade sig med och hyllade februarirevolutionen i Ryssland. För vänstersocialiste

rna fördes där samma kamp som i Sverige. I den ryska revolutionen, menade 

därför Carleson på kongressen 1917, ligger vår egen framtids öde: 

Med den ryska arbetarklassen känna vi oss förenade i en gemensam kamp 

mot en gemensam fiende: världskapitalismen och världsmilitarismen. Med 

de ryska arbetarna äro vi besjälade av samma hopp och samma vilja, nämli

gen att resningen ur ett 3-årigt krigs tryck och tyngd, må fortsätta i de andra 

länderna och till fullständigt genombrott bringa befrielsen från såväl krigets 

fasor som kapitalismens ok.135 

Då SSV såg sig som ett internationalistiskt parti, övertygat om att en verklig 

fred endast kom genom en samhällsförändring, var solidariteten med Ryssland 

central och detta förändrades inte med oktoberrevolutionen. Bolsjevikernas 

revolution sågs till en början av många vänstersocialister som ett återupptagande 

av fredskampen. Som Werner Schmidt anmärkt knöts de vänstersocialistiska 

förhoppningarna till att de västeuropeiska, främst tyska, arbetarna nu skulle 
följa och själva resa sig mot kapitalismen och kriget.136 I den identitet partiet 

sökte upprätthålla var det till en början helt naturligt att solidarisera sig med 
bolsjevikernas revolution. 

134. SSV verksamhetsberättelse 1917, s 13. 
135. SSV kongressprotokoll 1917, s 133. 
136. Se Schmidt 1996, s 175-179. 



Men parallele med den inom partiet initiait tämligen okontroversiella 

solidariteten med Rysslands revolutionärer låg ytterligare en händelse som 

både stärkte partiets internationalistiskt-solidariska identitet och utmanade 

förväntningarna: det finska inbördeskriget. I Politikens spalter var diskussionen 

om Finland ofta integrerad i diskussionen om Ryssland efter oktoberrevolu

tionen under vintern och våren 1917/1918. Detta är knappast förvånande då 

bägge händelser av vänstersocialisterna tolkades in i samma verklighet. Bägge 

händelserna sågs antingen som startskott eller som en fortsättning på den 

påbörjade resningen mot krig och kapitalism och för fred och frihet, en kamp 

där vänstersocialisterna ansåg att de själva också ingick.137 Här skiljer jag dock 

mellan dessa diskussionsområden för det fanns i debatten om Finland och i den 

förbittring händelserna i Finland väckte hos många vänstersocialister en aspekt 

som är av särskilt intresse i förståelsen av SSV:s fortsatta utveckling, något man 

skulle kunna kalla vännernas svek. 

"Var är nu arbetarklassens vänner?" 

I Sverige erkändes Finlands självständigheten den 4 januari 1918, men 
under själva inbördeskriget hade den liberala och socialdemokratiska 

samlingsregeringen haft en återhållsam politik. I själva verket var samtliga 

riksdagspartier 1918 eniga om att Sverige inte skulle intervenera militärt i 

Finland, samtidigt som det fanns aktivistgrupper i Sverige som sökte arbeta 

för just detta. Carl Göran Andras har påtalat att interventionsfrågan, trots 

partiernas samsyn, inte var betydelselös då fruktan för en svensk intervention 

skapade en anti-aktivisk opinion inom arbetarrörelsen. Andra frågor i samband 

med det finska inbördeskriget var också i hög grad aktuella. Dessa gällde frågan 

om export av vapen, om tyska vapenleveranser skulle få passera svenskt vatten, 
samt om upprättandet av en svensk frivilligkår att hjälpa den vita sidan.138 

Meningarna var starkt delade i Sverige både vad gällde händelserna i Finland 

och Sveriges eventuella åtgärder.139 

137. Se partiets imaj manifest 1918, i SSV:s verksamhetsberättelse 1918, s 1-3. 
138. Andras 1998, s 158, 163-184. Vad gäller den sista punkten kom så småningom 

att upprättas en kår, under namnet Svenska brigaden, som emellertid aldrig uppnådde 
brigadstorlek, c:a 1 500 man, men som störst var Svenska brigaden runt 500 man 
(Andras 1998, s 163 f.). 

139. Jfr Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och içoo-talen. Svensk 
samhällsutveckling 1809-1998, (4:6 uppl.) Almqvist & Wiksell 1999, s 259 f. Carlsson, Sten, 
Svensk historia 2. Tiden efter 1718, Esselte Studium, Stockholm (1961) 1980, s 488 f. 



Det vänstersocialistiska partiet beslöt i februari att organisera en motkampanj 

mot finlandsaktivismen och införde i Politiken ett upprop till alla 
organisationer att anordna möten och demonstrationer.140 Vänstersocialisterna 

tillsatte en Finlandskommitté för att "företräda en samlad svensk socialistisk 

arbetareopinion gentemot den finska 'vita terrorn", vilken utgav flygblad, 

ordande talare till möten och samlade in pengar. Under 1918 insamlades 23 851 

kr, vilket t.ex. kan jämföras med hela den kontingent partiet fick in under 

samma period: 44.109 kr.141 

Opinionsbildningen blev framgångsrik, dels genom att Sverige aldrig of

ficiellt gav stöd åt den vita sidan och rekryteringen av frivilligkåren försvårades, 

dels genom att mötesverksamheten blev tämligen omfattande.142 Trots detta 

upplevde många ledande vänstersocialister våren 1918 som tung. Främsta 

skälet var givetvis insikten om att de vita skulle segra, men också genom det 

våldsamma förlopp inbördeskriget tog, och då inte minst den hämnd de vita 

tog på de röda efter segern, med fångläger, avrättningar, summariska rättegån

gar och landsflykt.143 

Besvikelse, upprördhet och irritation lyste igenom i partiets diskussioner 

om finska inbördeskriget som förmedlade en föreställning om övergivenhet 

och svek. Först var det högerpressen som beskylldes för en intensiv förtals- och 

lögnkampanj mot den finska revolutionen för att föra in Sverige i kriget.144 

I en resolution som antogs av ett möte i Stockholm mot finlandsaktivismen 

hette det: 

Med alla medel försöker nu kapitalet och bourgeoisien att slå ned dens

amma [arbetarklassens frihetskamp i Finland]. Med hjälp av sin press och 

på andra sätt beljuger och förtalar överklassen den för sin frihet och framtid 

kämpande arbetarklassen för att på detta sätt moraliskt mörda den. Genom 

obstruktion, sabotage, lockout och andra dylika medel försöker man eko

nomiskt krossa den. Genom att skapa svarta garden, införa vapen etc. vill 

man militärt krossa den.145 

140. SSV AU/RDg/UF 5/2 1918, se också SSV AU 13/12 1917. 
141. SSV verksamhetsberättelse 1918, s 20 f., 25. Ett visst samarbete tycks ha 

funnits i Kommittén mellan SSV och SAP fram tills SAP bröt samarbetet. (Se SSV 
verksamhetsberättelse 1918, s 21, SSV AU 22/8 1918, Berättelse över Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundets verksamhet år 1918, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1919, s 
8.) 

142. Om framgången se Andras 1998, s 175-184 om arbetarrörelsen och 
Finlandsfrågan. 

143. Se Politiken 13/7 1918, samt Spångberg, August, I tidens ström, Bok och bild, 
Stockholm 1966, s 115 f. 

144. Se t.ex. Politiken 6h 1918,19/2 1918. 



Men snart var det inte bara den borgerliga pressen som angreps utan också den 

socialdemokratiska, som beskylldes för dubbelspel och dimridåer. Dessutom 

framhölls att endast den vänstersocialistiska pressen hade stått upp för de 

förföljda. Den vänstersocialistiska pressen hade också fått rätt i att en seger 

för den vita sidan var en fara för Finlands frihet och för Sverige. Den retoriska 

prövningsmodellen kom därför ännu en gång att användas. Mot sig hade SSV 

en nationell samling, som kämpande både mot de finska revolutionärerna 

och det svenska vänstersocialistiska partiet. Ensamma fick vänstersocialisterna 

värna den försvarskamp man hävdade att den finska arbetarklassen förde.146 

Även om vänstersocialisterna inte hade räknat med att finna allierade i sin 

solidaritet med de finska arbetarna i den borgerliga pressen, kanske inte ens i 

den socialdemokratiska, upplevdes två andra gruppers göranden som särskilt 

svekfulla. Dels gällde detta den tyska arbetarklassen och socialdemokratin, dels 

de inhemska borgerliga radikalerna. 

I mars 1918 kunde Höglund rapportera, att "världens bödel" Tyskland nu 

hade ställt upp på den vita sidan i Finska inbördeskriget och han frågade sig om 

det tyska proletariatet bara lugnt skulle åse detta eller om de, liksom de revo

lutionära och oberoende tyska socialisterna, skulle reagera. Om de djupa leden 

inte reagerade mot sina makthavare, skulle detta vara: "det mest förskräckliga 

av allt, som vi upplevat under detta världskrigs ohyggliga tragedi."147 Åtta 

dagar senare menade sig det vänstersocialistiska partiet ha fått svaret och utfär

dade en skrivelse till de ryska och finska arbetarna. Där kritiserades den tyska 

imperialismen, den tyska högersocialdemokratins svek, men också den tyska 

arbetarklassen: "I eviga tider skall den tyska arbetarklassens namn brännmär

kas av sveket mot de ryska och finska arbetarerevolutionerna."148 Detta tema, 

om den svikande tyska arbetarklassen och framför allt dess högersocialistiska 

ledare, återkom under våren 1918 och fanns uttryck i Fredrik Ströms uttalande 

om ryska och finska revolutionen på SSV:s andra kongress 1918.149 

Mest utvecklad och irriterad var emellertid diskussionen i Politiken om de 

svenska borgerliga radikalernas svek. Det som utlöste diskussionen var Ellen 

Keys beslut att tillsammans med en rad framstående kulturpersonligheter 

underteckna en petition till regeringen om att tillåta vapenleveranser till den 

vita sidan under motiveringen att den sociala revolutionens mål aldrig kunde 

145. Politiken 11/2 1918. 
146. Se t.ex. Vennerströms tal i RD, Politiken 21/2 1918, 9/4 1918, SSV verksam

hetsberättelse 1917 s 28. 
147. Politiken 1/3 1918. 
148. Politiken 9/3 1918. 
149. Politiken 25/3 1918, 2/4 1918, SSV kongressprotokoll 1918, s 80. 



rättfärdiga de medel som nu användes i Finland.150 Detta utlöste en rad inlägg 

i Politiken under våren 1918 där Key stod i centrum främst som en representant 

för borgerliga intellektuella radikaler. Men för att förstå varför debatten blev så 
intensiv krävs en kortare bakgrund. 

Ellen Key var en både inom och utom Sverige känd och många gånger 

uppskattad författare och samhällsdebattör och hennes skrifter och idéer hade 

ett haft visst inflytande över arbetarrörelsen. Hon var aldrig socialist, men stod 

arbetarrörelsen nära under lång tid och var personligen bekant och vän med 

en rad framträdande socialdemokrater, såsom Kata Dalström, Anna Branting 

och Fredrik Ström, som fick hjälp av henne i samband med en resa till Paris 

1903. En som i det närmaste heroiserade Key var den unge Ture Nerman, som 

i sin självbiografi har sökt skildra sitt "uppvaknade", dvs. sin initiation in i 

både vuxenlivet och det radikalpolitiska livet runt 1903-06 under sin studietid 
i Uppsala. I denna skildring spelade Key en viktig roll. 151 Nerman var inte 

heller ensam i arbetarrörelsen om att stå nära Key. Hon var betydelsefull för 

de socialdemokratiska kvinnorna, Ossiannilsson hyllade henne i Fram, Storm
klockan firade hennes 60-års dag och socialdemokratiska ungdomsklubbar bjöd 

in henne att hålla föredrag. Ett flertal socialdemokrater, framför allt de yngre 

tycks det, uppskattade Key och uppfattade henne som sympatisör till socialis

men och arbetarrörelsen, även om de inte instämde i allt hon skrev.152 Känslan 

av svek var därför stor då hon beslöt att underteckna skrivelsen. 

Skrivelsen fick Karl Kilbom att angripa henne i ett tal, men själva diskus

sionen drogs i gång av en författarkollega till Key, nämligen Anna Lena Elg-

ström som svarade på Kilboms angrep under rubriken "Besinning!". Krönikan 

riktade sig åt både höger och vänster. Hon varnade dels för högerns aktivistiska 

Finlandspropaganda. Men även på vänsterkanten fanns personer som Elgström 

önskade besinning, och syftade på Karl Kilboms attack på Key. Denna attack, 

150. Se Spångberg 1966, s 115 samt "Key, Ellen" i Svensk Biografiskt Lexikon (SBL), 
Band 21, Stockholm 1977. 

151. Nerman, Ture, Allt var ungt. Minnen och redovisning, Kooperativa Förbundets 
Bokförlag, Stockholm 1948, s 284-323, särskilt s 296 f., 305, Ström, Fredrik, Min ung
doms strider Norstedts & Söners förlag, Stockholm 1940, s 121, se också s 135-138 för 
kontakter mellan Ström och Key. 

152. Carlsson Wetterberg, Christina, "Likhet och särart. Den tidiga arbetarrörelsens 
kvinnopolitik" i Arbetarhistoria nr 51, 3/1989, s 53 f., Höglund, Zeth, Härliga tider 1900-
ipii. Minnen i fackelsken. Tidens förlag, Stockholm 1951, s 173. Nerman uppskattade 
inte, enligt egen uppgift, Keys kvinnorörelse, utan menade, åtminstone i tidig ålder, att 
politiken skulle skötas av män, kärleken av kvinnor. Key var dock den enda kvinnan 
som kunde jämföras med en verkligt dugande man. (Nerman 1948, s 305) För Key se 
också Ambjörnsson, Ronny, "Key, Ellen" i Nationalencyklopedin (NE), bd 10, Bra 

Böcker, Höganäs 1993. 



menade hon, skadade SSV och stängde in partiet i en återvändsgränd. Alla 

Keys förtjänster, hennes sätt att bana väg för radikalism var plötsligt borta och 

ointressanta, menade hon att Kilbom implicerade. Men fortsatte hon: 

Människor som gör anspråk på att ha sanningen och rätten med sig borde 

dock se till att då de stänga in dem i partier, de icke stänga ute deras möj

ligheter att förbli sanningar, deras utvecklingsmöjligheter, kontakten med 

liv och kultur.153 

Artikeln avslutades med oro för vart SSV var på väg. Hon själv sade sig ha 

hoppats mycket på det nya partiet som en kraft att hålla socialdemokratins idéer 

friska och hålla de stora rättsidéerna vid liv mot klassmaterialism. Men nu var 

de på glid hos vänstersocialisterna, som inte protesterade då den konstituerande 

församlingen i Ryssland upplöstes, som inte reagerade på bolsjevikernas brott 

mot det nationella självbestämmandet och där hon ansåg Kilbom fanatisk.154 

Redan dagen efter hade Kilbom en artikel infört med rubriken "Valkyrian", 

som menade att Key visserligen kunde följa med en bit på vägen, men i sista 

hand ändå skulle svika - att sjunga om revolutionen men aldrig delta, som 

Kilbom uttryckte det. Och inte bara svika, utan deras borgerliga psykologi 

tvingade dem, fortsatte han, att i revolutionära tider inta en antirevolutionär 

ställning, vilket i sin tur var nödvändigt i den borgerliga klasskampen. I detta 

delade hon alla andra liberala socialfilantropers öde.155 

Erik Hedén uttryckte i en skrivelse till Sveriges författare oro över en up

prepning av 1909 där de svenska arbetarna i avgörandets tid övergavs av de för

fattare som under världskrigets mörker hade varit ljusglimten. Skulle nu, fort

satte han, vårt sista fäste i det land som hatar oss falla? Plötsligt hade Sveriges 

radikaler funnit majoritetsväldet som något heligt, avslutade han: 

Betyder verkligen numera för våra radikala kulturbärare majoriteten, en låt 

vara i än så demokratiskt vald parlamentsmajoritet, mer än det högsta vett 

och det bästa samvete? /.../ Nej, så tänker, det veta vi, ingen av er. Men då är 

heller icke frågan om rätten klar blott därmed att det ena partiet i Ryssland 

och Finland har parlamentsmajoriteten på sin sida, det andra icke. Vad som 

avgör var rätten finns blir till sist målet, idealet.156 

153. Politiken 14I2 1918. 
154. Politiken 14/2 1918, Kilboms tal refererat i Politiken 11/2 1918. "Låt oss inte bli 

imponerade av den massa fina namn, som nu låta släpa sig i den aktivistiska dypölen, 
en Ellen Key t.ex. som nu sprungit över linan och rättfärdigat den karaktäristik som 
Strindberg gett av Hanna Paj. Till dylika renegater säga Sverges arbetare farväl med lätt 
hjärta." (Politiken 11/2 1918). 

155. Politiken l'y Ii 1918. 
156. Politiken 18/2 1918. 



Erik Hedén återkom fler gånger och återupprepade, att en majoritet inte hade 
en helig rätt att döma minoriteten till svält.157 

Hos Hedén hade sålunda diskussionen som tog sin början med besvikelse 
över Keys ställningstagande vidgats till att omfatta vilka krav som kunde ställas 
på författare och radikaler samt till en diskussion om demokrati. Men Keys 
handlande glömdes inte bort av vänstersocialisterna. I riksdagen ställde Venne-
rström en interpellation till regeringen angående dess ställning till finlandsak
tivismen och i den följande debatten kritiserades Key av Vennerström för att 
i likhet med stora delar av den svenska opinionen fälla domar utan att höra 
bägge parter i målet.158 Ture Nerman hade i Politiken vad som väl får betraktas 
som en personlig uppgörelse med sin ungdoms idol. Vid varje skärpning av 
den sociala kampen blåste allt fler blad av demokratins träd, inledde han, och 
fortsatte: 

Så länge kampen går teatervackert fram på lagom avstånd, för allmänt de
mokratiska friheter är det ingen konst att vara arbetarvän, ja, revolutionär. 
Men skådespelet av den osminkade, brutala klasskampen inpå de egna 
knutarna, det blir en annan sak, då faller alla som i historien njuter enbart 
eller huvudsakligen av estetiken.159 

Visserligen var det inte bra, fortsatte han, att våldet nu vann terräng i 
arbetarmassornas själar, men vem kunde förfasa sig efter fyra års världskrig. 
Det var en plikt att i stundande våldstider söka se till att mildra kampen i de 
blodiga inre uppgörelserna, men trädet, den förråade överklassen samhälle, fick 
skylla sig självt för frukten.160 

Tematiken, att det var lätt att vara radikal och revolutionär för författare 
och intellektuella under vissa förhållanden men betydligt svårare under andra, 
framkom i ett inlägg av Harry Blomberg, som talade om dövstumma skalder. 
Ett liknande resonemang förde Kata Dalström i en artikel om den sociala revo
lutionen och de borgerliga. Det var i allvarstider agnarna sållades från vetet 
och man nådde full klarhet vad socialismen hade att vänta av de intellektuella. 
Det gick att i lugna tider ta sig an socialismens teorier, men då tiden för re
aliserande var inne drog de sig undan. Hon använde en rad exempel, men mest 
förundransvärd var menade hon Key. Hon som under flera år kämpat, om ej 
direkt i socialismens led, så vid dess sida, och som när det gällde proletariatets 
frigörelse svek.161 

157. Politiken 20/5 1918, 25/2 1918. 
158. Se Politiken 21/2 1918. 
159. Politiken 19/2 1918. 
160. Politiken 19/2 1918. 
161. Politiken 5/4 1918 (Blomberg), 13/4 1918 (Dahlström). 



RÖRELSE UTAN RÖRELSE 
Särskilt tydligt uttryckte Karl Elofsson den djupa känslan av besvikelse, 

nästan förtvivlan, i en krönika under rubriken Var äro nu arbetarklassens vän
ner? Ni, menade Elofsson och syftade på Key men också Elgström, som var 

förmer än fattiga arbetare, som fått bättre utbildning och som i böcker brunnit 

för de stora tiderna, frihetsstriderna och konflikter, hur kunde ni svika och 

överge de fattiga och förtrycka och till och med angripa andra som inte svek 

sina kamrater: 

Förstå Ni icke, att det måste bringa oss arbetare en djup smärta, att bli 

övergivna av Eder just i nödens stund? Vi har varit Eder trogna, vi har 

önskat Eder allt gott, vi har i våra kulna rum älskat Eder och trott på Eder, 

Ellen Key har jag själv varit med att hylla för en hel livsgärning - och så nu 

överger Ni oss, förråder oss, utelämnar oss.162 

Diskussionen fortsatte i en rad inlägg, polemik och svar. Men det är tydligt att 

Keys ställningstagande skapade en oerhörd besvikelse och bitterhet, som hos 
många vänstersocialister levde kvar under lång tid, vilket inte minst märks i 

memoarlitteraturen.163 Men det var lika tydligt att det inte endast handlade om 

bitterhet mot Key som person, utan att diskussionen på Politikens sidor snart 

vidgades. Det var inte bara Key som svek, utan andra författare, eller esteter hos 

Nerman, liberala filantroper eller borgare hos Dalström, eller arbetare och ledare 

i Tyskland, eller den socialdemokratiska pressen. Här, liksom vid valet 1917, 

tycks vänstersocialisterna ha förväntat ett stöd, eller åtminstone en förståelse 

för den solidaritet man uppvisade mot de röda i Finland och deras kamp. Man 

lyckades organisera en antiaktivistisk opinionsrörelse, men det var besvikelser 

över de upplevda sveken som dominerade mycket av diskussionerna. 

"Rörelsen redan kulminerat..." 
Partiets organistatoriska problem 

Valet på hösten 1917 och det bristande stödet under inbördeskriget i Finland var 

inte de enda motgångarna under partiet första år. Medlemsantalet låg tämligen 

långt från de optimistiska beräkningarna från så sent som vintern 1917/18 då 
förhoppningen var att nå 30 000 medlemmar vid 1918 års slut. I själva verket 

redovisades 21 000 medlemmar vid årsskiftet 1918/19, vilket kan jämföras med 

de redovisade siffrorna i slutet av mars 1918, 20 000. Denna relativt blygsamma 

162. Politiken 20/2 1918. 
163. Spångberg 1966, s 115, Höglund, Zeth, Minnen i fackelsken. III. Revolutionernas 

år 1Ç17-1921, Tidens förlag, Stockholm 1956, s 133 ff. 



ökning berodde dock på, meddelade verksamhetsberättelsen, att partiet i 

själva verket inte räknat rätt vad gällde de tidigare siffrorna. Dessa borde ha 

varit 15 000 varför man hade ökat med 6 000 medlemmar.164 Även om detta 
stämmer var det trots allt ännu en bra bit från de förhoppningar som hade 

uttrycks både på kongressen 1917 och senare. 

Partiet hade också andra problem än de brustna förväntningarna. Både eko

nomiskt och organisatoriskt arbetade partiet i uppförsbacke. Valrörelsen satte 

partiet under ett hårt ekonomiskt tryck, som många av lokalorganisationerna 

tycks ha haft svårt att klara.165 Under hösten 1917 och framgent avslogs flera 

anhållanden om anslag från distrikt och lokala organisationer under motiver

ingen att partikassan saknade medel.166 Lokalt startades också en rad tidningar 

som inte sällan saknade ekonomisk bärkraft vilket skadade partiets ekonomi. 

Så uppfattades det åtminstone centralt.167 Men också den viktigaste vänster
socialistiska tidningen Politiken hade stora ekonomiska problem, som uppfat

tades som hotande för partiet. Fortsätter Politiken att läcka pengar, menade 

Winberg på ett RS möte, skulle detta "komma att ekonomiskt nedbryta hela 

partiet".168 En rad försök att få ordning på tidningen genomfördes under 1917 

och till slut förespråkade partiledningen att Politiken som ekonomisk chef 

förvärva "en fullt sakkunnig energisk person från affärsvärlden."169 

Representantskapets första möte i september 1917 kunde konstatera att 

kassabehållningen var ringa. Partiet tvingades till en rad, större och mindre, 

försök att öka inkomsterna och dra ned på utgifterna. Partiet lånade pengar, 

bl.a. från ungdomsförbundet och diskuterade insamlingar och utgivning av 
särskilda så kallade folkböcker, vars redigering E. Ljungberg skulle sköta mot 

procentarvode på inkomsterna. 170 Till och med partiexpeditionens 16-årige 

springpojke sades upp för en yngre förmåga med lägre lön.171 Men de ekono

miska problemen skapade också vissa organisatoriska problem. 

Den institution man inrättat för att stärka partiet, två ombudsmän som 
reste runt i landet, blev över tid för ekonomiskt betungande. Istället valde 

164. Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 17 f. 
165. Se SSV AU 19/7 1917,11/9 1917, SSV AU 18/41918. 
166. Se t.ex. SSV AU 18/10 1917, SSV AU 15/111917, SSV AU 11/41918. 
167. Se t.ex. SSV AU 14/2 1918, 28/2 1918, 21/3 1918, Bilagor till AU 1918 [odat. 

troligen okt 1918] till: Gtb nya arbetarkommun, från: SSV AU. 
168. Se SSV RS 23-25/9 1917. 
169. SSV AU 9/10 1917, andra diskussioner t.ex. SSV AU 22/9 1917, RS 23-25/9 

1917. 
170. SSV RS 23-25/9 1917, SSV AU 28/9 1917, SSV AU 9/10 1917 för UF SSV AU 

31/11918. 
171. SSV AU 9/10 1917. 



partiet att låta de distrikt som anlitade ombudsmännen betala en avgift som 

distrikten i sin tur fick rätt att ta ut från sina kommuner. Den centrala ad

ministrationen var även den problematisk. I maj 1918 konstaterade Ström att 

partiet inte hade råd med en heltidsanställd kassör.172 Men också det politiska 

arbetet försvårades. Riksdagsgruppen hade inte råd att betala Erik Hedén, som 

var tillsatt att hjälpa riksdagsmännen och Richard Eronn fick p.g.a. privateko

nomiska orsaker lämna sin riksdagsplats.173 

Partiet ekonomiska bekymmer snarare ökade än minskade och kongressen 

1918 beslöt att uttaxera sina kommuner för att ge partikassan möjlighet att 

avveckla sina skulder.174 Ström inledde sitt anförande på partikongressen om 

verksamheten under året med att vädja till åhörarna att ha i minnet de många 

svårigheter partiet haft under det gångna året och bedöma resultatet utifrån 

detta och fortsatte med brister som kunde påtalas, bland andra att agitations-

och organisationsarbetet inte skötts som det borde. Han avslutade emellertid 

med att konstatera att arbetsviljan varit god.173 I verksamhetsberättelsen fanns 

prov på distriktsrapporter som talade om entusiasm och kamplust, men också 

rapporter om otillfredsställande resultat, nedslående verksamhet och ekono

miska problem.176 En av de större framgångarna i partiets ögon under 1918 var 

det landstingsmannaval som hölls 1918. Detta hade förstärkt intrycken från 

valen 1917, hette det i verksamhetsberättelsen, att partiet var en kraft att räkna 

med. Även i detta val betonades de många krafter partiet hade emot sig.17 

Även om siffrorna inte är riktigt jämförbara med andrakammarvalet 1917 back

ade emellertid partiet procentuellt till 6,4 %.178 

Men vad som kanske upplevdes som mer betungande än det egna partiets 

ekonomiska problem, organisatoriska svårigheter och medlemsmässigt tröga 
framsteg, var svårigheten att prägla det politiska landskapet och de politiska 

motgångarna, både internationellt och nationellt. Världskriget pågick fort

farande varför en av de mest betydelsefulla uppgifter som partiet tillskrev sig 

självt, fredsarbetet, ännu inte givit frukt. I partiets i-maj resolution på våren 

1918 konstaterades också att det ohyggliga slaktandet alltjämt pågick och att 

istället för en efterlängtad ljusning kom skärpt kamp.179 De ljusglimtar av hopp 

172. SSV AU 16/51918. 
173. SSV AU 16/5 1918, (AU bilagor dat. 2/8 1918), SSV AU 14/6 1917 för Hedéns 

uppgifter. 
174. SSV kongressprotokoll 1918, s 26 f. 
175. SSV kongressprotokoll 1918, s 17. 
176. Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 31-39. 
177. Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 3 f. 
178. Statistisk årsbok 1921, tab. 265. Avser röstetal. 
179. Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 1. 



som partiet menade hade tänts genom den ryska och finska resningen hade inte 

uppfyllts.180 

Nationellt var det inte heller endast de förväntade framgångarnas frånvaro 

i valet på hösten 1917 och det upplevt bristande stödet i finlandssolidariteten 

som upplevdes som motgångar. På kongressen 1917 hade ju Ström talat om 

svårigheterna att gå in och dominera den proteströrelsen som växt fram under 

våren 1917, men kritiserades av delegater för att se alltför pessimistiskt och 

passivt på vad som då skedde. Istället antogs ju ett förslag om att upprätta en 

alternativ ledning.181 

Enligt vänstersocialisternas egen beskrivning bildades Arbetarnas Landsråd 
efter det att det visat sig att 1917 års arbetarkommitté varken inbjöd andra 
grenar av arbetarrörelsen eller tog fasta på de krav som ställdes om löneöknin
gar, normalarbetsdag, arbetarkontroll över industrin eller kamp mot militaris-
men.182 

Initiativet kom ursprungligen från Sveriges arbetares centralorganisation 

(SAC) som ordande en konferens med det då nybildade partiet tillsammans med 

Ungdomsförbundet, Ungsocialisterna och den Fackliga oppositionen. De väns

tersocialistiska ombunden fick från partiledningen i uppdrag, att om möjligt, 

föreslå ett gemensamt manifest baserat på SSV:s kongressmanifest, vilket de 

också lyckades med.183 Sedan tog juni-händelserna i Stockholm överhanden 

och mycket hände snabbt. Tillsammans med ungdomsförbundet diskuterades 

vilka åtgärder som skulle vidtas i samband med den interpellation Branting 

och Vennerström ämnade ställa till den sittande statsministern och beslutet vid 

flera verkstäder att samtidigt inställa arbetet. Ett kortare upprop till Stockholms 

arbetare att inställa arbetet beslöt man att trycka och sprida.184 Samma dag som 

Interpellationen skulle besvaras träffades representanter för partiet och förbundet 

två gånger och beslöt att offentliggöra manifestet från SAC-konferensen. Mötet 

efter Interpellationen konstaterade att 30,000 arbetare samlats, att polis och 

militär huggit in på den fredliga demonstrationen och att en deputation sänts 

till LO med krav om storstrejk. Partiet, tillsammans med Ungdomsförbundet 

180. SSV kongressprotokoll 1918, s 80. 
181. SSV kongressprotokoll 1917, s 150 f. 
182. SSV verksamhet 1917, s 10 f. 
183. SSV AU 21/51917, SSV AU 24/51917, SSV AU 1/6 1917. 
184. SSV AU 4/6 1917. Branting hade i april 1917 vädjat till regeringen om en 

författningsrevision, medan Vennerström frågat regeringen om den ämnade genomföra 
allmän rösträtt, åttatimmars arbetsdag och tryggare inkomster för arbetarna. (Se 
Bäckström, Knut, Arbetarrörelsen i Sverige. Andra boken. Den politiska arbetarrörelsens 

sprängning och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst, Arbetarkultur, Stockholm 

1963, s 353 f.) 



beslöt att vid följande dags massmöte dels diskutera konferensens manifest och 

dels tillsätta det vid samma konferens beslutade landsrådet.185 

Tillsamman med SAC, Ungdomsförbundet och Ungsocialisterna bildades 

sålunda rådet på ett möte den 6 juni 1917 och inbjöd den socialdemokratiskt 

dominerade kommittén till samarbete, vilken dock avböjde. Men motgångarna 

för det nya organet kom tämligen omgående och man lyckades inte organisera 

den stora massaktion man planerat: 

Det visade sig dock nu, att rörelsen redan kulminerat och att "1917-års 

arbetarkommitté" lyckats dämpa den rörelse, om vilken den i ett uttalande 

av den 23 maj framhållit som sin mening, att den borde fortfara "till dess 

även i vårt land en genomgripande författningsreform tryggats"; och att 

någon samling till en hela landet omfattande massaktion ej kunde åstad

kommas.186 

Partiet fortsatte trots detta att tillsammans med de andra organisationerna 

ekonomiskt stödja rådet.187 Landsrådet fortsatte sitt arbete och det antogs 

att både den försämrade livsmedelssituationen liksom händelserna i Ryssland 

och i Finland skulle kunna påverka arbetarna i Sverige att ånyo tända en 

rörelse liknande den på våren 1917, en tanke som var allmänt spridd.188 

Men åter blev det en besvikelse. Ingen större aktion kom till stånd, inget 

gemensamt uppträdande av arbetarklassen upprättades och partiet självt 

konstaterade att "stämningen bland massorna betydligt ändrats efter den 

liberalsocialistiska regeringens tillkomst."189 Landsrådet konstaterade att de 

stora demonstrationerna och mötena som rådet sökt organisera inte på långt 

när nådde de ställda förväntningarna, vilket, hävdades det, dels berodde på 

socialdemokratins motstånd men också på: 

att arbetarna ej i så hög grad som förutsattes tagit intryck av de revolution

ära rörelserna i utlandet. Den stora delen av den synes också vara uppfyllda 
av tron på den liberalasocialistiska regeringen vilja och förmåga att göra det 

mästa möjliga, och anse sålunda ej någan anledning f.n. förefinnas till ett 

direkt ingripande från deras sida. Denna tro på regeringen förklara också 

den helt andra stämning som räder bland arbetarna i år än den som förra 

året förefanns.190 

185. SSV AU 5/6 1917 10.00, SSV AU 516 1917 e.m. 
186. SSV verksamhet 1917, s 10 f. 
187. Se Bilagor till 1918 års protokoll (Ai:i) dat 9/6 1918. 
188. Andras 1998, s 189. 
189. SSV verksamhet 1917, s 11. 
190. Bilagor till 1918 års protokoll (Am) dat 8/4 1918. 



Både rådet och partiet missbedömde stämningarna i landet under våren 

1918. Carl Göran Andrae har karakteriserat Landsrådets misslyckade försök 

under våren 1918 att organisera stora demonstrationer och möten som den 
uteblivna massrörelsen. Förklaringen till misslyckandet förlägger han till dels 

de utländska besvikelserna, som förloppet av Finska inbördeskriget, men 

också till att Landsrådet aldrig i sina manifest berörde eller ens tog upp den 
i svensk politik just då dominerande frågan om författningsreform.191 Partiet 

fortsatte stödja Landsrådet, både moraliskt och ekonomiskt som det uttrycktes, 

fram till i augusti 1918 då partiet beviljade 50 kronor i avvecklingsbidrag.192 

Förväntningarna och förhoppningarna, denna gång om en liknade resning som 

under en kort period under våren 1917, hade sålunda gått om intet. 

"Över allt samma svarta mörker" 

Missräkningen med flera händelser under partiets första år syntes tydligt då 

partiet samlades till sin andra kongress i juni 1918. Zeth Höglunds inledningsord 

då han hälsade välkommen belyste detta mer än väl: "Det år som gått sedan vi 

höllo vår konstituerande kongress har varit ett år av världshistorisk tragik."193 

Förhoppningen av en folkfred efter första ryska revolutionen gick om intet, 
novemberrevolutionärernas vädjan till Europas arbetare att resa sig mot kriget 

och imperialismen fördes för döva öron och Ryssland tvingades istället till en 

fred på de allra hårdaste villkor, fortsatte Höglund. Men därmed lämnades 

utrymme för en väldig reaktion, vilken avspeglades i krossandet av den finska 

resningen, med tysk och svensk hjälp, i Tyskland, Österrike, England, Frankrike 

och Italien fängslades revolutionärer och fredskämpar. Höglunds karakteristik 

över det gångna året belyste tydligt missräkningen: 

Över allt samma svarta mörker av våldspolitik, brutalt undertryckande av 

varje frihetsrörelse, slavisk underkastelse från massornas sida.194 

I resolutionen om partiets ställning till den finska och ryska revolutionen 

framgick liknande besvikelse. Revolutionerna hade inte frambringat den 

förväntade resningen och "därför drabbar ansvaret arbetarklassen i övriga 

länder, som, följande de högersocialistiska borgfredsparollerna, utlämnade de 

191. Andras 1998, s 191-194. Samma kritik framförde partiets dechargeutskott vid 
kongressen 1918 angående partiets 1 maj-resolution (SSV kongressprotokoll 1918, s 48). 

192. SSV AU 7/3 1918, SSV AU 22/8 1918. 
193. SSV kongressprotokoll 1918, s 3. 
194. SSV kongressprotokoll 1918, s 4. 



ryska och finska revolutionerna samt den revolutionära freden för att i stället 
med sitt blod bidraga till klassamhällets bestånd och krigskulturens seger."195 

Inte heller Fredrik Ströms inledning om partiets verksamhet under det gångna 
året dominerades av partiets framgångar.196 

Allt utmålades dock inte som nattsvart på kongressen. Även om besvikelse 
onekligen förekom, var det inte uppgivenhet som präglade kongressdeltagarna. 
Fortfarande förekom förhoppningen om att partiet skulle komma att stå än 
starkare vid nästa kongress och förhoppningen om att partiet, till slut, skulle 
och måste få rätt: "Det är vårt fasta hopp, att revolutionerna i öster skola segra 
genom proletariatets anslutning även i övriga länder, vilken anslutning måste 
komma, så snart krigets och kapitalismens verkningar blivit fullt uppenbara för 
massorna."197 Höglund karakteriserade perioden för partiet som över förväntan 
framgångsrik och talade om snabbt genombrott och att SSV redan var en poli
tisk faktor att räkna med.198 Men i ljuset av de stora förhoppningar man hyst 
året innan klingade hans ord inte riktigt övertygande. 

De ouppfyllda förhoppningarna blandades vidare med en känsla av otill
räcklighet. Bara Zimmerwald, den revolutionära solidariteten och klasskam
pen, kunde bringa folkbefrielse och folkfred, menade Höglund, men fortsatte: 

tyvärr ännu är denna rörelse ej stark nog att kunna öva ett avgörande in
flytande på händelserna. Först måste Zimmerwalds idéer ha genomsyrat 
massorna i långt högre grad än nu, förrän en segerrik utgång av kampen är 
att förvänta.199 

Temat om partiets eller partiets idéers otillräckliga styrka, räckvidd , förankring 
eller till och med tröghet hos de som skulle kunna förändra, avspeglades sig 
också i Internationella Socialistiska Kommissionens representant Angelica 
Balabanoffs inledningsanförande. Knappast har det funnits något liknande 
tillfälle, framhöll hon, där de revolutionära partierna har känt en sådan avgrund 
mellan vad de ville och borde göra och vad de faktiskt var i stånd att utföra, 
än vad som var fallet nu. Revolutionära socialdemokrater och klassmedvetna 
proletärer förföljdes och deras röst kunde inte längre höras, fortsatte hon, 
samtidigt som folket stora massa förblev förhäxad av borgfred, socialpatriotism 
och djupaste resignation. Hon fortsatte med att betona att de små och neutrala 
ländernas folk och deras politiska partier inte kunde spela någon ledande roll 

195. SSV kongressprotokoll 1918, s 80. 
196. SSV kongressprotokoll 1918, s 17. 
197. SSV kongressprotokoll 1918, s 80. 
198. SSV kongressprotokoll 1918, s 4. 
199. SSV kongressprotokoll 1918, s 4. 



gentemot de imperialistiska stormakterna. Detta betydde dock inte att de och 

deras politiska arbete var utan värde: 

Och om det än ej är möjligt för partierna i de neutrala länderna, särskilt ej 
för ett ungt och under otaliga svårigheter kämpande parti som det svenska 
socialdemokratiska vänsterpartiet, att direkt ingripa i kampen, så kommer 

i den nu ur blod och förräderi mödosamt sig utvecklande Internationalens 

annaler att med lysande bokstäver införas, att dessa partier eller detta parti 

icke inväntat krigets slut eller en revolutionär rörelses seger för att förklara 

sin solidaritet med de för internationalismen kämpande. Svenska socialde

mokratiska vänsterpartiet har gjort de kämpande revolutionärernas sak till 

sin, i onda som i goda tider; inför smädarna och förrädarna har det moral

iskt och politiska understött dem som kämpat under outsägliga svårigheter, 

därför att deras revolutionära medvetande sade det.200 

Därmed berörde Balabanoff en viktig konsekvens av den besvikelse som 

kan sägas ha präglat stora delar av partiet under det första året. Att dessa 

händelser skapade en viss personlig bitterhet hos ledande vänstersocialister, 

inte minst Keys ställningstagande, är en sak men de förväntade framgångarnas 

frånvaro, bakslaget i valen 1917, frånvaron av solidaritet i finlandsfrågan, de 
organisatoriska och politiska problemen, den medföljande besvikelsen på 

omvärlden och de utmaningar som mötte partiet fick också andra konsekvenser 

som utmanade det politiska projekt man skisserat 1917. 

Besvikelsens konsekvenser 

"Men vi sviker ej" 

Ett resultat av denna besvikelse på omvärlden var just det Balbanoff var inne på, 

nämligen den växande betydelsen av solidaritet med de "verkliga" vännerna, att 

själva stå upp när andra svek. När det började blåsa, när det runt om i Europa 
bara blev mörkare var det bara vänstersocialisterna och andra zimmerwaldare 

200. SSV kongressprotokoll 1918, s 6 f. 
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som stod fast och inte svek.201 I första maj resolutionen 1918 hette det t. ex. i 

avslutningen: 

I det tecknet [den social revolutionens] gå vi till strids sida vid sida med alla 

verkliga socialistiska element hos alla folk under Zimmerwald-Internatio

nalens fana och bringa på denna dag vår hyllning till alla de proletariatets 

kämpar som i revolutionen offrat sina krafter och sitt blod, och främst då 

våra tappra klasskamrater i Ryssland och Finland.202 

Men med denna solidaritets växande betydelse tillstötte andra problem. Hur 

långt skulle denna solidaritet drivas, vart gick gränsen, skulle bolsjevikernas 

samtliga åtgärder accepteras, eller kunde man uttrycka kritik? Dessa problem 

blev synliga i den under hela våren 1918 pågående diskussionen om bolsjevikernas 

revolution i Ryssland som fördes av läsare av och redaktörer för Politiken. 
Werner Schmidt har sammanfattat två linjer i synen på Oktoberrevolutionen 

som utvecklade sig inom det vänstersocialistiska partiet: en mer kritisk 

solidaritet, främst förespråkad av Lindhagen och en mer okritisk, där uppgiften 

var att främst försvara de strimmor av hopp som man menade att bolsjevikernas 

revolution utgjorde i den värld av mörker Höglund talade om.203 

Bägge dessa linjer, och egentligen fler därtill, var fullt synliga på Politikens 
sidor under hela våren 1918.204 Men oavsett att det fanns olika uppfattningar 

om hur långt eller omfattade solidariteten skulle vara, avspeglades på Politikens 
sidor den stora betydelse själva solidariteten i sig hade, inte minst då tidningen 

och vänstersocialisterna uppfattade att andra i omvärlden svek. I partiets of

ficiella material betonades under våren 1918 partiets solidaritet med den ryska 

oktoberrevolutionen och den finska revolutionen.205 Denna solidaritet bör i sig 
inte tolkas som en okritisk hållning gentemot bolsjevikerna eller de finska röda, 

201. Höglunds inledningsanförande vid SSV kongressprotokoll 1918, s 3 ff., 
Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 1 ff. 

202. I Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 3. 
203. Schmidt 1996, s 179 f. 
204. För de mest kritiska se Politiken 3/11918, 12/3 1918,Politiken 5/4 1918, Se också 

Anna Lena Elgström i Politiken 20/3 1918, Politiken 2/4 1918, för varken försvar av 
bolsjevikisk brutalitet eller instämmande i de mest kritiska rösterna se Politiken t.ex. 28/1 
1918,11/21918, 8/3 1918. Lindhagen var framträdande i denna hållaning, se Schmidt 1996, 
s 180 f., för försvar och kritik av kritiker, se Politiken 12/1 1918, 14/1 1918, 16/1 1918, 25/1 
1918, 20/3 1918, Politiken 2/4 1918. För artiklar, reportage och dokumentpublikationer 
som till övervägande grad var positiva till bolsjevikernas revolution se under januari 1918 
t.ex. Politiken 6/1, 22/1, 23/1, 24/1. 

205. Politiken 9/3 1918, Svensk hälsning och solidaritetsförklaring, 1 Maj resolutionen 
1918 i Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, s 1-3, SSV 
kongressprotokoll 1918, s 80. 



även om en sådan inställning också tycks ha funnits, utan verkar mer ha drivits 

av föreställningen om det moraliskt riktiga i att stå upp för sina kamrater och 

att inte svika de som ansattes. Nerman tolkade denna föreställning i en dikt, 

där våldet var olyckligt, men sveket var värre: 

Vi dyrkar ej våldet, bröder 

till det är vår sak för god 

men vi sviker ej folkets räddning mer 

av ångest för dess bödlar blod206 

På ett sätt fördjupade därför händelserna partiets identitet som ett sant och 

verkligt internationalistiskt parti. När denna solidaritet sattes på prov, skulle 

partiföreträdarna inte begå samma misstag som 1914 och vika sig. Samtidigt 

blottades svårigheterna i denna hållning, då gränslinjen mellan ett solidariskt 

försvar mot vad om uppfattades som omvärldens övergrepp och rättfärdigandet 
av de bolsjevikiska metoderna inte alltid var glasklar. 

Denna problematiska gränslinje påverkade också förhållandet till andra or

ganisationer. En sådan var det Ungsocialistiska partiet (US), som partiet initiait 

samarbetat med i Arbetarnas Landsråd. US skickade under sommaren 1918 en 

förfrågan till partiet om deras ställning till frågan om de nedskjutna anarkis

terna i Moskva och syn på frågan om en regeringsmakts beslut att öppna eld 

mot en del av oppositionen från vänster.207 Den diskussion i partiets ledning 

som blev följden rörde dock mindre den principiella frågan utan mer om man 

verkligen hade skyldighet att redovisa sitt ställningstagande till US, vilket man 

till slut ändå gjorde.208 I svaret betonades att Lenin och ledande bolsjeviker ut

tryckt att åtgärderna inte riktade sig mot anarkismen som politisk åskådning 

utan mot röveri som skett i anarkismens namn. Hade dock US andra upplys

ningar sade sig partiet vara intresserat att få ta del av dessa. Men lika mycket av 

svaret var riktat mot US:s tidningar, som, hävdades det, hade riktat hänsyns

lösa och ogrundade angrepp på bolsjevikerna. US angrepp var ett angrepp i 

ryggen, hette det, som var så mycket allvarligare då alla kontrarevolutionära 
krafter nu förenades för att krossa det påbörjade frigörelseverket i Ryssland.209 

206. Politiken 20/3 1918. 
207. Bilagor till 1918 års protokoll, odat. (juli) 1918. Ström hade i maj 1918 (Politiken 

25/5 1918) försvarat bolsjevikernas häktning av anarkisterna. Han hävdade att dessa 
var brottslingar som antagit anarkisternas namn. Skulle de "verkliga anarkisterna" ha 
häktats, skulle även han ha protesterat, försäkrade Ström. Problemet var dock att det 
inte rörde sig om brottslingar, (se Werth, N., "En stat mot sitt folk. Våld, repression och 
terror i Sovjetunionen" i Kommunismens svarta bok, Bokförlaget DN, Stockholm 1999, s 
79-85, Woodcock, G., Anarkismen, Bokförlaget Prisma, Stockholm 1964, s 340). 

208. SSV AU 4/7 1918. 
209. Bilagor till 1918 års protokoll, 5/7 1918. 



Här spelade sålunda åter solidariteten en viktig roll. US svarade ytterligare en 

gång. I redaktionella artiklar hade bolsjevikerna aldrig angripits, hävdade US i 

brevet, utan sakligt diskuterats. I andra fall rörde det sig om personliga åsikter 

hos skribenterna: 

- vi försöker låta de rent individuella åsikterna få plats i vårt organ. Den fria 

diskussionen - en av våra heligaste rättigheter - har hos oss ännu ej insärjts 

i partiets alltförhärskande tvångströja.210 

I ljuset av vad SSV sade sig stå för, där den inre friheten i partiet så starkt 

betonades, framstod i svaret en tydligt riktad ironi. Under sommaren 1918 

tenderade solidariteten med bolsjevikerna i Ryssland, åtminstone för en del av 

vänstersocialisterna, bli en vågbrytare även i den svenska organisationsfloran 

för vilka som var vänner och vilka som inte var det. Det var en isolerande 

solidaritet. Höglund uttryckte på sommaren 1918 just denna princip: 

Med hänsyn till vad som skett på senare tid, ungsocialisternas bekämpande 

av den ryska revolutionen bör vi ju ta under övervägande ställningen till 

denna organisationen.211 

Då frågan om partiets ställning till Syndikalismen och syndikalisterna kom upp 

under samma möte, sommaren 1918, och vissa i partiet önskade, av taktiska och 

principiella skäl, en tydlig distansering, varnade Carl Winberg (Vinberg) för 

tendenser till allt för stor isolering för partiet.212 

Solidariteten innebar vidare en annan typ av isolering, vilket tydliggjordes av 
den brevväxling som fördes mellan SAP och partiet vid novemberhändelserna 

i Tyskland 1918. Det var inte endast partiet självt som tenderade att isolera sig, 

utan också andra som isolerade partiet. SSV:s ledning samlades i mitten av no

vember och skickade en inbjudan till SAP om samverka utifrån ett aktionspro

gram i åtta punkter. Detta, som det hette, med anledning av att den svenska 

arbetarklassen för att kunna driva fram full politisk och socialdemokrati måste 

"gå fram på gemensam front mot samhällets alla tillbakahållande krafter."213 I 

210. Bilagor till 1918 års protokoll, 15/7 1918. 
211. SSV RS 1/6 1918. 
212. SSV RS 1/6 1918. 
213. Bilaga IV till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/11 1918. De åtta punkterna 

var 1) allmän politisk och kommunal rösträtt, utan varje streck åt män och kvinnor från 
20 års ålder; 2) första kammarens avskaffande; 3) republikansk statsförfattning; 4) 8-
timmars maximal arbetsdag; 5) militärväsendets fullständiga avveckling; 6) socialisering 
av bankväsendet och de viktigaste industrigrenarna samt arbetarkontroll över industrin; 
7) kraftig reduktion av bolagens och godsens jord samt överlåtande av jord med tryggad 
besittningsrätt åt jordens obesuttna arbetare; 8) fullständig demonstrations- och 
församlingsfrihet. 



SAP:s första svar kommenterades inte punkterna i sig, mer än att de för förverk

ligande krävde val eller folkomröstning och därför inte passade som grund för 

mer omedelbara åtgärder. Istället förklarade SAP att själva förutsättningen låg 

i att SSV gjorde klart på vilken sidan man stod, på demokratiens eller på den 

bolsjevikiska minoritetsdiktaturens.214 Efter en replik från SSV, där partiet 

underströk att det inte någon gång hade uttalat sig för minoritetsdiktatur och 

att proletariatets diktatur inte för närvarande ägde någon aktualitet och därför 

inte heller torde vara ett hinder för samverkan, underströk SAP än tydligare att 

"från vår sida förutsättningen för varje förhandling om samarbete är att edert 

parti utan förbehåll tar avstånd från bolsjevismen."215 Detta, menade SSV, var 

en omöjlighet om SAP menade att partiet skulle lämna moraliskt och praktiskt 

stöd till omvärldens interventions- och isoleringspolitik mot sovjet-Ryssland. 

SSV sade sig vidare vägra att döma novemberrevolutionens kampmetoder, som 

var en följd av kontrarevolutionen och av landets förhållanden.216 

Under uppmaningen om upprättandet av en enig front reste det vänsterso

cialistiska representantskapet frågan om Sveriges arbetare nu ställdes inför ett 

val, att antingen fortsätta den liberal-socialdemokratiska regeringssamverkan, 

en samverkan som omöjliggjorde ett enigt uppträdande av arbetarklassen 
och som mest kunde åstadkomma vissa förändringar av de kommunala 

rösträttstrecken, eller "skall icke borgfreden brytas för att möjliggöra en enig 

uppmarsch av hela svenska arbetarklassen, vars samlade makt säkerligen skulle 

bryta allt motstånd från de besittande klasserna och öppna vägen för den de

mokratiska och socialistiska republikens genomförande?"21 Kamp, menade 

kommunikén, var oundviklig oavsett den socialdemokratiska partistyrelsens 

ställning. Det gällde, avslutade RS, nu eller aldrig.218 

Hoppet tändes för ett kort ögonblick när kejsarmakten i Tyskland störtades 

i november 1918, men när spartakisternas mer radikala resning dog ut, bok

stavligt genom morden på Luxemburg och Liebknecht i januari 1919, visade 

det sig åter att vänstersocialisternas tolkning inte hade något större stöd i verk
ligheten.219 Ett visst kortvarigt samarbete lyckades partiet uppnå med Ungso-

214. Se Bilaga VI till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/11 1918, SSV 
verksamhetsberättelse för 1918, s 11. 

215. Bilaga VII (för SSV) till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/11 1918, Bilaga 
VIII till gemensamt sammanträde 14/n till 16/11 1918, SSV verksamhetsberättelse för 
1918, s 11 f., 13 (för citat). 

216. Bilaga IX till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/11 1918, SSV 
verksamhetsberättelse för 1918, s 14. 

217. Bilaga X till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/111918. 
218. Bilaga X till gemensamt sammanträde 14/11 till 16/111918. 
219. Schmidt 1996, s 188. 



RÖRELSE UTAN RÖRELSE 
cialisterna och SAC, men som forskaren Helge Stålberg konstaterat ledde inte 

hösten 1918 till större resultat för partiet och någon allmän strejk blev aldrig 

av.220 Händelserna i november 1918 bidrog snarare till att mer tydligt dra upp 

gränslinjerna mellan det vänstersocialistiska partiet och det socialdemokratiska. 

Solidariteten gjordes av socialdemokratin till den avgörande frågan. Följden 

var en isolerande solidaritet om man så vill där det vänstersocialistiska partiet 

ytterligare politiskt marginaliserades. 

Men det fanns också andra inslag i de livliga diskussionerna som ifrågasatte 

delar av den politiska karaktär som var central vid bildandet 1917 och som 

berörde frågan vilka som egentligen var partiets verkliga vänner. 

"Alla andra springer" 

Som framgick av kapitel 2 fördes under första kongressen en diskussion om 

vilken typ av parti SSV skulle vara, vilken inte minst kom att avspeglas i 

debatten om partiets namn. Vad man slutligen kom fram till var att i partiets 

namn varken anta beteckningen folkparti (även om begreppet då och då ändå 

användes) eller beteckningen arbetareparti vilket skulle kunna signalera en 

social exklusivitet.221 

Men i dyningarna efter debatten om Key och andra kulturradikaler, ställde 

sig allt fler frågan vem man verkligen kunde lita på då det upplevda mörkret 
slöt sig. I ett flertal inlägg i diskussionen drogs i alla fall slutsatsen att Key och 

hennes kamrater inte var att lita på, vilket inte minst Ragnar Jändel uttryckte i 

en dikt tillägnad "kulturradikalerna', som han kallade Tigarna.'. 

O, präster och prästinnor i den heliga Rättens tempel, 

profeter och profetissor för sanning och humanitet, 
höra ni ej huru blodet ropar och skriker till himlen, 

ni tiga ni då likt sovaren som ingenting ser eller vet? 

Ser ni ej Kains klubba, Judas förrädaregörning, 

ser ni ej tårarnas strömmande flod från de värnlösa små? 
Ser ni ej landet i öster fullt av galgar och gravar, 

fyllt av öde små stugor? Säg, varför tiga ni då? 

/ . . . /  

220. Stålberg 1936, s 120. 
221. Se kapitel 2. 



- Nej. låten tigarna vara, sov ni och snarka, förrädare! 
Folket som kämpar för frihetens rike är färdigt med er! 

Väl ha vi sjungit er lovsång, väl har vi firat och krönt er, 
hört edra ord såsom lärjungen lyssnar till mästarens tal, 
men vi ha också fått lära oss hur edra gärningar tala, 
sett hur ni fröjdat i solen, när vi brutit bojornas kval. 
Ja, ni har lärt oss en läxa: Er fana är en, vår en annan, 
"sanningens" stolta profeter, vi vägrar tro eder mer! 
Tigare, tigen som förut, vi skola veta att tala 
blodet som ropar till himlarna, tigare, angår ej er!222 

I denna tydliga distansering från andra grupperingar: kulturradikaler, tysk 
och svensk socialdemokrati, Ungsocialister, syndikalister och ibland också 
förbittring eller otålighet över den till synes något motsträviga massan, fanns 
både explicit och implicit ställningstagande för vilka som verkligen var att lita 
på. Ett exempel på detta var den ovan refererade artikeln av Elofsson där han 
uttryckte irritation över Key. Just i själva rubriken ringade han in vilka det var 
som inte svek: Var är arbetarklassens vänner? I själva artikeln framkom också 
klart, vilka det var som stod fast: 

Oss arbetare har denna senaste tid varit lärorik i mycket. Nu har den också 
lärt oss att icke lita på någon annan än dem som med blodets och arbetets 
starka band äro bundna vid de förtryckta klasserna eller som genom sitt 
mod att bryta med alla det gamla samhällets miljöer och institutioner, med 
dess ära och beröm, dess fördomar och domar för alltid hängivit sig åt ar
betarklassens strid och socialismens idé. Alla andra springer över klingan, 
när den riktiga stormen bryter löst.223 

Elofsson var inte heller ensam om att hårdare söka betona arbetarklassen 
framför andra. Framställandet av arbetarklassen, åtminstone de som stod 
på Zimmerwalds grund, som den enda fasta punkten, fanns också i det 
solidaritetsmanifest som partiet ställde till de ryska och finska revolutionärerna. 
Där påtalades, med anledning av den tyska socialdemokratins handlande, 
att detta tydligt visade att arbetarklassen nu inte bara hade sin naturliga 
motståndare att bekämpa, utan också direkt eller indirekt kunde huggas i 
ryggen av egna klassbröder.224 Det framkom i Kata Dalströms artikel, att 
även de bästa borgerliga skulle svika när det blev allvar, vilket enligt Dalström 

222. Politiken 18/7 1918. 
223. Politiken 20/2 1918,13/4 1918 (Dalström). 
224. Politiken 9/3 1918. 



knappast var någon förlust. Ju snabbare socialpatrioter och kulturradikaler 
försvann, desto bättre och även om socialismen ytterst var en angelägenhet 
för hela mänskligheten, var det endast proletariatet ensamt som var i stånd att 
genomföra den.225 

Misstron mot andra framkom också i den ovan refererade debatten vid par
tikongressen 1918 om samverkan med Freds- & skiljedomsföreningen.226 

På kongressen 1918 dök frågan om partiets namn åter upp. En motion 
från Malmbergets Vänsterkommun önskade en förändring, dels för att det 
dåvarande namnet ledde till förvirring och dels "vidlåter vid det gamla ordet 
demokrati en viss förlegad unken och varför icke möglig fläck som ej bör inym
pas på ett friskt träd.". Därför föreslog motionärerna att partiet istället skulle 
benämnas som Sverges Socialistiska Arbetarparti,227 Arbetsutskottet yrkade 
avslag, men fick mothugg av Spak, som menade att partiet skulle markera det 
talande i just ordet "arbetare"- partiet och ett par andra delegater instämde med 
motionen. Kongressen avslog dock denna, och partiet behöll namnet, men ty
dligt var att det fanns flera i och runt partiet, som önskade en skarpare marker
ing av partiet som ett klassparti och att inte alla instämde i Vennerströms ord 
från 1916, om att handens och hjärnans arbetare var lika goda.228 

"Hata för kärlekens skull" 

Sammanbundet med föreställningen hos delar av medlemmarna om en 
tydligt uppdelning i "vi" och "de" och önskvärdheten i att tydligare markera 
gränslinjen mellan dessa, fanns det också inslag av ett mer aggressivt retoriskt 
försvar av dessa gränser, som följde i bakvattnet av händelserna i Finland. Denna 
hårdare hållning syntes bland annat i diskussionen om kulturradikalerna såsom 

225. Politiken 13/4 1918. Framställandet av kulturradikalerna som svikare och 
betoningen av betydelsen av klassursprunget gick så långt, att Erik Hedén kände det 
nödvändigt att rikta en maning till Sveriges vänstersocialistiska arbetare att påminna sig 
att visserligen hade diktare svikit och att harmen mot dom var rättfärdig. Men att man 
gick för långt då man utdömde alla diktare med hänvisning till Marx' lära att det fanns 
ett oövervinneligt svalg mellan arbetare och diktare {Politiken 25/41918. Se också Marika 
Stjernstedts inlägg 30/4 1918). 

226. SSV kongressprotokoll 1918, s 47, 50 ff. 
227. SSV kongressprotokoll 1918, s 27. 
228. Se också diskussionen om de lokala organisationernas namn (SSV 

kongressprotokoll 1918, s 28 f.), Politiken 13/6 1916 (Vennerström) 



i Jändels dikt, eller i Politikens redaktionella svar på Björlings artikel.229 Den 
framkom också i en artikel som Otto Grimlund författade i april 1918, där han 
rapporterade begravningen av stupade svenska frivilliga på den vita sidan. Vad 
Grimlund främst reagerade på var, att begravningståget skulle ges något av en 
officiell prägel då Gustav V, regementsmusik och delar av Livgardet under 
regementets fana skulle deltaga. Istället för, som Grimlund önskade, "[s]om 
tjuvar om natten, i största tysthet och med skammens rodnad på sina kinder 
borde anförvanterna till dessa illgärningsmän sökt få fram deras lik" skulle 
"slaktgardisterna" ges högtidlig och officiell likfärd. Grimlund avslutade dock 
med en varning: Sveriges befolkning bestod inte bara av svartgardister och att 
den dag skulle komma då måttet var rågat.230 

Redan nästa dag fick han dock svar på tal från Jenny Lindhagen, Carl Lind
hagens fru, som instämde i kritiken av det sätt som begravningen gavs officiell 
stämpel, men vände sig starkt emot Grimlunds uttryckssätt. I ett parti som 
säger sig kämpa för en bättre värld borde man undvika metoder som bara drog 
ner och inte byggde upp, menade hon. Ingen hade rätt att sätta sig till doms 
över andras bevekelsegrunder, och, påminde hon, vad som anses som förräderi 
av en, kunde upplevas som plikt för andra. Grimlund svarade omedelbart och 
framhöll, att en diskussion med henne var omöjlig då hon stod så fjärran från 
den ståndpunkt vänstersocialister i allmänhet stod. Själv hade han bara uttryck 
vad tusentals personer tänkte. Den enda metod han menade sig använda var 
"att säga sanningen hel och obeskuren, fri från slik känslopjunk och mjäkighet 
/.../ Fjärran från varandra löpa våra olika åskådningar, den ena bygger på 
kärlek och ömsesidig förståelse, den andra på läran om klasskampens nödvän
dighet och ofrånkomlighet. Och aldrig kunna de förenas."231 

Men fler kände sig manade att deltaga. Visst fanns det hat, menade Ture 
Nerman, men detta hat var inte riktat mot personer, utan mot system, då man 
insåg att det inte var personerna, utan de ekonomiska systemen som låg bakom 
kapitalism och militarism. Hedén instämde i Jenny Lindhagens resonemang 
om att det inte var värdigt partiet att smäda stupade på borgarsidan. Han in
stämde också i kritiken mot att begravningen gavs officiell stämpel, men kunde 
som marxist inte ta heder och ära av de som kämpade för sin egen klass.232 

Fredrik Ström sökte, om inte direkt försvara så förstå och förklara de starka 

229. Politiken 18/7 1918, Politiken 2/4 1918 Den framkom också då ett påstående på 
kongressen, att landsorten och landsbygdens folk skulle utgöra partiets ryggrad, ledde 
till protester och det påtalades att industrins arbetare också tillhörde partiets kärna (SSV 
kongressprotokoll 1918, s 70). 

230. Politiken iz!4 1918. 
231. Politiken 23/4 1918. 
232. Politiken 24/4 1918, 25/4 1918. 



reaktioner begravningen hade väckt. Varje arbetare och socialist med hjärta 
i kroppen och med solidaritetskänsla i sinnet måste drabbas av en brinnande 
indignation när han såg den svenska överklassens ynglingar delta i jakten på 
finska proletärer. När så begravningen därtill gavs officiell stämpel i syfte att 
stimulera rekryteringen av vitgardister var ett svar från folkdjupet ofrånkom
ligt, fortsatte han.233 

Detta nya tonläge präglade också en insändare som var en reaktion på 
en artikel i Social-Demokraten av Anna Lindhagen, Carl Lindhagens syster. I 
insändare betackade sig skribenten, å den svenska arbetarklassens vägnar, för 
Anna Lindhagens uppläxning av smädelserna mot de stupade svenskarna. Att 
hon såg annorlunda på saker och ting var inte konstigt, menade författaren. 
Det var klassklyftan som skilde de arbetande klasserna från borgerliga radikala 
tänkare och skribenter och som gjorde att de senare aldrig skulle kunna pejla de 
djup som åtskilde klasserna. Så länge denna klyfta fanns, skulle det också finnas 
klasshat och han avslutade med: 

Kom ihåg att vårt hat är äkta, och som sådant även berättigat. Det stiger 
upp från djupet av vår själ. Ett outsläckligt hat som brinner och tär. Det är 
ett hat mot systemet — och mot de individer som upprätthåller desamma 
och som berövar all vår livsglädje. Vi hatar för kärlekens egen skull - allt 
och alla - som står i vägen för vår och hela mänsklighetens livslycka.234 

Detta tonläge och explicita klasshat, måste sägas rimma illa med de ideal som 
uttrycktes vid partiets grundande, där klassegoismen skulle övervinnas och 
målet sades vara höjande av samhälle och individ genom organisation av de 
undertrycka klassernas kamp för ekonomisk rättvisa och ändamålsenlighet, 
för upplysning och karaktärsdaning, för ett nytt socialistiskt och humanistiska 
samhälle.235 Nu gällde istället att inte följa den väg som de många i partiet 
inlockade idealisterna förespråkade, menade en insändare i maj, även om deras 
tankar skulle respekteras. Vägen till socialism såg ut på ett annat sätt, hävdade 
författaren: 

Vägen till socialism heter klasskamp. För socialismens förkämpar gäller det 
nu att uppelda massornas stridslust, att väcka missnöjet och hatet i dem 
mot det bestående samhället. Enligt idealisterna således att väcka djävulen 
inom dem.236 

233. Politiken 16/4 1918. 
234. Politiken 15/5 1918. K. Dalström hade redan innan diskuterat denna artikel i 

Politiken 8/5 1918,11/5 1918. 
235. SSV kongressprotokoll 1917, s 102. 
236. Politiken 28/5 1918. 



Detta var onekligen predikandet av hatet som frälsare, som Nerman i en 1918 
nyutkommen bok diskuterat.237 

Klasskamp eller frälsningsarmé: 
Alternativa partiuppfattningar 

Den allt tydligare uppdelningen mellan "vän" och "fiende", retoriken och 
tonläget var inte de enda tecknen på att partiets politiska karaktär nu var 
satt under ett visst tryck. Det allra tydligaste tecknet på att vissa medlemmar 
själva uppfattade att partiet politiska karaktär nu var ifrågasatt, var den av Carl 
Lindhagen initierade taktikdiskussionen, som fördes i partiet under större 
delen av våren 1918 och som kulminerade under och strax efter partikongressen. 
Då Zeth Höglund på kongressen talade om att inget nytt hade inträffat som 
motiverade en förändring av partiets taktik, eller då Fredrik Ström efter 
kongressen menade, att taktikdiskussionen var en av kongressen mindre viktiga 
frågor, mer en strid om påvens skägg än om partiets taktik som ingen ändå ville 
ändra måste man fråga sig varför den trots detta då fördes.238 

Carl Lindhagen lämnade redan i mars 1918 vad som kan tolkas som ett svar, 
då han hävdade att partiet var tvunget att föra en kamp mot sig självt. När 
partiet bildades, menade han, hade många fått nog av det gamla partilivet och 
kände behov av en brytning och en omläggning av de traditionella metoderna, 
som också satt sitt avtryck i partiets allmänna grundsatser och grundlagar. Men 
det gällde också att realisera dem, att verkligen börja med sig självt annars var 
man snart tillbaka vid utgångspunkten, dvs. att kämpa för egna rättigheter och 
andras förpliktelser och i likhet med alla andra partier, sätta partiet före mänsk
ligheten. Därför är det dags att kämpa för de demokratiska grundlagarnas til
lämpning, avslutade han, att öppna kamp mot oss själva.239 

Diskussionen sköt fart efter Lindhagens hemkomst från revolutionens Ryss
land. Lindhagen hade visserligen redan under hösten 1917 rest frågan om de de
mokratiska grundlagarnas tillämpning.240 Men efter Rysslands resan reste han 

237. Nerman, Ture, Folkhatet. En världskrigsstudie, (1918) 2 uppl, Ljungbergs förlag, 
Stockholm 1930, s 364. Nerman bok handlade främst om nationalismen, men i slutet 
av boken diskuterade han också klasshatet, som han menade hade sin uppgift och 
betydelse, utan att den därmed behövde predikas. 

238. SSV kongressprotokoll 1918 s 33, Politiken 19/6 1918. 
239. Politiken 22/3 1918. 

240. SSV RS 23-25/9 1917. 



i föredrag frågor om med vilka medel och hur en revolution verkligen skulle 
kunna skapa frigörelse. Själv fann han tre olika medel, en andlig frigörelse, 
men människorna god vilja att omvandla samhället räckte inte, fortsatte han, 
tvångsmedel var tvungna att tillgripas. Där var parlamentarismen en väg, men 
också denna hade misskrediterats och utvecklats till endast form. En tredje 
utväg var barrikaderna, det beväpnade våldet, vilket motiverades av att man 
sade att när parlamentarismen hade misslyckats och den goda vilja saknades, 
då återstod endast inbördeskriget. Själv, fortsatte han, stod han för den riktning 
som kallades humanism, som ville arbeta för både en social och en andlig revo
lution på samma gång vilket inbegrep en omdaning av parlamentarismen.241 

Lindhagen såg uppenbarligen själv debatten om taktiken som ett försvar av 
partiets vänstersocialistiska karaktär mot barrikadens väg och i detta var han 
inte heller ensam. I debatten på Politikens sidor, fanns inlägg som tyckes se 
liknande på saken. I mars 1918 fanns t.ex. ett svar på Lindhagens frågor, i vilket 
det hette: 

Av rent ideella, ja varför ej säga rent ut, av andliga skäl var det som jag 
anslöt mig till det vänstersocialistiska partiet, ty jag trodde mig finna 
och anser fortfarande detsamma, att detta parti, denna ungdom utan 
förbenade dogmer skulle vara och bliva ett rättfärdighetens tolk i det 
politiska livet i högre grad än något annat parti. /.../ I åratal väntade jag 
på ett Rättfärdighetens politiska parti, som skulle komma att förverkliga 
ut i samhällets allra yttersta förgreningar rättfärdighetens, brödraskapets 
och människokärlekens idéer, ett parti som icke skulle i någon mån utöva 
våld eller tryck på oliktänkande, ett parti som skulle förverkliga idén om 
rättvisa och rätt åt alla, inte bara meningsfränder, /.../ ovan torde klart visa, 
att undertecknad icke under några omständigheter vill vara med om den 
väg, Darnton, Robespierre och Marat beträdde frivilligt eller ofrivilligt och 
icke heller /.../ att deras väg - våldets väg - förhärligas i de tidningar som 
tillhöra vårt parti, främst då icke i "Politiken".242 

Andra instämde i att en diskussion bara var bra. Detta i sig var något som 
skulle prägla det nya partiet mot de gamla där det bara gällde att utdela slag 
mot varandra, precis som om människor inte skulle kunna ha olika intressen 
utan att önska förgöra varandra, sade en medan en annan debattör framhöll 
att Lindhagen genom sina frågor sökte en väg från en brutal partidisciplin som 
präglat partiväsendet, till partiets och den enskilde medlemmens samvete och 

241. Politiken 11/2 1918. Se också Politiken 15/2 1918. 
242. Politiken 5/3 1918 (LM Axelsson). 



ansvar.243 Likaså var han inte ensam om att påtala att de inslag han stod för var 

inskrivna i partiets program.244 

Opponenterna mot denna mer ursprungliga partikarakteristik talade emel

lertid själva inte om förändring. Istället beskrevs de alternativa förslagen till 
taktik som ett sätt att göra partiets hållning tydligare eller klarare. Detta var 

t.ex. Höglunds motivering till varför taktikfrågan trots allt kom att diskuteras 

på kongressen: "Det kan ju också alltid vara nyttigt, att partiet ännu en gång 

kollationerar och preciserar sin politiska taktik till vinnande av ökad klarhet." 

I liknande termer, om oklarhet/klarhet, talade både Spak och Carleson lik

som Ture Nerman i en artikel efter kongressen.245 Det beslut i frågan som så 

småningom antogs av kongressen, och som till stor del får sägas mer stödja 

partiets beslut från 1917, utmålades i stället av opponenterna som ett försök till 

förändring av partiets verkliga karaktär.246 

Vad dessa opponenter avsåg med klarhet varierade något, men de tyck
tes vara överens om att en hårdare betoning av partiets kampkaraktär var, 

eller borde vara, det viktigaste särdraget och de karakteriserade Lindhagens 

uppfattningar, som tomma ord eller som omarxistiska, vilka bara skapade 

oklarhet.247 Nerman talade i sin artikel om humanism i all ära: "Men i dessa 
vargatider kan vi inte uträtta något med glacéhandskar. Det är hårda tag som 

behövs. Hårda tag av hårda nävar."248 De var emellertid noga att påpeka att de 

inte förespråkade våld, kamp eller makt för dess egen skull, men att man inte 

heller principiellt kunde fastslå deras orättfärdighet. Höglund menade att par

tiet inte var för revolution till varje pris, men inte heller laglighet till varje pris, 

medan Nerman framhöll att klasskamp var inte dålig moral eller omoral utan i 

själva verket den högsta moralen.249 

Det första resolutionsförslaget som lades fram på kongressen innehöll, som 

Werner Schmidt påtalat, en rad skillnader från det program partiet antog 1917, 

varav den kanske viktigaste var att resolutionen talade om att partiet skulle 

samla den svenska arbetarklassen i syfte att erövra den politiska makten för att 

243. Politiken 4/4 1918, 5/4 1918. 
244. SSV kongressprotokoll 1918, Lindhagen s 36, 69, 71, Spak s 65, Vennerström s 
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genomföra partiets program. Sålunda vände den på det förhållande som året 

innan framställdes som centralt; först förmåga, förberedelser och förutsättnin

gar sedan makt.250 Förslaget antogs inte, utan skickades till redaktionsutskottet 

för omarbetning. Det omarbetade förslaget talade inte längre om att erövra 

makten, utan om att partiets uppgift låg i just upplysa, skola, organisera och 

förbereda massorna för en framgångsrik social revolution och att i denna kamp 

också betona den andliga frigörelsen, pliktuppfyllelsen, toleransen och sannin

gens segrande makt för att, utöver organisationsarbete och aktioner, inrikta den 

ekonomiska utvecklingen och folkviljans maktyttringar mot humanistiska mål. 

För detta krävdes att"främst i sitt inre liv och såmedelst utåt söka bringa de 

andliga värdena till heders på de vägar som utstakats av partiets demokratiska 

grundlagar."251 Denna resolution kom så småningom att antas, med 26 mot 14 

röster, en till synes betryggande majoritet för försvaret av den vänstersocialistis

ka karaktären.252 Men om detta blev det också debatt. Flera kongressdeltagare 

anmälde sin protest mot att ett så viktigt beslut, ett beslut som "innebär en 

betänklig rubbning av ett socialistiskt arbetarepartis principiella grundfästen", 

hade fattas i slutskedet av kongressen, då många redan rest därifrån. De utgick 

sålunda från att partiet redan från början hade varit ett socialistiskt arbetar

parti, som nu svängde om.253 

Diskussionen om den antagna resolutionen fortsatte också efter kongressen 

och även då fördes resonemang om partiets karaktär. Höglund, som avsade sig 

uppdraget som partisekreterare i protest mot taktikbeslutet, skrev att beslutet 
i taktikfrågan var av tvivelaktigt värde då inte ens en tredjedel av delegaterna 

kunde deltaga i omröstningen. Lindhagen stod för mycket gott, fortsatte han, 

men på senare tid hade han börjat att allt mer utpräglat underskatta klass

kampen, ta avstånd från dess revolutionära yttringar och ensidigt betona tron 

på en samhällsomdaning genom "sanningsförkunnelse", varför Höglund som 

revolutionär socialist menade sig inte längre kunde följa honom.254 I Hög

250. Schmidt 1996, s 183 f. 
251. SSV kongressprotokoll 1918, s 64 f. 
252. Jfr Schmidt 1996, s 184. Jämför man namnen som undertecknade 

reservationen, men som inte deltog i omröstningen och om det antas att de var negativa 
till den resolution som antogs, vilket många var i debatten, blev det samlade motståndet 
istället hela 25 röster. Att de inte deltog i omröstningen kan ha berott på att de satt 
i något av partiets ledningsorgan, och därför saknade rösträtt, enligt partiet stadgar 
(SSV kongressprotokoll 1917, s 90), men då innebär detta att antalet som röstade för 
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sina röster (vilket ej framgår i protokollet, men Höglund talar om att göra detta , SSV 
kongressprotokoll 1918, s 69). 
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lunds beskrivning var det sålunda Lindhagen som hade ändrat ståndpunkt 

och försökte pådyvla partiet denna genom resolutionens andra del, som bara 

hade antagits för att vara hygglig. Men samtidigt sökte Höglund att utåt 

försvara partiet mot anklagelser, främst från Afionbladet, att det förkastat den 

våldsamma revolutionen vägar. Där hade partiet klara besked, menade han, 

annars hade partiets karaktär och existensberättigande gått förlorad. Slutsatsen 

av dessa något motstridiga beskrivningar var för Höglund: 

Aftonbladet får nöja sig med, att kongressen för att gå Lindhagen till mötes 

satte på partiet i stället för revolutionens frygiska mössa en huvudbonad a 

lä frälsningssoldat, som knappast är den mest klädsamma för Zimmerwalds 

folk. Men dräkten gör inte mannen, säger ordstävet, och den socialde

mokratiska vänstern kommer nog också att förbli vad det varit: ett revolu

tionärt parti på den oförsonliga klasskampens grund.255 

Fredrik Ström sökte framhålla att partiet beslut inte alls var någon orientering 

åt höger eller ett avsteg från klasskampen och försvarade Lindhagen med 

att det inte alls var hans mening, som vissa trodde, att föra bort partiet från 

klasskampen eller omvandlad det till söndagsskola.256 

Politiken, vars redaktion Lindhagen lämnade redan i mars 1918, valde att 

publicera en artikel från det norska socialdemokratiska partiet, där kongressens 

taktikbeslut och Lindhagens förslag karakteriserades som en moral-politisk 

trollformel, bortom alla gränser för den socialistiska tankevärlden. Skulle 

ett liknade förslag läggas fram på en kongress i Norge skulle den göra stora 

ögon. Artikelförfattaren, Olov Scheflo, sade sig stå oförstående till beslutet 

och pekade på att partiet nu var på väg att omvandlas till något annat än ett 

kämpande parti: 

Det som skulle ge det nya partiet existensberättigande och som säkerligen 

också är en livsbetingelse för partiet, nämligen en konsekvent socialistisk 

taktik, från detta tas avstånd i den sista delen av taktikresolutionen. /.../ 

Denna det socialistiska tänkandets abc kan inte uppges utan att ifråga

varande parti samtidigt lämnar klasskampens grund och kommer in på 

vägar, som frälsningsarmén, inremissionen, kyrkan och andra religiösa 

rörelser tro föra fram till rättfärdigheten.257 

Lindhagen själv noterade hur Scheflo, Höglund, Örebro Kuriren och Gustav 

Möller föll i varandras armar och ropade "frälsningssoldat", då han på 

kongressen önskade att taktiken utöver den rikligt manifesterade materialistiska 

255.1 Politiken 18/6 1918. 
256. Politiken 19I6 1918. 
257. Politiken 20/6 1918, Lindhagen lämnar redaktionen, Politiken 26/3 1918.. 



avdelning från programmet också skulle utsträckas till att också omfatta de i 

partiprogrammet påtalade andliga värdena. Det fanns ingen oförenlig motsats i 

den resolution som antogs, hävdade han, utan endast den tvåsidighet som man 

1917 hade beslutat.258 

Att diskussionen om partiets karaktär växte fram under våren 1918 bör nog 

i viss utsträckning kopplas till oktoberrevolutionen i Ryssland. Denna skapade 

möjligheter att formulera ett alternativ till den ursprungliga vänstersocialistiska 

vägen till fred och frihet. I förslaget till taktikresolution som Höglund lade fram 

ingick drag av den "statssocialism" som Dahlkvist pekat på. I första hand partiet 

som drivande, eller samlande som Höglund uttryckte det, i erövrandet av den 

politiska makten. Höglund talade också uteslutande om arbetarklassen.259 Det 

förekom redan tidigare, före bolsjevikernas maktövertagande, en viss otålighet 

och krav på en mer offensiv hållning. Einar Ljungberg förespråkade t.ex. hård 

kamp mot den på hösten 1917 tillträdda liberal-socialdemokratiska regeringen. 

All lojalitet var obefogad, vi har endast att bekämpa den, som han uttryckte 

det. Men både Fredrik Ström och Zeth Höglund varnande då för att förhastade 

kampsignaler bara skulle skapa ovilja mot partiet självt.260 Trots att Höglund 
själv hävdade att inget nytt inträffat sedan förra kongressen som borde föran

leda en förändring av taktiken, var det uppenbart att det under våren 1918 allt 

tydligare formulerades ett alternativ till det nya parti, som bildats 1917. Denna 

alternativa representation av partiet var ännu inget som dominerade det väns

tersocialistiska partiet, och det förslag Höglund lade fram på kongressen 1918 

kom att revideras till ett uttalande mer i stil med de uttalanden partiet gjorde 

under sin konstituerande kongress. Men tydligt var att det vänstersocialistiska 

projektet från och med våren 1918 inte längre monopoliserade frågan om vilken 

typ av parti som skulle byggas. 

Sammanfattning 

Då SSV bildades var förhoppningarna höga, både om ett snart slut på kriget 

och om en folkens resning runt om i Europa mot kriget och kapitalismen. 

Men förhoppningarna gällde inte endast dessa internationella händelser, vilka 

initiait tycktes infrias främst genom den ryska marsrevolutionen. De omfattade 

också det egna partiet, som tolkades som en del i en internationell, eller mer 

258. Se Politiken ii!6 1918. 
259. SSV RS/AU il6 1918, SSV kongressprotokoll 1918, s 34 f. 
260. SSV AU 24/10 1917. 



exakt, europeisk rörelse. De flesta av partigrundarna trodde inte att partiet 

omedelbart skulle gå in i svensk politik och dominera arbetarrörelsen. Men 

många trodde att partiet, rörelsen, inom en inte allt för avlägsen framtid, för 

att tala med Hages inledningsord 1917 skulle kunna, "med framgång taga upp 

kampen mot reaktionen samt kraftigt och lyckosamt medverka till att föra fram 

de arbetande klasserna i vårt land och ute i världen till större ekonomisk och 

social lycka".261 

Det visade sig dock vara svårt att uppfylla alla förväntningar. Ryska okto

berrevolutionen gav nytt hopp om fred och resning, men då det bara ett par 

månader senare visar sig att den tyska arbetarklassen inte reste sig mot den 

tyska krigföringen, följde åter besvikelse och det "mörker" Höglund talade 

om på kongressen.262 Men besvikelserna var inte endast en följd av vad som 

skedde internationellt, utan också av vad som skedde på hemmaplan. Redan 

andrakammarvalet 1917 visade att de svenska valmännen inte omedelbart tänk
te följa det nya partiet. Valet var inte någon katastrof för partiet, men utifrån 

de högt ställda förväntningarna var det onekligen ett bakslag och utlöste både 

anklagelser och besvikelse. Arbetarnas Landsråd lyckades inte heller riktigt upp

fylla förväntningarna under våren 1918, men den främsta besvikelsen följde i 

spåren av det finska inbördeskriget, både genom krigets utgång, som samman

taget med den uteblivna resningen i Europa ytterligare förstärkte besvikelsen 
men också genom det svek vänstersocialisterna upplevde från närstående grup

per och individer. 

Sammantaget måste händelserna under partiets första år sägas utgöra just 

en yttre utmaning mot partiet. Inte direkt i det att partiet plötsligt förlorade 
stöd från omvärlden, utan mer genom att förväntningar på och förhoppnin

gar om inflytande och stöd visade sig svårt att uppfylla. Trycket mot partiet 

måste också sägas ha ökats genom de utgångspunkter partiet hade. Hela det 

vänstersocialistiska projektet byggde ju på, vilket tidigare diskuterats, föreställ

ningen om den folkliga rörelsen som inifrån och underifrån skulle komma att 

förändra samhället. När denna rörelse tycktes allt mer svår att förverkliga, i 

ett internationellt men också i ett nationellt perspektiv, smög sig en känsla av 

otillräcklighet på. 

Föreställningen om den folkliga rörelsen sattes under tryck och en alternativ 

representation av partiet växte fram. Denna innebar inte på alla områden en 

omdefinition utan bekräftade snarare eller förstärkte partiets internationalis-

tiska identitet. Att inte svika sina solidariska plikter när andra svek var under 

261. SSV kongressprotokoll 1917, s 7. 
262. SSV kongressprotokoll 1918, s 4, jfr 1 majresolution 1918 i Berättelse över Soc.-

dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, Schmidt 1996, s 175-179. 



våren 1918 ett vanligt tema. Men det tycks också ha blivit viktigare i denna 

alternativa bild av partiet att betona den egna sammanhållningen och inre 

solidaritet genom att tydligare än tidigare distansera sig från andra gruppe

ringar och mer aggressivt försvara dessa gränser, att s.a.s., sluta leden mot den 

svekfulla omvärlden i förhoppningen om att otillräckligheten därmed kunde 

övervinnas. Tydligast var detta bland dem som önskade en ökad klarhet och en 

tydligare kampprofil. Det fanns i diskussionen till och med explicita och im-

plicita önskningar om vad som kan kallas ökad renhet, där borgerliga radikaler, 

idealister eller borgerliga organisationer tycktes kunna besudla och korrumpera 

partiet. 

Ännu vid kongressen 1918 kan inte sägas att denna alternativa representa

tion av partiet dominerade. Den hos vissa medlemmar framträdande distan

seringen, riktade sig än så länge inte i högre utsträckning inåt det egna partiet. 

Samtidigt fanns det sådana tendenser, främst i taktikdiskussionen och det tyck

tes ha blivit betydligt svårare att upprätthålla det ursprungliga partiidealet mot 

gestaltningen av det mer inneslutande och kämpande partiet, inte minst under 

trycket av ouppfyllda förväntningar. Den "rörelse" som Lindhagen hade talat 

om, och som många tyckts ha hoppats på materialiserade sig inte. Rörelsepar

tiet sakande rörelse. 

Detta tryck blev så mycket större då partiet 1917-18 ännu inte i någon högre 

utsträckning var ett stabiliserat parti i organisatorisk betydelse. Det präglades 

varken av någon större enhetlighet gentemot de organisationer man sökte sam
arbete med eller någon förmåga att dominera andra organisationer, i huvudsak 

ungdomsförbundet. Partiets försök till brett anslag med samarbete på bred 

front, ledde under den period då trycket av vissa partiföreträdare uppleves som 

starkast till beskyllningar för att partiet var otydligt. 

Två linjer kan sägas följa partiet in i dess andra verksamhetsår som en följd 

av händelserna och reaktionerna under det första året. Dels började uppenbar

ligen vad som kan kallas en inre förutsättning för förändring att formeras, ett 

formulerande av en alternativ politisk identitet. Dels följde också i spåren av 

besvikelsen på den osäkra och svekfulla omvärlden försök att skapa strategier 

för att kunna minska den närmaste omgivningens opålitlighet. Bägge dessa 

linjer förstärkte varandra. Från och med kongressen 1918 påbörjades partiets 
kristallisering till ett "hårdare" och mer "tydligt" parti. Omvandlingen av det 

vänstersocialistiska partiet påbörjades. Det är mot denna omvandling jag nu 

vänder blicken. 



KAPITEL 5 

Rörelse i rörelse. 
SSV:s organisatoriska 
omvandling 1918-1920 (I) 

Inledning 

I sin avhandling om den socialdemokratiska partiorganisationens kvalitativa 

förändring inför krisuppgörelsen 1933, menar Bengt Schiillerqvist att yttre 
utmaningar och inre motsättningar kan leda till en partikris som antingen 

krossar eller förändrar och förnyar ett politiskt parti.1 Som jag visat möttes 
SSV nästan omedelbart av vad som uppfattades som misslyckanden. Det 

internationella läget präglades inte av en rätlinjig utveckling mot det 

socialistiska och demokratiska "genombrottets tider", som man talade om på 

kongressen 1917.2 Också andra, och viktiga, förhoppningar från 1917 visade 

sig svåra att realisera, vilket diskuterades i kapitel 4. De yttre utmaningarna 

bestod också i att tron på den egna styrkan och den egna potentialen som 

initiait fanns i partiet inte heller riktigt materialiserades. Den förväntade 

framgången i Andrakammarvalet 1917 uteblev, och försöken att ta ledning 
över massrörelserna i Sverige och sätta dagordningen lyckades inte riktigt. 

Partiet fann inte heller så många allierade i solidaritetsarbetet för de finska 

röda i inbördeskriget som man hade hoppats; tvärtom upplevdes hos många 

medlemmar främst de borgerliga radikalas uppträdande som rent svekfullt. 

Samtidigt med dessa yttre utmaningar, den internationella utvecklingens 

växlingar och det egna partiets otillräcklighet eller politiska isolering växte det 

fram inre motsättningar i synen på vad man skulle vara för typ av parti. Skulle 

partiet bevara sin påtagna karaktär av rörelseparti, eller skulle partiet vara 

ett kampparti? Även om partikongressen 1918 i viss utsträckning bekräftade 

rörelsepartisternas hållning, var det klart att ett allt tydligare alternativ höll på 
att formuleras. 

1. Schiillerqvist, Bengt: Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten (1928—33), 
Tiden, Stockholm 1992, s 88. 

2. Protokoll fört vid Socialdemokratiska vänsterns konstituerande kongress i Stockholm 
13-16 maj 1917,. Tryckeri-Aktiebolaget Fram, Stockholm 1917 (SSV kongressprotokoll 
1917), s 132. 



Partiföreträdarna var emellertid inga passiva objekt under dessa omstän

digheter. Tvärtom utvecklades strategier för att övervinna partiets politiska, 

organisatoriska och ekonomiska problem. Men de åtgärder som det vänster

socialistiska partiet vidtog medförde, vill jag hävda, att partiet återknöt till 

den tradition som företrädarna ursprungligen reagerat emot - den socialde

mokratiska. Det vänstersocialistiska partiet "socialdemokratiserades" vilket i 

sin tur, och måhända paradoxalt, medförde att de 21 teserna snarare förstärkte 

påbörjade tendenser än innebar ett radikalt brott. Här ämnar jag närmare un

dersöka de organisationsdynamiska processer som jag, i enlighet med angivna 

tes, menar bidrog till partiets omvandling. De val och beslut partiföreträdarna 

tog i syfte att stärka partiet tenderade att förändra det i riktning mot vad partiet 

ursprungligen avsåg att bekämpa. 

Hur denna utvecklig och strategi såg ut för SSV under åren 1918-21 dis

kuteras i detta kapitel och i kapitel 7. Detta kapitel inleds med en översikt över 
de medlemsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för det vänstersocial

istiska partiet. Sedan diskuteras i fyra delar de organisatoriska strategier som 

utvecklades för att stärka och stabilisera partiet, för det första försöken att or

ganisatoriskt utveckla partiet, för det andra hur ledningsnivån organisatoriskt 

förändrades, för det tredje hur partiet sökte bredda sitt underlag och för det 

fjärde riksdagsgruppens förändrade ställning i partiet. Avslutningsvis diskuteras 

hur de politiska händelserna under vintern/våren 1919 påverkade partiets iden

titetspolitiska verksamhet. I följande kapitel belyses den kris partiet ställdes 

inför 1920, och vilka konsekvenser detta fick. Med andra ord diskuterar dessa 

två kapitel partiets kristallisering. 

Ekonomi och medlemmar 

Under hela sin tid som parti brottades SSV med problem av ekonomisk, 

organisatorisk och styrkemässig karaktär, som partiföreträdarna sökte lösa. Vad 

gäller politisk betydelse noterades en viss framgång i landstingsmannavalen 1918 

där partiet i röstetal blev fjärde bästa parti, med 20 973 röster medan Högern, 

liberalerna och socialdemokratin alla låg över 70 000 röster. Procentuellt 

sett, även om siffrorna inte är riktigt jämförbara, var det dock en minskning 
från 8 % av rösterna till 6,4 %.3 Mer bekymmersamt för partiet var dock 

3. Statistisk årsbok för Sverige 1919, s 309 (tab 260). Procentsiffran avser röstetal. Vad 
gäller antal var andelen 7,2 %. 



andrakammarvalet 1920 — ett val som präglade partiets fortsatta utveckling på 

många sätt, något som jag återkommer till. 

Medlemsmässigt är det som vanligt när det gäller politiska partiers egna up

pgifter, svårt att exakt fixera antalet, dels då verksamhetsberättelserna ofta bekl

agar att alla kommuner inte rapporterar, och dels då uppgift står mot uppgift i 

olika verksamhetsberättelser. Förhoppningen var, som uttrycktes på kongressen 

1917 40 000 medlemmar, men detta nådde partiet inte. Verksamhetsberättelsen 

för 1917 talade om 475 kommuner vid årsskiftet och i mars 1918 504 kommuner 

med ca 20 000 medlemmar.4 Året därpå redovisades 21 238 medlemmar för 

31 januari 1918, men troligen avses 31 december 1918. Berättelsen gjorde också 

en justering av den tidigare uppgiften och menade att antalet medlemmar vid 

årsskiftet 1917/18, om man räknade inbetalda kontingenter låg närmare 15 000.5 

I berättelsen för 1919 finns en uppställning av partiets medlemsutveckling för 

hela partiets tid och här finner man följande tabell: 

Tabell 1: SSV:s antal medlemmar och kommuner 1917-1919 

Tidpunkt Antal medlemmar Antal kommuner 

1/6 1917 6340 296 

31/12 1917 15 263 486 

1/6 1918 17 536 522 

31/12 1918 21 238 587 

1/6 1919 20 640 593 

31/12 1919 23 567 617 

Källa: SSV:s verksamhetsberättelse 1919, s 27 

Slutligen talade verksamhetsberättelsen för 1920 om 17 230 inrapporterade 

medlemmar och 355 klara kommuner (dvs. att kontingent var löst).6 Partiets 

första år medförde sålunda inga dramatiska minskningar i medlemsantalet, 

4. Berättelse över Soc.-dem. Vänsterpartiets verksamhet içiy, Tryckeriaktiebolaget 
Fram, Stockholm 1918 (SSV verksamhetsberättelse 1917), s 33. 

5. Berättelse över Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1918, Tryckeri A.-B. Fram, 
Stockholm 1919 (SSV verksamhetsberättelse 1918), s 17 f. 

6. Här är siffrorna i högsta grad osäkra. Verksamhetsberättelsen talar om att den 
är tryckt två månader tidigare än vanligt, varför antalet kommuner rör antalet klara 
kommunen, dvs. att kontingenten var löst. (Berättelse över Soc.-Dem Vänsterpartiets 
verksamhet 1920, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1921 [SSV verksamhetsberättelse 
1920] i Sveriges Kommunistiska partus bildande 1921. Aurora dokument, Aurora Stockholm 
1975 [faksimil], s B 63). 



men inte heller spektakulära ökningar. Den största ökningen ligger ju helt 

naturligt under partiets första halvår, då ökningen är hela 58 %. Annars är 

det en relativt jämn stegring, med undantag för våren 1919 då man förlorade 
medlemmar, något partiet tillskrev spanska sjukan.7 Själva medlemssiffrorna i 

sig säger dock inte så mycket om de inte jämförs med något. I detta fall har 

jag valt att ställa upp de redovisade medlemssiffrorna från SSV tillsammans 

med Socialdemokratiska Ungdomsförbundets och Socialdemokratiska 

Arbetarpartiets medlemmar under samma period, då dessa tre organisationer 

får sägas ha sökt nå ungefär samma grupper i samhället. 

Tabell 2: SSV:s, SDUF:s samt SAP:s medlems- och kommunutveckling 

1916-1920 

År SSV SSV Förändr. 

Kommuner medl. i% 

I9I6 - - -

1917 486 15 263 

1918 587 21 238 + 39 % 

1919 617 23 567 + 11 % 

1920 > 17 230 - 27 % 

Är SDUF 

klubbar 

SDUF 

medl. 

Förändr. 

i% 

SAP 

kommuner 

SAP 

medl. 

Förändr. 

i% 

1916 378 14 938 + 28 % 716 105 275 + 22 % 

1917 420 18 717 + 25 % 768 114 450 + 9 % 

1918 475 23 657 + 26 % 804 129 432 + 13 % 

1919 487 21 303 -10 % !>°79 151 364 + 17 % 

1920 444 19 592 

-0 0^ 0
0
 1 944 143 090 - 6 %  

Källa: SSV verksamhetsberättelse 1919, 1920, SDUF verksamhetsberättelser 

1916—1920, SAP verksamhetsberättelser 1916—1919, Hirdman, Yvonne, Vi 

bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia från Per Götrek till Olof 
Palme, Tidens förlag, Stockholm 1988, s 161 

De relativt stora procentuella förändringarna sammanhänger med att partiet 

hade få medlemmar jämfört med SAP så en ökning eller minskning ger 

7. Berättelse över Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1919, Tr.-A.B. Fram, Sthlm 
1920 (SSV verksamhetsberättelse 1919), s 27. 



procentuellt sett stort genomslag. Vad man kan notera är att det dröjde till 1919 

innan SSV var större än SDUF. Detta påverkade säkerligen ungdomsförbundets 

självständighetslinje. Man kan också göra noteringen, att partiet inte gjorde 

några kraftigare inbrytningar på SAP:s bekostnad. Partiets storlek i relation till 

SAP var som kraftigast 1918 då SAP trots detta var ungefär 6 gånger så stort, och 

att den uppgång partiet hade 1919 helt motsvarades av en lika stor minskning av 

medlemmar i SDUF. I relation till vad som får betraktas som partiets politiska 

huvudkonkurrent, SAP, var sålunda 1918 SSV:s höjdpunkt, även om en viss 

medlemsmässig framgång också kom året därpå. Partiet tycktes medlemsmässigt 

ha stagnerat redan två år efter grundandet. Nedgången 1920 är svårare att 

fastställa då verksamhetsberättelsen talar om att alla inte hade rapporterat, 

och verksamhetsberättelsen för 1921 nämner inga medlemssiffror att jämför 

med. Kontingtentsinkomsten gick också upp under 1920 (se nedan). Men 

samtidigt är en nedgång eller åtminstone ett avbrott i medlemstillströmningen 

inte orimligt. Både SAP och SDUF förlorade medlemmar. I omröstningen om 

anslutning till Komintern deltog endast 6 614 medlemmar och i omröstningen 
1920 om Kominterns teser deltog 7 078, och i distriktsrapporterna för 1920 

redovisade visserligen sex av 23 distrikt en ökning av medlemsantalet och 

dessutom ytterligare ett som trots brist på siffror påstår en höjning medan åtta 

distrikt redovisade en tydlig medlemsmässig nedgång.8 Med partisprängningen 

1921 är minskningen än mer sannolik trots att verksamhetsberättelsen inte 

anger medlemsantalet. Troligen sjunker snarare medlemsantal och aktivitet 

än livas upp under interna partistrider vilket omröstningarna 1919 och 1920 i 

viss utsträckning bestyrker.9 Dessutom visade kontingenten 1921 en betydande 

minskning, som förövrigt höll i sig också 1922.10 

8. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 29 (4 318 röster för anslutning utan villkor, 2 041 
för anslutning med vissa villkor, 255 röster för Lindhagen), SSV verksamhetsberättelse 

1920, s B 63, B 65-B 92. 
9. Det tycks Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler. Socialistiska partiet 1929-

1937, Arkiv, Lund 1974, s 26 mena. Men han argumenterar för att partiet kulminerade 
på 18 000 medlemmar 1928, för att sedan gå ner till 17 300. Han hävdar att siffran från 
1928 bygger på trovärdigt material. Komintern räknade dock med ca 15 600 medlemmar 
i mars 1928. (495-31-10) Se också Torbacke, Jarl "Kilbompartiets historia" i Historisk 
Tidskrift 1975, s 39of. samt Andersson, Sten: "Kommunisternas 'makt' inom svensk 
politik och fackföreningsrörelse - en problematisering av ett spännande forskningsfält" 
i Makt och moral. En vän bok till och med Klas Åmark, Blomberg, E., Horgby, B. & 
Kvarnström, L. (red.), Linköpings universitet, avd för historia, Linköping 1998, s 250 £ 

10. Se Berättelse över Sverges Kommunistiska Partis verksamhet 1922, Boktryckerivara, 
Stockholm 1923 (SKP verksamhetsberättelse 1922), s 56. Där uppges kontingenten för 
1922 vara 35 674:11, vilket motsvarade 47,7 % av de totala inkomsterna. 



Tabell 3: SSV:s kontigtentsinkomster 1918-1921, inflationskorrigerad 

kontingentinkomst (utifrån SCB:s prisnivåtabell för åren 1918-1921) samt 

kontingent i procent av totala inkomster 

År Kontingenter 

i Kr. 

Inflationskorrigerad 

kontingent 

Kontingent i % 

av totala inkomster 

I918 44 109:96 10 631 40,6 % 

I9I9 61 764:40 16 429 47.7 % 

I92O 73 061:21 19 800 54,9 % 

19 21 36 817:75 8137 32,6 % 

Källa: Revisionsberättelser för SSV 1918-1920, SKP 1921 

Just ekonomin var något som var besvärande för partiet under hela perioden. 

Från den första verksamhetsberättelsen till den för 1920 beklagade författarna 

partiets ekonomiska situation. Partiets första ekonomiska redovisning visade 

en nettoskuld på 23 545:80 kr., som fick täckas genom lån. AU föreslog därför 
redan 1917 att driva igenom en av de åtgärder som stod till buds för att förbättra 

ekonomin - en uttaxering av medlemmarna.11 Detta uttaxeringssystem 

institutionaliserades i det närmaste då den praktiserades 1918, 1919 och 1921, 

dock inte under 1920.12 

Andra sätt att bättra på ekonomin var förändringar i kontingenten, vilket 

under perioden var legio. Systemet var uppbyggt på så sätt att distrikten av

lade avgift till partiet, lokalorganisationerna till distrikten och individuella 

medlemmar till lokalorganisationen. 1917 beslöts att distrikten varje kvartal 

skulle erlägga 40 öre för varje manlig medlem, samt 20 öre för lantarbetare 

och kvinnor.13 Distrikten i sin tur inbringade medel genom att de anslutna 

lokalorganisationerna skulle erlägga en kvartalsavgift på minst 60 respektive 30 
öre och slutligen beslöt kongressen att lokalorganisationerna själva fick avgöra 

vilken avgift de skulle ta ut av medlemmarna.14 Dessutom beslöt kongressen att 

partiet skulle upprätta en tidningsfond och man beslöt att varje medlem varje 

år skulle avlägga 1 kr till denna, genom att betala 25 öre varje kvartal i samband 

med kvartalsavgifterna.15 

11. SSV verksamhetsberättelse 1917, s 32. 
12. Se SSV revisionsberättelser 1918, 1919, 1920 samt SKP 1921 i resp års 

verksamhetsberättelse. 
13. SSV kongressprotokoll 1917, s 48, stadgar § 4. 
14. SSV kongressprotokoll 1917, s 55, 59. 
15. SSV kongressprotokoll 1917, s 141. 



Hela detta system reviderades på den efterföljande kongressen. Ett förslag 

om att sänka kontingenterna över lag för att kunna locka fler medlemmar 

avslogs som otänkbar och något som skulle föra partiet till ekonomisk ruin. 

Däremot tog man bort lantarbetarnas halva avgift, införde ett åldersstreck där 

alla under 18 år betalade halv avgift, samt slog samman tidningsfondens avgift 

med kontingenten som därför ökades på med 25 öre/kvartal på alla nivåer.16 

År 1919 höjdes kontingenten, från 65 till 75 öre/kvartal för manliga med

lemmar och från 45 till 50 öre för kvinnliga medlemmar. Åldersstrecket behölls 

medan sjuka och värnpliktsinkallade medlemmar befriades från avgifter. I 

konsekvensens namn höjdes lokalorganisationernas avgifter till distrikten till 
i kr/kvartal för hel och 65 öre för halvt betalande medlemmar. Ett förslag från 
Höglund om en särskild kongressavgift avslogs, men delen till tidningsfonden 

sänktes från 25 öre/kvartal för alla till 15 öre för hel och 10 öre för halvt beta
lande medlem, vilket innebar att en större del stannade kvar hos partiet. De 

kvinnor som tillhörde partiet genom kvinnoklubbarna skulle betala som alla 

andra medlemmar, men klubbarnas centralstyrelser hade rätt att få ett adminis

trationsbidrag från partikassan på 20 öre per sådan medlem och kvartal.17 

I diskussionerna kring kontingenten, vilken inför och på alla kongresser en

gagerade ett flertal medlemmar, framträdde ett av de många dilemman partiet 

brottades med. Å ena sidan var ekonomin svag och tvungen att ordnas. Därför 

föreslogs, vanligen från partiets ledning höjda avgifter till partiet. Å andra sidan 

fanns det många som påtalade att en höjning av avgifterna endast stötte bort 

potentiella medlemmar. Carl Stålbärj påpekade t.ex. i diskussionen 1919 att 

nyrekryteringen försvårades genom kontingenthöjningar, medan andra prior

iterade att partiets ekonomi skulle tryggas och att kontingenten skulle sättas så 

pass högt att detta uppnåddes.18 

Detta dilemma var inte obekant inom andra partiorganisationer.19 För 

SSV avspeglade dock detta dilemma det generella problemet för partiet un

der dess första år; partiet hade ambitionen att vara ett massparti i duvergersk 

16. Se Motioner till S verges Socialdemokratiska Vänsterpartis andra kongress den 2 och 
3 juni 1918, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1918, s 3-7, SSV kongressprotokoll 
1918, s 21-27. 

17. Se Protokoll fört vid Sverges Socialdemokratiska Vänsterpartis tredje kongress 
i Stockholm 12—16 juni 1919, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1919 (SSV 
kongressprotokoll 1919), s 105-108, samt Stadgeändringar beslutade av 1919 års 
partikongress, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1919, § 4, distriktsstadgar § 3. 

18. SSV kongressprotokoll 1919, s 107. 
19. Se Gröning, Lotta, Vägen till makten. SAP:s organisation och dess betydelse för 

den politiska verksamheten 1900-1933. Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historie a 
Upsaliensia 149, Uppsala 1988, s 65 för socialdemokratin. 



bemärkelse där kostnaderna solidariskt skulle delas av medlemmarna.20 Men 

samtidigt saknade man i större utsträckning grund för denna ambition. Up

penbarligen motsvarade inte utgifterna de inkomster partiet hade. I verksam

hetsberättelsen för 1919 gladdes man åt att partiets skulder för första gången 

inte ökade. Samtidigt hade partiskulden endast kunnat minskas från 34 089:98 

kr till 33 000 kr, men då hade ett kortfristigt lån på 16 000 kr för valarbete och 

kongressen kunnat betalas tillbaka. Men priset för denna skuldminskning var 

att annat partiarbete, främst agitationen, minskades till minsta möjliga, och att 

medlemmarna fick insamla medel.21 Men ljusningen, om detta verkligen är en 

riktig beskrivning, var kortvarig. År 1920 konstaterades att ingen förbättring 

av den ekonomiska ställningen hade skett, och skulderna hade inte minskats. 

Två tidningar fick läggas ned under 1920 och ytterligare fler begränsade sina 

utgivningsdagar.22 

Ytterligare belägg för partiets problematiska ekonomi ligger i kontingen

ternas storlek. Där SAP centralt 1920 tog ut 40 öre/kvartal för helt betalande 

medlemmar och 20 öre/kvartal, låg SSV på 75 resp. 50 öre/kvartal, en bety

dande skillnad inte minst med tanke på att bägge partierna i viss utsträckning 

konkurrerade om samma individer.23 Ytterligare en jämförelse med SAP är på 

plats. Detta parti eftersträvade att hålla medlemsavgifterna så låga som möjligt 

och var generellt emot att höja avgifterna, menar Lotta Gröning. Detta dels 

för att behålla medlemmar, dels för att kunna rekrytera nya - dvs. samma 

tanke som återfanns även inom SSV. Därför höjde SAP kontingenten endast 

2 gånger mellan 1900 och 1933.24 Från 1920 låg den ordinarie kontingenten 

fast till 1956, då den höjdes till 60 öre respektive 30 öre/kvartal.25 Detta kan 
jämföras med SSV som höjde kontingenten inte mindre än två gånger på tre 

år, eller t.o.m. tre gånger om sammanslagningen med tidningsfonden räknas 

in som höjning. 

Det var denna skillnad mellan SAP och SSV som Halmstads vänsterkom

mun reagerade på inför kongressen 1918 då de krävde en sänkning av kontin

genten till 20 öre, vilket dock avslogs som otänkbart. Det hade visat sig svårt 

att få större anslutning till partiet genom politiska klubbar i fackföreningarna, 

20. Se Duverger, Maurice, Political Parties. Their organization and activity in the 
modern state, Methuen, London 1965, s 1 f., Gidlund, Gullan, "Folkrörelsepartiet och 
den politiska styrelsen. SAPS:s organisationsutveckling" i Socialdemokratins samhälle 

1889-1989, Misgeld, K., Molin, K. ochÅmark, K. (red) Tiden, Stockholm, 1989, s 284. 
21. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 28. 
22. SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 36 f., B 62 f. 
23. För SAP se Gröning 1988, s 65. 
24. Gröning 1988, s 65, 97. 
25. Gidlund 1989, s 291. 



trots att många där sympatiserade, menade motionären, och orsaken låg i av

giftsskillnaderna mellan SSV och SAP.26 

Den största skillnaden mellan SAP och SSV vad gällde de ekonomiska 

resurserna låg i kollektivanslutningen, den anslutningsform som SSV av prin

cipiella skäl avvisade 1917. Enligt en intern organisationsutredning hos SAP år 

1911 var 4/5 av partiets medlemmar anslutna genom fackföreningar och endast 

1/6 av hela medlemsnumerären bestod av enskilt anslutna medlemmar.27 Om 

dessa siffror var giltiga också 1918 skulle detta ha inneburit att SAP hade haft 

ungefär 21 600 enskilt anslutna medlemmar och sålunda endast c:a 400 fler än 

SSV. SSV saknade dock det extra stödet av de kollektivt anslutna varvid partiet 

med massambition kämpade med ekonomin under perioden just på grund 

av bristen på massanslutning. Den individuella anslutningen uppgavs vara 

av principiellt stor betydelse 1917, men straffade partiet ekonomiskt. Partiet 
underordnade dock så småningom denna princip under ekonomin, om än på 

ett indirekt sätt. 

Att organisatoriskt stärka partiet uppgavs vara en väsentlig uppgift och en 

prioriterad del i verksamheten.28 Det var ingen lätt uppgift, och paradoxalt 

nog, i stor utsträckning avhängigt de ekonomiska resurser som partiet hade 

att förfoga över. Att organisera partiet var också ett av de områden som 

kom att förändras under 1917-1919. Konsekvenserna av de förändringar 
som genomfördes på området tenderade att rationalisera partiet i tidigare 

diskuterad betydelse (kap 3), i första hand genom en tydligare arbetsfördelning 

och centralisering. Detta avspeglas inte minst i försöken att bygga upp en 

fungerande lokalorganisation. 

Redan på kongressen 1917 ställdes partiet inför ett strategiskt avgörande. I 

de motioner som behandlades fanns en tydlig betoning av nödvändigheten av 

omfattade agitations- och organisationsarbete för att bygga upp det nya partiet, 

men också en insikt om att de lokala organisationerna själva i många fall inte 

skulle klara av detta. Därför föreslogs tillsättandet av fasta ombudsmän och 

organisatörer, upprättandet av socialistiska kurser och kursmaterial och om

26. SSV kongressprotokoll 1918, s 22 ff. 
27. Gröning 1988, s 64. 
28 Se SSV Verksamhetsberättelse 1918, s 1. 



fattande, regelbunden och systematisk broschyr- och flygbladsagitation samt 

utarbetande av arbetsmaterial till underavdelningarna.29 

Fredrik Ström, som förde AU:s talan, framhöll dock att man var tvungen 

att göra prioriteringar. Både agitationen och organisationsarbetet innebar stora 

utgifter. Frågan var då vad partiet skulle göra. Vad gällde agitationsfrågan och 

skapandet av kursmaterial, menade Ström att det redan fanns en bildning
scen tral, Arbetarnas bildningsförbund (ABF), som partiet kunde ansluta sig 

till. Angående framställandet av arbetsmaterial menade han att detta i princip 

kunde godkännas, men att det innebar alltför höga kostnader att vidta åtgärder. 

De fasta ombudsmännen tycktes dock ha vunnit större framgång hos AU, men 

frågan var exakt var partiet skulle satsa sina resurser, där man var svag eller där 

man redan var stark? Ström själv förordade en insats i Småland där det fanns 

en stor potential, men avvakta med Norrland där man redan var relativt stark. 

I valstriden skulle man satsa resurser på att behålla de mandat man hade, och 

strunta i de valkretsar där man inte hade större möjligheter, inrikta sig på 

landsbygden och låta storstäderna förlita sig mer på egen kraft. Motionerna 

skulle i princip godkännas, men remitteras till AU för att efter råd och lägenhet 

genomföras.30 

Alla instämde inte i Ströms uttalanden. Vissa önskade satsningar där partiet 
var svagt, andra att partiet visst skulle insätta fasta ombudsmän, inte minst i 

norra Sverige. Helge Åkerberg vände sig emot att överhuvudtaget insätta av

lönade funktionärer och en G K Wallin önskade att partiet inte skulle ekono

miskt åderlåtas genom anställning av ombudsmän utan att "varje ombud går 

från kongressen, som agitator var och en på sin plats."31 

De beslut kongressen tog är tyvärr något oklara i kongressprotokollet. Man 

beslöt att godkänna Ströms yttranden angående de två första motionerna, 

vilket innebar att de i princip godkändes men att det faktiska inrättandet över

lämnades åt AU. Nerman, Sundin och Ljungbergs förslag godkändes också, 

liksom motionen om arbetsmaterial.32 

Partiet tycktes 1917 sålunda befinna sig i en moment 22-likande situation. 

Arbetet med att organisera allt fler vänstersocialister och därmed också ekono

miskt stärka partiet, var förenat med problem då partiet ännu var så ekonomiskt 

svagt. Genom partiets svaga ekonomiska ställning fanns det fanns sålunda en 

viss initial tvekan inför en central satsning på att skapa nya organisationer. 

29. SSV kongressprotokoll 1917, s 111-113, Motioner 19, 20, 21, 22. 
30. SSV kongressprotokoll 1917, s 114. 
31. SSV kongressprotokoll 1917, s 116. 
32. SSV kongressprotokoll 1917, s 116. 



Efter valet 1917, och ett resultat som inte riktigt var det förväntade, sam

lades emellertid partiets representantskap för att diskutera valet och partiets 

ekonomiska och organisatoriska ställning. Mötet beslöt att anställa två stycken 

ambulerande ombudsmän (Carl Stålbärj och Verner Hermansson) för, som det 
beskrevs ett planmässigt bedrivande av organisationsarbetet, samt för att utar

beta en instruktion för detsamma.33 Detta beslut väckte emellertid protester 

på kongressen 1918, där dechargeutskottet riktade kritik mot att represent-
antskapet fattat ett beslut som stred mot den föregående kongressens, att dels 

tillsätta ombudsmän då det ekonomiska utrymmet medgav detta, dels, när så 

var fallet, tillsätta fast stationerade ombudsmän. Istället hade partiet anställt 

två ombudsmän som skulle resa land och rike runt och vars resultat inte stod i 

proportion till kostnaden och därför skulle ogillas.34 

I den följande debatten framhöll en talare att ungdomsförbundet min

sann klarat att bygga sin organisation utan ombudsmän, och en annan fann 

resplanerna och förarbetena bristfälliga. Men de flesta i diskussionen invände 
mot dechargeutskottet. Winberg menade dels att det fanns en poäng i att ha 

ambulerande ombudsmän som ständigt var disponibla för att kunna förläggas 

av AU var som helst där det fanns behov, dels att invändningen om att partiet 

inte hade råd med ombudsmän inte höll, då partiet inte endast kunde byg
gas av frivilliga krafter. Linderoth framhöll att deras arbete inte endast kunde 
bedömas genom siffror på antal bildade organisationer, medan Stålbärj, en av 

de anställda ombunden, själv framhöll: 

Ställningen i höst var sådan att krafttag behövdes från ledningen. Klagomål 

hade kommit över att tekniskt sakkunnig valledning saknats i en del kretsar 

och att organisatörer behövdes. Emot pessimism inom egna leder behövdes 

en ständig uppryckning och i kampen mellan höger och vänster inom so

cialdemokratin behövde kommunerna ombudsmännen. Det var detta som 

motiverade Representantskapets beslut.35 

33. Under det intensiva valarbetet anställdes tillsammans med ungdomsförbundet 
och distriktet en ombudsman för Västra Sverige under 2 månader (Stålberg), en tjänst 
som först förlängdes och sedan permanentades, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 
Stockholm (ARAB), Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (i9i7-i92i)(SSV) 
Representantskapets och Arbetsutskottets protokoll med bilagor 1917-1921 (SSV RS 
resp. AU) SSV AU 14/6 1917, 28/6 1917,19/7 1917, 9/8 1917, 28/9 1917 samt SSV RS 23-
25/9 1917 (s. 11), SSV verksamhetsberättelse 1917, s 18. 

34. SSV kongressprotokoll 1918, s 47 f. Stålbärj (Stålberg) reste genom västra Sverige, 
Värmland och Dalarna, medan Hermansson genomreste Västerbotten och Norrland 
samt södra Sverige (SSV AU 28/9 1917). Dessutom fanns, i alla fall under 1917, en delvis 
avlönad ombudsman, Loren, som hade sin verksamhet förlagd till Småland. (SSV AU 
22/9 1917, SSV verksamhetsberättelse 1917, s 29 f.). 



Kata Dalström menade också att beslutet var nödvändigt, och kongressen 

instämde genom att avslå dechargeutskottets yrkande.36 Men kongressen avslog 

inte bara yrkandet utan tog också beslut om att aktivt stärka organisationsarbetet. 

Kongressen beslöt nämligen att ombudsmannainstitutionen skulle behållas, 

även om antalet drogs ned till en enda person, trots revisorernas motstånd mot 

själva institutionen. Linderoth framhöll dock att i detta fall andra synpunkter än 

de ekonomiska vägde tyngre. Ombudsmännen skulle arbeta med att förstärka 

partiets organisation på de orter där partiet var svagt.37 Kongressen beslöt också 

att reorganisera partiets ledning för att förstärka organisationsarbetet.38 

Efter en initial tvekan och avvaktan skiftade stämningarna efter valet 1917, 

vilket ytterligare förstärker bilden av en utbredd besvikelse över valutgången 

och upplevelsen av den egna svagheten. De ekonomiska betänkligheter man 

hade haft 1917 lades nu åt sidan, och mått och steg togs för att organisatoriskt 

stärka partiet. Andra omständigheter än de ekonomiska vägde tyngre, som 

Linderot menade. 

Det visade sig emellertid snart att den ekonomiska verkligheten hann 

ifatt partiet och den centrala ombudsmannatjänsten var tvungen att dras in 

på grund av partiets ekonomi.39 Men detta innebar inte att partiet gav upp 

agitations- och organiseringsförsöken. Istället kan man säga att partiets strategi 

förändrades till ett slags tvåfrontsoffensiv. Å ena sidan behöll den centrala nivån 

ett övergripande överinseende av agitation och organisation och fungerade som 

pådrivare, å den andra fördes ansvaret för det konkreta arbetet nedåt i organi

sationen. Tillsammans med ungdomsförbundet ordnade partiet under vintern 

1919 en instruktionskurs i Stockholm för att utbilda valledare och, som det 

uttrycktes, avhjälpa bristen på lokala talarkrafter. 72 deltagare, varav 8 kvinnor 

från 18 partidistrikt och 16 ungdomsdistrikt deltog i kursen som finansierades 

med medel från partiet, ungdomsförbundet, distrikten och från deltagarna 

själva.40 Den centrala ledningen valde också att prioritera vissa geografiska om

råden ekonomiskt. Främst var det Stockholm som gynnades genom att tilldelas 
medel för tillsättande av en ombudsman, ett beslut som väckte kritik på kon

gressen 1919. Det fastslogs att Stockholm oproportionerligt hade gynnats, men 

samtidigt att just Stockholmskommunen var så betydelsefull för hela partiet 

35. SSV kongressprotokoll 1918, s 53. 
36. SSV kongressprotokoll 1918, s 53. 
37. SSV kongressprotokoll 1918, s 61 f. 
38. SSV kongressprotokoll 1918, s 60 f. Jfr SSV kongressprotokoll 1917, s 91. 
39. SSV kongressprotokoll 1918, s 62. Se också SSV AU 16/5 1918, SSV RS 1/6 1918, 

(s 6 f.), SSV verksamhetsberättelse 1918, s 14. 
40. SSV verksamhetsberättelse 1918, s 15. Dessutom deltog några kvinnliga 

partimedlemmar från Stockholm på egen bekostnad. 



att det var viktigt att stödja densamma.41 Slutligen utarbetades en instruktion 

för hur de lokala vänsterkommunerna skulle bildas, arbeta och utvecklas, med 

en rad praktiska råd och tips och betoning på egenskaperna ordentlighet, nog

grannhet och punktlighet. Redan i inledningen slogs fast, att kommuner visst 

kunde bildas genom att vänstersocialistiska talare kom till platsen, men att det 

gick lika bra att bilda en kommun utan bistånd från någon organisation eller 

agitator. Det var bara att bara skriva till AU och be om arbetsmaterial. Inte 

heller skulle det faktum att en by eller ort inte hade underlag för en större or

ganisation avskräcka. Det räckte, menade broschyren, med en 6-7 deltagare för 

att upprätthålla en kommun. Broschyren avfärdade också ett enligt författarna 

vanligt uttryck: han är socialist men tillhör ingen socialistisk förening. Detta 
stämde inte alls, menade broschyren; 

Det finns lika litet oorganiserade socialister som det finns rödhåriga negrer. 

Blott och bart därigenom, att han inte är organiserad, visar han sig främ

mande för socialismens allra enklaste grundsatser. Organisation är en av de 

nödvändigaste förutsättningarna för socialismens genomförande.42 

På kort tid genomgick SSV en rad faser i det praktiskt organisatoriska 

arbetet. Från en avvaktande hållning till skapandet av en ambulerade 

ombudsmannainstitution i efterspelet till valet 1917, ett beslut som 

konfirmerades på kongressen 1918. Därefter vidare till en arbetsdelning som 

påminde om utvecklingen inom SAP, såsom den beskrivit av Lotta Gröning: 

en delegering av det praktiskt inriktade organisatoriska arbetet till distrikten 

kombinerat med den centrala ledningens kontroll över organisationens 

utveckling.431 SSV:s fall togs de första stegen mot denna arbetsdelning genom 

försöken att utbilda medlemmar på distriktsnivå, genom utarbetandet av 

en för alla vänsterkommuner gemensam instruktion och genom att avdela 

ekonomiska medel till distrikt för att stärka organisationen. 

Initiait var denna senare strategi också bekymmersam. Det visade sig att 
partiet inte hade några större ekonomiska resurser att fördela. Verksamhets

berättelsen 1919 beklagade sig över en del distrikts svårigheter och motgångar 

genom dess svaga ledning och bristande ekonomi, även om en del av skulden 

41. SSV kongressprotokoll 1919, s 113 f. Det framgår ej i kongressdiskussionen vilken 
tidpunkt man talar om. Redan i slutet av 1917 anslog partiet AU anslag till en sådan 
tjänst under tre månader (se SSV AU 29/111917, 22/12 1917), men troligen avses beslutet 
på hösten 1918. (SSV AU 27/9 1918, 9/10 1918). 

42. Vänsterkommuneriy dess bildande, arbete och utveckling. Instruktionsbroschyr 
utgiven av Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti, Tryckeriaktiebolaget Fram, 
Stockholm 1918, s 24. 

43. Gröning 1988, s 50. 



för vissa distrikts svaga ställning lades på spanska sjukans härjningar. Då AU 

var tvunget att amortera partiets skulder, samtidigt som vissa distrikt själva var 

oförmögna att skaffa sig en god ekonomi blev resultatet att allt agitations- och 

organisationsarbete fick ligga nere.44 

Val, nederlag och organisation 

Utgången av andrakammarvalet 1917 ledde till att partiledningen utarbetade 

strategier för att stärka partiet ekonomiskt och organisatoriskt. År 1920 var 

det dags för partiets andra val till riksdagens andra kammare. Detta val var 

betydelsefullt av en rad orsaker. Här diskuteras i första hand dess betydelse 

vad gällde det organisatoriska arbetet. Jag återkommer i kapitel 7 till andra 

betydelser valutgången fick för partiets utveckling. Både procentuellt och 

vad gällde mandaten gick partiet bakåt jämfört med valen 1917, från 59 243 

röster till 42 056 vilket procentuellt innebar från 8 % till 6,4 % och från 11 

till 7 mandat i Riksdagen.45 Valen karakteriserades av partiet självt som en 

"betydande tillbakagång".46 

I en sammanfattning av svaren i en valutvärdering slogs fast att i framtiden 

skulle den socialistiska skolning och fördjupning kombineras med "ett omfat

tande organisationsarbete krävdes för att rycka upp partiet."47 

Både en mer omfattande skolning för de som redan var medlemmar och 

en ny satsning på organisationsarbetet kom också att utföras. Tillsammans 

med ungdomsförbundet och Fackliga propagandaförbundet (det till partiet 

närstående organ som bildats 1919 för att radikalisera den fackliga rörelsen, 

se nedan), upprättades en aftonskola, vars skolplan utarbetades av ett på Ture 

Nermans förslag upprättade sällskapet "Röd Kultur".48 Under hösten 1920 

bedrevs undervisning med 72 elever i ämnen som rörde sig från socialism, 
vilken var en obligatorisk kurs, till kurser i revolutionshistoria, Råds-Ryssland, 

44. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 26 f. 
45. SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1918-1920, s 156-157. 
46. SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 10. 
47. SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 22. 
48. Röd Kultur blev också kring årsskiftet 1920/21 namnet på en serie skrifter 

från Fram, som syftade till att belysa "den nuvarande kulturkrisen i samband med 
den stora sociala världs revolutionen samt den socialistiskt-mänskliga kultur, som 
kommunismen vill låta efterträda den privatkapitalistiska okulturen". (Se Lunatjarski, 
A., Arbetarklassens kulturuppgifter; Frams Förlag, Stockholm 1920, pärm) Se också 
Nerman, Ture, Allt var rött. Minne och redovisning, Kooperativa Förbundets Bokförlag, 

Stockholm 1950, s 315, 323 f. 



Kommunalkunskap, Föreningskunskap, Välskrivning och språk (ryska, tyska, 

engelska, svenska). I Midsommarkransen skapades också en filial till Stockhol

msskolan med 24 elever. För 15 kronor fick eleverna deltaga i undervisningen 
för alla ämnen.49 

En viss omläggning av organisationsarbetet gjordes också, men i realiteten 

förstärktes de arbetsfördelande tendenser som redan innan satts i verket. 

Representantskapet fattade i oktober beslut om att distrikten skulle utse fasta 

organisatörer, som också skulle fungera som studieledare. För att finansiera 

dessa skulle varje distrikt bilda s.k. 100- eller 200-mannaföreningar, som bestod 

av medlemmar som förband sig att under ett år utbetala 1 kr/man och vecka. 

Detta system hade fungerat i utlandet, menade partiledningen, och "[d]e bästa 

av partikamraterna ha tävlat om att få inskriva sig i dess offervilliga elitkårer."50 

Vidare lades tyngdpunkten mer på den inre skolningen av partimedlemmar, 

då partiet menade att sträckturnéer och allmänna agitationsmöten oftast urar

tade till värdelösa dispyter. Inriktningen skulle istället läggas just på de redan 

vunna medlemmarnas skolning och fostran och för att göra dessa dugliga för 

individuell agitation och värvning på arbetsplatser och bland kamrater, samt 
förbereda dem för ledande platser inom fackföreningar, kooperationer och 

kommuner. Tillsammans med ungdomsförbundet och FPF skulle partiet i sin 

tur utarbeta "En serie gedigen socialistisk hand- och läroböcker samt studie
planer och föreläsningar."51 

Både efter Andrakammarvalet 1917 och efter Andrakammarvalet 1920 

- vilka bägge måste karakteriseras som förluster - formulerades centralt be

hovet av ett organisatoriskt stärkt parti. Representantskapet gick ifrån den 

relativt avvaktande hållning som präglade kongressen 1917 vad gällde tillsät

tandet av särskilda ombudsmän och beslöt att inte avvakta till ett mer gynns

amt ekonomiskt läge. Detta var också en åtgärd som kom att bekräftas av den 

efterföljande kongressen, men relativt snart visade det sig att partiet inte hade 

tillräcklig ekonomisk bärkraft för en sådan ombudsmannainstitution. 

Vad som istället växte fram var ett slags arbetsfördelning mellan parti

ets centrala ledning och partiets lägre instanser, främst distrikten. De lägre 

nivåerna fick själva ta ansvar för det praktiska arbetet med upprättandet av nya 

kommuner och organisationer, vilket 1921 också kom att skrivas in i stadgarna. 

Efter valet 1920 fick de också i högre grad försöka bära kostnaden för detta 

organisationsarbete genom 100-mannaföreningar.52 Detta skulle kunna tolkas 

49. SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 37-B 42. 
50. SSV RS 17-21/10 1920, n:r 33. Citat i SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 23. 
51. SSV verksamhetsberättelse 1920, B 24 kurs. i org. 
52 Jfr skrivningarna i SSV kongressprotokoll 1917, s 92, SSV/SKP kongressprotokoll 

1921, s 138. 



som en delegering av kontrollen över organisationens utveckling, men detta 

vägdes upp av andra förändringar. Möjligheten att centralt fördela ekonomiska 

medel till vissa specifika distrikt eller kommuner användes ju under 1918-19. 

Vidare förändrades kontrollmöjligheterna genom att rapportskyldigheten från 

de lokala till de centrala instanserna skärptes.53 Den centrala ledningen började 

betonas mer och tog ett stadigare ansvar för den inre skolningen. Denna tyd

ligare arbetsfördelning mellan den centrala ledningen, som gav anspråk på att 

sitta inne på kunskapen, och de lägre organisatoriska nivåerna som skulle stå 

för genomförandet - en uppdelning i "tänkande" och "görande" - var inte or

ganisatoriskt unik men som stod i kontrast mot det dominerande partiidealet 

från 1917. Där var en grundläggande princip att de förtroendevalda utgjorde 

medlemmarnas tjänare, ej dess herrar. Denna tydligare arbetsfördelning bröt 

mot den tradition som partiuppfattningen ursprungligen vilade på: den 

"rörelsesocialistiska" med dess betoning på självansvar och decentralisering.54 

Det fanns ytterligare en fråga som i viss utsträckning berörde relationen 

mellan partiets olika nivåer som kom upp på kongressen 1919 och det var 

frågan om partiets valfond. Vad gällde den i stadgarna uttryckta ansvars- och 

arbetsfördelning vid val så förändrades inte skrivningen under perioden 1917— 

1921. Distriktsstyrelserna gavs störst betydelse i valarbetet. Dessa skulle överinse 

valrörelsen inom sitt distrikt, se till att kretsstyrelser upprättades, vilka under 

distriktsstyrelserna skulle handha valarbetet till AK- och landstingsval. Förslag 

till kandidatlistor skulle sammanställas på konferenser som samlade ombud för 

kretsens lokalorganisationer, kretsstyrelsen samt distriktsstyrelsen, som hade 

förslags- och yttranderätt vid alla valkonferenser. Detta förslag skulle sedan un

derställas en omröstning bland kretsens medlemmar. Även vid de kommunala 

valen var det distriktsstyrelsens uppgift att se till att valarbetet bedrevs på ett 

tillfredsställande sätt bland lokalorganisationerna. Detta stadgades såväl 1917 

som 1920, och förändrades först med kongressen 1921, där kandidatlistorna till 

AK också skulle prövas av partiets arbetsutskott, och där arbetsutskottet också 

aktivt skulle medverka vid uppställandet av kandidater till första kammaren.55 

En betydande centralisering av kandidatlistornas sammanställande sålunda. 

Men före 1921, på kongressen 1919, infördes ett förtydligande vad gällde 

insamlandet av medel för valrörelserna. En av medlemmarna i det av kongres

53. Jfr SSV kongressprotokoll 1917, s 89, § 4 mom. 4, SSV kongressprotokoll 1919, 
s 106, § 4 mom. 6 

54. Se Morgan, Gareth, Images of Organization. Sage Publications, Beverly Hills, 
Newbury Park, London, New Delhi 1986, s 30. 

55. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 9 7, Stadgar för S verges Socialdemokratiska 
Vänsterparti (antagna av 1919 års kongress) Tr.-A.-b. Fram, Stockholm 1920, s 18-20, 
SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 155-157. 



sen valda dechargeutskottet, O. Johansson, tog tillfället att i samband med 

behandlandet just av valfonden göra ett uttalande som förelades kongressen. I 

uttalandet förespråkade han att kongressen borde ta ett beslut som underströk 

nödvändigheten av att partiets insamlingar till valfonden organiserades av ar

betsutskottet, att den verkställdes av distrikten och att två tredjedelar av de ins

amlade medlen gick till partiet medan en tredjedel stannade kvar hos distriktet. 

Detta för att "det skulle vara förmånligare för partiets enhetliga slagkraft om 

kongressen genom beslut underströk nödvändigheten av en under partiets 

överinseende organiserad insamling till valfonden."56 Johansson menade i de

batten, att han "vill ha fastslaget en princip för framtiden och det är att partiet 

står över primärkommunerna."57 

I diskussionen som följde framgick att en del distrikt hade egna insamlingar 

till valfonden vid sidan av partiets, och att det i vissa fall fanns inte mindre 

än fyra olika och särskilda insamlingar: partiets, distriktens, valkretsarnas 

och kommunernas. Detta var något Fredrik Ström, medlem i partiet AU, 

framställde som osolidariskt då rikare distrikt kunde behålla mer än andra, och 

att distrikt lojala mot partiet fick ta oproportionellt stor del av kostnaderna.58 

Det fanns i både Johanssons uttalande och Ströms anföranden en strävan efter 
att centralisera de insamlade medlen, för att de sedan skulle fördelas efter den 
centrala ledningens direktiv. Även om några egentliga invändningar mot denna 

princip inte uttalades i diskussionen antogs inte Johanssons uttalande. Istället 

godkändes med 59 mot 52 röster ett under diskussionen framlagt förslag, som 
innebar att hälften av distriktens insamlade medlen skulle gå till partiet - inte 

som i Johanssons förslag två tredjedelar - medan resten delades mellan distrikt 

och kommuner.59 Det antagna förslaget kan sägas utgöra ett mellanting mel

lan den i debatten uppmärksammade praxis, med fristående insamlingar, och 

Johanssons förslag, där principen om partiets överhöghet explicit slogs fast. 

Det fanns sålunda tendenser inom SSV under perioden mellan 1917 och 

1920 som gick mot att de högre organen inom partiet något förändrade, och i 
viss utsträckning stärkte sin ställning gentemot de lägre, vilket i viss utsträck

ning gick emot principerna från 1917. Men samtidigt fanns andra inslag kvar, 

som motverkade de högre partiorganens dominans. Representationsrätten på 

kongresserna kan sägas ha utvidgats på kongressen 1918, då principen om att 

varje kommun fick sända ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar förän

drades till att varje kommun hade rätt att sända ett ombud, samt ytterligare ett 

56. SSV kongressprotokoll 1919, s 114. 
57. SSV kongressprotokoll 1919, s 115. 
58. SSV kongressprotokoll 1919, s 114,115. 
59. SSV kongressprotokoll 1919, s 114 (Geländer), s 115 (Geländer tillägg). 



om kommunen hade minst 200 medlemmar.60 Referenduminstitutionen levde 
kvar i partiet och kom till användning vid ett par tillfällen, bland annat då en 
annan princip för de lägre organens medinflytande kom på tapeten. Ett förslag 
från partiledningen 1919 om att ge AU rätt att skjuta upp nästkommande kon
gress till 1920 på grund av partiets ekonomiska ställning reste invändningar 
om att det var nödvändigt med årliga kongresser och att frågan skulle avgöras 
genom en omröstning bland kommunerna.61 Principen om årliga kongresser 
underströks också på kongressen 1919, trots stadgekommitténs förslag om kon
gress vart annat år.62 Trots detta hölls aldrig någon partikongress 1920. 

Men det var inte bara partiets vertikala förhållanden som under perioden 
något modifierades. Även de horisontella relationerna mellan partiets ledande 
organ förändrades, ett område som under perioden också vållade mycket dis
kussioner. 

"Allt går igen" SSV:s ledningsorgan 1917-1919 

Som jag tidigare redogjort för upprättade SSV tre centrala organ att leda 
partiet mellan kongresserna: arbetsutskottet (AU), representantskapet (RS) 
samt programutskottet (PU). Man kan likna denna konstruktion vid en 
maktdelningsprincip delvis efter Montesquieus uppdelning i verkställande, 
dömande och lagstiftande makt.63 Kongressen och de individuella parti
medlemmarna skulle, genom referendum, vara partiets enda beslutande organ. 
AU skulle vara partiets verkställande makt, och skulle handha partiets löpande 
göromål inom ramen för program, stadgar, grundlagar och kongressbeslut. 
PU:s uppgifter nedtecknades i de demokratiska grundlagarna. PU kan 
karakteriseras som partiets dömande och granskande makt. Utskottet hade 
till uppgift att ange yttrande över förslag till partiprogramsförändringar och 
förändringar av grundlagarna, att själva föreslå förändringar, att behandla 
klagomål över påstådda olagligheter vid val till kongressen och att övervaka att 
program, grundlagar och stadgar hölls i obrottslig helgd. PU skulle också, på 

60. Jfr SSV kongressprotokoll 1917, s 89, SSV kongressprotokoll 1918, s 29 (§ 5, 
mom. 5). 

61. SSV kongressprotokoll 1918, s 83 f. 
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63. Se Liedman, Sven, Eric Från Platon till Reagan. Bonniers, Stockholm 1987, s 130, 
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eget initiativ eller efter förfrågan fungera som en partiets förlikningsnämnd vid 
tvister.64 Slutligen så RS, vars uppgifter aldrig nedtecknandes i stadgarna, endast 
att det skulle sammankallas "vid förefallande behov" då AU, PU eller hälften av 
RS så önskade.65 Tillkomsten av RS skedde dessutom på själva kongressen, och 
fanns inte med i stadgeförslaget som förelades kongressen.66 Det var farhågan 
att landsorten skulle bli utan representation i partiets högsta ledning som ledde 
till att förslaget om RS antogs. Det är därför också högst troligt, att RS skulle 
fungera som en försäkran om att hela partiet tillgodosågs i handledningen av 
de löpande göromålen. AU hade betydligt lättare att sammanträda då samtliga 
ledamöter skulle bo i eller omkring Stockholm, vilket ju skulle kunna leda till 
en koncentration av beslutsmakten, något partiet i alla andra fall i stadgar och 
demokratiska grundlagar varnade för. Ett förslag om att RS skulle utses genom 
distriken avslogs, och man beslöt i stället att även detta organ skulle väljas av 
kongresserna.67 

Argumenten för denna ledningskonstruktion, som jag tidigare diskuterade 
skilde sig en del från t.ex. socialdemokratins, var i huvudsak av demokratiskt 
slag. Vad man explicit ville undvika var att skapa ett verkställande utskott av 
en typ de ledande vänstersocialisterna menade fanns inom socialdemokratin. 
Partiets funktionärer, i detta fall partisekreteraren och kassören, skulle närvara 
på AU möten, men inte ha någon rösträtt. Detta för att, som det hette, undvika 
det gamla partiets funktionarism. Stockholmskommunens motion i AU-frå-
gan, undertecknad av Nerman, Ljungberg och Åkerberg, underströk att partiet 
skulle upprätta en ren exekutiv, som skötte de löpande ärendena och handlade 
på beslut från kongress eller referendum. Detta då motionärerna fann att faran 
för de demokratiska rörelserna låg i en koncentration av makten i ledningarnas 
händer. Då fick massan bara bekräfta beslut redan fattade av ledningen, vilket 
stred mot socialismens och tidens krav.68 

Denna argumentationslinje följde tämligen nära inledningen till de s.k. de
mokratiska grundlagarna, i vilken det också varnades för utvecklingen inom de 
folkliga rörelserna, där en vald ledning kunde komma att i allt större utsträck
ning dominera hela rörelsen.69 

Lindhagen karakteriserade också socialdemokratins stadgar som odemo
kratiska i det att makten lades i ett fåtals händer. Det var mot denna utveckling 

64. SSV kongressprotokoll 1917, s 84 f. 
65. SSV kongressprotokoll 1917, s 91. 
66. Se Förslag till stadgar för Sveriges Socialdem. Vänster (event. Sverige Socaldem. 

Folkparti) Tryckeri- A.-B. Fram, Stockholm 1917. 
67. SSV kongressprotokoll 1917, s 51 ff. 
68. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 51 f. 
69. SSV kongressprotokoll 1917, s 64 f. 



de demokratiska grundlagarna skulle utgöra ett skydd, genom att bl.a. fastslå 
en rotationsprincip på förtroendeposterna, genom att i grundlagarna fastslå 
att partiets djupa led, eller till partiet anslutna folket, skulle ha avgörandet och 
suveräniteten, inte någon ledning eller överledare.70 

Det är svårt att dra en annan slutsats än att upprättandet av tre lednings
organ tillkom för att i viss utsträckning balanseras mot varandra och därmed 
förhindra en toppstyrning och försvåra för "partiets djupa led" att verkligen 
utgöra suveräniteten i partiet. På detta tema avslutade också Zeth Höglund 
kongressen 1917: 

Jag erinrar mig ett yttrande av den franske revolutionären Marat. Han 
sade sig kunna var med om att även ha en diktator, men då borde han ha 
en kanonkula bunden om benet, så man kunde få tag i honom när det 
behövdes och ställa honom till ansvar för sina handlingar. Här har vi nu 
inte blott en sådan kula utan ett helt lass i våra antagna grundlagar. Enligt 
dessa är det ej svårt att få tag i oss och ställa oss som fått förtroendet att vara 
kongressens jäntemän, till ansvar för våra gärningar.71 

En hel last kanonkulor, vilka inkluderade PU, skulle alltså förhindra att 

ledningens makt kunde utvecklas okontrollerat. Initiait tycks denna tredelade 

ledningsfunktion ha fungerat tämligen väl. Men gränslinjerna för de olika 

organens befogenheter och deras inbördes relationer hamnade i fokus då de 

interna motsättningarna ökade. 
Redan på kongressen 1918 kom frågan om de olika organens inbördes 

förhållande och befogenheter upp. Kongressens dechargeutskott framförde 
genom Erik Hedén kritik mot partiets AU, för att det utan att höra kongressen 
hade beslutat att starta en tidskrift, och dessutom valt att kalla den Zimmer
wald. Detta var mindre lämpligt, framförde Hedén, då också andra riktningar 
borde ges tillfälle att skriva i tidskriften. Utskottet valde slutligen att karakter
isera AU: s tillvägagångssätt som egenmäktigt.72 

AU:s representanter sökte avleda diskussionen till att handla om 
dechargeutskottets befogenhet. Ankom det på utskottet att väcka nya förslag? 
undrade t.ex. Höglund. Men denna argumentationslinje väckte också mot
stånd. Hedén menade att det lät som om man önskade att dechargeutskottet 
lika gärna skulle avskaffas, Einar Ljungberg framhöll att det verkade som om 
det aldrig blev rätt, när utskottet klandrade anmärktes det, när de la fram posi

70. SSV kongressprotokoll 1917, s 84. 
71. SSV kongressprotokoll 1917, s 153 f. 
72 1918 valdes Einar Ljungberg, S.G. Loren, Erik Hedén, E. Malmsjö och Sven 

Johansson (SSV kongressprotokoll 1918, s 15). 



tiva förslag klandrades det också, men hårdast var Spak, som med riktning mot 
Höglund menade: 

När Z. Höglund klandrar dechargeutskottet, så inser man sanningen i sat
sen, att allt går igen. Så som Höglund här uppträder, uppträdde en ledare 
inom gamla partiet vid en kongress, då Spak var med i ett dechargeuts-
kott.73 

Spak övergick sedan till AU:s agerande och hävdade att utskottet hade 
uppträtt egenmäktigt, men att det nya partiet inte var något "Brantingsparti". 
AU skulle endast behandla de löpande ärendena. Hedén försökte förtydliga 
dechargeutskottets kritik. Det var inte det att AU hade tagit initiativ som 
man vände sig emot, utan att det hade fattat ett definitivt beslut och ställt 
kongressen inför fullbordat faktum. Andra talare försvarade AU:s agerande och 
framhöll att det inte förekom några tendenser till påvevälde. Kata Dalström 
hävdade, angående AU: 

Om något skall kunna uträttas, får vi ej göra Arbetsutskottet endast till 
en expeditionsministär. För att undvika slitningar bör ett bättre samarbete 
mellan partiets olika utskott åstadkommas. Vi får ej ställa till det så att det 
hela löper ut i anarki.74 

Fredrik Ström hävdade att tvisten om de olika utskottens befogenhet 
grundade sig på missförstånd och att det inte fanns någon anledning till 
nervösa beskyllningar. Kongressen beslöt till slut att bordlägga ärendet till 
nästkommande kongress.75 

Uppenbarligen ledde de påbörjade interna motsättningarna till att frågor 
restes, som vid den konstituerande kongressen inte syntes lika centrala. Det 
fanns en rädsla hos dechargeutskottet att AU:s befogenheter skulle användas 
för att utestänga andra riktningar än den som stödde det mer radikala förslaget 
i taktikdebatten, och därmed återuppliva vad de menade var en tradition i 
det gamla partiet. AU:s försvarare såg en fara i att i allt för hög grad begränsa 
organets befogenheter, och därmed riskera att AU förlamades och förhindrades 
att kunna uträtta något. Det var inte längre självklart att det demokratiska ar
gumentet vägde tyngst. Så länge alla i partiet drog åt samma håll, som vid kon
gressen 1917, var tolkningen av AU:s befogenhet inte central, men med växande 
interna motsättningar hamnade frågan på dagordningen, vilket i sin tur aktu
aliserade just det upplevda dilemmat mellan inre frihet och handlingskraft. 

73. SSV kongressprotokoll 1918, s 56. 
74. SSV kongressprotokoll 1918, s 57. 
75. SSV kongressprotokoll 1918, s 57, 58. 



Det var inte bara AU:s befogenheter som ifrågasattes vid kongressen. PU:s 
roll diskuterades också och RS:s befogenheter kom även de upp på dagordnin
gen. Som AU:s inledare var det Höglund som tog upp att RS:s befogenheter 
inte var preciserade. Var RS endast rådgivande eller var det tillsammans med 
AU partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna? Han yrkade, och 
kongressen antog, ett förslag om upprättandet av ett kongressutskott för att 
utreda och klargöra de olika partiinstitutionernas inbördes befogenheter.76 

Utskottet lade fram sitt förslag i slutet av kongressen och konstaterade att 
tiden inte hade räckt till för ett definitivt avgörande. Istället föreslog de att ett 
stadgeutskott skulle väljas av kongressen för att till nästa kongress inkomma 
med förslag till ändringar och kompletteringar av stadgarna. Men utskottet 
föreslog också, att det mellan kongresserna var AU som handhöll partiets an
gelägenheter och var partiets verkställande organ, om inte RS var samlat. Då 
var detta tillsammans med AU beslutande. RS borde dessutom sammanträda, 
utöver vad som sades i stadgarna § 7, de år kongress eventuellt inte hölls.77 

Slutligen skulle PU:s medlemmar vid de tillfällen som de sammanträdde till
sammans med AU eller RS äga förslags- och yttranderätt, men inte rösträtt. 
Kongressen godkände dessa förslag och valde Höglund, Sven Linderot och 
Ernst Åström till ledamöter av stadgeutskottet.78 

Frågan om det inbördes förhållandet mellan de tre ledande organen löstes 
således inte definitivt, även om AU:s ledande ställning i viss utsträckning 
underströks. Tillsammans med RS utsträcktes också befogenheterna till 
beslutsfattande, och inte endast verkställighet. Men frågan var på intet sätt 
löst. Mot bakgrund av växande motsättningar hårdnade också motsättningarna 
om de tre ledande organens inbördes förhållande, och 0111 avvägningen mel
lan handlingskraft och inre frihet. Den praxis av samarbete mellan de ledande 
organen som karakteriserade partiets smekmånad var över, som Lindhagens 
uttryckte det.79 

76. SSV kongressprotokoll 1918, s 33. 
77. Sammanträde vid förefallande behov, när AU, PU eller minst hälften av RS så 
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Arbetsutskottets befogenhet 

Stadgeutskottet skrev samman sitt förslag till partikongressen 1919.80 Vad 
gällde de ledande organens befogenhet och inbördes förhållande så innehöll 
förslaget vissa nyheter jämfört med stadgarna från 1917. Men jämför man 
med det beslut kongressen fattade 1918 om klarläggande av AU:s uppgifter var 
skrivningen i stort sett identisk. AU ägde rätten, hette det i stadgeutskottets 
förslag, att mellan kongresserna i överensstämmelse med program, grundlagar, 
stadgar och av kongressen fattade beslut, handha partiets angelägenheter samt 
att vara dess verkställande organ utom då RS var samlat. Detta var snarlikt 
formuleringen från kongressen 1918, men skilde sig från stadgan från 1917, då 
AU skulle handhava partiets löpande göromål. Andra nyheter i förslaget var att 
bindningen till Stockholm togs bort. Istället skulle kongressen bestämma för 
varje gång var AU skulle förläggas, men förslaget saknade skrivning om att det 
var just från denna ort AU:s ledamöter skulle väljas.81 

En helt ny stadga föreslogs vidare. Denna berörde just det inbördes förhål
landet mellan partiets olika organ. Stadgeutskottet förslog att gemensamma 
sammanträden mellan partiets olika institutioner skulle kunna äga rum efter 
beslut av AU eller RS, och att beslutsrätten vid dessa sammanträden bara 
tillkom AU:s och RS:s ledamöter, medan de övriga (exempelvis PU eller riks
dagsgruppen) hade yttrande- och förslagsrätt.82 Det var detta stadgeförslag som 
AU tillstyrkte, med den förändringen att man önskade behålla skyldigheten 
hos AU, RS, PU samt revisorernas samtliga ledamöter att närvara vid partikon
gresserna. Erik Hedén reserverade sig också mot förslaget om gemensamma 
sammanträden i det att han önskade att initiativet till dessa skulle kunna tas 
inte bara av AU eller RS utan av alla berörda institutioner.83 

Men detta var långt ifrån det enda stadgeförslaget. Såväl enskilda medlem
mar som kommuner och distrikt ställde liksom PU en rad motioner till den 
kommande kongressen.84 

De två mest omfattande motionerna var från Carl Lindhagen, genom PU. 
Det första förslaget behandlade de ledande organens inbördes förhållande 
och befogenheter, ett förslag som PU genom Ernst Hage styrkte med vissa 

80. SSV motioner 1919, s 3. 
81. SSV motioner 1919, s 5 (§ 6). 
82. SSV motioner 1919, s 6 f. (§ 10). 
83. SSV motioner 1919, s 7. 
84. Se SSV motioner 1919, s 34-50. (motioner n:r 3-23). 



förändringar.85 Det andra gick ut på att principen om proportionella val till 
AU, RS och PU skulle göras obligatorisk, något PU tillstyrkte utan tillägg 
eller förändring.86 Sin vana trogen hade Lindhagens i sina bägge motioner, 
men framför allt den senare, utförliga motiveringar. Bägge dessa präglas av 
besvikelse över partiets organisatoriska utveckling. De uttrycker i det närmaste 
en uppgiven förtvivlan då han söker understryka att poängen med SSV var att 
bli något annat, något nytt, i det existerande partipolitiska livet, men vid första 
bästa tillfälle bara återupprepar det partiet från början sökte förhindra. De ur
sprungliga intentionerna med partiet hade förfuskats: 

Detta var skådespel utåt. Bakom kulisserna började däremot tämligen ome
delbart förberedelserna till även detta partis konsolidering till ett vanligt 
argsint slagsmålsfölje, omskingrat visserligen på samma gång av uppriktigt 
menade ideal utöver och bortom det gamla partiväsendet. Världen hade 
med andra ord sin vanliga gång. Funktionärerna, på vilka partiet skulle 
komma att bero och vilka själva blevo beroende av partiet, togo genast 
osökt hand om detsamma.87 

Kongressen 1919 kom att innebära en revidering av stadgarna på ett antal 
punkter, bland annat en skärpning av den lokala rapporteringen. Vad 
gällde representationen på kongresserna antogs i stort sett stadgeutskottets 
förslag, med den skillnaden att istället för ytterligare ett ombud för varje 
100-tal medlemmar, höjdes detta till ett ombud för varje påbörjat 200-tal 
medlemmar, en åtgärd som gynnade de större kommunerna. Vad gällde 
partiets organisationer beslöt kongressen också efter utskottets förslag, och 
RS, PU, revisorerna och Riksdagsgruppen fick välja ut representanter något 
som motiverades genom hänvisning till partiets ekonomi. Punkten om årliga 
kongresser bibehölls däremot.88 

Men det var punkten om AU:s ställning som utlöste ett kort men fränt 
meningsutbyte. Lindhagen protesterade mot föredragningsordningen och 
påtalade att han hade en motion i ärendet som borde tas upp till behandling i 
samband med diskussionen, och föreslog en remiss till programutskottet. Han 
protesterade också mot innehållet i förslaget där han framhöll, att enväldet 
inom AU inte fick slås fast. Detta retade en annan talare, som protesterade mot 
Lindhagens insinuationer om envälde och diktatur. Lindhagen tog dock åter 

85. SSV motioner 1919, s 14-26 (motion n:r 1) PU:s utlåtande, s 27-28. 
86. SSV motioner 1919, s 29-33 (motion n:r 2). 
87. SSV motioner 1919, s 30. 
88. Se SSV kongressprotokoll 1919, s 105-110 samt Stadgeändringar beslutade av 1919 

års partikongress. Socialdemokratiska Vänsterpartiet cirkulär n:o 21 Tryckeriaktiebolaget 

Fram, Stockholm 1919, s 2-4 (§ 4, 5). 



till orda och hävdade att AU hade utfärdat manifest och otaliga proklamationer 
i partiets namn trots att de saknade befogenhet till detta. Frågan gick dock så 
småningom till kongressens redaktionsutskott på remiss.89 

När så redaktionsutskottet var klara fanns det två förslag till formulering. 
Det ena från redaktionsutskottet som endast återupprepade stadgeutskottets 
skrivning, det andra från Lindhagen vars förslag skilde sig på två punkter. Dels 
önskade han i stället för "handhava partiets angelägenheter och att vara dess 
verkställande organ" hålla fast vid "handhava löpande göromål och är verkstäl
lande myndighet" och dels ville han att skrivningen skulle föras från stadgarna 
till grundlagarna. I polemik mot Höglund förklarade Lindhagen att han med 
löpande ärenden inte åsyftade partiets livsfrågor. 

Kongressen följde också Lindhagens förslag med 63 röster mot 56, men trots 
att Lindhagen ville få detta till en grundlag, fördes förändringen in i stadgarna. 
Förändringen bestod sålunda endast i att man skrev in att AU skulle vara par
tiets verkställande myndighet.90 

Övriga stadgeförändringar angående de ledande organen var beslutet att 
ta bort bostadsbandet till RS, att PU miste möjligheten att sammankalla RS, 
att det skrevs in att RS tillsammans med AU utgjorde partiets beslutande 
myndighet, liksom att frågor kunde avgöras genom referendum inom AU och 
RS. Förslaget om gemensamma sammanträden som hade formulerats av stad
geutskottet antogs också, under protest från Lindhagen, då han menade att det 
inte fanns någon garanti att AU tillkallade andra organ och slutligen löstes AU 
från den stadgemässiga bindningen till Stockholm, och kongressen beslöt att 
förlägga AU för tiden till nästa kongress till... Stockholm.91 

Hur bör då de förändringar som partiet genomgick mellan 1917 och 1919 
vad gällde de ledande organen karakteriseras? Jag vill hävda att det skedde en 
gradvis förskjutning mellan de tre organen mot ett ökat inflytande för AU, på 
de andras, RS och PU:s, bekostnad. Främst var det PU som sköts åt sidan, och 
det ligger en del i Lindhagens uppfattning att PU i stort sett spelat ut sin roll. 
PU miste sin roll att kunna sammankalla RS, utskottets representation på kon
gresserna minskade, tillsammans med RS:s, det var inte till PU stadgefrågan 
remitterades, som Lindhagens önskade och enligt honom själv uteslöts också 
PU systematiskt ur alla viktigare avgöranden.92 AU:s befogenheter utökades i 
två led, dels 1918 och dels 1919 då förändringen skrevs in i stadgan. 

89. SSV kongressprotokoll 1919, s 110 (Lindhagen, Nyström). 
90. Jfr Stadgeändringar 1919, s 5 (§ 6). 
91. SSV kongressprotokoll 1919, s 130-133,138-139. 
92. Se SSV motioner 1919, s 20 f. Frågan om PU:s befogenhet diskuterades på 

AU-möte den 22/9 1917 samt på åtföljande representantskapsmöte (SSV AU 22/9, RS 
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Striden om AU:s befogenheter rörde tolkningen av vad skrivingen "löpande 
göromål" egentligen innehöll eller skulle innehålla. Enligt de argument som 
kom upp på kongressen 1918 var skrivningen tvungen att tolkas vidsträckt 
och skulle innehålla en viss rörelsefrihet om ledningen överhuvudtaget skulle 
kunna fungera, ett argument som Höglund 1919 hämtade från Lindhagens mo
tion och använde emot honom.93 Främst Lindhagen, men också delar av PU 
och andra på kongresserna, menade att skrivningen skulle tolkas mer snävt. 
Grunden för denna tolkning låg hos Lindhagen i att AU endast var ett av tre 
ledande organ, som skulle kontrollera men också samarabeta med varandra 
vid principiella beslut. Men som Lindhagen påtalade var detta mer outtalat än 
explicit uttryckt. 

I ljuset av de övriga beslut kongressen 1917 fattade och den syn på partiet 
som jag sökte redogöra för i kapitel 2 är det mycket som talar för att Lindha
gens tolkning är mer korrekt. Besluten präglades av ambitionen att skapa ett 

nytt parti, som skulle fungera på ett annat sätt än alla de andra politiska parti
erna, inte minst i det att det demokratiska inslaget var betydelsefullt. Tanken 
att ett AU med vidsträckta befogenheter och en ledande roll skulle upprättas st
red mot övriga beslut, som t.ex. tanken att ingen partiordförande skulle väljas, 
att årliga kongresser skulle hållas och att överhuvudtaget skapa demokratiska 
grundlagar. Under perioden mellan 1917 och 1919 hade AU tagit på sig en mer 
betydelsefull roll än den som ursprungligen var tänkt. Men detta innebar inte 
att Lindhagen hade rätt i hela sin kritik. Det var inte riktigt sant att all makt 
lades i AU:s händer vilket han påstod var konsekvensen av beslutet 1918. Inte 
heller lämnades RS:s sammankallande helt till AU:s gottfinnande, som han 
också påstod, utan den gamla stadgeskrivningen stod fast med tillägget att de 
skulle sammanträda de år kongressen inte samlades. 

Utvecklingen av partiets ledande organ var inte så mycket att AU började 
höja sig över och fullständigt dominera partiet genom något envälde. De årliga 
kongresserna levde kvar i stadgeskrivningarna, PU fick finnas kvar i grundl
agarna, RS levde kvar och refereduminstitutionen fanns kvar, och användes 
i t.ex. frågan om anslutning till Komintern.94 Men det fanns en påbörjad 
utvecklingstendens mot att andra organ började tappa mark. Den bredare 
tolkningen av AU:s uppgifter tenderade att vinna terräng, både i praktiken då 
AU utfärdade politiskt principiella manifest, som till den s.k. Röda Söndagen, 
men också genom beslut och argumentation på kongressen 1918 och genom 

93. Se SSV kongressprotokoll 1919, s 131. 
94. Se SSV RS 17/6 1919, § 10, AU 24/7 1919, AU 5/9 1919 (4 318 för 
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stadgarna 1919. Den smalare tolkningen av AU:s befogenheter tenderade att 
förlora mark, och andra typer av argument än de demokratiska dök upp - både 
ekonomiska och för handlingskraft. 

Bristerna i ledningskonstruktionen ställdes i fokus då de interna motsättnin
garna hårdnade. Resultatet av förhandlingarna på kongresserna 1918 och 1919 
urholkade den ursprungliga partiidén. Men tendensen mot en tydligare eller 
enhetligare ledning var inte det enda tecknet på en påbörjad institutionaliser-
ing betingad av strävan efter stabilitet. 

Rörelse skapar rörelse 

SAP hade som parti existerat i 28 år då SSV bildades och under den perioden 
hade partiet skapat sig något som SSV 1917 i stor utsträckning saknade. Bengt 
Schiillerqvist talar i sin avhandling om arbetarrörelsen som ett "yttre" eller 
"större" parti. Detta begrepp, "det större partiet" menar han syftar på alla partiers 
behov av en rörelsevärld, en organisering inriktad på potentiella anhängare.95 

Relativt tidigt utvecklades en socialdemokratisk rörelse kring det före första 
världskriget mest inflytelserika partiet; det tyska. Klaus-Michael Mallmann ser 
denna utveckling som ett utslag av den tyska socialdemokratins politiskt utsatta 
position under Kaisertiden. En socialdemokratiska partiets ghettoisering, som 
Mallmann talar om, där partiet tillsammans med andra socialdemokratiska 
organisationer av facklig och kulturell inriktning upprättade en egen och från 
den fientliga omgivningen särskild värld, vilken lade grunden för samhörighet 
och "vi-känsla".96 Den subkultur som växte fram under Bismarcks negativa in
tegration, hävdar Wehler, speglar vilken betydelse den tyska socialdemokratin 
lade på sina emacipatoriska strävanden, samtidigt som bygget av denna organi
sationsvärld förstärkte partiets isolering.97 

95. Schiillerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten (1928-
33), Tiden, Stockholm 1992, s 33. För en diskussion om delar av denna rörelsevärlds 
betydelse och verksamhet pålokal nivå, se Billing, Peter, Olsson, Lars, Stigendal, Mikael, 
"'Malmö- vår stad' Om socialdemokratisk lokalpolitik" i Socialdemokratins samhälle 

1889-1989, Misgeld, K., Molin, K. och Åmark, K. (red) Tiden, Stockholm 1989. 
96. Mallmann, Klaus-Michael, Kommunisten in Der Weimarer Republik. 

Sozialgeschichte einer revolutionären Bewegung, Wissenschaftliche Buchgesllschaft, 
Darmstadt 1996, s 34 ff., jfr. Schmidt, Werner, Kommunismens rötter i första världskrigets 
historiska rum. En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande, Brutus Östlings 
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Den svenska socialdemokratin är mer än ett parti, konstaterar Gunnar 
Olofsson, och det är detta som i högtidliga sammanhang går under rubriken 
"Rörelsen", i960 fanns inte mindre än 22 olika organisationer upptagna som 
gäster på SAP:s kongress och 1972 28 stycken - från fackföreningar, koopera
tiva organisationer och hyresgäströrelser till kulturella organisationer.98 Dessa 
organisationer kan delas in på lite olika sätt, men poängen i detta sammanhang 
är att de var mer eller mindre knutna till det socialdemokratiska partiet. 

För SAP 1917 var detta "yttre parti" inte lika omfattande som senare (och 
under 1917 förlorade man också SDUF) och dessa organisationers förhållande 
till partiet var inte heller alltid så enhetliga eller präglade av partiets domi
nans." Schüllerqvist har studerat den relation han ser som den viktigaste i 
detta sammanhang, nämligen den mellan SAP och LO, och ser en utveckling 
från partidominans vid bildandet av LO, med tvångsanslutning till partiet 
och med partiföreträdare i LO-styrelsen, till 1909 då "trade-unionisterna", 
som betonade fackföreningsrörelsens självständighet, fick igenom delar av sitt 
program, samtidigt som möjligheten till lokal kollektivanslutning stod kvar. 
SAP:s övergång till ett hårt institutionaliserat parti åtföljdes av, menar han, en 
"socialdemokratisering" av den fackliga rörelsen, där LO-ledningen drogs in på 
socialdemokratins sida i den partipolitiska striden mot kommunisterna i slutet 
av 1920-talet och början av 1930-talet.100 

Vad gäller partiets relation till ungdomsförbundet, var det som Berggren 
uttrycker det, initiait präglat av ointresse. Men då partiet sökte stärka sitt grepp 
över förbundet genom enighetsresolutionen, värnade förbundet sin självstän
dighet och lämnade slutligen partiet. SDUF kom omedelbart 1917 att ersättas 
av SSU, som satte lojaliteten till SAP högt.101 Ett särskilt förbund för kvinnor 
fanns inte 1917. Däremot fanns det inom socialdemokratin kvinnoklubbar, 

98. Se Olofsson, Gunnar, Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och 
socialdemokrati, Arkiv avhandlingsserie 8, Lund 1979, s 117, 160, 162 samt Tabell 1. (s 
163). 

99. I korthet skapades under 1880-talet en rad fackföreningar på klasskampens 
grund, 1885 startades Social-Demokraten, 1887 Arbetet. Under 1890-talet påbörjades 
arbetet med att skapa en arbetarrörelsens offentlighet genom Folkets Hus och Folkets 
park, lokala arbetarebibliotek, 1902 bildades Arbetarrörelsens Arkiv, 1906 Brunnsviks 
folkhögskola, 1912 Arbetarnas Bildningsförbund. 1899 skapades Kooperativa förbundet, 
med en något mer självständig hållning gentemot SAP. (Olsson, Lars, Ekdahl, Lars, Klass 
i rörelse. Arbetarrörelsens i svensk samhällsomvandling, Arbetarhistoria. Meddelande från 
Arbetarrörelsens Arkiv och bibliotek [101-102] 1-2/2002, Arbetarnas Kulturhistoriska 
sällskap, Stockholm 2002, s 16-30.) 
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som samlades till en första konferens 1907. Det kvinnoförbund som bildades 
1920 präglades av lojalitet gentemot partiet och politisk och organisatorisk 
underordning.102 Relationen till "rörelsens" organisationer var därför runt 
1917 skiftande och dessa organisationers antal var mindre än senare. Trots detta 
fanns det uppenbarligen vad som kan kallas en socialdemokratisk rörelse, eller 
ett "yttre parti". 

På SSV:s konstituerande kongress var det internationella inslaget av gäster 
stort, vilket var naturligt då man såg sig som en del i en internationell rörelse. 
Men det fanns bara en organisation från något som skulle kunna sägas tillhöra 
en nationell vänstersocialistisk rörelse representerad, och det var Ungdomsför
bundet. Detta var dock inte på ett självklart sätt villigt att underordnas partiet 
och frångå sin självständighet.103 I ljuset av den begränsade framgången under 
partiets första tid att locka till sig den stora mängd medlemmar och sym
patisörer som man hade hoppats, togs det första steget mot en institutionaliser-
ing i Panebiancos mening. Partiet påbörjade försök med att organisera fram ett 
mer stabilt och kontinuerligt stöd och nå potentiella anhängare genom upprät
tandet av ett embryo till en alternativ arbetarrörelse, som över tid alltmer lades 
under partiet. På en rad områden vad gäller det "yttre partiet" upprättades i 
ett första steg en rad organisationer och, som ett andra led, stärktes partiet 
kontroll över dessa organisationer redan innan Kominterns organisatoriska 
teser antogs. 

Redan under vintern 1917 påbörjades detta i och med arbetet att upprätta 
organisationer för skogs- och flottningsarbetare och bönder. Initiait samar
betade partiet också här med andra organisationer, för att mer fokuserade på 
lantarbetarna., när man sökte bygga upp en organisation mer knuten till par
tiet.104 Men det var främst runt kongressen 1918, efter den initiala tidens poli
tiska, organisatoriska och ekonomiska bekymmer, som arbetet sköt ordentlig 
fart och en rad organisationer upprättades på vänstersocialistiskt initiativ, alla 
mer eller mindre bundna till partiet. Ett första exempel, både på breddningen 
och på partiets imperialistiska tendenser, är vänstersocialisternas organisering 
av kvinnorna. 

102. Östberg, Kjell, Efter rösträtten. Kvinnors utrymme efter det demokratiska 
genombrottet, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1997, s 56 f., 66. 

103. SSV kongressprotokoll 1917, s 24. 
104. SSV verksamhetsberättelse 1917, s 19 ff., SSV RS 23-25/9 1917. 



Sverges vänstersocialistiska 
kvinnoklubbars Samorganisation 

På partikongressen 1917 hade Kata Dalström inlett under en punkt på 
dagordningen om det nya partiet och den socialistiska kvinnorörelsen. I 
kongressprotokollet gick denna punkt under rubriken "partiets ställning 
till kvinnorörelsen". Men i själva verket var det inte någon introduktion 
om partiets förhållande till en konkret kvinnorörelse eller organisationer. 
Kvinnorna i de egna föreningarna, menade Dalström, hade utfört goda 
insatser i ungdomsklubbarna, men man borde nu sluta kritisera henne och 
betrakta henne som kamrat. Hungerdemonstrationerna visade att kvinnan 
kunde strida hjältemodigt när hon hade något att kämpa för, och Dalström 
vädjade till kongressen att erkänna kvinnor som jämbördiga kamrater. Med 
denna inledning, och ett val av en kommitté att skriva samman en resolution, 
konstaterade protokollet att frågan var tillräckligt behandlad.105 

I själva resolutionen slogs fast att partiet skulle verka för och stödja kvin
nors politiska och sociala frigörelse, och framför allt lägga tyngdpunkten på 
kvinnans uppnående av medborgarrätt. Detta för att hon verkade för det 
unga släktets fostran, samt vårdade och skyddade detta. För en fullt utvecklad 
personlighet och för att kunna medverka vid formandet av samhällets lagar 
var medborgarrätten nödvändig, och kongressen ställde sig solidarisk med 
kvinnorna i deras livssak. Slutligen manades dock till kvinnorna att på allvar 
verka för den sociala revolutionen och mänsklighetens befrielse, då kvinnans 
rättigheter och skyldigheter gick hand i hand med männens.106 

Trots att partiet hävdade att kvinnor hade särskilda samhälleliga uppgifter 
frånkändes de särskilda kvinnointressen. Istället skulle partiet verka för att in
gen skillnad skulle göras, vare sig i samhället vad gällde politisk medborgarrätt, 
vilket också skrevs in i programmet, eller i partiet där hon skulle betraktas som 
jämbördig kamrat involverad i samma kamp som männen.107 

105. SSV kongressprotokoll 1917, s 78. 
106. SSV kongressprotokoll 1917, s 79. 
107. SSV kongressprotokoll 1917, s 88. Detta var ingen ny hållning. Den klassiska 

marxistiska idéhistorien präglades av produktionens primat (se Carlsson, Christina, 
Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati 1880—1910, Arkiv 
avhandlingsserie 25, Lund 1986, s 55-64). 



I stadgarna som antogs 1917 fanns utrymme för att politiska föreningar 
och klubbar kunde ansluta till partiet genom dess lokalorganisationer.108 I 
likhet med det socialdemokratiska partiet kunde därför kvinnoklubbar finnas 
anslutna till partiet. Hur många dessa var, eller hur många kvinnor som fanns 
i partiet vid denna tidpunkt (1917-1918) finns det mig veterligen inget material 
som kan besvara. Kjell Ostberg har i alla fall uppskattat, att de flesta kvinnor 
inom SAP stannade kvar där efter bildandet av SSV, och att endast ett fåtal 
klubbar, främst i norra Sverige följde med det nya partiet.109 

År 1918, i samband med SSV:s andra kongress, hölls på initiativ av Stock
holms Vänstersocialistiska kvinnoklubb Vakna Viljor en konferens för landets 
samtliga vänstersocialistiska kvinnoklubbar för en diskussion om möjligheterna 
för kommande organisationsverksamhet. Enligt rapporterna från konferensen 
samlades ett 10-tal deltagare och representanter för 7 klubbar från landsorten, 
samt från initiativtagaren. Som hedersgäst kom också, en bit in i förhandlingar
na, Kata Dalström, som hälsades välkommen av konferensens ordförande Ger
da Linderot. Även om det var sagt att konferensen skulle vara ett förberedande 
möte, togs frågan om en nationell organisation för de vänstersocialistiska kvin
noklubbarna upp. Även om vi inte är så många nu, menade Karin Adamsson, 
har vi en växtkraft inom oss. Tiden var lämplig för sådd av våra idéer, fortsatte 
hon och konferensen beslöt bilda Sveriges vänstersocialistiska kvinnoklubbars 
Samorganisation. Även om tiden ansågs lämplig, konstaterade Ella Stålbärj att 
den nya organisationen stod inför svåra uppgifter. Upplysnings- och organi
sationsarbetet var svårt åsidosatt, i synnerhet vad gällde kvinnornas ställning 
till SSV. Men med stöd av det uttalande SSV:s kongress 1917 hade fattat om 
partiets stöd till den socialistiska kvinnorörelsen trodde talaren att man kunde 
påräkna partiets ekonomiska stöd. Detta fick dock andra talare att reagera, 
som menade att de vänstersocialistiska kvinnornas rörelse inte skulle börja sin 
bana med tiggeri. Detta skulle endast väckta motvilja. Kvinnor var tvungna 
att lära sig ta för sig själva och inte vädja till männen om hjälp. Kata Dalström 
var inte odelat positiv. Hon sade sig vara emot speciella kvinnoorganisationer 
men böjde sig inför kvinnornas egen önskan och hoppades att den nya organi
sationen inte skulle urarta som de gamla kvinnoklubbarna till små härdar av 
käbbel och gnat.110 

I de antagna stadgarna fastställdes att organisations syfte var att "bibringa 
kvinnorna intresse för och kännedom om nutidens sociala frågor, särskilt med 
hänsyn till sådana vilka beröra kvinnornas ställning inom samhället och att 

108 SSV kongressprotokoll 1917, s 95, § 1. 
109. Östberg 1997, s 62. 
110 .  Po l i t i ken  5/6 1918. 



sålunda söka fostra dem till ansvarskännande, klass- och målmedvetna samt för 
de socialistiska idéerna klart kämpande medborgarinnor."111 

Samorganisationen var relativt autonom. På konferensen beslöt man att 
varje kvinnoklubb, med reservationsrätt, själva skulle bestämma om anslutning 
till SSV.112 Stadgarna stipulerade inte heller någon bindande organisatorisk sam
manslutning med partiet. Emellertid fanns det krav på att en enskild medlem 
som i någon principfråga inte erkände SSV:s program kunde uteslutas. Vidare 
framhölls att det var önskvärt att kongresserna sammanföll i tid med SSV:s och 
om Samorganisationen upplöstes skulle tillgångarna tillfalla partiet.113 

Det var dock en relativt självständig organisation för de vänstersocialistiska 
kvinnorna som bildades, och den nya organisationen kunde utge en var fjor
tonde dag utkommande kvinnotidning, Röda Röster. Detta dock genom ett 
ekonomiskt bidrag på iooo kr från partiet.114 

Som Ellen Stålbärj hade påtalat stod den nya organisationen inför svåra up
pgifter. Organisationen tillskrev alla parti- och ungdomsdistrikt en begäran att 
få ordna möten med dem, samt att Samorganisationen kunde förmedla kvinn
liga talare om så önskades. Enligt verksamhetsrapporten hölls möten, men en 
hel del hade måst inställas på grund av mötesförbud i samband med Spanska 
sjukan. Medlemsmässigt gick det lite trögt under det första halvåret. I slutet 
av 1918 hade Samorganisationen fortfarande bara sju klubbar ansluta och 241 
medlemmar. Men ytterligare ett halvår senare, i maj 1919, hade detta ökats till 
24 klubbar och c:a 1 300 medlemmar. Röda Rösters upplaga började på 3 000 
men steg under våren 1919 till 6 000, framhöll Samorganisationen. Troligen 
överdrevs dock upplagans storlek.115 Men främst var det ekonomiska problem 
som präglade den första verksamhetstiden. Organisationen fick ett bidrag från 
Internationella Socialistiska Kommissionen på 500 kr, samt bidrag på 1 000 kr 
från partiet till att starta upp tidningen. Samorganisationen själv ansåg sig dock 
vara lovade 2 000 kr., varav 1 000 skulle gå till startandet av tidningen och 1000 

111 .  S tadgar  fö r  Sverges  väns t e r soc ia l i s t i s ka  kv innok lubbars  Samorgan i sa t ion .  An tagna  
å konstituerande kongress i Stockholm 1918, Tr.-A.-B. Fram, Sthlm 1919, § 1. (SVKS 
stadgar) 

112. ARAB, Sveriges Vänstersocialistiska kvinnoklubbars Samorganisation, 
Protokoll över Vänstersocialistisk kvinnokonferens i Stockholm den 4 juni 1918, § 22. 

113. SVKS stadgar, § § 2 ,  4 ,  8. 
114. Gunnarsson, Evy, "Kommunistiska kvinnors kamp" i Meddelande från 

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, nr 24-25/1982-1983, s 31. 
115. SSV AU 8/10 1919 bilaga. Detta rör dock uppgifter lämnade från 

Samorganisationen själv. I en senare rapport från partiets representanter i 
Samorganisationen låg upplagan under inledningen av 1920 kring 4 100-4 3°° 
exemplar, (se SSV AU 4/5 1920, bilaga 2) 



kr till speciell kvinnoagitation. Fredrik Ström, partiets sekreterare, hade lovat 
att Samorganisationen inte skulle behöva avsätta egna medel för valagitationen, 
utan att alla dessa avgifter skulle täckas av partiet. Samorganisationen beställde 
därför en stor mängd material från Fram, men av de utlovade i ooo kronorna 
fick de bara 200. Tidningen gick inte heller så bra. Initiait hade dess tryck
ning och expedition förlagts till Örebro vilket tycks ha varit mest fördelaktigt 
ekonomiskt. Men då Samorganisationens tyngdpunkt låg i Stockholm blev 
det snart problem för expeditionen. Beslut togs att flytta den till Stockholm, 
vilket ökade kostnaderna. På grund av detta inkom till partiet i augusti 1919 en 
begäran om lån på 1 500 kronor.116 

AU beslöt att utreda begäran och i ett brev till Samorganisationens central
styrelse meddelade man att partiet hade beslutat att närmare följa och stödja 
Samorganisationens verksamhet. AU utsåg därför Signe Jansson och Hildur 
Ström att i Samorganisationens CS representera partiets AU och partisekreter
are.117 Dessa skulle, rapporterades det på nästkommande AU-möte, biträda vid 
och kontrollera den kvinnliga agitationen och Röda Rösters ekonomi.118 De två 
representanterna lämnade så småningom en rapport, som var relativt kritisk till 
hanteringen av tidningsfrågan och inte minst beslutet att lägga tryckeriet och 
expeditionen i Örebro. Då kostnaden ökade, och de inte kunde rekommendera 
ett höjt pris på tidningen hemställe de att AU skulle bevilja ekonomisk hjälp. 
Så skedde också. Partiet beslöt dels bevilja ett lån på 1 500 kronor, dels lämna 
ett anslag på 50 kr per nummer till årets slut. Däremot avslogs en begäran om 
särskilt anslag för agitation bland kvinnor.119 

Från enstaka, och av allt att döma få, kvinnoklubbar skapades en vänsterso
cialistisk nationell sammanslutning av, för och med kvinnor, med ett medlems
tal på i 300 och med en egen tidning. Trots att partiet frånerkände att kvinnor 
skulle ha andra intressen än män i den sociala befrielsekampen, och trots Kata 
Dalström explicita motstånd mot en kvinnlig särorganisering upplevdes tydli
gen också från partiet att en organisering av kvinnorna var betydelsefull och 
värd att satsa pengar på, inom vissa gränser. I utbyte mot den ekonomiska 
insatsen partiet gjorde skulle partiets representanter sitta i ledningen för sam
organisationen.120 Dessa representanter skulle kontinuerligt rapportera arbetet 

116. SSV AU 20/8 1919, 8/10 bilaga. 
117. SSV AU 20/8 1919, bilaga. 
118. SSV AU 5/9 1919. 
119. SSV AU 8/10, samt bilaga. 
120 Signe Jansson hamnade verkligen i ledningen, då hon under hösten 1919 blev 

ordförande för Samorganisationens ledning. (ARAB, Sveriges Vänstersocialistiska 
kvinnoklubbars Samorganisation: Vänstersocialistiska kvinnoklubbars Samorganisation, 
protokoll VU 20/10 1919) 



i Samorganisationen till partisekreteraren.121 En kontrollinstans upprättades 

sålunda. 
Partiets grepp över organisationen stärktes också över tid, då Gerda Lin

derot i september 1920 utsågs till partiets representant i Samorganisationen 
med explicit uppgift att se till att Röda Röster redigerades efter partiets pro
gram och kongressbeslut.122 Vid AU-mötet efter detta beslut beviljade partiet 
både borgen för Röda Röster för byte av tryckort och ett ekonomiskt anslag till 
organisationen. Det finns dock i protokollet också en förklaring eller kanske 
snarare förpliktelse av Anna-Stina Pripp, där hon förklarade att hon i framtiden 
ämnade redigera tidningen "i full överensstämmelse med Representantskapets, 
partikongressernas och Internationalens beslut."123 

Partiets överordning över Samorganisationen tämligen tydligt uttryckt i den 
lämnade försäkringen och i AU:s beslut att utse Gerda Linderot. Än tydligare 
blev den under samma möte då AU presenterade sitt förslag till RS angående 
det kommande agitations- och organisationsarbetet för kvinnor. Agitations
kommittéer skulle upprättas i alla lokala kommuner, vilket innebar att ansvaret 
för denna agitation fördes in under partiet. Vidare skulle Samorganisationen 
reorganiseras, besluten expedieras från partiexpeditionen och det tekniska ar
betet utföras där, alla åtgärder som RS sedermera godkände.124 Detta skapade 
vissa spänningar i Samorganisationens ledning. Anna-Stina Pripp hävdade nyt
tan för kvinnor av en självständig kvinnoorganisation. Gerda Linderot invände 
dock med att det dels att det inte fann några särskilda kvinnofrågor, utan bara 
klassfrågor, dels att den organisatoriska självständigheten i så fall också skulle 
innebära att man stod ekonomiskt på egna ben, vilket var en omöjlighet. Sa
marbetet skulle snarare förbättras om Samorganisationen helt och hållet gick 
upp i partiet.125 Då Samorganisationen godkände Kominterns 21 teser var detta 
också vad som skedde (kapitel 7). 

121 Se SSV AU 4/5 1920, bilaga 2. 
122 SSV AU 21/9 1920. Gerda Linderot hade redan innan suttit med i 

Samorganisationens verkställande utskott, men lämnade sitt medlemskap under 1919 
(Vänstersocialistiska kvinnoklubbars Samorganisation, protokoll VU 20/10 1919) 

123 SSV AU 8/10 1920. Jfr Vänstersocialistiska kvinnoklubbars Samorganisation, 
protokoll VU 12/10 1920. 

124 SSV AU 8/10 1920. SSV RS 17-21/10 1920 nr 33. 
125 Vänstersocialistiska kvinnoklubbars Samorganisation, protokoll VU 19/1 

1921. Man kan göra noteringen, att då Anna-Stina Pripp tvingades försvara tidningen 
Röda Röster mot nedläggning på partikongressen 1927, hävdade hon: "Några speciella 
kvinnofrågor finns inte, utan kampen för kvinnornas intressen är en detalj i hela 
arbetarklassens kamp." (.Protokoll över förhandlingar och beslut vid Sverges Kommunistiska 
Partis (sektion av Komintern) sjunde kongress 3-6 juni 1927, A.-B. Politikens tryckeri, 
Stockholm 1927 (SKP kongressprotokoll 1927), s 135. 



Den vänstersocialistiska kvinnorörelsen genomgick en rad organisatoriska 
förändringar. Från kvinnoklubbarna till en nationell samorganisation, som 
sökte utveckla en viss autonomi med egna kongresser och en egen tidning. 
Från partiets synpunkt var strävan säkerligen att organisera in kvinnorna i den 
vänstersocialistiska rörelsen, att organisera fram ett stöd som tog sig uttryck 
av upprättandet av en relativt självständig kvinnopolitisk organisation. De 
åtgärder partiet antog innan de 21 teserna, tenderade att stärka partiets grepp 
över de, om än begränsade, materiella och mänskliga resurser samorganisation 
förfogade över. Partiet tillsköt ekonomiska medel, kontrollerade hur både dessa 
användes men ökade också den politiska kontrollen, en tendens som stärktes i 
och med tesernas införande. 

Men kvinnor var inte den enda grupp som skulle organiseras in i den vän
stersocialistiska rörelsen och partiets strävan efter en större enhetlighet gente
mot sido- och underorganisationer går igen också på andra områden. 

Barngillen 

Liksom kvinnorna diskuterades också barnen på partiets konstituerande kongress 
1917. Det var Karl Kilbom som fick inleda frågan om upplysningsarbetet bland 
barnen. Han började med att kritisera det gamla partiet för att ingenting hade 
hänt på den fronten, trots att frågan hade diskuterats vid ett flertal tillfällen. 
Ungdomsförbundet sammanträde med Svenska freds- och skiljedomsföreningen 
och lade fram ett förslag till den socialdemokratiska partistyrelsen som avslogs. 
Ungdomsförbundet och Svenska freds- och skiljedomsföreningen beslöt att 
trots detta gå vidare och bildade De Ungas Fredsförbund [D.U.F.].126 Kilbom 
ansåg att det nya partiet skulle ge sin anslutning till denna verksamhet, sända 
en representant till DUF:s centralstyrelse samt ekonomiskt stödja den, och 
han önskade att kongressen skulle uppmana partiets lokala organisationer att 
behandla frågan om skapandet av DUF-avdelningar. 

En viss debatt fördes om Kilboms förslag. Vissa ansåg det olämpligt att 
grunda en barnorganisation på avgifter, andra att man inte borde ingå i ett 

126. I protokollet från kongressen talas bara om D.U.F. Skall dock inte förväxlas 
med De Ungas Förbund, vilken var Evangeliska Fosterlandsstiftelsens barn- och 
ungdomsorganisation, bildad 1902. (Se Nordisk familjebok, bd 35, Nordisk familjeboks 
förlags aktiebolag, Stockholm 1923, uppslagsord "Evangeliska fosterlandsstiftelsen" samt 
"De ungas förbund") För DUF se Sidebäck, Göran, Kampen om barnets själ. Barn- och 
ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850-1980, Carlssons, Stockholm 
1992, s 172-180. Han anger namnet till De Ungas Freds- och sagostundsförbund. 



borgerligt samarbete. Kilbom själv avslutade med att påtala att det gamla parti
et alltid hade varit emot barnverksamhet då det inte ville arbeta för en rekryter
ing av medlemmar till ungdomsförbundet som stod i oppositionsställning.127 

Upplysningsarbetet bland barnen, som det kallades, bedömdes sålunda 
redan 1917 som betydelsefullt för partiet, men samtidigt överlät man arbetet 
på en redan igångsatt organisation som dessutom var baserad på ett samarbete 
med en organisation utanför arbetarrörelsen. Detta faktum upprörde Helge 
Åkerberg, som till ungdomsförbundets kongress 1917 motionerade, att för
bundet tillsammans med nykterhetsorden Verdandi och det nya partiet skulle 
organisera en nationell socialistisk söndagsskoleverksamhet och omedelbart 
avveckla samarbetet med D.U.F. "Det går lätt att inympa socialismen i barn, 
huvudsaken är att man serverar den i lämpliga portioner", menade Åkerberg. 
Förbundets CS yrkade dock avslag på dessa motioner och hävdade att DUF 
inte alls hade förborgerligats. Uppgiften att dra barnen från de religiösa och 
borgerliga påverkningarna gick alldeles utmärkt genom DUF. Kongressen avs
log motionerna och beslöt stödja DUF med 300 kronor.128 

Både partiet och Ungdomsförbundet hävdade betydelsen av arbetet med 
barnen redan 1917, och egentligen än tidigare vad gäller ungdomsförbundet. 
Men det togs under de första åren inget självständigt initiativ till organiseran
det av en sådan verksamhet. Detta förändrades dock under vintern 1918/1919. 
DUF upphörde tydligen sin verksamhet under hösten 1918, vilket, enligt ung
domsförbundet, lämnade fältet fritt för de frireligiösas fördumningsarbete och 
de borgerliga propagandaorganisationers tillväxt, inte minst scoutrörelsen. 
Därför, hävdade förbundet, beslöt VU att ta steget fullt ut och skapa en egen 
helt socialistisk barnverksamhet.129 

Tanken hade först varit att barngillena skulle fungera som förskola till 
ungdomsklubbarna och att man skulle söka vinna barn mellan 12 och 15 år. 
Detta visade sig dock vara svårt, då erfarenheten visade att proletärbarn, främst 
pojkar, i åldern 13-15 år inte längre såg sig själva som barn. Därför beslöt VU att 
medlem i barngillen skulle vara mellan 6 och 12 år, och att försöka organisera 
dem över 12 år i särskilda yngre avdelningar. De lokala klubbarna skulle utse 
tre personer som skulle ta hand om denna barnverksamhet, och förbundets 
centrala ledning skulle se till att frågan kom upp och behandlades på distrik
tens årskonferenser. Förbundets centrala ledning skulle också se till att sam
manställa litteratur, sånghäften och instruktioner för arbetet. Vidare inrättades 

127. SSV kongressprotokoll 1917, s 141 ff. 
128. SDUF kongressprotokoll 1917, s 45 fF. 
129. Berättelse över. Socialdemokratiska ungdomsförbundets verksamhet 1 jan- j/6ipip, 

Tr. A.-B. Fram, Sthlm 1919, s 9 ff. Se också Sidebäck, s 213. 



en barntidning, Barntidningen, till vilken Ture Nerman utsågs som redaktör. 
Genom ett anslag till det danska ungdomsförbundet fick man använda artiklar 
därifrån till den nya tidningen. Halvåret efter cirkuläret till klubbarna om att 
dra igång arbetet, hade ett hundratal klubbar behandlat frågan, ett 50-tal tillsatt 
barngilleskommittéer och ett 30-tal dragit igång verksamheten.130 

Trots att även Samorganisationen kom att engagera sig i barngillena, visade 
det sig dock att arbetet gick trögt.1311 de efterföljande verksamhetsberättelserna 
framgår den tydliga ambition förbundet hade, Barntidningen fortsatte utkom
ma, ett särskilt i-maj nummer sammanställdes liksomi920 en särskild jultid
ning, reklamaffischer för tidningen trycktes och sändes, särskilda barnsånger 
infördes i Folkets Sånger och föredrag om barn verksamheten trycktes. Men lika 
tydligt framgår också beklagandet av de få framgångar man hade, beroende 
på, menade förbundet, brist på förståelse av arbetets betydelse, oförmågan att 
ekonomiskt stödja arbetet samt bristande förmåga.132 

Även om framgången var begränsad, fanns tydligt den växande ambitionen 
att bygga upp det "yttre partiet" och organisera potentiella anhängare i syfte 
att i detta fall skapa en kontinuerlig påfyllnad av medlemmar in i ungdomsför
bundet och att bryta, som man uppfattade, den religiösa söndagsskolans grepp 
över barnen. I fallet med barnverksamheten finner man tecken på en växande 
grad av autonomi från omgivningen och därmed också en ökad tydlighet. 
Då arbetet drogs igång skedde det tillsammans med en annan organisation, 
Svenska freds-, men då detta samarbete upphörde tog förbundet själv hand 
om verksamheten, och barngillena föll mer tydligt innanför den alternativa 
vänstersocialistiska rörelsevärlden. 

Denna organisering av potentiella anhängare, eller denna alternativa rörelse, 
omfattade emellertid inte endast kvinnor och barn. Under perioden 1918-1921 
växte det fram en rad organisationer och andra försök att nå olika grupper, mer 
eller mindre kopplade till partiet och under mer eller mindre konkurrens från 
andra organisationer. Idrottsrörelsen uppmärksammades i samband med en 
bred kampanj att stärka partiet organisatoriskt under hösten 1919 och partiet 
tillsatte en kommitté för att ordna agitationen inom rörelsen.133 

130. Berättelse över Socialdemokratiska ungdomsförbundets verksamhet 1 jan-1/61919, 
s 10 ff. 

131. Se Gunnarsson, Evy, Med nål och tråd för socialismen, Arbetarkultur, u.å., s 24 
f. för Samorganisationens arbete, Sidebäck 1992, s 222. 

132. Se Berättelse över Socialdemokratiska Ungdomsförbundets verksamhet år 1919. 
Stockholm, Tryckeri A.-B. Fram 1920, s 22 ff., Berättelse över Socialdemokratiska 
Ungdomsförbundets verksamhet år 1920, Stockholm, Tryckeri A.-B. Fram 1921, s 31. 

133. SSV AU 20/8 1919, 5/9 1919. 



Under vintern 1920 sammanställdes ett cirkulär till partiets kommuner 
och ungdomsklubbarna där faran för ett stärkande av den borgerliga idrott
srörelsen med införandet av 8-timmmarsdagen uppmärksammades. Partiets 
organisationer skulle åtminstone diskutera frågan om upprättandet av socialis
tiska idrotts- och gymnastikföreningar och/eller söka erövra styrelsepositioner i 
de borgerliga så att idrottsrörelsen inte omvandlades till en kontrarevolutionär 
maktfaktor.134 Enligt Rolf Pålbrant innebar intresset för idrottsrörelsen en 
omsvängning i inställning från en betydligt mer avog. Orsaken hävdar han, 
låg mer i partiledningens taktiska utgångspunkter än i något större tryck un-
der-ifrån inom partiet.135 Lantarbetarna var en annan grupp som partiet sökte 
organisera, inte minst då den reformistiska arbetarrörelsen tycktes vara på väg 
att göra detsamma.136 De intellektuella som potentiell grupp som kunde vinnas 
för den revolutionära socialismen, uppmärksammades på kongressen 1921.137 

På lokalt vänstersocialistiskt initiativ bildades De arbetslösas förening bland 
annat i Stockholm, och även om Lena Erikssons undersökning inte påvisat 
några direkta kontakter mellan partiet och föreningen efter bildandet i Stock
holm, utsattes föreningen för hårda angrepp från socialdemokratiskt håll.138 

Till och med de dövstumma uppmärksammades av partiet.139 

Från och med 1918 sköt arbetet med att organisera fram ett "yttre parti" 
ordentlig fart. En rad olika grupper skulle på ett eller annat sätt knytas till par
tiet. I ljuset av hur partiföreträdarna upplevde partiets första år, är tolkningen 
att det rörde sig om ett försök att stabilisera partiet rimlig. Över tid blev denna 
ambition också tydligare. Agitation och organisering av olika grupper skulle 
än tydligare systematiseras, inte minst genom det förslag till organisations- och 

134. SSV, Bilaga till AU 20/11920 (A2:4). 
135. Pålbrant, Rolf, Arbetarrörelsen och idrotten 1919-1939, Acta Universitatis 

Upsaliensis, Uppsala 1977, s 115, Se också Björlin, Lars,. "Kultur och politik. 
Kommunistiska frontorganisationer i Sverige" i Kommunismen, hot och löfte. 
Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 1917—1991, Blomqvist, H. & Ekdahl, L. (red.) 
Carlssons, Stockholm 2003, s 58 f. 

136. Se SSV AU, bilagor till 1918 års protokoll, [15/8 1918 från Alfred Kämpe till 
SSV], samt SSV AU 22/8 1918. 
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139. Se SSV verksamhetsberättelse 1919, s 25. Bland partipressen räknades Den tyste 
kamraten in, som sades vara ett organ för de dövstumma redigerad utifrån partiets 
program och taktik. 



agitationsplan som lades fram i augusti 1919. I denna plan skulle distrikten 
reorganiseras, särskilt de svagare; kommunernas arbetsduglighet skulle stärkas, 
och partiets ekonomi ordnas genom en särskild kommitté. Men i arbetsupp
gifterna för partiet låg en omfattande plan för agitationen inom olika grupper. 
En kommitté för agitationen bland lantarbetarna, en annan för agitationen 
bland kvinnor, ytterligare en för idrottsrörelsen samt för nykterhetsrörelsen 
skulle upprättas. Agitationen bland soldater skulle skötas av ungdomsförbun
det. Slutligen konstaterades att partiet redan inrättat en kommitté för agitation 
bland fackföreningarna (se senare).140 Men partiets ambition förändrades på 
ett annat sätt också. Där partiföreträdarna i början tycks ha nöjt sig med att 
samarbeta med andra organisationer, och accepterat relativt självständiga sido
organisationer, sökte partiet över tid stärka kontrollen. 

Med utgångspunkt i den socialdemokratiska rörelsevärlden skulle man 
kunna tänka sig att det fanns ett område med en stor potential medlemsmäs-
sigt, ekonomiskt och politiskt i att nå och knyta an till, nämligen fackförening
srörelsen. Det är också på detta område man ser de allra tydligaste förändringen 
i partiets relation till omvärlden - från en mer distanserad hållning, till en för 
partiet mer instrumenteli och offensiv. 

SSV och förhållandet till fackföreningsrörelsen 1917-1921 

Att fackföreningsrörelsen skulle kunna vara ett område av stor potential 
för partiet var dock inte något som präglade partiets första år. Partiet antog 
visserligen 1917 ett manifest som berörde den fackliga rörelsen, men kontentan 
var att det fanns stridande meningar inom fackföreningsrörelsen företrädda av 
LO, SAC och den i januari bildade Fackliga Oppositionen, men att partiets 
hållning var att frågan om de fackliga organisationsformerna var den fackliga 
rörelsens egen angelägenhet. Man uppmanade dock sina medlemmar att 
medverka till skapandet av en fackföreningsrörelse genomsyrad av socialismens 
anda, men ställde sålunda partiet utanför både LO och de fackliga alternativen. 
Inte heller kan sägas att partiet formulerade någon typ av facklig politik, eller 
något ställningstagande i olika fackliga politiska frågor, utöver en uppmaning 
till den fackliga rörelsen att verka för en höjning av lönerna och införandet av 
en 8 timmars arbetsdag.141 Tidigare hade kongressen också avslagit principen 

140. SSV AU 20/8 1919. 
141. SSV kongressprotokoll 1917, s 75 f. 



om den kollektiva anslutningen till partiet, vilket ytterligare underströk partiets 
avvaktande och fackligt-politiska särskillnadslinje.142 

Detta innebar inte att det hos individuella medlemmar i partiet fanns ett 
ointresse för den fackliga rörelsen eller att individuella medlemmar inte en
gagerade sig i fackliga organisationer. Karl Kilbom var t.ex. aktiv i det fackliga 
arbetet, både organisatoriskt i och ideologiskt, genom sammanställandet av 
broschyrer i ämnet redan innan SSV bildades. På Politikens sidor rapporterades 
en del om fackliga frågor och konflikter.143 Men för partiet som sådant utar
betades inga strategier för ett fackligt arbete, för ett fackligt alternativ eller för 
att vinna inflytande i eller över den fackliga rörelsen. 

Inte heller partikongressen 1918 diskuterade något fackligt arbete, eller 
partiets relation till den fackliga rörelsen, annat än indirekt. I diskussion om 
partiets ställning till Syndikalismen fastslogs att partiet inte tagit ställning till de 
olika fackliga rörelserna, utan att det stod fritt för alla som godkände partiets 
program och grundsatser att vara medlem.144 Emellertid framkom en del in
tressanta synpunkter på det Representantskapsmöte som föregick kongressen, 
där också frågan om partiets ställning till Syndikalismen diskuterades. Även 
där berördes indirekt partiets syn på och förhållande till den fackliga rörelsen. 
En viss ambivalens framträdde i om partiet överhuvudtaget borde utarbeta en 
facklig politik. Stålbärj hävdade, som förespråkare för en facklig politik, att 
partiet skulle hålla sig borta från syndikalisterna, då ett samarbete skulle förs
våra möjligheterna att genomsyra den fackliga rörelsen med vänstersocialism. 
J(ohn?) Bohlin, å andra sidan, önskade inte ett ställningstagande mot Syndika
lismen, då detta skulle kasta in partiet i striden om fackliga kampmetoder och 
splittra redan svaga krafter.145 Resultatet blev den resolution Höglund presen
terade på kongressen, som förhöll sig neutral till den fackliga rörelsen och inte 
innehöll någon indikation på en facklig politik från partiets sida. 

Denna avvaktande hållning förändrades i ett första steg under sommaren 
och hösten 1918 och frågan aktualiserades då den centrala partiledningen drog 
igång arbetet med att stärka organisationen och agitationen.146 Bland de upp
gifter som utpekades låg en aktivering av det fackliga arbetet. Blickarna riktades 
först mot jordbruksarbetarna, då partiet fick information om att LO var på väg 

142. Se Schüllerqvist 1992, s 48. 
143. Se Gustafsson, Agne "Kilbom, Karl" i Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) band 
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144. SSV kongressprotokoll 1918, s 35, 66. 
145. SSVAU/RS1/6 1918. 
146. Se AU cirkulär, juni 1918 (Bilagor 1918) för inre organisation. 



att söka organisera lantarbetarna.147 Men i september tog Fredrik Ström upp 
frågan om den fackliga rörelsen, i huvudsak de tendenser han såg i den fack
liga rörelsen som riktade sig mot byråkratiseringen, agitationen inom rörelsen 
samt partiets anknytning till Fackoppositionen.XAZ. Det gällde, hävdade han, att 
"Fackoppositionen finge ej längre ligga i händerna på halvanarkisterna"149 

Ännu var inte den fackliga politiken välutvecklad. Vad partiledningen i hu
vudsak tycks ha inriktat sig på, var att se till att fackföreningarna skulle lämna 
det socialdemokratiska partiet.150 AU beslöt att bjuda in Ungdomsförbundet 
och andra intresserade till diskussion om möjligheterna, som det uttrycktes, att 
resa en opposition i den fackliga rörelsen för att få den revolutionärt socialis
tisk. Just avsaknaden av partihållning gentemot den fackliga rörelsen var Zeth 
Höglunds första invändning. Om det visade sig att partiet var enigt med Fack
oppositionen var det ju bara att diskutera hur man skulle sätta fart på den or
ganisationen. Linderot hävdade att Fackoppositionsprogram nog i stort kunde 
accepteras och mötets beslut blev att bjuda in denna organisation för överläg
gning. Vissa kritiska röster fanns dock också. Vinberg, själv mångårig inom 
den fackliga rörelsen, menade att oppositionslusten var mindre på det fackliga 
området än det politiska, och Åström pekade på att partiet saknade folk för 
att leda verksamheten och Carleson uttryckte att det intryck diskussionen 
hade givit honom, var att frågan var för tidigt väckt.151 Då partiet, med viss 
motsträvighet, under hösten 1918 började intressera sig för den fackliga rörelsen 
vände man sig i första hand till en utomstående och redan upprättad organisa
tion. Partiet exproprierade, så att säga, en annan organisations program. 

147. SSV AU 22/8 1918, 27/8 1918, gemensamt sammanträde med kommitterade för 
AU, Soc dem ung. förb, demokratiska jordbrukareförbundet 29/8 1918. Bilagor till SSV 
AU 1918-15/8 1918 brev Kämpe. 
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memoarer blev han förbundssekreterare redan 1906, se Winberg 1945, s 99 ff. 



Svenska Fackoppositionen 

Fackoppositionen (FO) bildades under påsken 1917 och var explicit inspirerad 
av den norska Fagopposisjonen. Organisationens målsättning var, enligt Lennart 
Gärdvall, i stort sett identisk med den norska förebilden.152 Organisationen 
var, uttryckte företrädarna själva, en upplysnings- och agitationsrörelse av 
medlemmar och organisationer anslutna till LO och från LO fristående 
fackliga sammanslutningar. Målsättningen var att försöka omdana de 
fackliga sammanslutningarna till revolutionära kamporganisationer, och på 
programmet stod att inte endast verka för att förbättra medlemmarnas villkor, 
utan också för att upphäva det kapitalistiska systemet genom övertagande 
av produktion och distribution. Den fackliga rörelsen var arbetarrörelsens 
ryggrad, utan vilken allt annat svävade i luften och den var det viktigaste 
redskapet i omformandet av samhällsförhållanden, genom producenternas 
övertagande av produktionsmedlen.153 

För att kunna omlägga den fackliga rörelsen i en revolutionär riktning 
och därmed kunna uppfylla målsättningen krävdes en rad förändringar av de 
fackliga organisationerna. Först och främst skulle de fackliga organisationerna 
förklara sig oavhängiga och neutrala gentemot de politiska partierna, vilket i 
praktiken innebar självständighet gentemot SAP. Socialdemokraterna, menade 
Syndikalisten Albert Jensen, var det enda partierna i världen som inte förmådde 
sig att stå på egna ben, utan levde ett parasitärt liv på den fackliga rörelsens 
bekostnad, till skillnad mot både Ungsocialisterna och SSV som: 

Med lika stor rätt som det socialdemokratiska partiet kunde /.../ göra 
anspråk på att de fackliga organisationerna skulle göras kollektivt skattep

152. Se Gärdvall, Lennart: "Facklig opposition. Om arbetarrörelsens fackliga 
och politiska splittring 1917-1929" i Med eller mot strömmen? En antologi om 
svenska folkrörelser, Sobers Förlag AB, Stockholm 1980, s 22-26. Det ligger utanför 
avhandlingens ram att närmare problematisera Gärdvalls, och Fackoppositionens egen, 
hopkoppling med den norska Fagopposisjonen. För Fagopposisjonen se t.ex. Björnsson, 
Öyvind, På klassekampensgrunn (ipoo-1920). Arbeiderbevegelsens historié i Norge 2, Tiden 

Norske Forlag, Oslo 1990, s 408-431 (uppkomst), 499-535 (roll 1917-1918), se också 
Björgum, Jorunn, Martin Tranmael og radikaliseringen av norsk arbeiderbevegelse 1906-
ipi8, Bind 1, Universitetet i Oslo, Historisk Institutt 1996. 
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liktiga till dessa rörelser. Men båda ha de föredragit att ställa sig på egna ben 
och avböjt kollektiv anslutning från de fackliga organisationernas sida.154 

Dessutom och mest avgörande, fortsatte Jensen, var att kampen mot 
kapitalismen fordrade en enig arbetarklass, vilket krävde upprättandet av en 
enhetlig riksorganisation som omfattade alla löneslavar, oavsett filosofisk, 
religiös eller politisk åskådning. Gjordes facket till en socialdemokratisk 
institution utestängdes alla som inte sympatiserade med detta parti.155 

Andra förändringar FO krävde, var upphävandet av de kollektiva avtalen, 
utökande av kampmedlen till att inte bara omfatta strejker utan också obstruk
tion, sabotage och direkt aktion, organisering i industriförbund och i lokala 
samorganisationer, decentralisering av den fackliga organisationen och inte 
minst av kontrollen över stridskassorna, bortförande av sjuk- och begravnings
hjälp ur den fackliga verksamheten, upptagande av kampen mot militarismen 
och enande av fackföreningsrörelsen, vilket innebar en förening av LO och 
SAC under ett federalistiskt LO.156 

Det är svårt att avgöra vilken betydelse partiets aktivering av det fackliga 
arbetet verkligen fick. Verksamhetsrapporterna för 1917 och 1918 är i stort sett 
helt tysta vad gäller det fackliga arbetet. Det närmaste man kommer är i dis
triktsrapporten från Stockholm för 1918 som nämner agitation på verkstäderna, 
samt att det nu fanns vänstersocialistiska klubbar inom åtta stora fack "som 
bilda en solid grundval för partiets utbredning."157 Organisationerna tycks ha 
haft ett visst utbyte av varandra. Partiet fick en ökad organisatorisk kontakt 
med delar av fackföreningsrörelsen och, utan att i större utsträckning anstränga 
egna krafter, en facklig politik - om än med vissa inslag som inte fullständigt 
överensstämde med partiets principiella hållning. Men också FO tycks ha fått 
ett visst utbyte. Redan i oktober 1918 bad man partiet distribuera ett cirkulär, 
där partiets bristande intresse för fackföreningsrörelsen påtalades och där de 
lokala vänsterkommunerna uppmanades bilda lokalavdelningar av FO.158 

Svårt är också att avgöra partiets relation till FO, inte minst då organisa
tionen betonade sin självständighet så hårt. Jensen lade till i sin presentation av 
FO, att påståendet att organisationen var bildat av och för vänstersocialistiska 
partiintressen var fullkomligt grundlöst.159 Kilbom menade senare att FO 
grundades på initiativ av vissa inom SDUF, men att den aldrig fick "livets röda 

154. Jensen 1917 ,s 9. 
155. Jensen 1917, s 10. 
156. Jensen 1917, passim, se också Gärdvall 1980, s 22-26. 
157. SSV verksamhetsberättelse 1918, s 35. 
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färg."160 Torvald Karlbom menade dock på 1950-talet, att FO aldrig lyckade 
frigöra sig från partipolitiska intressen då SSV visade allt för stor benägen
het att försöka utnyttja den för sina politiska syften, men belägger inte detta 
påstående.161 Lennart Gärdvall slutligen, påtalar att organisationen inte hade 
någon uttalad partipolitisk anknytning, och därför inte kunde dra nytta av den 
vänstersocialistiska partiapparaten för rekrytering av nya medlemmar, eller för 
ekonomiskt stöd. Det fanns dock både ett personellt och idémässigt samband 
mellan FO och det av SSV upprättade Fackligapropagandafôrbundet.lG1 Klart 
är också både Tram ad och Den norska Fagopposisjonen var känd för Politikens 
läsare och relativt väl uppskattad av tidningens reportrar och under våren 1918 
var tre artiklar införda som gick igenom och diskuterade deras program.163 

Även om det i partiet fanns en strävan att närmare upprätta samarbete med 
FO, om än endast för att köra ut syndikalister eller för att stärka "det yttre 
partiet", föll detta troligen på organisationernas skilda utgångspunkter. Det 
var tydligt att det inom både FO och SSV fanns en hård betoning på en klar 
gräns-dragning mellan det fackliga och det politiska arbetet. Skillnaden var 
dock att FO intog en position där den fackliga rörelsen var betydligt viktigare 
än den politiska. Det var den som var arbetarrörelsens ryggrad och det enda 
verkliga verktyget för en samhällelig förändring. Samma tydliga gränslinje 
fanns initiait även inom partiet, men utgångspunkten där var den politiska 
rörelsens primat, bland annat avspeglat i frånvaron av en facklig politik.164 Ur 
partiets synvinkel var det problematiskt att söka knyta an till en organisation 
som underordnade partiet. 

Skulle därför partiet lyckas med en inbrytning i den av socialdemokratin 
dominerade fackliga rörelsen, och därigenom utsträcka sitt "yttre parti", krävdes 
både formulerandet av ett facklig-politisk alternativ och en organisation bättre 
anpassad till partiet, och det var just det man upprättade under 1919. 

160. Kilbom, Karl Revolutionär fackföreningsrörelse. Fram 1920, s 17. 
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Fackliga Propagandaförbundet 

På partikongressen 1919 formulerades vad som måste anses som partiets 
första facklig-politiska program. Åter var det Karl Kilbom som presenterade 
ett förslag till resolution. Kilbom inledde med att ställa en uppmaning till 
partiets medlemmar, kommuner och klubbar att driva ett kraftigt arbete för 
att radikalisera och revolutionera fackföreningsrörelsen, då en socialistisk 
och handlingskraftig facklig rörelse var en ofrånkomlig förutsättning för 
socialismen. Samtidigt förordade han, att detta radikaliseringsarbete skulle 
föras inom LO och existerande fackliga förbund för att inte splittra den fackliga 
rörelsen, under förutsättningen att LO inte gjordes till ett socialdemokratiskt 
bihang med uppgift att i allt stödja detta parti. Om så blev fallet, fick man 
fundera vidare på skapandet av en självständig organisation. 

Sju punkter skulle bilda riktlinjen för den fackliga rörelsen. Den skulle inte 
enbart kämpa för sociala och ekonomiska fördelar inom det borgerliga samhäl
let, utan också medverka i arbetet för att omvandla detta samhälle. Den fack
liga kampen skulle mer än tidigare använda massaktioner, och kunna använda 
blockader, bojkott, socialistisk kooperation utöver strejk som kampmedel. Den 
skulle bryta alla snävare organisationsformer och uppbyggas efter industriell 
uppdelning, på den lokala nivån i federativ riktning med fackliga samorgani
sationer och utsträckt självstyre. Självhjälpsverksamhet skulle avföras från den 
fackliga kampen. Innehållet i den fackliga politiken skulle vara att bekämpa de 
bindande riksavtalen och ersätta dessa med s.k. godkända överenskommelser 
gällande tillsvidare, och de fackliga organisationerna skulle slutligen planmäs
sigt kämpa för skapandet av en arbetarkontroll, som en inledning till socialiser
ing och demokratisering av produktionen.165 

Utformningen av partiets fackliga politik påminde i stor utsträckning om 
den politik FO uttryckte. Som exempel kan nämnas: strävan att omvandla 
fackföreningsrörelsen i revolutionär riktning, strävan efter industriförbund 
och lokala samorganisationer, uppsägandet av de kollektiva avtalen och 
självhjälpsverksamheten samt betoningen av särskillnad. Vissa skillnader fanns 
dock. FO betonade mer explicit att rörelsens kampmetoder skulle utökas till 
att omfatta sabotage, obstruktion och direkt aktion och angav inte särskillnad 
från endast det socialdemokratiska partiet. Partiet å sin sida berörde inte frågan 

165. SSV kongressprotokoll 1919, s 163 f. 



om sammanslagning av den fackliga rörelsens olika grenar. Slutligen betonade 
FO något hårdare än partiet fackföreningens roll och betydelse i den nutida 
kampen och framtida samhällsomvandlingen. Kilboms förslag innehåll dock 
en skrivelse om den fackliga rörelsens betydelse i skapandet av arbetarkontroll 
över produktionen som en inledning till socialisering och demokratisering.166 

Att partiet formulerade en facklig politik mottogs med gillande av de flesta 
deltagarna i den efterföljande debatten. Några vände sig emot att kalla de lo
kala organisationsformerna för samorganisationer då detta kunde misstolkas, 
troligen i syndikalistisk riktning. Några andra ville inte att den fackliga rörelsen 
skulle göra sig av med självhjälpsarbetet och vissa önskade ett mer allmänt 
hållet manifest, eller ett bättre taktiskt formulerat. Men de allra flesta hälsade 
uttalandet som mycket glädjande och anslöt till Kilboms förslag. Rosenberg 
från Helsingborg ansåg att denna fråga hade varit undanskjuten allt för länge, 
Viktor Nilsson menade att det var inom fackföreningsrörelsen kampen mot 
högersocialisterna skulle stå, och Carl Vinberg sade sig vara: 

ytterst tillfredsställd för de ord som fällts i denna diskussion. Det hade varit 
klokt om man offrat lite mindre tid på taktikfrågan och lite mer tid på 
denna. Vi måste se till att vinna de fackliga organisationerna för de beslut 
vi här fattat, ty det är dock på dem vi måste bygga.167 

Kilboms förslag, som också godkändes av kongressen, skilde sig sålunda 
relativt mycket från partiets tidigare officiella hållning. Inte längre var de 
fackliga organisationsformerna fackföreningsrörelsens egen angelägenhet, och 
partiet slog fast denna rörelses målsättning, medel och form. Själva betydelsen 
av arbetet i fackföreningsrörelsen betonades också betydligt starkare, inte 
minst genom Vinbergs uttalande att det var på de fackliga organisationerna 
partiet måste byggas. Själva programmet skilde sig inte mycket från FO:s 
eller syndikalisternas, utöver att man inte uttalade ett principiellt motstånd 
mot kopplingar mellan parti och fackföreningsrörelse, utan endast mot dess 
socialdemokratiska dominans. 

Kopplingen mellan strävan att stärka partiet och formulerandet av en 
facklig politik är tydlig under hösten 1919. Redan under sommaren, strax efter 
kongressens avslutning, tillsattes en 2-mannakommitté, Kilbom och Svensson, 
för att ta hand om den fackliga agitationen och för vinnandet av fackföreningar 
åt den radikala socialismen.168 Men i första hand var det i den ambitiösa planen 
för partiets arbete, under hösten och vintern 1919 som kopplingen tydligt fram

166. SSV Kongressprotokoll 1919, s 164. 
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trädde med en rad agitationsriktade åtgärder mot olika grupper. Planen tog 
upp att partiet redan skapat en kommitté för agitation bland fackföreningarna. 
Nu skulle arbetet inriktas på att skärpa särskillnadsagitationen, systematisera 
bildandet av vänstersocialistiska klubbar, sörja för flygblad och konferenser.169 

Strävan att stärka "det yttre partiet" framträdde tydligt i planen, och i denna 
intog den fackliga rörelsen en framträdande plats. 

Samtidigt som partiet drog upp planer för att stärka sig organisatoriskt, 
bland annat genom ett systematiskt arbete inom fackföreningsrörelsen, bil
dades Fackliga propagandaförbundet (FPF).170 Redan från början hade detta för
bund en tydlig koppling till SSV. Kostnaderna för att samla en större konferens 
för att bilda ett landsförbund, cirkulär och ett upprop skulle bäras av partiet.171 

Vidare bestod anslutningen främst av vänstersocialistiska yrkesklubbar, person
erna i ledningen var knutna till partiet, främst då Karl Kilbom och programmet 
var i det närmaste en exakt kopia av partiets på kongressen fastslagna fackliga 
program. Lennart Gärdvall konstaterar angående detta programs innehåll att 
det var en partipolitisk linje som skulle verkställas med förbundet som hjälp
medel.172 Denna partipolitiska koppling förstärktes så småningom ytterligare, 
vilket jag återkommer till. 

Förbundet skulle verka för att den svenska reformistiska fackförening
srörelsen omskapades till en revolutionär klasskampsrörelse för att därigenom 
gagna proletariatets frigörelse inte endast genom ekonomiska och sociala för
bättringar inom det kapitalistiska samhället, utan också genom att förbereda 
och gå i spetsen för den sociala omvälvningen. För att nå detta skulle förbun
det, inom ramen för LO, arbeta genom propaganda och upplysning, samt 
arbeta för de punkter som i partiets resolution refererats.173 

Men det fanns några skillnader mellan Förbundets program och partiets. 
För det första inräknades explicit också sabotage, sympati- och generalstrejk 
i de fackliga organisationernas kamparsenal, där partiet endast talade om 
strejk, blockad, bojkott och socialistisk kooperation "samt övriga åtgärder, som 
efter mogen omprövning kunna anses lämpliga och nödiga att tillgripa."174 

FPF:s program var också mer explicit i den sista programpunkten, där partiet 
menade att den fackliga rörelsen borde ta upp en planmässig kamp för frams-
kapandet av en effektiv arbetarkontroll, som inledning till socialisering och 
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demokratisering av produktionsväsendet och grundläggandet av en socialistisk 
samhällsförfattning där produktionsråden måste bli grundstenen.175 Förbundet 
krävde kraftig kamp för kontroll över industrin som inledning till produktions
väsendets, bankernas och jordrikedomarnas socialisering, genom de arbetande 
klassernas produktionsråd, vilka tillsammans med arbetarråden utgjorde gr
undstenarna i den socialistiska samhällsförfattningen.176 Men den kanske mest 
betydelsefulla skillnaden låg i FPF:s andra programpunkt, som helt saknades 
hos partiet, nämligen arbetet för att inom fackföreningsrörelsen kämpa för ett 
förbud mot underavdelningars kollektiva anslutning till visst politisk parti.177 

Här skulle man kunna tro att det fanns ett visst dilemma. FPF skulle ar
beta för en särskillnad mellan den fackliga och den politiska arbetarrörelsen, 
samtidigt som förbundet självt kollektivt anslöt vänsterklubbar, om än med 
reservationsrätt, och enskilda till SSV, som Lennart Gärdvall observerat.178 

För förbundet självt var detta inget problem, då man såg sig själva som just 
ett propagandaförbund och inte som en facklig organisation i kamp mot ar
betsgivarna. Dessutom hävdades, att förbundet verkade för fackföreningarnas 
organisatoriska särskillnad och inte deras politiska neutralitet. Tvärtom skulle 
den fackliga rörelsen vara politisk och sätta kampen för kapitalismens störtande 
främst.179 

Partiet hävdade att orsaken bakom FPF:s uppkomst var den spontant 
framsprungna oppositionen inom fackföreningsrörelsen, en tolkning Kilbom 
delvis höll fast vid i sina memoarer.180 Gärdvall noterar dock att det knap
past var en slump att denna spontana oppositions talesman var Kilbom, som 
samtidigt satt i SSV:s Arbetsutskott. Gärdvall själv misstänker att det fanns 
andra förklaringar än det partiet lade fram till FPF:s grundande och att dessa 
inkluderade Kominterns konstituerande och Otto Grimlunds besök på samma 

175. SSV kongressprotokoll 1919, s 164. 
176. Kilbom 1920, s 21. 
177. Kilbom 1920, s 20. 
178. Gärdvall 1980, s 28. 
179. Se Andersson, Emil, Vad vill Fackliga propagandaförbundet. Några ord om 

förbundets uppgifter och allmänna riktlinjer. Frams förlag, Stockholm 1921, s 1 f., 
6 f. Förbundet ordnade utbildning för agitatorer, sände ut cirkulär, agiterade och 
medverkade till ett antal broschyrer. Partiet uppgav att 31 fackföreningar och 34 vänster-
och propagandaklubbar, med totalt 5 666 medlemmar var anslutna i slutet av 1920. 
Denna siffra visade sig överdriven, för i nästa verksamhetsberättelse anges att förbundet 
i januari 1921 hade 3 700 medlemmar. För I/I 1922 uppgavs 5 450 medlemmar och för 
31/12 1922 3 235.(SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 34, SKP verksamhetsberättelse 
1921, s 55, SKP verksamhetsberättelse 1922, s 64.) 

180. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 17 f. Kilbom, Karl, I hemligt uppdrag. Ur mitt 
livs äventyr II. Tidens förlag, Stockholm 1954, s 239, 241-250. 



kongress.181 Jag tror inte heller att det var en slump men att förhållandet mellan 
Komintern och FPF kan kompliceras. För det första kan det knappast förvåna 
att det var Kilbom som var talesman, då det i första hand var just han som i 
större utsträckning än t.ex. Höglund redan innan SSV:s bildande betonade 
fackföreningsrörelsens betydelse, en linje som fortsatte även efter SKP:s kon
stituerande.182 Enligt egen uppgift väcktes denna inställning efter ett besök på 
den norska socialdemokratiska partikongressen 1915 där han inspirerades av de 
norska oppositionsmännens betoning av fackföreningens betydelse i arbetarnas 
kamp.183 

Vidare diskuterades inte i nämnvärd utsträckning den fackliga rörelsen, 
eller dess förhållande till de politiska partierna på Kominterns första kongress. 
Det var snarare sovjeter och massaktioner, samt frågan den s.k. borgerliga de
mokratin som avhandlades.184 Detta utesluter inte att inspirationen skulle ha 
kunnat komma därifrån, även om FPF:s program i stor utsträckning överens
stämde med FO, som i sin tur liknade den norska Fagopposisjonen,185 

Även om inspirationen kom österifrån, eller västerifrån, fanns det en natio
nell organisatorisk grundval för partiets fackliga verksamhet, betingad av strä
van att stärka och stabilisera partiet. Detta framkom i en del av kommentarerna 
till det fackliga programmet 1919, där talare menade att programmet just skulle 
stärka partiet och att det var på facket partiet skulle bygga. En systematiserad 
agitation inom den fackliga rörelsen sammankopplades av partiledningen till 
en av de viktigaste uppgifterna i försöken att stärka partiet. Initiativet 1919 var 
ju inte heller det första försöket, utan redan 1918 sökte partiet nå en väg in i 
den reformistiska fackliga rörelsen, genom FO, som dock i stor utsträckning 
misslyckades. Tydlig blev denna strävan att stabilisera partiet, då FPF 1920 tillät 
inte bara vänsterklubbar och enskild att ansluta sig, utan också öppnade möj
ligheten av fackföreningar att kollektivt ansluta sig. Därmed öppnades också 
indirekt, som Gärdvall noterar, möjligheten av en facklig kollektiv anslutning 
till partiet, som gick emot den uttalade individuella anslutningen.186 An tydlig
are blir denna strävan om den läggs bredvid partiets andra försök till breddning 

181. Gärdvall 1980, s 28. 
182. Se Schüllerqvist 1992, s 48, jfr "Kilbom" i SBL, band 21. 
183. Kilbom 1954, s 239. 
184. McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy, The Comintern. A History of International 

Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, London 1996, s 13. 

185 Gärdvall 1980, s 29. 
186 Gärdvall 1980, s 31. I slutet av 1920 uppger partiet att FPF hade 34 vänster- och 

propaganda klubbar samt 31 fackföreningar anslutna med ett samlat medlemstal på 5 
666. (SSV verksamhetsberättelse 1920, s B 34) 



och stabilitet; organiserandet av kvinnorna, av barnen, av intellektuella och 
av arbetslösa. Men denna strävan att skapa ett "yttre parti" är inte den enda 
indikationen på att partiet var på väg mot en institutionalisering. Också andra 
indikatorer finns. 

Riksdagsgruppen 

En av de tydligaste organisatoriska förändringarna inom SSV innan de 21 
teserna rörde partiets relation till riksdagsgruppen. I de flesta politiska partier 
som är verksamma i parlamentariskt-demokratiska stater, och är tillräckligt 
starka för representation i landets parlamentariska församlingar, är just 
förhållandet till riksdagsgruppen både betydelsefullt och problematiskt. 

I Maurice Duvergers beskrivning av partiers utveckling är riksdagsgrup
perna centrala och en hörnsten i hans klassifikation av partier. Han drar en 
central skiljelinje mellan partier skapade i eller utanför parlamentet, där den 
vanligaste modellen tidigare var partier skapade inom parlamentet. Då rösträt
ten utökades ökade också det upplevda behovet av att organisera väljare.187 

Exempel på detta finns också i Sverige, där t.ex. det liberala samlingspartiet 
bildades i riksdagen två år före Frisinnade landsföreningen. I andra fall, exem
pelvis socialdemokratin, är processen den omvända. En riksorganisation bildas 
först utanför parlamentet, för att sedan, när ledamöter lyckats bli invalda i par
lamentet, bilda en riksdagsgrupp.188 Enligt Duverger påverkar denna skillnad i 
ursprung partiernas uppbyggnad, där de som bildats utanför parlamentet ofta 
är mer centraliserade, disciplinerade och underordnade riksdagsgruppen än de 
som bildats genom en riksdagsgrupp. Detta i sin tur, anser Duverger, reser ett 
demokratiskt problem. Partier tenderar att underordna sina riksdagsgrupper, 
som har mandat av väljare. Denna externa oligarki som Duverger kallar det, 
skulle inte vara ett problem om det rådde fullständig överensstämmelse mellan 
väljare och partimedlemmar/ledare, men så är inte fallet.189 

Ragnar Edenman tangerar samma problematik i sin avhandling om so
cialdemokratins riksdagsgrupp mellan 1903 och 1920. Problemet mellan parti 
och riksdagsgrupp är vanligt i de flesta moderna partier och ett internationellt 
bekymmer, hävdar han. Men för socialdemokratin, som för första gången i 

187. Duverger, Maurice, Political Parties. Their organization and activity in the 
modern state, Methuen, London 1965, s xxiv ff. 

188. Se Edenman, Ragnar, Socialdemokratiska riksdagsgruppen 1903-1920. En studie 
i den svenska riksdagens partiväsen, Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i 
Uppsala genom Axel Brusewitz XXIII, Uppsala 1946, s 243. 

189. Duverger 1965, s xxxiv f., 101,182-202. 



svensk partihistorik först skapade en riksorganisation sedan en valorganisation 
och sist ett riksdagsparti, handlade det inte så mycket om riksdagsgruppens 
dubbelställning: att både representera partiet och väljarna, även om detta var 
ett vanligt argument inom socialdemokratin. Spänningen mellan parti och 
riksdagsgrupp hade mer att göra med motsättningen mellan principen om par
tiets supremati, och det faktiska förhållandet där riksdagsgruppens inflytande 
stärktes och att politiken allt mer försköts från partistyrelse till riksdagsgrupp. 
För socialdemokratin var redan från början gruppens underordning fastställd. 
Det var mer gränsen för kongressens makt över riksdagsgruppen som var grun
den för konflikterna, och denna gränsdragning hade i sin tur mer att göra med 
de politiska striderna inom partiet runt 1910-17. Partiledningen, som i stor ut
sträckning var samma personer som i riksdagsgruppen hävdade gruppens frihet 
inom vissa gränser, medan partioppositionen krävde gruppens underordning 
under partiet och dess program.190 

Duverger talar om tre faser i ett partis relation till sin riksdagsgrupp vilka 
korresponderar med tre olika idealtypiska partier. För det första där de parla
mentariska representanterna dominerar partiet, vilket ger en decentraliserad 
och svag partistruktur. Detta gäller främst de i Duvergers terminologi äldre 
typerna av partier baserade på "caucuses". För det andra partier där det råder 
mer jämvikt mellan de två, men ofta också rivalitet. Duverger exemplifierar här 
med socialistiska partier i vilka den parlamentariska gruppen officiellt ofta är 
underordnad partiet, men i praktiken ofta åtnjuter företräde. Partiet är i detta 
fall ett massparti, baserat på lokalorganisationer, stark struktur och utvecklad 
administration. Partiet är tillräckligt starkt för att utmana den parlamentariska 
gruppen om ledningen över partiet. Denna rivalitet görs än mer möjlig genom 
en i Duvergers termer naturlig opposition på både politiska och sociala grunder 
mellan partimedlemmar och parlamentariska representanter, som även om den 
inte alltid är synlig är djup och starkt närvarande. Medlemmarna fruktar en 
politisk eller/och social korruption av de parlamentariska ledamöterna. Slutli
gen når Duverger det sista steget i utvecklingen av relationen mellan parti och 
parlamentariska representanter, vilket han exemplifierar med kommunistiska 
och fascistiska partier. Här, menar han, kontrollerar inte de parlamentariska 
representanterna partiet på något sätt, utan partiet kontrollerar representanter
na och här överensstämmer den officiella underordningen med den faktiska.191 

190. Edenman, s 245-248. Detta faktum skall inte sammanblandas med oppositionens 
avsky mot "munkorgsstadgan" som gällde förhållandet inom riksdagsgruppen. 

191. Duverger 1965, s 182-205. Att den officiella underordningen i alla lägen 
överensstämmer med den faktiska kan dock ifrågasättas, bland annat vad gäller SKP. 
(Se Bolin, Jan; Teori och praktik. Sveriges Kommunistiska parti och den leninistiska 
parlamentarismen 1926,1928 Opubl. C-uppsats, Högskolan i Örebro 1991.) 



Hos Duverger används sålunda ett partis relation till sin parlamentariska 
grupp som ett mått på partiets relativa organisatoriska styrka., vilket också är 
en poäng Panebianco tagit fasta på. Det idealtypiska masspartiet hos Duverger, 
menar Panebianco, är ett parti som vad gäller autonomin mot omgivningen 
har institutionaliserats så mycket som möjligt, vilket bland annat innebär att 
de parlamentariska representanterna kontrolleras av partiledarna.192 Med andra 
ord, ett partis relativa underordning av sin parlamentariska grupp kan använ
das som ett mått på partiets grad av institutionalisering. 

Den vänstersocialistiska riksdagsgruppen 

Även om Duvergers klassifikation av partier, huruvida de är i relation till 
parlamentet, externt eller internt skapande är ett tämligen trubbigt verktyg 
som kan dölja att partier med samma ursprung de facto skiljer sig åtskilligt från 
varandra, är det intressant att notera SSV:s ursprung utan att nödvändigtvis 
dra några större slutsatser om typ av parti ur detta. Ett av de viktigaste fästen 
för den socialdemokratiska oppositionen låg inom den socialdemokratiska 
riksdagsgruppen. Mellan 1912 och 1914 betecknar Edenman Lindhagen, vars 
förslag om republik och enkammarsystem ledde till irriterade diskussioner inom 
gruppen, som gruppens främste oppositionsman. Efter 1914 framträdde allt mer 
Höglund som oppositionens främste talesman, men varken Höglund eller 
Lindhagen var ensamma.193 Det var också efter att Höglund lyckades genomdriva 
en votering om 1914 års härordning mot sin egen partilednings vilja, som den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen i sina stadgar införde en disciplinstadga. 
Enligt denna skulle alla frågor av större programmatisk, principiell eller taktisk 
betydelse först underställas hela gruppens beslut, som i sin tur skulle uppfattas 
som bindande för alla gruppens medlemmar. Det var denna stadga som av 
oppositionen döptes om till "munkorgsstadgan" och som kom att utgöra en 
betydelsefull symbol för det förtryck oppositionen upplevde.194 

I månadsskiftet april/maj 1916 skedde brytningen mellan riksdagsgrup
pens majoritet och minoritet och enligt Lars Björlin fungerade minoriteten i 

192. Panebianco, s 55 f. 
193. Edenman, s 174-239. 
194. Molin, Karl, "Partistrid och partiansvar. En studie i socialdemokratisk 

försvarsdebatt" i Socialdemokratins samhälle 1889—1989, Misgeld, K., Molin, K. och 
Åmark, K. (red) Tiden, Stockholm 1989, s 319. 



praktiken som en egen riksdagsgrupp omedelbart efter brytningen, samtidigt 

som gruppen blev ett forum för den organisatoriska uppbyggnaden av det nya 

partiet - även om man formellt fortfarande tillhörde den socialdemokratiska 

gruppen.195 Efter den socialdemokratiska partikongressen 1917 publicerade i 

slutet av februari de oppositionella riksdagsmännen sitt formella utträde och 

konstituerade sig som en självständig riksdagsgrupp.196 

Även om Björlin framhåller, att riksdagsoppositionen endast under en kor

tare tid under våren 1916 spelade en central roll i den socialdemokratiska op

positionens arbete, att en fastare organisation växte fram utanför riksdagen och 

att det främst var ungdomsförbundet som intog en central roll i oppositionens 
verksamhet, kan man samtidigt hävda att oppositionens ledande krafter ur

sprungligen fanns i stor utsträckning samlade i riksdagen. Då ett interimistiskt 

AU upprättades på våren 1917 inför den konstituerande kongressen, var inte 
mindre än sex av nio ledamöter riksdagsmän.197 

Den vänstersocialistiska riksdagsgruppen bildades sex dagar efter SSV:s 

konstituerande kongress 1917 och bestod initiait av 14 ledamöter i AK, samt 

ytterligare en i F K, Fredrik Ström. Strax därpå anslöt ytterligare en AK-leda-

mot, J. Björling, och gruppens totala storlek uppgick till 16 stycken.198 Efter 

valet 1917 förlorade dock gruppen 9 ledamöter, så av de ursprungliga 15 i AK 
kvarstod endast sex. Samtidigt vann man dock fem nya ledamöter, vilket 

sålunda gav en grupp på 11 AK-ledamöter, samt Ström som fanns kvar i FK. 

I Andrakammarvalet 1920 minskade gruppen till sju personer, efter en förlust 

på fyra mandat. 
Måhända något paradoxalt ökade dock under denna tid representationen i 

den kammare partiet arbetade för att den skulle tas bort: F K. Vid valen till F K 

1919 valdes Lindhagen in, efter att ha förlorat sin plats i AK 1917 och gjorde 

sålunda Ström sällskap. Genom att bostadsband saknades för valbarhet kunde 

han väljas som ledamot för Västernorrlands län, trots att han samtidigt var 

borgmästare för Stockholm. Till Riksdagens urtima session 1919 hade Ström 

valts in till FK igen, men detta val kom att förklaras ogiltigt och mandatet gick 

195. Björlin, Lars, "Vänstersocialistiska riksdagsgruppen" i Meddelande från 
arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 24-25/1982-1983, s 12 f. 

196. Politiken 28/2 1917. I praktiken, men inte formellt, verkade den 
socialdemokratiska vänsterns riksdagsgrupp självständigt redan från 1916 (Se 
Bäckström, Knut, Arbetarrörelsen i Sverige. Andra boken. Den politiska sprängningen 
och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst, Arbetarkultur, Stockholm 1963, s 305, 
Björlin 1982-1983, s 11). 

197. Björlin 1982-1983, s 12 f. Det interimistiska AU bestod av Carleson, Eronn 
[RD], Hage [RD], Kilbom, Lindhagen (RD), Månsson (RD), Ström (RD, FK), 
Svensson, Vennerström (RD). 

198. Se SSV verksamhetsberättelse 1917, s 11. 



istället till Liberala samlingspartiet.199 Lindhagen satt dock kvar och fick säll

skap av Vinberg och Lind, som 1920 åter fick sällskap av Ström. 

Totalt sett minskade sålunda den vänstersocialistiska gruppen i riksdagen 

från den ursprungliga storleken på 16 ledamöter innan Andrakammarvalet 

1917, till 11 år 1921 och det var i AK som de stora förlusterna skedde: från 15 

ledamöter till sju. I samband med partikongressen i mars 1921 och bildandet 

av S KP, visade det sig att fyra ledamöter, två i AK och två i F K, följde med in i 

det nybildade partiet.200 

Redan i mars 1917 upprättades en arbetsordning för gruppen, utarbetad av 

gruppens ordförande, Carl Lindhagen.201 Enligt denna ordning skulle det ar

betsutskott som gruppen tillsatte bestå av fem personer och väljas av gruppen, 

och om så önskades, genom proportionell valmetod. Gruppen skulle också, 

bland dem som valts till gruppens AU, utse en ordförande, en vice ordförande, 

en sekreterare, en vice sekreterare och slutligen en kassör, som också skulle 

fungera som detta för gruppen som helhet. I likhet med partiets stadgar skulle 

ett rotationssystem tillämpas för förtroendeposterna. Men det kanske mest in

tressanta innehållet rörde gruppens inre disciplin. Första paragrafen fastslog att 

det var gruppen som helhet som skulle avgöra ärenden, sålunda ett försök att 
undvika en centralisering inom gruppen. I den andra paragrafen slog man fast 
den för det senare partiet så betydelsefulla principen, att gruppens samhörighet 

byggde på överensstämmelse i åskådning, och mer exakt partiets program, och 

inte på maktspråk. Därför fortsatte ordningen, hade ingen majoritet rätt att 

påtvinga andra medlemmar sin mening och alla gruppens medlemmar hade 

rätt att i riksdagen göra de framställningar som önskades. Inom gruppen skulle 

yttrande- och församlingsfrihet råda, vilket, hävdade ordningen, var den första 

förutsättningen för att kunna ställa dessa krav i andra sammanhang.202 

Tankegången bakom formen för riksdagsgruppens arbete var sålunda i stor 

utsträckning den samma som senare för partiet. Den enda förändring som 

enligt Stålberg gjordes, var att man 1921 beslöt, utan att ändra stadgarna, att 

endast tre istället för fem personer skulle väljas till gruppens AU.203 Detta måste 

betraktas som en konsekvens av gruppens minskning. 

199. Stålberg, Helge: "Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti" i Statsvetenskaplig 
tidskrift 1936, s 116. 

200. Stålberg anger att endast två ledamöter gick till SKP (s 128).- men han 
avser troligen endast andra kammaren. Se Henningsson, Börje, Det röda Dalarna. 
Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 
1906-1937, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Historica Upsaliensia, Uppsala 2004, 
s 125. 
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202. Arbetsordning för Riksdagens Socialdemokratiska Vänstergrupp, Fram, Stockholm 
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Partiet och riksdagsgruppen 

När det gäller partiets relation till riksdagsgruppen, för att avgöra gruppens 

relativa ställning, kan man enklast dela in denna i två delar, en formell och en 

informell. Den formella skulle då innefatta i första hand de partistadgar som 

reglerar gruppens arbete. Den i viss utsträckning mer svårfångade informella 

relationen innefattar dels personella kopplingar mellan parti och riksdagsgrupp 

och dels gruppens ställning i det ideologiska systemet. I tolkningen av den 

informella relationen måste de två sistnämnda punkterna sammanvägas för 
att få en rättvisande bild av gruppens ställning. Ett parti som uppvärderar 

den parlamentariska verksamheten, samtidigt som hela partiledningen sitter i 

riksdagen, måste antas tilldela riksdagsgruppen en annan ställning och status 

än ett parti som främst betonar ett utomparlamentariskt arbete, även om 

partiledningen också i detta fall återfinns i riksdagen. Duverger exemplifierar 
det sista fallet med de kommunistiska partier som har sina ledande företrädare 
i parlamentet, men, hävdar han, i detta fall är det inte riksdagsledamöter 

som sitter i partiledningen, utan tvärtom sitter de i riksdagen som 

partirepresentanter. Ställningen som centralkommittéledamot uppvärderas, 

medan rollen som riksdagsledamot nedvärderas.204 

Som Edenman beskrev önskade den socialdemokratiska oppositionen en 

hårdare kontroll över partiets riksdagsgrupp, men detta tycks mer ha varit ett 

inslag i den politiska motsättningen än en principiell hållning. När förhållandet 

till den egna riksdagsgruppen skulle fastställas fanns det en strävan efter att grup

pens arbete skulle granskas, men gruppen gavs trots detta en viss självständighet. 

Vad som kanske var mer principiellt betydelsefullt för vänsterpartisterna var, som 

ovan diskuterats, trohet mot programmet. Denna trohet mot programmet får 

också sägas ha präglat gruppens riksdagsarbete. Motionerna var programnära, i 

åtminstone tre för partiet betydelsefulla frågor: socialiserings-, författnings- och 

i försvarsfrågan - även om man över tid märker en viss förskjutning från mer 

principiella motioner till mer tekniskt-detaljerade.205 Gruppens interna ordning 

prövades också, främst i utrikespolitiska frågor, där man inte alltid var helt öve

rens. I synnerhet gällde detta Sveriges anslutning till Nationernas Förbund, där 

203. Stålberg 1936, s 125. 
204. Duverger 1965, s 201. 
205. Se Bolin, Jan, Laarm, Stefan, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterpartis 
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majoriteten av den vänstersocialistiska gruppen förkastade en anslutning, men 

där Lindhagens motioner inte var lika tydligt avvisande.206 

Gruppens formella förhållande till partiet reglerades genom partistad

garna och de demokratiska grundlagarna, även om ingen av dessa var rik

tigt uttömmande. Enligt stadgarna skulle gruppen sända tre delegater till 

partikongresserna, där de gavs yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt; 

detta var också det enda som stadgades angående riksdagsgruppen 1917.207 De 

demokratiska grundlagarna var något mer uttömmande. De paragrafer som 

explicit nämnde gruppen slog fast att gruppen skulle upprätta ett arbetsut

skott, som ingen fick tillhöra längre än två år, även om undantag kunde göras 

om de godkändes av kongressen. Gruppen fick inte heller, lika lite som andra 

partiavdelningar försöka påverka val till riksdag eller till partikongress för att 

få någon särskild person eller riktning invald.208 Men det var uppenbart att de 

demokratiska grundlagarnas mer allmänna formuleringar också skulle gälla för 

riksdagsgruppen, som i en paragraf räknades upp som en avdelning av partiets 

organisation. Inledningen till grundlagarna diskuterade också hur mycket värre 

en centralstyrning och ett omyndigförklarande av partimedlemmar var, om 

partiledningen också tog över riksärendena i riksdagen. Detta kunde bringa 

en folkmakt till fullständig undergång.209 Angående kontroll och styrning över 

gruppen slog de fast, att samhörigheten byggde på överensstämmelse i åskåd

ning och inte maktspråk. Ingen majoritet hade rätt att påtvinga andra sina 

åsikter, ingen kunde förmenas att föra talan för antagna programpunkter och i 

partiets politik både inom och utom riksdagen skulle dagspolitik förenas med 

idépolitik och inte förbise den mänskliga viljans betydelse för skapandet av 

nya verkligheter.210 På motion från Ture Nerman och Einar Ljungberg infördes 

vidare en skrivning i grundlagarna, att man i partiet skulle undvika att en och 

samma person hade flera uppdrag i partiet. Vidare beslöts att riksdagsgruppens 

och dess arbetsutskotts protokoll skulle vara tillgängliga för partikongressen, en 

riksdagsrepresentation ipi/-ip2i, opubl. uppsats, Högskolan i Örebro, humanistiska 
institutionen 1990, t.ex. s 67. 

206. Se Bolin och Laarm, s 41-46, jfr Ståhlberg s 109. Stålberg hävdar att Lindhagen 
också gick emot majoriteten i frågan om Ålands ställning, som han skulle ha önskat 
införlivat i Sverige. Något stöd för denna hållning har jag emellertid inte funnit 
bland motionerna (Stålberg 1936, s 109), I FK 1919 lade Lindhagen fram en motion 
om Ålandsfrågan, men denna handlade om att av besparingsskäl låta befästningarna 
på Åland avväpnas, men samtidigt låta dem stå kvar som ett historiskt minnesmärke. 
(Första Kammaren, Motioner 1919, nr 160.). 

207. SSV kongressprotokoll 1917, s 90 (§ 5 mom.11). 
208. SSV kongressprotokoll 1917, s 66 f. (DG § 4, 6,10). 
209. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 66 (DG § 6). 
210. SSV kongressprotokoll 1917, s 65-68. 



inom socialdemokratin kontroversiell och omdebatterad fråga.211 Dock skulle 

det kunna göras vissa undantag vad gällde tillgängligheten.212 

På ett sätt var, i likhet med Edenmans beskrivning av det socialdemokratis

ka partiet, riksdagsgruppens underordning given. Trots att den interimistiska 

ledningen till två tredjedelar bestod av riksdagsmän, skulle inte gruppen inta 

någon särställning i förhållande till partiet. Den enda manifesterade överord

ningen, vilken skulle omfatta alla partiets organ, tillkom partimedlemmarna, 

något som låg i linje med hela partiidén (se kapitel 2). De stadgar och grundl

agar som i första hand berörde gruppen syftade till att ordna så att gruppen inte 

blev något självständigt maktcenter som drev en egen politik, därav rotationen 
på förtroendeposter, närvaron på kongressen utan rösträtt och protokollens of
fentlighet. Utan att det stadgades var det givet att kongressen skulle kontrollera 

gruppens arbete genom dechargeutskott.213 

Men samtidigt var det inte frågan om en total underordning under partiet 

utan man lämnade ett relativt stort utrymme för gruppen. För det första häv

dades det parlamentariska arbetet som betydelsefullt. Samtidigt som partiet 

var noga med att inte övervärdera betydelsen av arbetet i riksdagen, den par

lamentariska verksamheten själv kunde inte föra arbetarklassen till seger som 

det hette i de allmänna grundsatserna, så betydde inte detta att den var oviktig. 

Detta var ju något Vennerström och Lindhagen betonade, som tidigare dis

kuterats (se kapitel 2) 214 

En av de underordningsmekanismer som står till buds för ett parti är 

bundna mandat.215 År 1917 hänsköts frågan om imperativa mandat till näst

kommande kongress, som beslöt att avslå förslaget. Man var tvungen att skilja 
mellan mandat inom och utom partiet, hävdade programkommissionen, och 
då mandaten i partiet bara var ettåriga var det ingen större idé att införa de 

imperativa mandaten. Vad gällde mandat i samhället, i de fall de var längre 

än ettåriga, var detta en fråga för riksdagsgruppen att arbeta för. En av de 

ursprungliga motionärerna, Einar Ljungberg, invände mot kommissionens 

slutsats då en lagförändring troligen låg långt fram i tiden, men menade att 
man själv hade möjlighet att lösa frågan. Kongressen antog emellertid kommis
sionens förslag att i riksdagen söka en generell rätt till återkallelse av represent

anter med flerårig mandatperiod.216 

211. Edenman, s 259-264, Ståhlberg 1936, s 45 f. 
212. SSV kongressprotokoll 1917, s 71 f., 83 f. 
213. Vilket skedde första gången på kongressen 1918. Se SSV kongressprotokoll 

1918, s 49, 59. 
214. SSV kongressprotokoll 1917, s 102 f. (allmänna grundsatser). 
215. Se Duverger 1965, s 198 f. 
216. SSV kongressprotokoll 1918, s 80 f. 



Slutligen var den underordning av gruppen som formellt förekom i första 

hand baserad på just kontroll, och inte så mycket på styrning. Viss styrning kan 

ha sägas förekommit, i det att gruppen i sitt arbete skulle följa partiprogram

met, och förena idé- med dagspolitik. Men grundlagarna gjorde det också klart 

att ingen kunde tvinga någon annan att argumentera, t.ex. i motionsform, för 

en åsikt han inte instämde i. Lika mycket som stadgar och grundlagar skulle se 

till att riksdagsgruppen inte överordnades partiet, såg man till att partiet inte 

överordnades gruppen. Partiet skulle se till att man skapade självständiga riks

dagsmän, och inte dockor i valmännens händer, som Vennerström uttryckte 

det i diskussionen om imperativa mandat 1917.217 

Den första kontrollen över riksdagsarbetet kom så under kongressen 1918 

då gruppen lämnade över sin redogörelse till kongressens dechargeutskott. Ut

skottet hade i sin tur en rad invändningar. Den ogillade att gruppen hade 

beslutat framgå med "moderation" i remissdebatten, att man inte strävat efter 

att uppnå den utskottsrepresentation som var möjlig, att motionen i jordfrå

gan skulle ha kunnat innehålla mer och att gruppen borde ha bojkottat en 

medlingsfärd till Finland, då Höglund inte tilläts resa med. Men utskottet 

avslutade med att tacka gruppen för dess gedigna och orädda arbete. Kon

gressen ställde dock inte riktigt upp på kritiken, utan avslog de båda första 

punkterna.218 

Det var istället händelserna inför partikongressen 1919 som ledde till ett 

balansskifte mellan riksdagsgrupp och parti, en händelse som både speglade 

och skapade partiets påbörjade förändring. 

Inre frihet och sammanhållning 

Karl Molin beskriver i en artikel om socialdemokratins inre sammanhåll
ning om hur politiska partier inom sig bär en spänning. Å ena sidan skall 

ett parti samla människor till gemensam politisk handling, där enighet och 

sammanhållning under devisen enighet ger styrka skapar en handlingskraft som 

överstiger den enskildes eller den splittrades. Å andra sidan är partier också en 

åskådningsbildande organisation, där en fri diskussion är förutsättningen för 

217. SSV kongressprotokoll 1917, s 73. 
218. SSV kongressprotokoll 1918, s 19, 49, 59. 



utveckling och ständig omprövning av de politiska linjerna under föränderliga 

omständigheter. Ett parti måste därmed balansera mellan sammanhållning och 

inre diskussionsfrihet. Drivs sammanhållningen för långt förloras den öppna 

debatten, och vägen öppnas för den av Michels och i viss utsträckning Du-

vergers beskrivna utvecklingen mot oligarkiserad, centraliserad och likriktad 

organisation. Samtidigt kan, vilket politiska representanter själva påtalar, alltför 

fria inre förhållanden leda till att partiet förlorar i handlingskraft och kan svika 

sina väljare och sin samhällsuppgift.219 

Det torde vara svårt att finna ett demokratiskt parti som menar sig stå för 

antingen total inre frihet eller total sammanhållning. Man kan dock tänka 
sig att balansen mellan dessa två i många fall tenderar att väga över i någon 

riktning. Vad gäller SSV var det uppenbart var tyngdpunkten lades, både för 

partiet i sin helhet och för riksdagsgruppen. Det krävdes lydnad menade Lind

hagen, men inte någon mekanisk militaristlydnand, inte någon underkastelse 

under auktoriteter, utan lydnad mot de principer som skulle vara styrande. 

Vennerström hävdade å sin sida, att den socialdemokratiska disciplinstadgan 

inte var möjlig att använda i större frågor, eftersom ju mer betydelsefull en fråga 

var desto hårdare motsättningar och desto mer en samvetssak att hävda den 

egna meningen. Självansvaret skulle upplösas om rätten att tala och rösta inte 

kunde utövas av den enskilde, utan överlämnades åt en tyrannisk majoritet.220 

Det var också dessa tankar som genomsyrade de demokratiska grundlagarna, 

rätten att hävda sin mening inom partiprogrammets ramar, och rätten att un

derlåta hävda en majoritets åsikter.221 

Med de inre politiska motsättningarna inom partiet blev det emellertid allt 

svårare att upprätthålla denna principiella inre frihet, något som blev uppen

bart under våren 1919 i samband med den s.k. Röda Söndagen. Partiledningen 

skulle ordna en solidaritetsmanifestation för de tyska och ryska revolutionärer

na i mars 1919, och sammanställde ett resolutionsförslag att antas av anordnade 

mötena runt om i landet. Det var mot denna resolutionstext som tio av då 13 

riksdagsledamöter reagerade i en offentlig text. Vad de främst vände sig emot 
var att resolutionstexten innehöll en skrivning, som de menade band partiet till 

bolsjevikiska och spartacistiska principer och kampmetoder, något som partiet 

på sin kongress inte hade godkänt. Skribenterna framhöll att det visserligen var 

önskvärt att inte glädja partiets fiender med inre meningsbrytningar, men att 

de inte kunde ställa upp på att riva upp beslut fattade av partiets medlemmar, 

och därför kunde de inte heller yrka bifall till resolutionen på de möten där de 

219. Molin 1989, s 311-312. 
220. Vennerström 1916, s 42 f., Lindhagen 1917, s 17. 
221. Se SSV kongressprotokoll 1917, s 65 (DG). 



deltog. Detta, menade verksamhetsberättelsen, var ett försök att splittra opion-

sröreisen, och något som framkallade en häftig inre partikonflikt.222 

Frågan var uppenbart infekterad. Redan i inledningsanförandet på kongres

sen 1919 tog Kilbom upp frågan. Det var konflikten mellan AU och riksdags

gruppen som enligt honom ledde till att kongressen överhuvudtaget hölls, trots 

tidigare beslut att omrösta i partiet om den skulle hållas 1919 eller ej.223 Konflik
ten fördjupades också av den politiska motsättningen inom partiet, och vid ett 
flertal tillfällen i taktikdiskussionen berördes riksdagsgruppens agerande, som i 

stor utsträckning handlade om var partiets framtida prioriteringar skulle ligga. 

Förespråkarna för en utomparlamentarisk taktik var de som främst angrep 
gruppens agerande inför Röda söndagen. Kilbom hävdade att gruppen spelat 

oombedd mentor för AU, andra såg likheter mellan partiets riksdagsgrupp och 

socialdemokratins i sättet att öva tryck på partiet, och Kata Dalström menade 

att gruppens utspel hade försvårat agitationsarbetet.224 Fabian Månsson, då 

riksdagsledamot och undertecknare av protesten mot Röda söndagen, fick också 

en del kritik för att han medverkat i den psalmkommitté, som på regeringens 

uppdrag sammankallats.225 

Samma riksdagsledamöter som undertecknade protesten mot Röda 
söndagen hade i sin tur skrivit ett förslag till resolutionstext i taktikfrågan.226 

Förslaget underströk anslutningen till programmet från 1917 och framhöll 

kampen för politisk, social och ekonomisk demokrati genom användandet 

av både parlamentariska och utomparlamentariska medel. Förslaget var dock 

inte helt avvisande mot en kortare proletariatets diktatur, under förutsättning 

att det kapitalistiska fåtalet genom sin makt sökte hindra arbetarmajoriteten 

att med demokratiska medel genomföra en socialistisk produktionsordning. 

Av-slutningsvis uppmanade författarna partiet att inte gå med i Komintern då 

dess program och metoder på avgörande punkter stred mot SSV:s.227 I debatten 

fick Vennerström försvara gruppens agerande, och han försökte tolka kongres

sens beslut om att sända en deputation till utrikesministern, som att partiet nu 

slagit in på den parlamentariska vägen. Andra talare hävdade att det var AU:s 

222. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 5 ff. Undertecknare var KJ Karlsson, I 
Vennerström, A Werner, E Hage, F Månsson, OW Lövgren, CO Johansson, S Berglund, 
L Alvin, H Hansson. (SSV verksamhetsberättelse 1919, s 7) Övriga RD-ledamöter, som 
ej fanns som undertecknare, var C Lindhagen, C Ericson, F Ström. 

223. SSV kongressprotokoll 1919, s 5. 
224. SSV kongressprotokoll 1917, s 43, 54, 60. 
225. SSV kongressprotokoll 1917, s 43, 49. 
226.1 kongressprotokollet kallas resolutionen De nio riksdagsmännens resolutionsförslag 

av någon anledning, trots att det är 10 stycken som undertecknat förslaget. 
221. SSV kongressprotokoll 1917, s 22-24. 



resolution som försvårade sammanhållningen inom partiet och att det inte var 

riksdagsgruppen som grupp som skrivit under protesten, utan att de hade un

dertecknat den som enskilda individer.228 

Inför kongressen hade gruppens formella ställning tagits upp både i 

motionsform, från Göteborgs vänsterkommun, och i den ovan diskuterade 

stadgekommitténs förslag till stadgeändringar. Göteborg önskade "på 
förekommen anledning", att riksdagsmän och andra medlemmar inte skulle 

ingå i officiella kommittéer utan att AU och RS så beslutat.229 Troligen är det 

Månssons medlemskap som åsyftas. En liknade formulering fanns också med 

istadgekommissionens förslag. Här hade riksdagsgruppen föreslagit få en egen 

partistadga, där det slogs fast att gruppen var ansvarig inför kongressen och 

skulle avge rapport, att dess protokoll skulle vara tillgängliga för kongressen, 

att en ledamot som erbjöds officiellt uppdrag av regeringen hade skyldighet 

att först inhämta AU:s, eller i viktigare fall RS:s, tillstyrkande, samt att samråd 

med AU eller RS borde äga rum före viktigare principiella avgöranden i fråga 

om gruppens verksamhet.230 Här fanns således en tydligt uttryckt ambition att 

formellt underordna gruppen under partiet. Fortfarande var det främst genom 

kontroll gruppen skulle underordnas, men inte minst den sista punkten, om 
samråd mellan gruppen och partiledningen, indikerade en styrningsambition, 

även om det fortfarande inte var en tvingande skrivning. 

Inte helt förvånande berörde också Carl Lindhagen gruppens ställning i 

sin stora stadge- och grundlagsmotion inför kongressen. Här var perspektivet 

egentligen det omvända. Gruppens ställning gentemot partiledningen skulle 

formaliseras men inte i syfte att styra eller kontrollera den, utan för att grup

pen skulle få ett stabilare inflytande över partiledningen. Förslaget innebar 

att de tillfälliga och godtyckliga kallelser gruppen fick till vissa av AU:s och 

RS:s möten skulle göras till en rättighet. Gruppen skulle ha rätt att närvara i 
överläggningar och beslut i viktigare frågor mellan kongresserna. Om AU, RS 

eller en femtedel av riksdagsledamöterna så önskade skulle gruppen på dessa 

överläggningar ha beslutanderätt och inte endast yttranderätt. Motivet fann 

Lindhagen i att man inte kunde låta AU ensamt, som en privilegierad elit, an

förtros viktigare beslut. Ju fler olika slags representationer som kunde närvara 

vid viktigare beslut, desto mer representativa blev besluten för partiet. Då det 

dessutom inom partilivet fanns en dualism mellan de av väljarna valda för

228. SSV kongressprotokoll 1919, s 57 f., 66 f., 67, 71, 77. 
229. Motioner och kommittéförslag till Sverges Socialdemokratiska Vänsterpartis tredje 

kongress i Stockholm 12-iy juni 1919, Svenska Bok- och tidningstryckeriet, Stockholm 
1919, nr 12, s 39. (SSV motioner 1919). 

230. SSV motioner 1919, s 6. 



troendemännen och de av partiet valda, var detta ett sätt att övervinna denna 

dubbelhet.231 

Men kongressmajoriteten var inte för att på något sätt öka gruppens infly

tande. I första hand fick Vennerström och i viss utsträckning Lindhagen inrikta 

sig på att mildra kritiken och underordningen, vilket endast delvis lyckades. 

Dechargeutskottet som behandlade de ekonomiska bidrag riksdagsgruppen 

fått av AU hade inga invändningar mot detta, och ville att kongressen skulle 

ge AU rätt att utfärda sådana medel. Men med ett sådant beslut skulle också 

fastslås partiets suveränitet över gruppen. Detta uttalande gick inte igenom, 

utan skickades på remiss till redaktionsutskottet. Inte heller dechargeutskottets 

förslag om att uttala sitt ogillande över gruppen för deras protest inför Röda 
söndagen - ett i utskottets mening illojalt uppträdande - godkändes. Här var 

dock marginalen liten: 65 mot 62 röster. Vennerström hävdade åter att gruppen 

som grupp inte fattat något beslut, utan att det var som enskilda partimedlem

mar de undertecknat. Carleson hävdade dock att protesten var "illojalt, ja, tal. 

karakteriserade deras handlingssätt som ett hugg i ryggen. Han yrkade på ett 

misstroendevotum för politisk enfald."232 Uttalandet avslogs dock inte heller, 

utan de 65 rösterna gick till ett förslag om att lägga förslaget till handlingarna 

utan uttalande.233 

Även vad gällde gruppens formella ställning infördes en viss mildring då 

stadgekommitténs förslag diskuterades. Här var tydligen diskussionen hård, 

även om protokollet inte är explicit. Vad som dock framgår, är att främst 

Vennerström menade att Höglund försökte gå allt för långt: 

Höglunds byråkratiskt-funktionaristiska mening kan ej godkännas. Uts

kottet får ej vara förmyndare över riksdagsgruppen.234 

Men stadgekommitténs förslag gick igenom, med två förändringar. Dels 

skrev man in att inhämtandet av tillstyrkande från partiledningen då man 

erbjöds officiella uppdrag också skulle gälla andra partimedlemmar, dels togs 

skyldigheten att få detta tillstyrkande bort och ersattes med ett bör. 

Men detta var tillräckligt för Höglund, att karakterisera stadgebeslutet som 

att kongressen beslutat om arbetsutskottets suveränitet över riksdagsgrup

pen.235 På ett sätt övervärderade Höglund beslutet, även om det är intressant 
att han tolkade det på detta sätt. Det var i första hand kongressens överordning 

231. SSV motioner 1919, s 23, 25. 
232. SSV kongressprotokoll 1919, s 117. 
233. SSV kongressprotokoll 1919, s 116 f. 
234. SSV kongressprotokoll 1919, s 138. 
235. SSV kongressprotokoll 1919, s 139. 



stadgan fastslog, medan den tvingande skrivningen om tillstyrkande vid er

bjudanden om officiella uppdrag nedtonades. Men jämfört med gruppens 

ställning 1917 utgjorde kongressen 1919 en förändring på flera plan. 

En del nya element tillfördes i den formella relationen mellan parti och riks

dagsgrupp som gjorde den tidigare något svagare underordningen både fastare 
och mer tydlig. Gruppen gavs en egen stadga, vilket, utifrån det sammanhang 

den tillkom, knappast innebar en statushöjning. Snarare rörde det sig om att 

detta var ett organ som partiet var tvunget att hålla ögon på. Gruppen gjordes 

explicit ansvarig inför kongressen, men den mest betydande förändringen låg i 

den förändrade relationen mellan partiledningen och gruppen. Där det tidigare 

var partimedlemmens suveränitet som betonades, var det nu i större utsträck

ning partiledningens ökade suveränitet över gruppen som skrevs in. Ett nytt 

element i relationen mellan grupp och parti skapades. Gruppen uppmanades att 

höra med partiledningen, AU och RS, inför viktigare beslut och inför accept

erandet av officiella poster, och i denna relation var det partiledningen som var 

primus inter pares. Det var partiledningen som skulle tillstyrka, och det var AU:s 

och RS:s ledamöter som hade rösträtten i gemensamma sammanträden.236 

Denna formella ställning kompletterades av den informella. En av de tydli

gaste sprickorna mellan parti och riksdagsgrupp låg i synen på parlamentet och 
det parlamentariska arbetet. Undertecknarna av protesten mot Röda söndagen 
förespråkade ett användande av både parlamentariska och utomparlamentaris-

ka medel för att uppfylla partiets mål, och hävdade att en radikal riksdagspoli

tik kunde genomföra reella förbättringar, skola de fattiga klasserna till praktisk 

erfarenhet för maktens övertagande, avslöja klassamhället och inifrån förbereda 
dess fall.237 Men genom det taktikbeslut kongressen tog 1919 fastslogs att det 
parlamentariska arbetet helt skulle underordnas massaktioner, och att det var 

det senare partiet skulle lägga sin kraft på. Man skulle visserligen fortsätta att 

verka i den parlamentariska verksamheten, men inte för att denna verksamhet 

hade något egenvärde eller kunde förbättra eller förändra något, utan för att, 

som det hette, bevaka arbetarklassens intressen och utnyttja möjligheterna till 

revolutionär propaganda.238 

Riksdagsgruppens sammansättning präglades av en viss kontinuitet. Av de 

11 ledamöter som satt kvar efter valen 1920 var det endast tre som inte suttit 

i riksdagen före partiets bildande 1917.239 Däremot föll de personliga kopp

lingarna mellan parti och riksdagsgrupp över tiden. Den interimistiska par

236. SSV stadgar 1919, § 10. 
237. SSV kongressprotokoll 1919, 22 f. 
238. SSV kongressprotokoll 1919, s 68. 
239. De tre utan parlamentarisk erfarenhet före 1917 var JP Dahlén, OW Lövgren 

och O Lind. 



tiledningen dominerades av riksdagsledamöter. Vid kongressen 1917 valdes sju 

riksdagsmän in på centrala förtroendeposter i partiet (sammanlagt 25 stycken 

poster i AU, RS, PK, partisekreterare och revisorer). År 1918 var det fyra och 

1919 valdes endast två riksdagsmän till förtroendeuppdrag: Vennerström i PK 

och Ström till partisekreterare, medan ytterligare en, Hage, fick ta över en plats 

i AU efter Åström som avsade sig mandatet. 

Duverger anger just minskning av antalet riksdagsledamöter med ställning 

i partiet, som en av de mekanismer ett parti kan använda sig av för att möjlig

göra en underordning av sin riksdagsgrupp.240 Man bör dock inte dra allt för 

vittgående slutsatser särskilt som riksdagsgruppen som helhelt faktiskt också 

minskade över tiden. Men uppenbarligen tenderade riksdagsledamöterna över 

tid att hamna en bit bort från partiledningen, och detta sammantaget med 

de formella förändringarna och partiets taktikbeslut, där den parlamentariska 
verksamheten skulle underordnas annat arbete, förstärker bilden av ett parti 

strävande mot en hårdare underordning av sin parlamentariska grupp. 

Relationerna mellan parti och riksdagsgrupp förändrades sålunda 1919. Från 
att ha varit ett organ bland andra i partiet, som visserligen skulle kontrolleras så 

att det inte dominerade partiet, men som samtidigt skyddades mot att i sin tur 

domineras av partiet och som tillskrevs en inte oväsentlig roll i partiets arbete, 

sökte kongressen 1919 att stärka partiets och partiledningens inflytande över 

gruppen. Därmed kan också sägas att partiet i högre utsträckning än 1917 sökte 

hävda sin autonomi, i Panebiancos mening, och att förändringen därför också 

kan tolkas som ett tecken på en strävan mot en högre grad av institutionaliser-

ing. Som jag betonat förut innebar detta inte att processen var avslutad. Partiet 

stärkte sitt grepp över riksdagsgruppen än mer sedan teserna antogs, inte minst 

vad gällde styrning av gruppen, men uppenbart tog partiet redan innan 1921 
steg mot den institutionalisering som teserna sedan förstärkte. 

Den politiska identitetens 
skiftning: "Fronten skiftar läge" 

De ovan diskuterade förändringarna rörde i huvudsak den organisatoriska 

"hårdheten", eller institutionaliseringen, som diskuterades i inledningen. 

Ledningen stärktes, partiet sökte skapa ett "yttre parti", och partiföreträdarna 

försökte förstärka enhetligheten över relationen med sido- och underor

ganisationer. Men omvandlingsprocessen, eller kristalliseringen, innehöll 

240. Duverger 1965, s 192-202. 



ytterligare ett inslag - ett förtydligande av partiet. Det är mot denna process 
jag nu vänder blicken. 

De beslut som fattats, ha ej fjärmat, men i stället närmat oss. Säkert är att 

vårt parti kommer att stå enigt mot alla yttre fiender.241 

Så avslutade Zeth Höglund SSV:s kongress 1919. Kongressen tog många 

betydelsefulla och viktiga beslut, som bekräftade den politiskt-ideologiska 

omsvängning som påbörjats under vintern och våren 1918. Forskningen har sett 

kongressen som en ideologisk vattendelare, antingen som början på partiets 

leninism eller som avslutningen på partiets vänstersocialism, som kulminerade 

med den villkorslösa anslutningen till Komintern. Lennart Berntson hävdar 

t.ex. att det genom partivänsterns försorg på kongressen 1919 infördes flera 
viktiga leninistiska uppfattningar. Han menar att SSV "på det programmatiska 

planet representerade ett revolutionärt kommunistiskt synsätt, hämtat från 

den nybildade Kommunistiska internationalen."242 Kent Lindkvist talar 
om hur arbetet i Zimmerwaldinternationalen hade orienterat den svenska 

vänstern mot bolsjevikerna redan 1917, och att synen på oktoberrevolutionen 
splittrade upp partiet i olika fraktioner, ffa. en uppdelning mellan humanister 

och kommunister. Anslutningen till Komintern tolkas som en vinst för de 

kommunistiska grupperingarna i partiet.243 Werner Schmidt har ett lite annat 

perspektiv. Han hävdar att anslutningen till Komintern mer handlar om 

vänstersocialismens undergång som politiskt alternativ då de revolutionära 

rörelserna i Västeuropa misslyckades, och att de teoretiska grunder som skilde 

vänstersocialismen, från både andra internationalens och från bolsjevismens 

idéer inte länge upplevdes som meningsfulla.244 

Den institutionaliseringsprocess som drog igång i det vänstersocialistiska 

partiet tämligen omgående efter grundandet, och som sköt fart under 1918 in

nehöll ytterligare en betydelsefull aspekt utöver de ovan diskuterade. Ännu var 

partiet varken ett "hårt" eller "tydligt" parti. Men denna "tydlighetsprocess" 

påbörjades också under perioden före de 21 teserna 1920-21. Den politiskt-

241. SSV kongressprotokoll 1919, s 172 (Z. Höglund). 
242. Berntson, Lennart, "Sveriges kommunistiska parti och leninismen 1919-1929" 

i Från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors 
Bokförlag, Lund 1976, s 127. Se också Kennerström, Bernt, "Leninismens inträngande i 
Sverige" i Från SKP till VPK— en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors 
bokförlag, Lund 1976, s 47. 

243. Lindkvist 1982a, s 20-29. Lindkvist påtalar dock att SSV vid konstitueringen 
var homogent, och det var efter Oktoberrevolutionen, liksom andra revolutionära 
händelser (Finland, Tyskland, Ungern) som ledde till kraftiga motsättningar (Lindkvist 
1982b, s 78). 
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ideologiska omsvängningen började omskapa den politiska identiteten på ett 

betydelsefullt sätt och påbörjade en förändring av uppfattningen av partiet. 

Partiet tenderade under vintern och våren 1919 att börja skapa en tydlig 

distansering gentemot andra politiska alternativ. I identitetsskapande är just 

gränslinjen mellan "in-" och "utgruppen" betydelsefull. Det är ju denna som 

skapar skillnaden, distinktionen, mellan grupperna.245 Höglunds avslutning är 

därför också talande på denna punkt. Större "ingrupper" - sådana där medlem

marna inte träffar varandra dagligdags - kräver enligt Zygmunt Bauman, att 

de görs till gemenskaper. De måste präglas på verkligheten, vilket innebär att 

motstridiga bilder av den samlade och eniga gemenskapen måste undertryckas, 

och istället att enigheten måste predikas. Emellertid är detta inte alltid enkelt, 

då "ingruppens" grepp över verkligheten ständigt utmanas. Sålunda måste 

enheten och gränsen mellan grupperna ständigt vidmakthållas med uppman

ingar, vädjanden och emotioner.246 Detta var i stor utsträckning vad Höglund 

gjorde i slutskedet av kongressen. På ett indirekt sätt uppmanade han partiet 

att nu sluta leden mot en yttre fiende. Denna distansering och vakthållning vid 

gränslinjen präglade partiet från vintern 1919. 

Så som diskuterades i kapitel 4 växte frågan om vilken typ av parti man 

skulle vara fram under våren 1918. Även om den vänstersocialistiska modellen 

i stor utsträckning försvarades vid kongressen 1918, var det ändå tydligt att det 

fanns sprickor i partiet. Vad kritikerna av 1917 års parti i huvudsak angrep var 
partiets otydlighet. I huvudsak eftersträvade kritikerna en tydligare klasskamp
sprägling av partiet. Händelserna under 1918 bidrog, som diskuterats, till att 

ytterligare isolera partiet. De försök till samarbete med socialdemokratin som 

partiledningen förde fram under hösten 1918 avböjdes bestämt. Det socialde

mokratiska partiet drog under hösten 1918 upp en tydlig gränslinje mellan det 

egna partiet och det vänstersocialistiska. Men en identitetsskapandeprocess 

består inte endast i att andra markerar, betonar eller erkänner att det finns skill

nader, utan kräver också att den egna gruppen differentierar och distanserar sig 

från andra. Under vintern 1918-1919 påbörjade det vänstersocialistiska partiet 

att än tydligare särskilja sig gentemot socialdemokratin. 

Precis innan rep resen tan tskapets sammanträde den 17-19 januari hade den 

tyska revolutionen slagits ned, en resning som de svenska vänstersocialisterna, 

liksom många andra, hade knutit stora förhoppningar till och bara två dagar 

före mötet hade de två personer som sågs som resningens ledare, Rosa Luxem

burg och Karl Liebknecht mördats. Den tyska revolutionen bestämde mötets 

245. Bauman, Zygmunt, Att tänka sociologiskt, Bokförlaget Korpen, Göteborg 1992, 
s 73» 77-

246. Bauman 1992, s 58 ff. 



dagordning.247 Detta inte bara för att Kilbom höll ett minnestal över Karl Li

ebknecht och Rosa Luxemburg, eller att man beslöt sända telegram till deras 

respektive anhöriga Inte heller endast för att man gav partiets Göteborgskom

mun i uppdrag att se till att det monument man påtänkt till minne av de finska 

och ryska revolutionärernas minne också skulle inkludera Spartacusfolkets 

resning, eller att man på Nermans förslag skickade en delegation till Folkets 

Hus-styrelsen för att få hissa flaggan på halvstång med anledning av morden 

(vilket man inte fick), utan också för att resningen också resulterade i att man 

gav AU i uppdrag att utreda i vilken mån partiets program "exempelvis beträf

fande begreppen demokrati, awäpning, de proletära klasskampsmetoderna 

m.m." nu behövde revideras.248 

Skulden för resningens krossande pekades också mycket tydligt ut i ett ut

talande från representantskapet: 

Den högersocialistiska regeringen svarade på massornas nya resning för 

revolutionens säkerställande med en oerhörd och brottslig hets mot de 

revolutionära socialisterna, med ett beväpnande av borgarklassen och en av-

väpning av arbetarna, med inkallandet till städerna av Hindenburgstrogna 

bondetrupper, med häktandet av ledande revolutionära socialister och med 

ett organiserat sabotage av arbetare- och soldatråden och dessas rättigheter. 

Ansvaret för Liebknechts och Luxemburgs brutala mördande måste av 

världens arbetarklass läggas på de ledande tyska högersocialisterna.249 

Socialdemokraterna i Tyskland pekades ut som den tyska arbetarklassens 

förrädare. I denna atmosfär, där Hedéns förslag att protesten bara skulle 
riktas mot de faktiska mördarna avslogs, var det inte så konstigt att Brantings 

inbjudan till SSV att medverka i en konferens mellan, som det hette i brevet, alla 

socialistiska organisationer, som erkänner de väsentliga socialistiska principerna, 

samt alla fackföreningar som stod på klasskampens grund, avslogs.250 

Det fanns dock hopp. Mötets förhoppningar ställdes till de tyska arbetarna 

att resa sig och störta "mördarregeringen". I partiets valmanifest talades 
det om hur folkets resning bådade en ny tid och ett nytt samhälle och i 

partiets förstamajresolution talades om att varaktig fred utan nationalistisk 

och kapitalistisk förgiftning endast kunde uppnås genom internationell 

247. Schmidt 1996, s 197. 
248. ARAB SSV Representantskapets och AU:s protokoll 1919 (SSV RS resp. AU 

1919) Vol. A2:3, representantskapets möte 17, 18, 19 jan 1919 § 1, 5, 10, 11, 17 (§ 17 för 
citat). 

249. SSV RS 17,18,19 januari 1919, § 26. 
250. Se SSV AU 9/11919, SSV RS 17,18,19 januari 1919, § 11, bilaga II. 



samverkan.251 Tio dagar efter att ha avslagit Brantings invitation accepterade 

partiet en inbjudan om en internationell kommunistisk kongress i Moskva. 252 

Händelserna i Tyskland, i kombination med det inre och yttre trycket på 

partiet kom att förtydliga distanseringen gentemot andra politiska grupper

ingar, vilket också avspeglades sig i andra beslut på samma möte. Mötet dis

kuterade valrörelsen, och Höglund yrkade att partiet skulle gå fram under egen 

partibeteckning — ett förslag som också segrade, trots förslag om att endast göra 

det om det inte skadade partiet. Lindhagens förslag om en sammanslagning av 

de fyra arbetarpartierna röstades ner med 9 mot o.253 

I ett manifest om Estland framträdde partiets nya politiska linje som 

markerade en ny gränslinje, även om den fortfarande rörde de länder som var 

inblandade i kriget: 

Till Sverges arbetare! 

Det långa mördande kriget nationerna emellan står inför sin avslutning. 

Det efterträdes av kriget mellan klasserna. Fronten skiftar läge och går nu 

tvärs genom de nationer som den nyss gått emellan. 

I de länder som varit inblandade i kriget, övergår striden sålunda till en 

kraftmätning mellan bourgeoisi och proletariat. Vapnen lägges ej ned utan 

få annan användning, och uppgörelsen mellan arbetar- och borgarklass tar 

formen av en blodig fidj genom den senares samlade försök att krossa ar

betarrevolutionerna.254 

Fronten skiftade också läge med uttalandet för det svenska partiets position-

ering. Här poängterades det som hos Lenin blev en av det mest väsentliga 

gränslinjer han drog upp från och med flykten till Schweiz 1914, och som 

kan sägas ha grundlagt leninismen som särpräglad ideologi. I uppgörelsen 

med "opportunismen" hävdade Lenin att det gällde för socialdemokratin att 

propagera för den socialistiska revolutionen och "für das Gebot, die Waffen 

nicht gegen die eigenen Brüder, die Lohnsklaven anderer Länder, zu richten, 

sondern gegen die Reaktion der bürgerlichen Regierungen und Parteien in allen 

Ländern."255 Han avslutade med att förorda kamp mot både den småborgerliga 

chauvinismen och patriotismen, och mot alla socialismens förrädare.256 

251. Valmanifest i SSV verksamhetsberättelse 1919, s 2 ff., i-majresolutionen i SSV 
verksamhetsberättelse 1919, s 7 f. 

252. SSV AU 27/11919. 
253. SSV RS 17-19/11919, § 28, 32, 40. Lindhagens förslag se SSV AU 26/12 1918. 
254. SSV RS 17-19/11919, Bilaga III., se också § 12. 
255. Lenin, W.I, Werke Band361900-1923, Dietz Verlag, Berlin 1962, s 269 f. 
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Lenin förordade således inte bara en kamp mot kriget, utan ett omvand

lande av kriget till ett socialt inbördeskrig. Nu, menade Lenin under kriget, var 

tidpunkten inne för proletariatet att vända vapnen mot det egna landets reger

ing. Socialdemokratin i Tyskland, liksom alla andra socialister som på något 

sätt stödde kriget eller inte insåg vikten av det sociala inbördeskriget, var för

rädare, socialchauvinister eller socialpatrioter. Deras förräderi var också deras 

avvikelse från klasskampen, ja, det signalerade deras övergång till det borgerliga 

lägret. Andra internationalen var död. 

Lenin drog en skarp skiljelinje mellan "riktiga socialister" och förrädare 

och opportunister, vilka i själva verket utgjorde en översvallande majoritet i 

de europeiska socialdemokratiska partierna. Från att ha sett det tyska socialde

mokratiska partiet i allmänhet och Karl Kautsky i synnerhet, och därigenom 

också huvudfåran i den andra internationalens teoretiska tänkande, som den 

verkliga ledstjärnan och inspirationskällan, försökte nu Lenin å det tydligaste 

att distansera sig från dessa strömningar, och leninismen som en alternativ 

ideologi var född.257 

Det var utifrån denna plattform, den revolutionära defaitismen som Leszek 

Kolakowski kallat linjen, som Lenin initiait försökte samla alla "äkta" socialister, 

men vars kamp egentligen fick ganska litet gensvar. Få höll hans tankegångar 

för realistiska eller ens önskvärda, då de vilade på en absolut övertygelse om att 

arbetarna höll fast vid ett sant socialistiskt och revolutionärt medvetande, såsom 

definierat av Lenin, och i högsta grad avskydde sina ledares opportunism samt 

var villiga att vända vapnen inåt och starta den socialistiska revolutionen.258 

År 1919 tycks förutsättningarna ha varit annorlunda. Världsrevolutionen 
tycktes nära. I Bremen, i Bayern, i Ungern och i Slovakien proklamerades Sov

jetrepublik under våren och sommaren 1919. En rad partier och grupperingar 
formerade sig som särpräglade alternativ till det socialdemokratiska partiet, 

och då revolutionen fallerade, som i fallet med Tyskland, kunde det såväl i 

Stockholm som i Moskva tolkas i termer av socialdemokratiskt förräderi.259 

Proletärkultur AB 1984. 
257. Se McDermott & Agnew s 6, Harding, s 75 f. Se också Kolakowski, Leszek, 
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Steget var inte långt till den revolutionära defaitismen i en tid upplevd som 

kompromisslös. 

Det var denna linje som också satte avtryck i den så kallade Röda Söndagens 

resolution, den som tydligt öppnade upp en spricka i SSV.260 I själva resolution

stexten förekom både en distansering mot socialdemokratin, som beskylldes för 

att genom sin kompromissvillighet ha fångats i en borgerlig splittringspolitik 

mot arbetarna, och en formuleringsglidning mot att det sociala inbördeskriget 

också var att vänta i Sverige. Det var också dessa två punkter som riksdagsmän

nen reagerade på - ett planterande av den bolsjevikiska politiken på svensk 

mark, som det uttrycktes.261 Ett särskilt AU-möte behandlade uteslutande den 

uppblossade inre partistriden och frågan om diskussionen skulle fortgå eller 

inte. Mötet beslöt att den skulle det, för vinnande av klarhet inom partiet, som 

det uttrycktes.262 AU beslöt vidare under mars 1919 att, trots att en tidigare 

omröstning i partiet beslutat där emot, inkalla en ny partikongress. Skälen som 

anfördes var många, från att kongressen 1918 hade varit för begränsad, och att 

taktikomröstningen skedde sist på kongressen då många åkt hem, till oklarhet 

och osäkerhet bland partimedlemmarna om partiets syn på och förhållande 
till händelserna både i Ryssland och i Tyskland samt till de inre striderna som 

följde av Röda Söndagen och formeringen av en humanistisk gruppering. Allt 

detta ledde till, hette det i ett manifest till kommunerna, att partiets medlem

mar krävde klarhet. Därför var skälen för en ny kongress överordnade partiets 

ekonomiska ställning.263 

Den nya politiska linje som slog igenom under vintern 1919 innebar ett 

förespråkande av den utomparlamentariska kampen, varnande för den borg

erliga demokratins illusioner, förespråkandet av den proletära diktaturen och 

arbetarråden, beredvillighet att försvara sina intressen med våld och strävan 

efter att främja arbetarklassens erövrande av den politiska makten, och tycktes 

under våren 1919 också bekräftas runt om i Europa. Efter ett möte i april 1919 
sände partiet ut i det närmaste standardiserade telegram till andra partier runt 

om i Europa, till det socialdemokratiska partiet i Tjeckoslovakien, till det so

cialdemokratiska partiet i Ungern, till Friedrich och till Viktor Adler. I samtliga 

uttrycktes tron på ett nytt socialistiskt samhälle och proletariatets seger.264 

Inför kongressen hårdnade konflikterna inom partiet. Strider uppstod inte 

endast om innehållet i den politiska strategin, utan också om de organisatoriska 

260. SSV AU 6/2 1919,19/2 1919, 26/2 1919,12/31919. 
261. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 6. 

262. SSV AU 12/3 1919. 
263. Cirkulär u/1919, bilaga till SSV AU 13/3 1919. 
264. Bilaga SSV AU 10/4 1919. 



resurser som motståndarna mot den explicit revolutionära linjen upplevde som 

monopoliserade av AU. Frågan gällde vem som hade rätt att utsända förslag 

till taktikresolution till partiets underorganisationer. AU:s förslag tillsammans 

med Erik Hedéns reservation beslöts tryckas och sändas ut till kommunerna 

i god tid före valen till kongressen, däremot utan att först sammankalla och 

höra Representantskapet med anledning av "partiets rent genomusla ekono
miska ställning".265 Ivar Vennerström och de riksdagsmän som skrev samman 

ett eget förslag begärde rätt att skickat sin text genom AU. Detta godkändes 

inte. Däremot bestämdes att varje partimedlem hade rätt att ta del av partiets 

adressförteckning för att på egen bekostad skicka andra förslag.266 När sedan 

Programutskottet med Carl Lindhagen i spetsen, tog sig an frågan, och kritise

rade AU för att alla inte gavs samma möjligheter utbröt en hård brevväxling 

mellan de två instanserna, där bland annat AU anmälde PU:s ordförande till 

PU självt för partiskhet.267 Riksdagsgruppens medlemmar vägrade i sin tur att 

teckna borgen för ett lån som skulle bekosta kongressen.268 

Uppenbarligen var kampen om de organisatoriska resurserna infekterad och 

otåligheten växte inom AU. Med anledning av en lokalorganisations vädjan att 

AU och riksdagsgruppen skulle sammanjämkas, menade Ström att det kunde 

vara en taktiskt bra idé, då skulden för en splittring av partiet då kunde läg

gas på gruppen, vilket mötte vissa invändningar då Grimlund inte ansåg att 

det fanns någon grupp som drev på en söndring. Kilbom i sin tur sade sig 

önska klarhet. "Ar ej partiets attraktionskraft försvagad genom kompromisser? 

Enighet bör ej vinnas till varje pris."269 

En fast grund att stå på 

Tongången var en annan vid kongressens öppnande i juni 1919 jämfört med 

året dessförinnan. Karl Kilbom, som hälsade deltagarna välkomna, tog också 

utgångspunkt i detta faktum. Reaktionen präglade tiden vid förra kongressen, 
medan nu - om än med vissa bakslag som dock endast stärkte och förtydligade 

den revolutionära arbetarklassen - "se vi hur runt om i Europa pågår en 

revolutionär jättekamp."270 

265. SSV AU bilaga 30/4 1919 (A2:3). 
266. SSV AU 16/4 1919, 30/4 1919, bilaga 30/4 1919 (telegram). 
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Kongressen blev något av en politisk vändpunkt, som ovan refererad forsk

ningen diskuterat. En del nyheter fördes in i programmet som fastläggandet 

att partiet var revolutionärt till mål och medel, att den borgerliga demokratin 

var illusorisk, att det var de utomparlamentariska aktionerna som kunde störta 

kapitalismen, att proletariatets diktatur var en nödvändig genomgång för so

cialismen och att rådssystemet skulle utgöra grunden för det nya samhället.271 

Kilbom och andra talade om tydlighet både i taktikdebatten på kongressen 

och i diskussionen om partiets karaktär. I 1919 års sammanhang är det inte 

svårt att spåra vad Kilbom och andra syftade på. I huvudsak var det grundat 

i dikotomier, i en tydligare markering av gränslinjen mellan "ingrupp" och 

"utgrupp".272 Kilbom presenterade problematiken i diskussionen som borger

lig diktatur eller arbetardiktatur, parlamentarism eller massaktion, Bern eller 

Moskva. Liknande resonemang förde t.ex. Fredrik Ström i sin pamflett från 

1919 under titeln Världsrevolution eller världsreaktion.273 

Den tydlighet som de radikala förespråkade, och som segrade vid kongres

sen, var än tydligare gränslinjer mot de politiska motståndarna. Denna hårdare 

gränslinje hade redan under 1918 vuxit fram i den interna diskussionen om par

tiets karaktär där försök till distansering mot andra politiska alternativ fördes 

fram som en lösning på den egna rörelsens otillräcklighet, inte minst då tiden 

upplevdes stå på deras sida. Under 1919 slog den med kraft igenom. Partiet 

kunde tänka sig samarbeta med andra partier, men endast om dessa stod på 
den revolutionära klasskampens och den proletära diktaturens grundval.274 Ett 
samarbete på partiets egna villkor sålunda. 

Det nya var att denna tydlighet nu riktade sig inåt mot det egna partiets 

företrädare. Redan under hösten 1918 väckte Kilbom frågan på ett AU-möte 

om "heterogena tendenser" i partiet. Då fick han emellertid mothugg av de 

närvarande. Ström menade att det inte var fel med ett meningsutbyte och 

Carleson varnade för inkvisition.275 Denna hållning förändrades under hän

delserna 1919. Samma representantskapsmöte som diskuterade en revidering 
av partiets program beslöt att uttala sitt ogillande mot Hedéns "propaganda 

271. Se Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom 
den kommunistiska rörelsen i Sverige içiy—yz., Arkiv, Lund 1982, s 29, Berntson, Lennart, 
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antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors bokförlag, Lund 1976, s 123 f., 
samt Kilbom, Karl I hemligt uppdrag. Ur mitt livs äventyr II. Stockholm: Tidens förlag, 
Stockholm 1954, s 260 ff. 

272. Bauman 1992, s 53 f. för begreppen. 
273. SSV kongressprotokoll 1919, s 44, Ström, Fredrik, Världsrevolution eller 

världsreaktion, Frams Förlag, Stockholm 1919. 
274. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 22. 
275. SSV AU 19/9 1919. 



mot och förtal av den ryska arbetarerevolutionen och den ryska arbetareregi

men samt hans obegripliga och antisocialistiska försvar av ententen och dess 

imperialistiska politik". Hedéns uppträdande beskrevs som partiskadligt och 

stridande med posten som ledamot i AU, t.o.m. som oförenligt med medlem

skap i partiet. Emellertid tog RS också beslut om att betrakta det hela som 

en inre partiangelägenhet och att beslutet därför inte skulle offentliggöras.276 

Denna markering indikerar också att den gränslinje som markerade den poli

tiska identiteten fördjupades eller förtydligades. 

Zygmunt Bauman diskuterar hur den diffusa gränszonen mellan "oss" och 

"dem" som existerar mellan de två grupperna oftast upplevs som skadlig. I en 

kategorisk uppdelning kan det inte finnas utrymme för något mitt emellan, 

varför människor i den egna rörelsen, som hävdar att gränslinjen mellan den 
egna rörelsen och dess fiender inte är absolut eller att enighet skulle kunna 

uppnås mellan grupperna, oftast bekämpas hårdare än de som upplevs som de 

egentliga fienderna.277 Fredrik Ström var tydlig i detta avseende på kongres

sen 1919, då han menade att Vennerström, Hedén och Lindhagen inte förstod 

innebörden i den världsomspännande kamp mellan proletariatet och bour
geoisien som utspelade sig. Hedéns riktning stod för den döende borgerliga 

kapitalismen, medan de revolutionära socialisterna stod för det nya, starka som 

skulle segra. Tvekan hos debattörer, menade Ström, som inte tog ut steget var: 

samma taktik som högersocialisterna, vars ledare, funktionärer och småbor

gare ännu söka medla mellan oförenliga element mellan världsrevolution 

och världsreaktion, mellan eld och vatten. De söka balansera sig fram på 
den smala lina som redan sviktar och under vilken avgrunden gapar.278 

Resonemang om partiskadlighet, eller påståendet om att enighet inte skulle 

vinnas till varje pris infördes i den inre partidiskussionen. Antingen-eller-tänk-
andet, den kategoriska dikotomin började prägla den inre partiverksamheten. 

Valet, menade Kilbom, stod mellan att solidariskt stå med de revolutionära 

kamraterna i andra länder, "eller vid sidan om dem och därigenom i deras 

rygg."279 Den för partigrundarna 1917 så betydelsefulla demokratiska principen 
inom partiet var inte längre den dominerande. Tvärtom antydde en talare i 
debatten var det friheten i partiet som orsakade otydlighet och förvirring bland 

medlemmarna.280 Zeth Höglund påtalade att partiet " måste ha en fast grund 

att stå på. Det kan inte vara en asyl för politiskt hemlösa, där en var, som inte 

276. SSV RS 17-19/11919, § 36, 39. 
277. Bauman 1992, s 73 f. 
278. SSV kongressprotokoll 1919, s 51. 
279. SSV kongressprotokoll 1919, s 45. 
280. SSV kongressprotokoll 1919, s 86. 



kan få bostad på annat håll, har sin varma säng att sova i, utan en organisa

tion av liktänkande, som för sin gemensamma kamp måste ha vissa riktlinjer 

att följa."281 De demokratiska grundlagar som skulle slå vakt om bland annat 

inre partifrihet framställdes som ett hinder för partiet. Ström fann dock att de 

skulle få finnas kvar både då han såg dem fylla en stor framtida uppgift och av 

taktiska skäl, men vädjade till alla att inte tolka dessa alltför stängt så att det 

omöjliggjorde ett fruktbart inre partiliv, och föreslog att nästa kongress skulle 

revidera grundlagarna.282 

Den politiska distanseringsprocessen vändes sålunda inåt mot det egna 

partiet, men det fanns ytterligare ett inslag i denna process, som uppmärksam

mades av debattörerna själva som problematiskt: distanseringen till den klass 

man ansåg sig representera. I kampen om framtiden, om anslutningen till Ko

mintern och den framtida taktiken, utvärderades partiets förflutna. Två olika 

tolkningar stod mot varandra. Bägge sidor var överens om att partiets politiska 

inriktning hade förändrats men resultatet värderades olika och ur detta följde 

olika handlingsrekommendationer. Bland dem som förespråkade en villkorslös 

anslutning till Komintern betonades att partiet blev starkare och starkare för 

varje dag, medan motståndarna påtalade att partiet snarare blev svagare och 

svagare. Erik Hedén menade till exempel att den politiska situationen i landet 

talade till partiets fördel, ändå var det socialdemokratin och inte SSV som 

ökade medlemsantalet, partiets tidningar förlorade pengar och det senaste 
valet hade gått dåligt. Detta berodde på den bolsjevikiska agitationen.283 Andra 

invände mot Hedéns beskrivning. Höglund hävdade tvärtom, att sedan partiet 

slöt upp bakom bolsjevismen hade det fått en samlings- och dragningskraft 

som aldrig förr.284 Bakom denna diskussion låg också frågan hur den svenska 

arbetarklassen skulle ses. Hur pass "revolutionär" var den? Åter fanns en viss 

samstämmighet i det att debattörerna hävdade att det inte förelåg en omedel

bar revolutionär situation i landet. Men hos den radikala falangen fanns starka 

förhoppningar om att detta snart skulle inträffa. Sverige var, menade Ström, 

latent revolutionärt. Sveriges arbetarmajoritet var bolsjevikiskt sinnat, hävdade 

en annan talare.285 Andra invände att man inte fick glömma bort att partiet var 

281. SSV kongressprotokoll 1919, s 71. 
282. SSV kongressprotokoll 1919, s 104 f. I en nära relaterad fråga, om humanismen 

i partiet hävdade både Ström och Höglund att rörelsefrihet var något viktigt och Ström 
dessutom att han var anhängare av grundlagarnas vidmakthållande, men båda vädjade 
till Lindhagen att framföra sin kritik under former som "icke skadade det hela" (SSV 
kongressprotokoll 1919, s 103). 
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285. SSV kongressprotokoll 1919, s 52, 65, se också Carleson SSV kongressprotokoll 
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en försvinnande minoritet och att revolutionen inte gjordes av resolutioner, om 

aldrig så radikala. Den revolutionära stämningen saknades i Norrland, menade 

en delegat: "vi måste ha massorna att lyssna på oss, och då bör vi rätta tak
tiken så att vi ej stöter arbetarna ifrån oss.".286 Invändningar restes också mot 

förslaget om arbetarklassens beväpning. Ett av argumenten var att detta skulle 
alienera arbetarklassen från partiet.287 

Den resolution som slutligen godkändes av kongressen, och som sedan 

sändes ut till de lokala kommunerna för omröstning, innehöll en villkorslös 

anslutning till Komintern, talade om att massans utomparlamentariska ak

tioner var enda vägen till klassamhällets störtande och förespråkade proletari

atets diktatur, förutsatt att en majoritet av det organiserade proletariatet ställde 

sig bakom. Kilboms önskan om arbetarklassens beväpning ingick dock inte.288 

Tiden efter resolutionen präglades av ett visst lugn. Två kommuner och en 

representantskapsledamot lämnade partiet efter omröstningen, men de inre 

striderna avtog.289 

"Vi uttalar den livliga 
förhoppningen om seger för den nya revolutionen" 

Redan under våren 1918 fanns det stridande uppfattningar i det 

vänstersocialistiska partiet om vilken typ av parti man skulle vara. Ännu på 

kongressen 1918 försvarades den vänstersocialistiska partiuppfattningen, men 

alternativ formulerades. Det som skedde under vintern och våren 1919 var 

att den vänstersocialistiska uppfattningen inte längre höll stånd mot den mer 

revolutionära.290 Legitimiteten och auktoriteten hos den vänstersocialistiska 

uppfattningen tycktes urholkad efter de många nederlagen såväl internationellt 

som nationellt. 

Under våren 1919 växte samtidigt förhoppningen om en nära stående 

revolutionär resning. Denna uppblossande tilltro till världsrevolutionens 

omedelbara utbrott, som avspeglas i Kilboms inledning på kongressen 

och i många inlägg i diskussionen, delades av Kominterns konstituerande 

kongress och tycktes bekräftas i verkligheten, inte minst i Österrike-Ungern 

286. SSV kongressprotokoll 1919, s 60, s 66 (citat). 
287. Se t.ex. SSV kongressprotokoll 1919, s 47. 
288. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 21 f., Lindkvist 1982a, s 29. 
289. SSV verksamhetsberättelse 1919, s 22 f. Jfr Lindkvist 1982a, s 30. 
290. Schmidt 1996, s 195-204. 



och i att en rad politiska partier och grupper hade uppstått som bröt med 
"socialchauvinister" och "centrister".291 

Händelserna innebar en förändring av den dominerande alliansens 
sammansättning. Inte i det att personerna i ledningen ersattes, vilket de i och 
för sig gjorde, utan för att det skedde en förändring av partiets målsättning, 
där den nya ledningen förespråkade en ny och särskild strategi och med denna 
en ny politisk identitet. Den nya ledningen tog på sig en betydande uppgift. 
Även om även förespråkarna hävdade att det inte förelåg någon revolutionär 
situation, var det för dem endast en tidsfråga, och en fråga om upplysning och 
om att samla arbetarklassen till aktion.292. Enhetlighet, målmedveten handling 
och handlingskraft fick ersätta självständighetsprojektet. Ett första steg var 
anslutningen till Komintern, en ny och starkare international som kunde 
koordinera den revolutionära resningen. Samtidigt - inte minst i ljuset av vad 
som skedde i partiet senare - var partiets omvandlingsprocess inte avlutad 1919. 
Vänstersocialismen försvagades onekligen med både ideologiska förändringar 
och förändringar i ledningen på kongressen 1919 och en del lämnade partiet, 
men många ledande vänstersocialister stannade kvar - t. ex. Carl Lindhagen 
och Ivar Vennerström.293 Man var ännu inte ett fullständigt kristalliserat parti. 

År 1919 var förvisso en vattendelare, men samtidigt en brytpunkt i en 
mer utsträckt process. Anslutningen till Komintern var betydelsefull, det 
var inte minst tydligt varifrån inspirationen till den nya taktiken kom, men 
samtidigt inte avgörande för det vänstersocialistiska partiets omvandling. De 
revolutionsromantiska strömningarna som svepte genom det vänstersocialistiska 
partiet och utmärkte kongressen 1919 präglades av ytterligare två saker. För det 
första en stark tilltro till massan, åtminstone bland de uttryckligt revolutionära, 
för det andra frånvaron av en explicit diskussion och uppfattning om partiets 
roll och form i denna massans resning, en frånvaro partiet delade med 
Kominterns kongressdiskussion.294 Det var i realiteten först året därpå, 1920, 
som de avgörande stegen i partiets omvandling togs, då både tron på massan 
och partiets form och roll förändrades. 

291. SSV kongressprotokoll 1919, s 3, där Kilbom just uttalade "den livliga förhopp
ningen om seger för den nya revolutionen". För Komintern se t.ex. "Invitation to 
the First Congress of the Communist International" i The Communist International 

iç 19-1943. Selected and ed. by Jane Degras, Volume 11919-1922, Oxford University Press 
1956, s i ff. 

292. Se taktikresolutionen SSV verksamhetsberättelse 1919, s 21 f. 
293. Lämnade gjorde bl.a. Erik Hedén (Höglund 1956, s 218) och Abel Andersson, 

som utträdde ur parti och representantskap. (SSV AU 21/10 1919, § 5.). 
294. McDermott & Agnew 1996, s 13. 



Sammanfattning 

I verksamhetsberättelsen för SSV för 1918 uttalade Arbetsutskottet att partiets 
främsta arbete under verksamhetsåret hade varit att konsolidera partiet, att 
vidga dess verksamhet samt att stärka partiets förbindelser utåt och göra den 
svenska arbetarklassen förtrogen med vänstersocialismen.295 Mot bakgrund av 
de problem partiet mötte under sitt första år och de fortsatta svårigheterna 
av ekonomisk, politisk och organisatorisk art man ställdes inför, är denna 
uttalade inriktning på verksamheten inte förvånande. Partiföreträdarna vidtog 
också en rad åtgärder för att söka uppfylla denna målsättning. Man försökte 
systematisera och effektivisera det organisatoriska arbetet. Ledningsnivån 
kom att förändras något. Idéerna om maktdelning och den demokratiska och 
kontrollerade ledningen tenderade att urholkas och ledningen förenhetligades 
något. I partiet som helhet skedde en viss centralisering, där den centrala nivån 
tog ett starkare grepp över organisationen. 

Partiet påbörjade arbetet med att bygga upp ett "yttre" parti och en alterna
tiv rörelse. Initiait ofta tillsammans med andra organisationer utanför partiet, 
men senare ofta själva - även om resultatet inte alltid var det förväntade. I 
huvudsak sköt detta arbete fart efter kongressen 1918. En central vänsterso
cialistisk kvinnoorganisation skapades. Även om den redan från början var 
beroende av partiet ekonomiskt, var den samtidigt relativt självständig. Över 
tid skärpte dock partiet kontrollen över organisationen och så småningom kom 
den att organiseras in i partiet. Andra grupper partiet försökte organisera var 
barn, idrottare, intellektuella, lantarbetare, arbetslösa och t.o.m. dövstumma. 
Partiets inbrytningsförsök i den fackliga rörelsen dröjde till hösten 1918. Initiait 
vände man sig till en utomstående och redan upprättad organisation, Svenska 
Fackoppositionen. År 1919 skapades dock en ny organisation, mer intimt kop
plad till partiet, Fackliga Propagandaförbundet. Partiet formulerade också sitt 
första fackligt-politiska program. Genom detta "yttre parti" sökte partiet både 
en breddning och en ökad stabilitet. 

Partiets riksdagsgrupp underordnades partiledningen, både formellt och 
mer informellt. De initiait så betydelsefulla idealistiska dragen i partiorgan
iseringen, bland annat föreställningen om det nya partiet och betydelsen av ett 
genomdemokratiserat parti gav sakta vika för andra värdegrunder. Det var inte, 
som 1917, alltid självklart att det demokratiska argumentet i alla situationer 
vägde tyngst. Partiet institutionaliserades i Panebiancos termer, inte minst vad 
gällde enhetligheten i relationerna till sido- och undergrupper. Häri kan man 

295. SSV Verksamhetsberättelse 1918, s 1. 



räkna in både kvinnornas organisationer, Riksdagsgruppen och tendensen mot 
en starkare centralledning. I själva strävan att skapa ett "yttre" parti ligger också 
ett försök - under de problem partiet mötte - att söka kontrollera de i huvud
sak mänskliga resurserna. 

Institutionaliseringsprocessen åtföljdes av ytterligare ett moment. Den 
alternativa representation av vad partiet skulle vara, som formerades under 
våren 1918 och som utmanade den vänstersocialistiska, bröt igenom på rep
resen tantskapsmötet i januari 1919 under intryck av händelserna i Tyskland. 
Resningen, och misslyckandet, ledde till betydande förändringar. Själva parti
ets målsättning låg tämligen fast, en revidering av det existerande kapitalistiska 
samhället, men vägen dit - strategin - förändrades radikalt, och med den synen 
på partiet. Tydlighet och avgränsning blev betydelsefulla inslag i den nya strate
gin, mot andra politiska alternativ men också inåt det egna partiet. Revolution
sromantiken, som tycktes bekräftad under våren och sommaren 1919, väckte 
otålighet. I likhet med Schmidt vill jag hävda att tidrummet här var av stor 
betydelse, men till skillnad från honom vill jag hävda att omvandlingen inte på 
något sätt var fullbordad med inträdet i Komintern. Kongressen 1919 präglades 
inte av någon uppgivenhet, tvärtom genomsyrades den av en framtidsopti
mism - åtminstone hos "vinnarna" på kongressen - en tro på massornas kraft 
och på det egna partiets förmåga. Partiet befann sig i en kristalliseringsprocess, 
man hade nu en fast grund att stå på, som Höglund uttryckte det 1919. Det var 
ett "tydligt" och avgränsat parti som gick framtiden tillmötes, en framtid som 
på sommaren 1919 såg ljus ut. 



KAPITEL 6 
Vad vi är och vad vi vill vara. 
Kominterns 21 teser 

Inledning 

Kominterns 21 teser om anslutning till organisationen var kända, eller kanske 
ökända, under sin samtid. De har fått symbolisera de nationella partiernas 
inordning under Komintern, under det ryska bolsjevikiska partiet och under 
Sovjetunionen. Genom dessa teser, och senare resolutioner från Komintern, 
förmedlades den bolsjevikiska synen på partiet till anslutna nationella 
sektioner. De kan sålunda ses som startskottet för den i forskningen påtalade 
bolsjeviseringsprocessen. Bakom teserna kan man i vissa beskrivningar närmast 
skymta en konspiratorisk plan från bolsjevikernas sida att kontrollera Komintern 
och anslutna sektioner genom att påtvinga dessa den bolsjevikiska modellen.1 

Men teserna bör kontextualiseras. Inte för att detta i sig skulle förklara det 
svenska partiets acceptans. Komintern var fortfarande en frivillig organisation, 
där sektionerna kunde välja att ansluta sig eller inte, och frågan om antagandet 
återkommer jag till i följande kapitel (kapitel 7). Teserna bör kontextualiseras 
för att kunna nyansera och problematisera deras uppkomst och innehåll, för att 
jag skall kunna diskutera hur den bolsjevikiska organisationsmodellen (kapitel 
3) kom att bli Kominterns ledstjärna och för att, senare, diskutera vad de 
svenska vänstersocialisterna fann användbart i dessa teser. Kapitlet inleds med 
en ideologisk och politisk bakgrund, som i huvudsak fokuserar den klyfta som 
växte fram mellan den bolsjevikiska ideologin och den faktiska utvecklingen i 
Ryssland; en klyfta mellan tidigare utfästelser och faktiska handlingar som i sin 



tur kom att påverka ideologin. Detta ideologiska skifte var bakgrunden till de 
två böcker, författade av Lenin och Trotskij, som Kominterndelegaterna fick på 
kongressen 1920 och som tilldelade partiet en större och något annorlunda roll 
än tidigare i det revolutionära Ryssland. 

Kominterns teser 

Sommaren 1920 samlades 217 delegater från 41 olika länder till Kommunistiska 
Internationalens (Kominterns) andra kongress. Den 19 juli öppnades denna 
i Petrograd för att efter fyra dagar flyttas till Moskva.2 Stämningen bland 
delegaterna var i huvudsak optimistisk. Ryssland hade avvärjt den utländska 
interventionen, Röda Armén stod utanför Warszawa och närmade sig Europas 
hjärta där den verkliga revolutionen skulle bryta ut: Tyskland. Däuming, en 
delegat för det Tyska Oberoende Socialistiska Arbetarpartiet (USPD), hävdade 
inför en entusiastisk publik på kongressen, att det fanns två saker som snart 
skulle få effekt på och påverka arbetarna i Tyskland. Dels de ryska kamraternas 
exempel, dels att, "varje kilometer som Röda Armén avancerar är en sporre 
för revolutionen, ett steg mot revolution i Tyskland".3 Enligt Zinovjev följde 
delegaterna Röda Arméns frammarsch på en uppsatt tavla i kongresslokalen.4 

En offensiv vilja och en tro på världs revolutionen var åter utbredd efter vissa 
bakslag under hösten 1919. Härmed var det också dags, med Komintern-
ordförande Zinovjevs ord, att föra Komintern från ett propagandasällskap 
till en kamporganisation. Komintern skulle nu omvandlas till ett världsparti, 
disciplinen skulle skärpas och alla "förrädare" skulle ut ur de nationella 
partierna.5 

1. Se McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy, The Comintern. A History of 
International Communism from Lenin to Stalin. London: Macmillan Press Ltd. 1996, s 
42 för diskussion om sådana tolkningar. 

2. The Communist International 1919—1943. Selected and edited by Jane Degras. Volume 
11919-1922. Degras, J. (Ed), Oxford University Press 1956, s 109. 

3. "that every kilometre the Red Army advances is a spur to the revolution is a step 
towards the revolution in Germany." (Second Congress of the Communist International. 
Minutes of the Proceedings. Vol. One. London; New Park Publications, s 290 f.). 

4. Degras 1956, s 110 f. 
5. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. One. 

London; New Park Publications, s 187, Carr, E.H. Ryska revolutionen 1917-1923. Del 5. 
(Carr 3) BOC 1970, s 210-16. Deutscher, Isaac, Den väpnade profeten. Trotskij 1879-1921, 
René Coeckelberghs Bokförlag, Stockholm 1973 (Deutscher 1973a), s 342-346. 



Den första Kominternkongressen hade hållits i Moskva i mars 1919 och 
hade bara samlat ett femtiotal delegater.6 Partierna som sades representeras 
på kongressen, men vars representanter inte sällan saknade auktoriserade 
godkännande från sina partier, var en heterogen samling.7 Inbjudan till 
kongressen räknade upp 39 olika organisationer som ansågs lämpliga på 
kongressen. Bland dessa ingick 11 partier med kommunism i namnet, varav 
de flesta från det geografiska området närmast Ryssland. Inbjudan räknade 
upp vissa fackliga organisationer, socialistiska grupper och vänsterelement och 
revolutionära grupper inom ett antal andra partier.8 Den första kongressen 
var hastigt inkallad, dels för att andra internationalen höll på att återsamlas, 
dels för att utsikterna för en revolution i väst tycktes goda. Österrike-Ungern 
uppfattades kollapsa, kommunistpartier uppstod i Ungern, Österrike, Holland 
och Tyskland.9 Visserligen hade den tyska revolutionen precis slagits ned och 
Luxemburg och Liebknecht mördats, men detta kunde rationaliseras i likhet 
med vad Trotskij gjorde strax efter kongressens slut: Tyskland hade i oktober 
1918 fått sin februarirevolution och redan i december sina julidagar. Skillnaden 
mellan Ryssland och Tyskland, menade Trotskij, låg i att arbetarklassen i 
Tyskland saknade ett centraliserat parti lett av ledare utbildade i underjordisk 
kamp. Istället hade klassen byggt upp ett socialdemokratiskt parti som föll 
sönder, när klasskampen började föras öppet.10 

Trots detta talades det inte om det revolutionära eller kommunistiska partiet 
på själva kongressen. McDermott och Andrew påtalar:"Indeed, congress did 
not debate the nature and tasks of the party. Within Europe apparently on 
the eve of revolution and few communist organisations in existence, the 
concept of highly centralised parties forming sections' of a 'world party' was 
yet underdeveloped."11 Vad delegaterna snarare diskuterade, då kapitalismens 
fall i det närmaste togs för given, var, vad man skulle ersätta kapitalismen 
med. Redan i inbjudan till kongressen diskuterades det program på vilket den 

6. Degras 1956, s 5 f. anger 35 röstberättigade delegater samt 19 med yttranderätt. 
Inbjudan publicerades i Pravda den 24 januari och Degras anger att kongressen skulle 
ha öppnat redan den 15 februari, men försköts pga. svårigheten att resa till Ryssland.(se 
Degras 1956, s 1, 5). 

7. Se McDermott & Agnew 1996, s 12. 
8. Degras 1956, s 4. 
9. McDermott & Andrew 1996, s 11. 
10. Trotsky, Leon, "A Creeping Revolution" i Trotsky, Leon, The First 5 Years of 

The Communist International. Volume 1, Monad Press, New York ( 2 ed. 1972) 1977, s 
44-47. Julidagarna iyftar på de oroligheter som utspelades i juli 1917 i Petrograd, där 
bolsjevikerna sökte sig på en kupp som misslyckades, (se Piper, Richard, Den ryska 
revolutionen, Natur och Kultur, Stockholm 1998, s 151-155). 

11. McDermott &c Andrew 1996, s 13. 



nya internationalen skulle bygga. Då kapitalismen stod inför sin kollaps var 

det proletariatets uppgift att gripa statsmakten och förstöra den borgerliga 

statsmaskinen. Detta genom att upprätta en proletariatets diktatur, en ny typ 

av maktapparat som inte skulle innehålla någon kapitalistisk byråkrati, falsk 

borgerlig demokrati eller parlamentarism utan en proletär demokrati med 

massornas självstyre genom valda organ och självadministration.12 Den enda 

verkliga faran, som påtalades, låg i de reformistiska partiernas försök att knyta 

arbetarna till den borgerliga demokratin.13 Därför antog man Lenins teser 

om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur. Lenin lyfte fram 

Pariskommunens betydelse och framhöll sovjeterna i Ryssland, arbetarråd i 

Tyskland och shop stewards committees i England som former för proletariatets 

diktatur, som i hans mening i själva verket var en proletariatets demokrati.14 

Kongressen tog inga beslut om stadgar eller regler för det organisatoriska 

arbetet utöver att man bestämde att upprätta en exekutivkommitté, där 

representanter för de viktigaste länderna skulle ingå. Trots detta kom 

bolsjevikerna redan från början att dominera exekutivens arbete då den 

placerades i Moskva.15 

Kominterns andra kongress 1920 var betydligt bättre förberedd. Bland an

nat hade de ryska ledarna sammanställt ett förberedande material, som skulle 

distribueras till kommunister och sympatisörer före kongressen.16 Delegaterna 

som samlades fick också två centrala och betydelsefulla böcker: Lenins egen 
"Radikalismen' — kommunismens barnsjukdom ochTrotskijs Kommunismen och 

terrorn. (Antikautsky)}7 Dessa två böcker signalerade en förändring i den ryska 

12. Invitation to the First Congress of the Communist International i The Communist 
International 1919—1943. Selected and edited by Jane Degras. Volume 11919-1922. Degras, J. 
(ed), Oxford University Press 1956, s 2. 

13. Se Degras 1956, s 7. 
14. Se "Theses on bourgeois democracy and proletarian dictatorship adopted by 

the first Comintern congress" i The Communist International 1 919—1943. Selected and 
edited by Jane Degras. Volume 11919-1922, Oxford University Press 1956, s 7-16, se också 
Trotsky, L., "Manifesto of the Communist International to the Workers of the World" i 
Trotsky, Leon, The First 5 Years of The Communist International. Volume 1, Monad Press, 
New York ( 2 ed. 1972) 1977, s 27 där också sovjeterna framhölls: "This irreplaceable 
organization of working-class self-rule, this organization of its struggle for and later of 
its conquest of state power, has been tested in the experience of various countries and 
constitutes the mightiest conquest and weapon of the proletariat in our epoch." (s 27). 

15. McDermott & Andrew 1996 s 14, Degras 1956, s 37 f. 
16. Sworakowski, Witfold, The Communist International and its Front Organizations. 

A Research Guide and Checklist of Holdings in American and European libraries. Stanford, 
Calif. The Hoover Institute on war, revolution, and peace 1965, s 141. 

17. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. 
One. London; New Park Publications, s viii. 



politiska ledningens syn på ryska revolutionen, som också fick betydelse för 

synen på det kommunistiska partiet. 

Världen, staten och politiken: Leninismens praktik 

Sovjetrepubliken är belägrad 

av fiender. Den måste bli ett 

enhetligt militärläger, inte i ord 

utan handling. Allt arbete inom 

alla institutioner skall anpassas 

till kriget och läggas om på 

militär bog.u 

Perioden mellan 1918 och 1921 i Ryssland var en formativ period för 

bolsjevikerna. Deutscher kallar perioden för "Segerns nederlag" och Carr 

karakteriserar den som "en värld av inte förverkligade drömmar". Kolakowski 

framställer utvecklingen efter revolutionen, framför allt bolsjevikernas 

förmåga att omvandla revolutionen till egen fördel, som ett nederlag både 
för revolutionen och för de kommunistiska idéerna i dess bolsjevikiska 

utformning.19 Det fanns en djup diskontinuitet mellan den i huvudsak folkliga 

revolutionen som förde bolsjevikerna till makten och den auktoritära regim 

som därefter framträdde.20 Steg för steg lades idéerna i Staten och revolutionen åt 

sidan. Avskaffandet av den stående armén, polisen och lika lön för tjänstemän 

och arbetare frångicks. Den gamla armén övergavs visserligen men en ny 

upprättades med en del officerare från tsararmén och med rang och disciplin. 

En politisk polis grundades och vissa specialister i produktionen lockades med 

bättre löner.21 Exemplet Pariskommunen, som var betydelsefull i Staten och 

revolutionen, ersattes av beskrivningar av taylorism och tysk statskapitalism.22 

18. Lenin V.l. Valda verk i tre band. 3, (W bd 3) Progress, Moskva/Arbetarkultur, 

Stockholm 1975, s 171. 
19. Deutscher 1973a, Kap 14, Carr, E.H., Ryska revolutionen. Från Lenin till Stalin, 

Hazras 1981, s 49, Kolakowski, Leszek, Main Currents of Marxism. 2. The Golden Age. 
Oxford University Press, Oxford, New York 1988 (1978) (Kolakowski vol. 2), s 526 f. 

20. Acton, Edward, Rethinking the Russian Revolution, Edward Arnold, London, 
New York, Melbourne, Auckland 1990, s 204. Jfr Kolakowski vol. 2, s 526 f. 

21. Kolakowski vol. 2, s 485 f. 



Det var en period i vilket handlandet och tänkandet s.a.s. vred sig kring sin 

egen axel och där en klyfta mellan att vilja och att kunna öppnade sig så djup, 

att viljan så småningom kom att förändras. 

De åtgärder som bolsjevikerna vidtog ger intryck av ad hoc beslut men 

kom ofta att senare teoretiseras och därmed legitimeras inom det leninistiska 

tänkandet. Bakom detta låg en rad orsaker. Inbördeskriget brutaliserade revo

lutionen och förändrade det politiska och institutionella livet, förstärkte och 

skapade hård centralisering och oinskränkt lydnad. Allt mer växte en enpar-

tistat fram, där terrorn blev ett redskap i statens politik.23 Men bolsjevikerna 

var inte endast omständigheternas fångar. Resultatet, en auktoritär regim, en 

antites till den bild av det socialistiska samhälle Lenin uppmålade i Staten och 

Revolutionen var varken ödesbestämt eller helt viljestyrt. Däremot ett resultat 

av flera samtidigt verkande orsaker. Bakom de val bolsjevikerna gjorde åter

finner man den industrikapitalistiska logik, som redan låg till grund för Lenins 

organisatoriska tänkande (kapitel 3): centralisering, förenhetligande, kontroll, 

disciplin, effektivisering och målrationalitet. 

Väntans vinter 

Det är under denna period som kontrasterna mellan den bild Lenin förmedlade 

i Staten och revolutionen börjar skära betraktaren i ögonen. Det är dock viktigt 

att påminna sig, att denna bok - liksom mycket av det bolsjevikiska tänkandet 

under denna första tid vid makten - vilade på en rad förutsättningar. Den 

främsta var den absoluta övertygelsen om en europeisk revolution, som skulle 

rädda revolutionen och möjliggöra införandet av socialism. 24 

Detta tänkande baserades både på de faktiska oroligheterna och revolu

tionsförsöken omedelbart efter kriget och på Lenins övertygelse om riktigheten 

i sin studie av imperialismen. Kapitalismen var, enligt Lenin, både global, 

vilket omöjliggjorde socialismens isolering i ett enda land, och samtidigt 

dömd att gå under vilket ögonblick som helst. En socialistisk världsrevolu

22. Lundquist, Lennart, The Party and the Masses. An interorganizational Analysis 
of Lenin's Model for the Bolshevik Revolutionary Movement. Stockholm 1982, s 223. För 
Pariskommunens betydelse i Staten och revolutionen, eller snarare Lenins tolkning av 
Marx' tolkning, se t.ex. Lenin W bd 2, s 256 ff. 

23. Harding, Niel, Leninism, MacMillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire, London 1996, s 257 f. 
24. Se Kolakowski vol. 2, s 501, Schmidt, Werner: Kommunismens rötter i första 

världskrigets historiska rum. En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande. 
Symposion Graduale, Eslöv 1996, s 171 f. 



tion var det enda alternativet.25 Problemet var givetvis att den stora europeiska 

revolutionen dröjde. Hoppet flammade upp periodvis, som under den tyska 

revolutionen 1919. Inte heller efter dess misslyckande gav man upp. Samma 

år växte oroligheter fram i centrala Europa och i t. ex. Ungern ledde det till 

revolution. De revolutioner, uppror och oroligheter som uppträdde på sina 

håll tolkade bolsjevikerna utifrån sina egna erfarenheter. Problemet var emel

lertid djupare än så. Som Isaac Deutscher uppmärksammat låg problemet med 

de bolsjevikiska utgångspunkterna inte bara i det, att man förväntade sig ett 

omedelbart fall av de kapitalistiska regeringarna i Europa utan också i det, att 

man vägrade anpassa sig efter det faktum att dessa faktiskt inte kom. Istället såg 

man världen som täckt av ett bedrägligt och tunt istäcke, vilket, om det bara 

genombröts, skulle frigöra de europeiska arbetarnas inneboende revolutionära 

krafter.26 Frågan om varför detta istäcke över världen och framför allt Europa 

inte bröts sönder, vilket det enligt alla Lenins prediktioner måste göra, kunde 

svårligen förklaras med att han faktiskt hade fel i analysen av kapitalismens 

snara sönderfall. Då skulle också delar av själva revolutionens legitimitet kunna 

ifrågasättas. 27 

När så Lenin 1920 satte sig ned för att skriva ett nytt förord till den studie, 
som så tydligt slagit fast kapitalismens förruttnelse, lades skulden i första hand 
på socialdemokratins och arbetararistokratins kvävande makt "[t]y de är i san
ning bourgeoisiens agenter inom arbetarrörelsen, kapitalistklassens lakejer".28 

Senare fann man ytterligare en syndabock för misslyckandet att genombryta 

kapitalismens istäcke: de kommunistiska partierna, som kom att beskyllas 

för att de inte var tillräckligt kommunistiska, att de brast organisatoriskt och 
disciplinärt och att de inte i tillräckligt hög utsträckning följde det sovjetiska 

exemplet.29 

Det var emellertid inte enbart genom den ickeförverkligade världsrevo

lutionen som klyftan mellan den leninistiska förutsägelsen och den faktiska 

utvecklingen ökade. Så skedde också på den inrikespolitiska scenen med vad 

som brukar kallas krigskommunismen. 

Krigskommunismen fick viktiga följder för organiseringen av arbetskraften, 

25. Se Kolakowski vol. 2, s 476 f., Harding 1996, s 276 f. 
26. Deutscher 1973a, s 334 f. 
27. Lenin hade ju i Imperialismen som kapitalismens högsta stadium brutit mot 

tidigare uppfattningar att socialism endast var relevant för de mest utvecklande länderna 
i världen, samtidigt som han betonade att stegen mot socialismen endast kunde tas på 
internationell grund. (Se Harding 1996, s 136-141). 

28. Lenin W bd 1, s 614 f. Se Harding 1996, s 276. 
29. Harding 1996, s 276. 



menar Carr, och det stöd och uppmuntran som bolsjevikerna hade för de fab

rikskommittéer som växt fram under revolutionens första skede drogs undan. 

Istället talades det om tvångsåtgärder, om ackord, om disciplin, om "socialistisk 

tävlan", om "enmansstyre" istället för kommittéer, om "taylo rismens" förträf

flighet och om "sabotage" bland arbetarna.30 

Disciplin och ordning blev orden för dagen både vad gällde militären i 
den upprättade Röda Armén och i samhället i stort liksom tal om materiella 

belöningar. Frågan om specialisterna, både arméofficerare och inom industrin 

där äldre industriledare och ingenjörer sattes att styra industrierna, väckte ir

ritation både i och utanför partiet.31 

Politik och Stat 

Krigskommunismen, de ekonomiska, politiska och militära åtgärderna 

bolsjevikerna vidtog, inspirerade varandra och kom att flyta samman, vilket 

inte minst gav genomslag i språkbruket. Begrepp som front och arbetsarmé slog 

30. "Vi måste ta upp frågan om att tillämpa mångt och mycket som är vetenskapligt 
och progressivt i Taylorsystemet, om att anpassa arbetslönen till de allmänna resultaten 
av produktionsprestationen /.../ Ryssen är en dålig arbetare jämfört med de utvecklade 
länderna. /.../Att lära sig arbeta är den uppgift som i hela sin omfattning måste ställas 
för folket av sovjetmakten. Kapitalismens sista ord i detta avseende, Taylorsystemet, 
är - liksom alla kapitalismens framsteg - en förening av den borgerliga utsugningens 
raffinerade barbari och en rad storartade vetenskapliga landvinningar ifråga om analys av 
de mekaniska rörelserna under arbetet, eliminering av överflödiga och oskickliga rörelser, 
utarbetande av riktiga arbetsmetoder, införande av de bästa systemen för registrering 
och kontroll etc. Sovjetrepubliken måste till varje pris överta allt det värdefulla i 
vetenskapens och teknikens rön på detta område" Lenin, V.l., "Sovjetmaktens aktuella 
uppgifter" (Lenin W bd 2, s 575 f.). Carr 1981, s 33-37. 

31. Se t. ex. Nove, Alec, An Economic History of the USSR 1917—1991, (3 ed.) Penguin 
Books, London, New York, Victoria, Toronto, Auckland 1992, s 47-52, 65 ff. 

32. Under inbördeskriget skedde en militarisering av partinormerna, liksom hela det 
sociala livet, medan NEP innebar en viss demilitarisering. Även om denna strömning 
inte försvann, undertrycktes den under större delen av 20-talet, för att återupplivas i det 
krigstillstånd som mer eller mindre rådde i Sovjet i slutet av 20-talet.(Cohen, Stephen 
F., Bucharin och den ryska revolutionen. En politisk biografi 1888—1938. Arkiv, Lund 1981, 
s 354) Som ett exempel på detta skulle kunna anföras Stalins "Till frågan om de ryska 
kommunisternas strategi och taktik", som visserligen publicerades 1923, dvs. under NEP, 
men i vilken han genomgående använder militära liknelser för att beskriva marxismens 
strategi, taktik, kampformer, organisationsformer mm (Stalin, Josef, "Till frågan om de 
ryska kommunisternas strategi och taktik" i Socialismens ekonomiska problem i SSRU. 
Marxismens klassiker 17. Göteborg: 1983, s 249-69). 



med kraft igenom i den politiska retoriken.32 De satte avtryck på det politiska 

tänkandet och klimatet. Proletariatets diktatur kom snart att omdefinieras och, 

skulle man kunna säga, militariseras. Den nya staten, menade Lenin 1919: "är 

belägrad av fiender. Den måste bli ett enhetligt militärläger, inte i ord utan 

handling. Allt arbete inom alla institutioner skall anpassas till kriget och läggas 

om på militär bog"33 I detta klimat växte ett politiskt system fram där den 

initiala betoningen på folkligt styre urholkades och en auktoritativ partistat 

växte fram, som betonade enhet och disciplin.34 

Kanske var det så, som Harding menar, att i den situation bolsjevikerna 1920 

befann sig, med internationell och nationell isolering, med kaos och kriser, som 

inte sällan var skapade av dem själva, och för att försvara sina gränser och föda 

sin befolkning, var bolsjevikerna mer eller mindre tvingade till auktoritära 

åtgärder.35 Bönderna i det egna landet var, som Carr konstaterat, antingen 

likgiltiga eller fientliga och genom åtgärderna mot fackföreningsrörelsen vände 
sig delar av arbetarna mot den nya regimen, ja t.o.m. i partiet formerades ett 

allt mer öppet motstånd.36 Vad skulle man göra? Genom att bolsjevikerna nu 

identifierade sig själva med revolutionen varken ville eller ansåg man att mak

ten skulle ges upp, samtidigt som man inte heller kunde rättfärdiga maktin
nehavet genom folkligt stöd.37 Kanske skulle kriserna i sig kunnat användas för 

att rättfärdiga en del av åtgärderna, men bolsjevikerna med Lenin i spetsen tog 

ytterligare ett steg och försökte göra dygd av nödvändigheten.38 Legitimiteten 

söktes istället på ett generellt plan: man försökte teoretisera de åtgärder man 

genomförde och i denna process kom också proletariatets diktatur och den 

ursprungliga definitionen av socialism att förändras, vilket i sin tur återverkade 

på partiets roll.39 

Från verklighet till teori: Leninismens teoretisering 

Den nya legitimitetsgrunden framställdes givetvis inte över en natt utan var en 

33. Lenin VY bd 3, s 171. 
34. Se Acton, s 204 ff. 
35. Harding 1996, s 156. 
36. Se Carr, E.H., Ryska revolutionen 1917-1923. Deli, (Carr 1) Bo Cavefors Bokförlag 

1970, s 271, Carr 1981, s 36 fF., Deutscher 1973a, s 373 f. 
37. Harding 1996, s 157, Kolakowski vol. 2, s 475 ff., Deutscher 1973a, s 373 f. 
38. Harding 1996, s 156 f., jfr. Luxemburg, Rosa, Den ryska revolutionen, Federativs, 

Stockholm 1988, s 53. 
39. Harding 1996, s 156 f. 



process som pågick åtminstone från 1918 till 1921. Niel Harding har spårat den

na process i Lenins tänkande. Redan 1918 syns en viss ambivalens mellan å ena 

sidan de krav som restes i Staten och Revolutionen och å andra sidan införan

det av en hårdare arbetsdisciplin, taylorism och tävlan mellan producenter. 

Kritiken mot att ha svikit revolutionen försvarade Lenin fortfarande med att 

åtgärderna kom sig av landets efterblivenhet.40 Men det var i huvudsak 1919-20 

som proletariatets diktatur kom att teoretiseras. Den ursprungliga motviljan 

mot staten, såsom uttryckt i Staten och revolution fick nu vika undan. Där 

revolutionärernas ursprungliga målsättning i viss mån, som Kolakowski också 

pekat på, var en sovjetrevolution där socialismen tolkades som folkmakt fick 

vika undan för en annan tolkning av socialismen och av diktaturen.41 Socialism 

var nu istället detsamma som effektivitet och produktivitet och en statlig kon

trollerad ekonomi. Inte så mycket ett högre samhällssystem i jämförelse med 

kapitalism utan ett bättre system. Ett system som skulle klara av att producera 

mer och bättre än det kapitalistiska genom planerad och rationell styrning över 

ekonomin. I stor utsträckning överflyttades den industrikapitalistiska logik 

som tidigare präglat Lenins organisationsuppfattning till både stat och sam

hälle - med åtföljande arbetsdelning, hierarkisk övervakning, effektivisering, 

formell rationalitet och disciplin. 

Socialism var inte längre en fråga om folkligt deltagande och inte heller 
kunde proletariatets makt uttryckas eller utövas genom fabrikskommittéer eller 

sovjeter. Detta framställdes istället som revolutionens första destruktiva fas. Nu 

var det dags för dess positiva fas, att skapa nya strukturer och istället defini

erades nu socialism som maximal effektivitet och produktivitet.42 

I samband med detta kom också innebörden i proletariatets diktatur att 

förändras. Då bolsjevikerna fann sig omringade av fiender och varken kunde 

eller ville överlämna makten såg man diktaturen som socialismens enda 

räddning. Här kom Lenins syn på politikens form, eller snarare hans syn på 

formens obetydlighet, att spela en viktig roll. Det var ju inte den borgerliga 

statens form som var avgörande utan dess klassmässiga innehåll. Detta kom 

nu också att gälla för den proletära staten. Det avgörande var innehållet i den 

förda politiken.43 I Lenins svar till Kautskys kritik över revolution hävdade 

han: "Diktatur är makt som stöder sig direkt på våld och är inte bunden av 

några lagar/Proletariatets diktatur är en makt som erövrats och stöds genom 

proletariatets våld mot bourgeoisien, en makt som inte är bunden av några 

40. Se Lenin W bd 2, s 589. 
41. Harding 1996, s 154 ff., Kolakowski vol. 2, s 485 ff. 
42. Harding 1996, s 158, 259. 
43. Harding 1996, s 154-59. 
44. Lenin W bd 3, s 15. 



lagar."44 Lenin fortsatte med att göra klart att statens form var fullständigt ir

relevant. Det som alltid var avgörande var dess klassinnehåll. Man kunde inte 

tala om ren demokrati utan endast om klassdemokrati, och som Harding fram

håller vilar denna övertygelse på uppfattningen, att alla stater i den moderna 

världen var auktoritära och diktatoriska. Men nu överfördes detta till att inte 
enbart omfatta de borgerliga staterna utan också proletariatets stat. Antingen 

proletariatets eller bourgeoisiens diktatur.45 

Två böcker 

Men all tydlighet framträder dessa förändrade tankegångar i två böcker; 

Trotskijs Kommunismen och terrorn och Lenins "Radikalismenkommunismens 

barnsjukdom. Mycket av Trotskijs bok är en polemik mot Kautsky, vilket 

framgår av undertiteln, och i hög utsträckning är boken en kamp om 

historieskrivningen. Pariskommunen hade en stor betydelse för Lenin då han 

skrev Staten och revolutionen och här återkommer den. För att ge legitimitet 

åt den bolsjevikiska regimen diskuterar Trotskij Pariskommunen och Marx' 
tolkning av den. "Kommunen var den levande förnekelsen av den formella 
demokratin, emedan kommunen under sin utveckling innebar de arbetande 

parisarnas diktatur över landsbygden", heter det bland annat. 46 Vidare 

diskuterar Trotskij Marx tolkning av kommunen: 

Pariskommunens förf. [Marx] förebrår centralkommittén, d.v.s. national-

gardisternas vad man nu kallar sovjet, att den för tidigt avträdde sin plats 

åt den valda kommunen /.../ Enligt Marx borde ett särskilt kamporgan, 

en medelpunkt för revolutionen och krigsoperationerna mot Versailles, ha 

intagit första platsen, icke en organisation för arbetardemokratins självsty-

45. Se Lenin W bd 3, s 19, Harding 1996, s 154, 158. Lenin var emellertid inte på 
något sätt ensam om att hävda formens obetydelse. Ett annat exempel var Trotskijs 
försvar av tvångsarbetet där han påpekade till kritikerna att tvångsarbete alltid funnits, 
alla i alla ekonomiska system var tvungna att arbete för att överleva och därför skulle 
också bolsjevikerna närma sig detta utan några omsvepningar utan rent ut tala om att 
så var fallet. Militariseringen av arbetet, tvångs rekryteringen och fackföreningarnas 
underordning gjordes till det naturliga, t.o.m. till arbetarstatens rätt, istället för att 
uppmålas som undantag eller nödfallsåtgärder. Problemet, som Deutscher pekat på, 
var att Trotskij ignorerade att arbetstvånget manifesterades i olika former i olika sociala 
system och att kampen mot feodalism, liksom kampen mot kapitalism också var en 
kamp för att lätta på detta tvång. (Deutscher 1973a, s 371). 

46. Trotskij, Leo, Kommunismen och terrorn (Anti-Kautsky), (21a uppl), Frams förlag, 
Stockholm, [Faksimil tryck, René Coeckelberghs Partisanförlag, Mölndal 1971], s 115. 



reise, som borde ha kommit först i andra rummet. /Marx förebrådde kom

munen, att den inte genast skred till angrepp mot Versailles, utan inriktade 

sig på försvar, vilket ju alltid ser "humanare" ut /.../ men aldrig i ett in

bördeskrig leder till seger. Men Marx önskade framför allt den revolution

ära segern. Ingenstans och aldrig med ett ord framhåller han demokratins 

princip som någon över klasskampen stående princip /.../ Tvärtemot alla 

Kautskys osanningar har Marx ingenting gemensamt med den åsikt, som 

vill göra demokratin till historiens sista, absolut och högsta ord.47 

Man kan fråga sig om detta verkligen var vad Marx hävdade, men detta ligger 

utanför denna avhandlings ram.48 

Trotskijs bok visade också tydligt den nya definitionen av socialism. Revolu

tionen förstörde produktionsapparaten och de offentliga resurserna. Detta var 

en nödvändig fas, men nu skulle något nytt och positivt skapas och den his

toriska uppgiften uppfyllas: "Mänsklighetens hela historia är historien om den 

kollektiva mänskliga massans organisering och skolning till arbete för ernående 

av högre produktivitet."49 

Samma betoning på formens betydelselöshet och innehållets postulat, eller 

den institutionella relativismen som Harding benämner det, framkom också 

i Lenins "Radikalismen" - kommunismens barnsjukdom, där Lenin vände sig 

emot vad han kallade vänsterkommunism, men där han i slutet uppmanade till 

att se upp både åt höger och vänster: 

Högerdoktrinarismen har envist erkänt endast de gamla formerna, inte 

observerat det nya innehållet och gjort fullständigt bankrutt. Vänsterdok-

trinarismen förkastar envist och kategoriskt vissa gamla former utan att 

se det nya innehållet bryter sig väg genom alla slags former, att det är vår 

skyldighet som kommunister att behärska alla slags former, att lära oss att 

med största möjliga snabbhet komplettera en form med en annan, anpassa 

vår taktik / .../50 

Emellertid sträckte sig denna institutionella relativism inte över partiets 

uppbyggnad, vilket jag återkommer till nedan. 

Det finns ytterligare ett intressant inslag i Lenins bok, nämligen tendensen 

att allt tydligare universialisera de ryska erfarenheterna, eller kanske snarare, 

bolsjevikernas tolkning av de ryska erfarenheterna av Oktoberrevolutionen. 

47. Trotskij 19 71, s 126 f. 
48. För en sådan diskussion, se t.ex. Schmidt, Werner, ...då är jag inte Marxist. 

En historisk-kritisk studie om Karl Marx tänkande och om marxismens bidrag till 
arbetarrörelsens historiska misslyckande, Symposion, Eslöv, 1997. 

49. Trotskij 1971, s 195. 
50. Lenin W bd 3, s 341. 



Som tidigare diskuterats var världsrevolutionen ett oomstritt postulat för de 

bolsjevikiska ledarna under revolutionens första år, och detta avspeglade sig i 

alla diskussioner. En första knäck fick denna grundstomme i och med att den 

tyska revolutionen misslyckades 1919, vilket bl. Werner Schmidt visat, men det 

tyska försöket följdes av den Ungerska sovjetrepubliken och av försök i Bayern 

och andra delar av Centraleuropa. Inte minst det ungerska misslyckandet drog 

man betydelsefulla slutsatser från, vilket t.ex. avspeglar sig i Trotskijs Kommunis

men och terrorn, där samarbetet med socialdemokratin målas upp som orsaken 

till misslyckandet. Slutsatsen som Trotskij där drog var sålunda att blockpoli

tik, dvs. ett samarbete mellan det kommunistiska och det socialdemokratiska 

partiet, var motsatsen till den revolutionära diktaturens regim. Sålunda spelade 

revolutionen i Ungern en viss roll för synen på det kommunistiska partiets up

pgifter, vilket också avspeglades sig på Kominterns kongress.51 

Tendensen att universialisera de bolsjevikiska tolkningarna, även med vissa 

brasklappar om att man måste ta hänsyn till nationella särdrag, fanns uttryckta 

i explicit form i "Radikalismen" — kommunismens barnsjukdom. Hos Trotskij 

likställdes tron på och önskan om en världsrevolution med Sovjets överlevnad, 

något Stalin senare utnyttjade. 52 

Med NEP:s införande lades, som Kolakowski konstaterar, alla tidigare 

planer på skräphögen. De planer som hade funnits på massdeltagande övergavs 

nu.53 Där tidigare den kapitalistiska utvecklingen hade skapat förutsättningar 

för en verklig arbetarmakt, där den organisatoriska utvecklingen hade framställt 

system som kunde skötas av vem som helst, var man nu, enligt Lenin, fullstän
digt okunnig om man ansåg att vem som helst kunde sköta industri och stat: 

Does every worker know how to run the state? People working in the 

practical sphere know that this is not true, that millions of our organised 

51. Se Trotskij 1971, s 147. 
52. Se "Jag talar inte här om internationell betydelse [av ryska revolutionen] i ordets 

vidaste bemärkelse: inte bara några, utan alla vår revolutions grundläggande och många 
sekundära drag äger internationell betydelse i den meningen, att den utövar inflytande 
på alla länder. Nej, jag talar härom i ordets mest inskränkta bemärkelse, d.v.s. med 
internationell betydelse menar jag internationell vikt eller det historiskt oundvikliga 
i att det, som förekommit hos oss, återupprepas i internationell omfattning." (Lenin, 
V.l., "Radikalismen"kommunismens barnsjukdom, Rabén & Sjögren, Stockholm 1968, s 
11), "Då Kautsky påstår, att vi med Brestfreden icke tog i betraktande dess inflytande på 
den tyska revolutionens öde, så är det en skändlig lögn. Vi prövade denna fråga allsidigt 
och vår enda beräkning var att tjäna den internationella revolutionens intressen. Vi 
kom till den slutsatsen, att nämnda intresse fordrade upprätthållandet av den enda 
sovjetmakten i världen." (Trotskij 1971, s 171). 

53. Kolakowski vol. 2, s 485, Nove, s 50 ff., 67 ff. 



workers are going through what we always said the trade unions were, 

namely, a school of communism and administration. When they have 

attended this school for a number of years they will have learned to 

administer, but the going is slow54 

Proletariatets diktatur fick en annan innebörd än den hade haft då 
massdeltagande i ekonomi, politik och administration nu upphörde att ingå 

i bestämningen av det nya samhället. Lenin ansåg, att man borde avskriva 

"kommun" från dagligt språkbruk, och begrepp som järnhård disciplin och 

hänsynslöshet blev istället allt viktigare. Proletariatets diktatur i den första 

betydelsen gjordes nu till en första fas — ett övergångsskede där den kapitalistiska 

staten krossades. Men för det nya, positiva uppbyggandet av ett nytt samhälle 

krävdes något annat, ett auktoritativt centra som kunde anta en riktigt 

styrande roll. Nu gällde det att bygga upp landet: "Industrin och jordbruket 
måste återupprättas efter modernare principer och enligt vetenskapens senaste 
erfarenheter. Ni vet, att denna nya princip är elektriciteten. Endast genom 

elektrifiering av hela landet, av industri och näringslivets alla grenar kan 

det kommunistiska samhället byggas upp", hävdade Lenin i sitt tal om de 

kommunistiska ungdomsorganisationernas uppgifter.55 Den ledande rollen 

kom nu än tydligare att tillskrivas partiet.56 

Förändringen i bolsjevikernas hållning gentemot revolutionen, socialismen 

och partiet avspeglades i Kominterns förhandlingar, debatter och beslut. Till 

den andra kongressen hade ju det bolsjevikiska partiets betydelse ökat. Till viss 

del berodde detta på den utebliva revolutionen i väst, som ytterligare stärkte 

Lenins övertygelse om varför man i Ryssland lyckats där man i väst misslyckats. 

Detta berodde nu inte längre endast på de socialdemokratiska partiernas 

teoretiska och politiska förräderi, utan också på de revolutionära partiernas 

organisatoriska svaghet, vilket också Trotskij omedelbart efter första kongressen 

54. Lenin, V.l., "The Second All-Russian Congress of Miners" (1921), s 61. i From V. 
I. Lenin, Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965 , Vol. 
32, pp. 54-68, Internet: http://www.marx2mao.org/Lenin/SCM21.html [2004-03-31]. I 
Carr, översatt som: "Kan varje arbetare veta hur han skall förvalta staten? Realistiska 
personer vet att detta är en saga...". (Carr 1, s 273), jfr dock med tidigare uttalanden av 
Lenin: "Den kapitalistiska kulturen har skapat storproduktion, fabriker, järnvägar, post, 
telefon osv., och på denna grundval har det stora flertalet av den gamla "statsmaktens" 
funktioner till den grad förenklats och kan reduceras till så ytterligt enkla operationer 
- registrering, bokföring, kontroll - att alla dessa funktioner lätt kan utövas av alla skriv-
och läskunniga personer, att dess funktioner lätt kan utföras för en vanlig "arbetarlön", 
att man kan (och bör) beröva dessa funktioner varje skugga av privilegium eller 
"överhet" (Lenin W bd 2, s 255). 

55. Citerat i Lenin. Liv och lära, Frams Förlag, Stockholm 1925, s 197. 
56. Harding 1996, s 156-161. 



konstaterat. 57 

Till detta kom nu också bolsjevikernas omdefinition av proletariatets 

diktatur. Nu hyllades i stället statsmakten och i densamma partiet som det 

verkliga och nödvändiga instrumentet för att undertrycka alla socialismens 

fiender och ta i tu med rekonstruktionen av produktion och ekonomi.58 Den 

ryska revolutionens viktigaste erfarenhet, hävdade Zinovjev i diskussionen 

om det kommunistiska partiet, var nödvändigheten av ett centraliserat, 

militariserat och järndisciplinerat parti. Och dess betydelse minskade inte efter 

revolutionen, tvärtom. Inom alla viktiga frågor krävdes övervakning genom 

partiet. "Nowadays people like Kautsky come along and say: 'There in Russia 

you have not got the dictatorship of the working class but the dictatorship of 

the party'. You think that this was a criticism of us. Not at all! We have the 

dictatorship of the working class and for that very reason we also have the 
dictatorship of the Communist Party."59 

Kongressen 1920 fattade en rad viktiga beslut vilka kom att prägla 

Komintern både ideologiskt och organisatoriskt. Det kanske mest kända var 

införandet av de så kallade 21 teserna eller, med andra ord, de inträdesvillkor, 

som de nationella partierna var tvungna att acceptera för att släppas in i 
Komintern.60 

Vad vi är och vad vi vill vara - Kominterns 21 teser 

Till Kominterns kongress 1920 hade Lenin utarbetat ett förslag på 19 punkter, 

som under kongressen kom att omarbetas något och kompletteras till 21, vilka 

efter ett antal sammanträden kom att antas. Av de över 200 delegaterna var det 

endast två som röstade emot ett accepterande av teserna.61 

Vad innehöll då villkoren? De anslutna partierna och de som ville ansluta 

sig skulle bland annat se till att underordna partiet Kominterns alla beslut, 

förändra sina program i enlighet med Kominterns principer samt ändra sina 

57. Harding 1996, s 184 f. 
58. Harding 1996, s 188 f., 192. 
59. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. 

One. London; New Park Publications 1977, s 55. 
60. McDermott & Agnew 1996, s 14-27, (Harding 1996, s 184). 
61. Lenins teser - se Lenin, V.l., "Villkoren för inträde I Kommunistiska 

Internationalen" I Lenin, V.l., Samlade skrifter i urval, Sjuttonde bandet (XVII), 
Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1938, Se Second Congress of the Communist 
International. Minutes of the Proceedings. Vol. One. London; New Park Publications, s 
313 samt Carr 3, s 210-218. 



namn till "[landets namn] Kommunistiska Parti (sektion av Komintern)". Vi

dare skulle alla reformister och centrister avlägsnas från ansvarsposter. Partierna 

skulle sprida de kommunistiska idéerna, inte minst inom armén och på lands

bygden, och ansvara för alla publikationer, så att de stod i överensstämmelse 

med partiets och Kominterns politik. Varje parti skulle inte bara avslöja "den 

ohöljda socialpatriotismen utan också falskheten och hycklandet i socialpaci

fismen", avslöja sitt egets lands imperialister, propagera för en brytning med 

Amsterdaminternationalen62, se över och utesluta alla opålitliga element i sina 

parlamentsgrupper, företa periodiska utrensningar bland medlemmar och 

utesluta alla småborgerliga element samt reservationslöst stödja sovjetrepub

likerna i deras kamp. Vidare skulle partierna utesluta alla medlemmar som 

röstade mot teserna vid den nationella kongress som skulle behandla dessa och 

som också den beordrades av Komintern. Alla nationella partier, eller sektioner, 

skulle överallt upprätta illegala organisationer vid sidan av de legala, och parti

erna skulle vara uppbyggda efter den demokratiska centralismens princip.63 

Hur kan då Komintern 1920 och idéerna bakom teserna och stadgarna 

karakteriseras och vad innebar de? En centralisering genomfördes och den 

bolsjevikiska dominansen förstärktes, vilket inte minst avspeglas i andra beslut 

vid kongressen. Kominterns kongress beslöt nämligen också, vilket inte så ofta 

uppmärksammas, att anta stadgar. Dessa slog fast att världskongressen var 

högsta beslutande organ och att Komintern mellan kongresserna leddes av en 

Exekutivkommitté (EKKI), som var vald av kongressen. Alla anslutna sektion

ers pressorgan skulle publicera Kominterns och EKKI:s beslut och partierna 

skulle också upprätta hemliga organisationer. Den punkt som senare kanske 

fick störst betydelse för den fortsatta utvecklingen inom Komintern, var lokali

seringen av EKKI. Det skrevs nämligen in i stadgarna att det parti, i vars land 
EKKI placerades, skulle få minst fem av 15 till 18 platser.64 De övriga, viktigare, 

partierna skulle få vardera 1 plats. Carr noterar, att det lite halvhjärtat föreslogs 

Italien eller Berlin som lokalisering för EKKI, men att det i realiteten saknades 

62. Socialdemokratiskt inriktad fackföreningsinternational verksam 1919-45. 
("Amsterdaminternationalen" i Nationalencyklopedin [NE], bd 1, Bokförlaget Bra 
Böcker, Höganäs 1989). 

63. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. 
One. London; New Park Publications, s 303—309, på svenska i "Villkor för anslutning 
till Kommunistiska Internationalen" i Röda Häften 6/y. Partisan 1970, s 63-68. 

64. "Den Kommunistiska Internationalens stadgar" i Röda Häften 6/7, Partisan 
1970, art. 8. Efter kongressen beslöt att öka antalet till 21. Se Carr 3, s 220 not 79. Ännu 
senare till 25. (Josephson, Erland E, SKF och Komintern 1921-1924. Motsättningar inom 
Sveriges Kommunistiska Parti och dess relationer till den Kommunistiska Internationalen, 
Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1976, s 31). 

65. Carr 3, s 220 f. 



alternativ till Moskva.65 

Komintern skulle omvandlas till ett världsparti och dess beslut skulle vara 

bindande för alla anslutna sektioner. Innebörden av detta, som redan samtiden 

uppmärksammade, var de nationella partiernas underordning under Komin

tern. Organisationen centraliserades. Alla anslutna organisationer skulle vara 

underställda EKKI, inklusive fackföreningar, ungdoms- och kvinnoorganisa

tioner. Kontakten mellan olika sektioner skulle gå genom EKKI. Man skulle 

alltså undvika horisontell förbindelse mellan sektionerna och istället som regel 

tillämpa en vertikal.66 Att Komintern skulle vara en centraliserad organisa

tion, där de nationella partierna underordnades, var också en explicit uttalad 

målsättning. När Kabaktchiev inledde diskussionen över Kominterns stadgar 

hävdade han bestämt att: 

The experience of the Second International teaches us that the Communist 
International, in order to fulfil its task and achieve its goal, must become 

a strictly disciplined and rigidly centralized organization, and that it must 

supervise, guide and harmonize the revolutionary activity of the proletariat 

of every country.67 

I Zinovjevs öppningsanförande om de 21 teserna framställdes också Andra 

Internationalens sammanbrott som orsakats av bristen på av en rejäl 

centralisering. Den var bara en postlåda, men ingen kämpande organisation, 

vilket nu Komintern skulle förvandlas till.68 Under en annan diskussion 

menade Zinovjev: "If we carry out these guidelines in our daily lives and 

turn every word into deeds, that will mean that we are finally starting to 

build a really international, united Communist Party, and that is what we 

ought to be. We should be one single Communist Party with departments 

in different countries. /.../ That should be the meaning of the Communist 

International."69 

Men det fanns också andra konsekvenser som öppet redovisades. De 21 tes

erna inleds med en deklaration om varför dessa krav måste ställas. Då Komin

tern bildades fanns det endast kommunistiska grupperingar och tendenser i de 
flesta länder. Nu, 1920, var läget ett annat. Komintern var på modet, hette det, 

och partier som tidigare tillhört Andra Internationalen ville nu ansluta sig utan 

att egentligen vara övertygade kommunister. Också partier där kommunis

66. Se "Den Kommunistiska Internationalens stadgar", Art. 13-16. 
67. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. 

Two. London; New Park Publications 1977, s 123. 
68. Second Congress of the Communist International. Minutes of the Proceedings. Vol. 

One. London; New Park Publications, s 188 f. 
69. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 87. 



terna var i majoritet - bland dessa omnämndes det svenska partiet - innehöll 

fortfarande reformistiska element, som bara väntade på att få sabotera Inter

nationalens arbete. Därav inträdesvillkoren.70 Det skulle inte räcka med, som 

Zinovjev uttryckte det på kongressen, en begäran om inträde på ett vykort.71 

Tydliga krav och målsättningar var tvungna att ställas och uppfyllas. I ett antal 

teser beskrivs nödvändigheten av att bryta med reformister och centrister. I den 

7:e tesen heter det 

Partier som önskar ansluta sej till Kommunistiska Internationalen måste 

erkänna nödvändigheten av att totalt och definitivt bryta med reformismen 

och centrismens politik, och propagera för denna brytning bland partiets 

massa. Genomför man inte detta är en konsekvent kommunistisk politik 

inte möjlig. Kommunistiska Internationalen fordrar ovillkorligt, och utan 

några som helst hänsyn, att denna brytning genomförs omgående. 72 

Att den Kommunistiska Internationalen nu skulle avgränsa sig och tydligt 

distansera sig från Andra Internationalen, och t.o.m. från Kominterns första 

kongress, var något som tydligt också framkom i Zinovjevs presentation av 

teserna. Där Komintern bara var ett propagandasällskap då det grundades och 

så förblev under första verksamhetsåret, menade Zinovjev, var i och för sig inte 

var illa, men: 

Now we want to become something greater and something different. Now 

we do not want to be a propaganda society, now we want to become a 

fighting organization of the international proletariat. We want to organize 

ourselves as a fighting organization that not only propagates communism 

but also want to turn it into deeds, and create an international organization 

for the purpose.73 

Som motmodell mot Komintern uppställde Zinovjev både den Andra 

Internationalen och, som han uttryckte det, läxan från den Ungerska 

Sovjetrepubliken, där kommunisterna samarbetade och bjöd in 

socialdemokrater. Detta beseglade åtminstone till hälften republikens öde.74 

Den international som nu skulle byggas skulle hålla alla gamla reformister 

utanför och fullständigt bryta med alla dess organisationer. Över en natt 

skulle det skapas, som Fernando Claudin beskrivit det, en ny, kemiskt ren 
70. "Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen" i Röda Häften 6/7. 

Partisan 1970, s 63. 
71. Second Congress of the Communist International. Vol. One, s 191. 
72. "Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen" i Röda Häften 6/y. 

Partisan 1970, s 65 f. 
73. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 187. 
74. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 188 ff. 



international.75 

Bakom denna tydliga distansering från vad som uppfattades som 

reformism och centrism förstärkte än starkare den bipolarisering, som redan 

med Kominterns grundande växt fram. Det blev än svårare för de nationella 

partierna att finna alternativ mellan antingen Andra eller Tredje Internationalen. 

Det visade sig t.ex. för USPD \Unab h hängigen Sozialdemkratischen Partei 

Deutschlands], ett vänstersocialistiskt massparti på nästan en miljon medlemmar, 

som dramatiskt kom att reduceras. Dieter Engelmann, som studerat USPD och 

frågan om de 21 teserna konstaterar: "Der dualismus von sozialdemokratischer 

und kommunistischer Arbeiterbewegung hatte sich soweit ausgeprägt, daß 

es unmöglich wurde, sozialdemokratische und kommunistische Politik und 

Ideologie in einer Partei zu vertreten. Die Diskussionen um den Anschluß 

an die KI und die Anerkennung ihrer Aufnahmebedingungen hatten diese 
Entscheidung nicht verursacht, aber beträchlich beschleunigt."76 Han är inte 

heller ensam om att hävda, att Kominterns 21 teser bidrog till att ytterligare 

fördjupa eller förstärka klyftan inom den internationella arbetarrörelsen.77 

Den modell man valde för organisationen och för de nationella partierna, 

och som tydligt slogs fast i de 21 teserna och i andra resolutioner, var den 

bolsjevikiska. Det var inte naturgivet att det var just denna modell som skulle 

väljas och valet var inte heller okontroversiellt, vilket debatten på kongressen 

visar. Det var framför allt deltagarna för det franska SFIO och just från USPD, 

vars delegation bestod av två förespråkare och två motståndare mot anslutning 

till Komintern, som alla vände sig emot att utesluta socialistiska ledare.78 

Att det till slut ändå blev just den bolsjevikiska modellen som valdes har 

ett antal orsaker. Avgörande var bolsjevikernas position i Komintern. Det 

fanns en tendens hos de bolsjevikiska ledarna att, framför allt inför kongressen 

1920, generalisera utifrån de egna erfarenheterna och utifrån dessa hävda deras 

universella karaktär, som ovan konstaterats. Detta är också något som var synligt 

på själva kongressen. Bland de tydligaste exemplen på detta var Kabaktchiev, 

som under diskussionen om Kominterns stadgar menade att "The Communist 

Party of Russia can serve as an example and a pattern for imitation, not only for 

75. Claudin, Fernando, Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern till 
Kominform. Del 1, Krisen i den kommunistiska internationalen. Bokförlaget Röda 
Rummet/Förlaget Barrikaden 1980, s 165. 

76. Engelmann, Dieter, "Kommunistische Internationale und Unabhängige 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)" i Aufstieg und Zerfall der Komintern. 
Studien zur Geschichte ihrer Transformation (1919-1943), Bergmann, T. & Kessler, M. 
(Hg.), Podium Progressiv 1992, s 35. 

77. Se McDermott &c Agnew 1996 s 17, Claudin, s 164 ff. 
78. Se McDermott & Agnew 1996, s 18. 



the clarity of the aims of its policies and its strictly Marxist activity, but also for 

its iron discipline and its strict organization."79 Kominterns stadgar kom också 

att påminna om det ryska partiets stadgar.80 Det fanns inte, som Zinovjev 

uttryckte det, någon skillnad mellan väst och öst, bara mellan kommunism och 

reformism.81 Det Luxemburg genom Eberlein varnat för vid första kongressen 

blev i hög utsträckning besannat. Det blev en international med klart ryska 

förtecken. Men man bör inte läsa in någon typ av konspiratorisk plan från rysk 

sida att utverka medel för dominans över den kommunistiska världsrörelsen. 

Enligt Carr arbetade faktiskt den ryska delegationen för att minska sitt 

inflytande, men då det snart stod klart att en världsrevolution skulle dröja 

ytterligare växte det ryska inflytandet. Med sig in i Kominterns förhandlingar 

hade den ryska delegationen ett stort mått av förtroendekapital. "Det var en 

naturlig följd av den ryska prestigen snarare än ryska avsikter, att Kominterns 

organisation återspeglade de ryska erfarenheterna och utformades efter rysk 
modell", skriver Carr vidare.82 

Men jag tror att man kan komplettera denna förklaring. Bolsjevikerna hade 
på kongressen stöd av representanter från ett antal partier, inte minst i debat

ten om de 2i teserna. Från de västliga partierna var det kanske det viktigaste 

stödet från den framtida italienska kommunistledaren Amadeo Bördiga och 

schweizaren Jules Humbert-Droz, som varnade för att upprepa 2:a Internatio

nalens alla svagheter.83 Bakom teserna och argumentationen för att anta dessa 

låg både implicit och explicit en ambition till ökad effektivitet. Åter finner man 

strävan efter den rationaliserade organisationen som skulle kunna skapa slag

kraft. Komintern skulle vara just en kamporganisation och inte en talmaskin 

eller ett propagandasällskap som kan ha verkat lockande för många, inte minst 

då världsrevolutionen väntade runt hörnet. Komintern och anslutna sektioner 

skulle vara redo för krig, och varför då inte skapa en organisation baserad på 

liknande principer som den moderna armén? 
Denna "järndisciplinerade" organisation skulle vara centraliserad. Alla 

anslutna organisationer skulle vara underställda EKKI, inklusive fackföreningar, 

ungdoms- och kvinnoorganisationer.84 Likaså skulle alla organisationer inom 

de enskilda länderna underställas partiet såväl som pressorganen. Man skulle 

också upprätta fraktioner inom alla arbetarklassens organisationer och arbeta 

79. Second Congress of the Communist International Vol. Two, s 123. 
80. Carr 3, s 220. 
81. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 189 f. 
82. Carr 3, s 222. 
83. Second Congress of the Communist International Vol.. One s 221-224 (Bördiga), 

284-287 (Humbert-Droz). 
84. Se "Den Kommunistiska Internationalens stadgar", Art. 13-16. 



för att omvända dessa till kommunismen. Dessa fraktioner, även om det 

begreppet inte användes, skulle också vara underordnade partiet. Sektionerna 

skulle skapa illegala organisationer och partierna själva skulle vara uppbyggda 

efter den demokratiska centralismens princip.85 Emellertid stadgades det inte 

närmare om innebörden av detta begrepp, utan det nämndes bara i teserna, 

att partierna skulle: "vara i stånd att fullfölja sina uppgifter endast om det är 

organiserat på ett effektivt centralistiskt sätt, om en järnhård disciplin härskar 

och om partiet, utrustat med den mest omfattande makt, auktoritet och 

befogenhet, har partimedlemmarnas förtroende."86 

Det finns emellertid ytterligare ett dokument från den andra 

världskongressen som är tydligare i detta hänseende. En resolution om det 

kommunistiska partiets roll i den proletära revolutionen. Resolutionen är också 

tydlig på så sätt, att det ryska inflytandet synes än mer markant. Den behandlar 

till största delen partiets roll i samhället, men för att uppnå de mål man pekar ut 

kommer man också in på organiseringen av detta parti. Här talas det om att det 

kommunistiska partiet skall bygga på den demokratiska centralismens grund, 

vars huvuddrag är "att ett underordnat organ väljer det närmast överordnade, 

underordnande organ måste ovillkorligen foga sig efter överordnade organs 

beslut, och en stark central partiledning, vars beslut är bindande för alla delar 

i organisationen mellan partikongresserna."87 Under proletariatets diktatur 

måste, med hänvisning till de ryska erfarenheterna, partierna organiseras 

på grundval av "sträng proletär centralism" och militär disciplin. Åter talas 

det om behovet av illegala organisationer och att det i illegalitet kan uppstå 

situationer, då man måste överge valprincipen och istället ge ledningen rätt 

att fatta beslut för alla medlemmars räkning. Vidare poängteras att det i ett 

kommunistiskt parti inte kan finnas någon tanke på en utbredd autonomi för 

lokalorganisationerna. En av huvudprinciperna för allt organisatoriskt arbete i 

partierna måste vidare vara att "[i] varje arbetarråd, i varje fackförening,pä varje 

arbetsplats /.../, även om det kanske bara finns tre personer som sympatiserar 
med kommunismen, omedelbart bilda kommunistiska kärnor [översättarens 

begrepp]"88 Här avses tydligen den typ av celler som senare blev så central i den 
kommunistiska partiorganisationen, även om deras självständighet fortfarande 
tycktes saknas. 

85. "Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen" i Röda häften 6/7, 
Partisan 1970, § § 1, 9,12. 

86. "Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen" § 12, s 67. 
87. "Resolution om det Kommunistiska Partiets roll i den proletära revolutionen" i 

Röda Häften 6/y 1970, s 91. 
88. Resolution om det Kommunistiska Partiets roll i den proletära revolutionen, s 92. 

Min kurs. 



Teserna sökte så hårt och så tydligt som möjligt markera gränsen mellan en 

riktig kommunism och reformism/centrism, vilket bidrog till att framtvinga ett 

kategoriskt ställningstagande hos anslutna sektioner. Denna markering drogs 

vidare med organisatoriska förtecken. Det räckte inte att vara ett parti av rätt 

typ eller att ha ett revolutionärt program, utan de skulle också vara av annan 

och ny typ. De skulle vara ett bolsjevistiskt parti, ett centraliserat parti med 

järndisciplin ty detta var erfarenheten från Ryssland. Detta medförde också att 

partiets form, det kommunistiska partiets organisatoriska utformning och inte 

enbart den politiska verksamheten, gjordes till en central och till och med en 
definierande del av Kominterns kommunism. Partiet gjordes till något centralt; 

"The best thing that we have injected into the Russian worker is the love of 

the Party. For the advanced Russian worker the Party is something sacred, 

the best system, dearer than his life: more beloved than anything else, the 

highest, the lodestar. And in this the working class of the whole world should 

follow that of Russia."89 Denna i det närmaste fixering vid den bolsjevikiska 
organisationsmodellen ledde, som t.ex. Agnew och McDermott konstaterat, 

till att skapa en rad svaga minoritetspartier runt om i Europa, även om detta 

inte var syftet. Snarare hyste man förhoppningen, att om bara de nationella 

partierna bolsjeviserades skulle massorna strömma till.90 Däri ligger också en 

del av svaret på varför Komintern under större delen av 20-talet ytterligare 

betonade partiets organisatoriska uppbyggnad. Strömmade inte massorna till 

berodde detta på, att de nationella partierna inte var tillräckligt bolsjeviserade 

och därför inte heller tillräckligt kommunistiska. 

Partiets uppbyggnad gjordes sålunda till en viktig del i definitionen av kom

munism och Komintern skapade och avgränsade vad som var riktig och äkta 

kommunistisk politik och vad som inte var det, genom att definiera, vad som 

var ett kommunistiskt parti. De 21 teserna handlade, som Zinovjev uttryckte 
det, om "vad vi faktiskt är och vad vi vill vara".91 

89. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 54, 58, 59 [citat]. 
90. McDermott & Agnew 1996, s 18, 20. 
91. Second Congress of the Communist International Vol. One, s 185 [the question that is 

to decide what we, the Communist International, actually are and what we want to be"]. 



Sammanfattning 

Då bolsjevikerna grep makten i Ryssland startade de samtidigt en process 

de snabbt förlorade kontrollen över. Detta berodde på en rad olika orsaker: 

inbördeskriget, isoleringen, utsattheten och frånvaron av en europeisk resning. 

Ur de val de historiska aktörerna då gjorde växte den bolsjevikiska diktaturen 

fram. I dessa val ligger en uppenbar paradox. Både de faktiska åtgärderna, som 

aktörerna tog och den legitimering man sökte för dessa val, präglades av samma 

logik som bar upp tänkandet bakom Lenins partisyn: den instrumentella 

och formella logik som kännetecknade den moderna armén, den moderna 

byråkratin och den moderna industrikapitalismen. Om än i diktatorisk form 

blev det sovjetiska samhället just det, som det utgav sig ha bekämpat. 

Med den nya legitimitetsgrunden kom det kommunistiska partiet och partiets 

form att bli än mer centralt för Komintern. Kominterns 21 anslutningsvillkor 

vilade i stor utsträckning på den partimodell som Lenin förespråkat (kapitel 

3). Hela Komintern, med de anslutna sektionerna, skulle göras till ett effektivt 

revolutionärt instrument. Detta i huvudsak inriktat på att ta makten och efterhand 

försvara sovjetmakten. De syftade till att organisatoriskt stärka partierna, att 

frambringa en organisatorisk hårdhet i de anslutna partierna. Ledningarna 

skulle förenhetligas, makten centraliseras och organisationen disciplineras. Men 
de innehöll ytterligare ett inslag. De kommunistiska partiernas organisatoriska 

uppbyggnad gjordes till ett definierande drag. Hur organisationen såg ut gjordes 

till en betydelsefull del av, vad ett kommunistiskt parti skulle vara. Det skulle vara 

mer centraliserat, mer disciplinerat och mer enhetligt än de socialdemokratiska 
partier ur vilka de nationella sektionerna oftast kom. Partiets form gjordes 
sålunda till en betydelsefull identitetspolitisk fråga. 



KAPITEL 7 
Hellre klart och få: SSV:s organisato
riska omvandling 1919-1921 (II) 

Inledning 

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti stod under sommaren 1919, efter 

omröstningen i partiet om den villkorslösa anslutningen till Komintern, som 

utföll med 2 277 rösters majoritet, rustat med en ny politik och taktik.1 Det 

var ett, gentemot omvärlden, "tydligare" parti som klev ur kongressen 1919, 

där de identitetspolitiska linjerna också drogs inom det egna partiet. Den nya 

ledningen, som bestod av i resultatordning, Höglund, Kilbom, Grimlund, 

Carleson och Gabrielsson, drev under hösten fram en ny planmässighet i 

agitationen och i det organisatoriska arbetet.2 Det var med viss tillförsikt 

som partiet gick det nya verksamhetsåret tillmötes. Detta år innehöll ett 

viktigt val till Andra kammaren. Valet blev betydelsefullt för partiets fortsatta 

utveckling och tycktes bekräfta de problem som partiet redan tidigare ställts 

inför. Men samtidigt, menar jag, öppnades vad som tycktes vara lösningen 

1. Enligt verksamhetsberättelsen 1919 deltog 205 arbetarkommuner, 4 318 röster för 
kongressmajoritetens beslut om villkorslös anslutning, 2 041 för anslutning med vissa 

villkor och 255 röster för Lindhagens uttalande (Berättelse över Soc.-Dem. Vänster
partiets verksamhet 1919, Tr.-A.B. Fram, Sthlm 1920 [SSV verksamhetsberättelse 1919], 
s 29) I rapporten till Arbetsutskottet talades det emellertid om 4 318 mot 2 043, 16 
kasserad och 21 blanka (Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm (ARAB), Sveri
ges Socialdemokratiska Vänsterparti (1917-1921XSSV) Representantskapets och Arbets
utskottets protokoll med bilagor 1917-1921 (SSV RS resp. AU) SSV AU 5/9 1919, Bilaga). 



på partiets problem, då Komintern vid sin andra kongress genom de 21 
anslutningsvillkoren stipulerade vad ett kommunistiskt parti skulle vara. 

Kapitlet avser att diskutera de nationellt betingade drivkrafterna för anta
gandet av teserna. Just valet 1920 fick en katalysatorisk effekt på partiets organ
isatoriska utveckling. Men antagandet av teserna innebar inte endast brott mot 
den tidigare kristaliseringsprocessen utan innehöll också inslag av kontinuitet. 
Genom den organisatoriska utveckling partiet påbörjade (som diskuterades i 
kapitel 5) förminskades steget till den bolsjevikiska partimodellen. Drivkraften 
bakom antagandet tycks inte endast ha handlat om ideologisk övertygelse utan 
också om en organisationsrationell lösning på de upplevda politiska problem 
partiet befann sig i. 

De ekonomiska, sociala och politiska omständigheterna som det svenska 
partiet verkade 1920 var jämfört med 1917 förändrade. Inledningen av första 
världskriget innebar en fortsättning av den högkonjunktur, som den svenska 
industrin redan innan kriget varit inne i. Kriget förstärkte denna utveckling 
med hastigt stegrande priser och stark efterfrågan. Men denna ekonomiska 
uppgång åtföljdes av en djup ekonomisk kris. Under 1920-21 sjönk industri
produktionen och arbetslösheten steg med ca 25 %.3 Under kriget hade staten 
gripit in i produktion och distribution i högre utsträckning än tidigare, både 
i de krigförande länderna och i det neutrala Sverige. Detta för att motverka 
effekterna av den starkt ökade efterfrågan, bristen på varor och de hastigt sti
gande priserna. I synnerhet var det bristen på livsmedel som var besvärande och 
kännbar och som förvärrades av avspärrningar, ubåtskriget och missväxt.4 

I Sverige, som liksom i stora delar av Europa som drabbades av likartade 
försörjningssvårigheter, ledde det allt mer utsatta läget till en ökad radikaliser
ings- och kampvåg, vilken kulminerade under åren 1917-1920. Missnöjet med 
borgfreden, kriget och bristen på livsmedel växte sig allt starkare. Inte sällan 
låg upprinnelsen till de allt mer radikala strömningarna underifrån, då cen

2. Ernst Åström valdes av kongressen, men avböjde till förmån för Ernst Hage. Man 
beslöt dock att Gabrielsson skulle vara suppleant för minoriteten. Hage medverkade vid 
det konstituerande AU mötet den 17 juni, men efter detta är det Gabrielsson som deltar. 
(Protokoll fört vid Sverges Socialdemokratiska Vänsterpartis tredje kongress i Stockholm 
12-16 juni 1919, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1919 [SSV kongressprotokoll 
1919], s 145, SSV AU 17/6 1919]). 

3. Se t.ex. Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Tiden Athena, Stockholm 
1996, s 367 ff., Larsson, Mats, En svensk ekonomisk historia 1850-1985, (na uppl.) SNS 
förlag, Stockholm 1993, s 67-72. 

4. Poulsen, Henning, Från krig till krig, Bra Böckers världshistoria, del 13, Bra Böcker, 
Höganäs 1982, s 37 ff., Norborg, Lars-Arne, Sveriges historia under 1800- och 190o-talen. 
Svensk samhällsutveckling 1809-1998, (41e uppl.) Almqvist & Wiksell/Liber, Stockholm 
1999, s 181 ff. 



trala fackföreningar var bundna av avtal och de socialdemokratiska partierna 
av borgfreden. Syndikalisterna i Sverige växte snabbt. I England organiserades 
Shop-steward-rörelsen, allt mer omfattande politiska och fackliga krav fram
fördes och de sociala, politiska och fackliga motsättningarna hårdnade.5 

Men radikaliseringsvågen ebbade snart ut, både i Sverige och i Europa. Med 
freden 1919 löste sig försörjningssvårigheterna och i Sverige föll under hösten 
1918 högerns motstånd mot en politisk demokratisering. På lokal nivå, menar 
Kjell Ostberg, skapade händelserna 1917 möjligheter för en socialdemokratisk 
politisk integrering och innebar ett genombrott för den parlamentariska de
mokratin på lokal nivå.6 Från 1918, menar historikern Klas Åmark, stagnerade 
de fackliga rörelsernas resurstillväxt medan de radikala kraven fortsatte att 
resas. Därför öppnade sig en klyfta mellan kravens innehåll och tillgången till 
maktresurser att backa upp kraven. Med den ekonomiska krisen 1920 tog den 
mer offensiva perioden slut.7 Runt om i Europa, med det ryska undantaget, var 
det inte denna radikala offensiv som segrade utan de liberala-demokratiska och 
reformistiska grupperingarna - åtminstone för en tid framöver och innan det 
fascistiska och auktoritära hotet i många länder blev övermäktigt.8 

Det var under dessa förändrade omständigheter som vänstersocialisterna 
gick in i den sista valrörelsen innan den allmänna och lika rösträttens in
förande. 

En betydande tillbakagång. 
Om valen 1920 och dess konsekvenser 

Efter de politiska bakslagen under partiets första verksamhetsår utvecklade 
partiföreträdarna en rad strategier för att stärka partiet. Konsekvenserna 
av dessa har jag kallat partiets kristallisering. Dessa förändringar, som dis

5. Se Åmark, Klas, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och konflikter i 
byggbranschen 1914—1920, Arkiv förlag 1989, s 322, Åmark, Klas, Facklig makt och fackligt 
medlemskap. De svenska fackförbundens medlemsutveckling 1890-1940, Arkiv förlag 1986, 
s 98-114, Poulsen 1982, s 40 f. 

6. Östberg, Kjell, Kommunerna och den svenska modellen. Socialdemokratin och 
kommunalpolitiken fram till andra världskriget, Brutus Ostlings Bokförlag Symposion, 
Stockholm/Stehag 1996, s 61. 

7. Åmark 1989, s 322 f. 
8. Hobsbawm, Eric, Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet: 1914—1991, (21a 

uppl.) Prisma, Stockholm 1999, s 23 f., 87 ff., Åmark 1986, s 99. 



kuterades i kapitel 5, innebar också att partiet steg för steg fjärmade sig från 
den ursprungliga partimodellen. På kongressen 1919 formaliserades en rad av 
dessa omvandlingar. 1920 var det dags för SSV:s andra valrörelse till andra kam
maren. Denna gång var förutsättningarna något annorlunda än vid valet 1917. 
Partiet hade nu, som Zeth Höglund ju uttryckte det, en fast grund att stå på. 
Partiet var utrustat med en ny politik och taktik och var, enligt företrädarna på 
kongressen, tydligt avgränsat från i huvudsak socialdemokratin. Partiet hade 
anslutit sig till Komintern och antagit ett taktiskt uttalande, som dock ut
tryckte en viss ambivalens i synen på det parlamentariska arbetet. Å ena sidan 
slog partiet fast, att det var de utomparlamentariska aktionerna som var vägen 
till kapitalismens störtande och varnade för borgerligt-demokratiska illusioner, 
då den borgerliga demokratin visade sig oduglig och otillräcklig och att det 
parlamentariska arbetet helt skulle underordnas massaktioner som kampmedel 
i den revolutionära epoken. Samtidigt, å den andra sidan, talades det om att 
landet ännu inte befann sig i den revolutionära situation som själv skapade den 
proletära demokratins nya organ och att partiet skulle deltaga i val och parla
mentarisk verksamhet, dels för att använda dessa som propagandatribunaler, 
dels också för att bevaka arbetarnas intressen.9 

De nya linjerna var inte fullständigt tydliga, eller kanske för tydliga, och 
speglar svårigheten för ett manifest revolutionärt parti att verka i en ickerevo
lutionär tid. Partiet tvingas till en ständig avvägning mellan, som den tyske 
historikern Klaus-Michael Mallmann uttrycker det, profilförlustens Skylla och 
isoleringens Charybdis, ett dilemma som snart blev än tydligare.10 

I Skåne hade vänstersocialisterna på våren 1920 tagit beslut om att inte alls 
ställa upp i andrakammarvalet. De hyste ingen tilltro till den parlamentariska 
vägens framkomlighet, rapporterades det. De fann det meningslöst att slösa 
bort pengar, då det ändå inte fanns någon utsikt att få någon vald. Detta fick 
partiledningen att reagera. Fredrik Ström påtalade, att detta bröt mot kongres
sens beslut och att partiet skulle ställa upp i valet samt utnyttja tillfället till att 
bedriva agitation. Spak varnade för liknande uppfattningar. Mötet beslöt att 
ålägga samtliga distrikt att deltaga i riksdagsvalen11 

9. SSV kongressprotokoll 1919, s 68, Berättelse över Soc.-Dem. Vänsterpartiets 
verksamhet ipip, TV.-A.B. Fram, Sthlm 1920 (SSV verksamhetsberättelse 1919), 
s 21 f., Valmanifest i Berättelse över Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1920, 
Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1921 [faksimil] i Sverges Kommunistiska Parti:s 
bildande 1921, Aurora Dokument 1, Stockholm 1975, s B 6. 

10. Mallmann, Klaus-Michael, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozial-
geschichte einer revolutionären Bewegung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 

1996, s 51. 
11. SSV RS 18-20/4 1920. 



Denna något ambivalenta syn på den parlamentariska verksamheten för
hindrade dock inte partiet att satsa stora resurser på valrörelsen. Ett valmanifest 
sammanställdes och trycktes enligt egna uppgifter i 300 000 exemplar. Till 
detta kom annan vallitteratur (broschyrer och affischer) som tillsammans 
tryckets i 785 000 exemplar. En mer omfattande valagitation än tidigare bed
revs. Partiledningen manade distrikt och kommuner att organisera valarbetet 
och under valrörelsen utsändes ett 60-tal cirkulär från ledningen till de lokala 
organisationerna. En särskild tidning för lantarbetarna utkom, en bil och fyra 
motorcyklar inköptes till hjälp i den resande agitationen. Den centrala partiled
ningen beslöt understödja distriktens strävan att skaffa ombudsmän. Planer på 
att köpa en "röd motorbåt" för agitation i skärgården diskuterades (och bord
lades) och istället lånade man en båt från Sovjetkonsulatet. Partiet köpte t.o.m. 
ett flygplan i Tyskland för valrörelsen, vilket dock aldrig kom till Sverige.12 

Det var ett parti som såg framtiden an med tillförsikt. Fredrik Ströms rap
port till representantskapsmöte i april 1920, som var upptakten till valrörelsen, 
utstrålade en försiktig optimism. Han erkände att det funnits problem i par
tiets organisatoriska utveckling. Agitationen hade störts av spanska sjukan, 
partitidningarna slukade ekonomiska resurser och vissa distrikt präglades av 
stagnation. Men samtidigt utvecklades partiet, sakta men säkert, fortsatte 
Ström. På sista tiden hade en märkbar livaktighet präglat partiets verksamhet 
över hela landet. Partiet hade gjort betydande framsteg i erövrandet av de fack
liga organisationerna och "bolsjevikhetsen" hade i stort sett upphört. 

Som detsamma kvarstår, att partiet trots den fruktansvärda hets från våra 
motståndare icke blott behållit sin ställning utan även gått framåt.13 

12. SSV AU 10/6 1920, 29/6 1920, AU 2/7 1920, RS 18-20/4 1920, SSV verksamhet 
1920, s B 5-E 12. I revisionsberättelsen för 1920 kan på inkomstsidan två poster tydligt 
identifieras med själva valet, valfonden samt vallitteratur. Tillsammans utgör dessa 
poster inkomster på 23 500:50 kr. På utgiftssidan är det svårare att identifiera poster, 
utöver kostnaden förvallitteraturen (16 173:71 kr), men eftersom verksamhetsberättelsen 
inte nämner någon omfattande agitation, utöver just valarbetet, kan större delen av 
de 22 438:75 kr. räknas till just det senare. Dessutom finns en post för motoragitation, 
vilket troligen härrör från både bil- och motorcykelagitationen (2 123:05 kr). I så 
fall var valet en förlust på c:a 17 000 kr. (SSV revisionsberättelse 1920, s B 93—B 95) 
Angående det röda flygplanet anger verksamhetsberättelsen att utländska myndigheter 
lade sådana hinder ivägen, att försöken att inskaffa detta uppgavs (B 12). Valet - eller 
snarare kostnaden för valrörelsen - var ytterligare en händelse, som bidrog till partiets 
ekonomiska problem och som öppnade vägen för medel från Moskva (Se Björlin, Lars. 
"Russisk guld i svensk kommunisme" i Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske 
kommunistpartier 1917—1990, Thing, M. (red.), Forum, 2001, s 126. 

13. SSV RS 18-20/4 1920. 



Framtiden såg relativt ljus ut för partiföreträdarna. Detta underströks i debatten. 
Alla som deltog i debatten hävdade att Ström varit för försiktig, inte minst vad 
gällde vissa distrikt. I själva verket var partiet än starkare än Ström uttryckt.14 

Vissa bekymmer skymtade dock inför valrörelsen. Det första var hur 
valrörelsen skulle finansieras; partisekreteraren presenterade AU:s förslag till 
lösning. Dels startades en dagsinkomstteckning och samtliga partimedlemmar 
uppmanades att teckna sig för en dagsinkomst. Dels presenterade Ström ett 
förslag till fördelning av insamlade medel, som partiet skulle förelägga ung
domsförbundet, som förväntades deltaga i insamlingen. Förslaget var att de 
insamlade medlen skulle fördelas i fyra lika stora delar. En skulle tillfalla kom
munen, en annan valkretsen, en tredje partidistriktet och slutligen den fjärde, 
som skulle delas mellan partiet och ungdomsförbundet.15 Partiet och förbun
det kunde så småningom enas om fördelningen med den skillnad, att partiet 
i mån av tillgångar skulle garantera förbundet ytterligare en åttondel. Totalt 
skulle sålunda förbundet tilldelas en fjärdedel av de totalt insamlade medlen av 
slutsumman - i mån av tillgångar. Som motprestation skulle förbundet ägna 
alla sina krafter åt valarbetet under sommaren.16 Partiet siktade sålunda på att 
använda en betydelsefull del av det "yttre partiet" och använda dess organisato
riska resurser, även om partiet i detta fall utlovade ekonomisk kompensation. 

Det rena och det reella 

Det andra problemet partiet brottades med inför och i valrörelsen var 
valmanifestet och här återkom problematiken mellan identitet och isolering. 
Själva manifestet var en följetong på partiledningens sammanträden under 
våren 1920. Diskussionen om detta manifest, liksom en rad andra diskussioner 
i partiledningen, avspeglade ett nytt dilemma för partiet mellan vad som kan 
kallas det rena och det reella. I grund och botten handlade denna debatt om 
partiets nya politiska legitimitetsgrund som slog igenom med kongressen 1919. 
I Randall Collins studie av Max Webers diskussion om politik och legitimitet 
konstateras, att ett vanligt fenomen inom politiska partier är spänningen 
mellan puritaner och kompromissökare. Alla systematiska ideologier, hävdar 
Collins, är öppna för attacker från puritaner i det ögonblick de kompromissar 
med politikens organisatoriska realiteter. Men det är sällan dessa puritanska 

14. SSV RS 18-20/4 1920, se Bohlin och Lorén. 
15. SSV RS 18-20/4 1920. 
16. SSV AU 4/5 1920 (5). 



invändningar blir ortodoxi, då de endast undantagsvis har tillräckligt med 
resurser.17 En näraliggande diskussion har länge förts inom religionssociologin 
utifrån begreppen och dikotomin kyrka-sekt, där sektens uppkomst förklarats 
som en protest mot kyrkans kompromiss med stat och samhälle.18 I just detta 
fall handlade diskussionen om vad som skulle väga tyngst, den ideologiska 
klarheten eller de organisatoriska realiteterna. 

Den första diskussionen i partiledningen angående valmanifestet fördes 
under representantskapets möte i april 1920. Karl Kilbom drev linjen att par
tiet i valrörelsen skulle föra en profilerad kampanj, där det tydligt slogs fast 
att partiet vilade på kommunistisk grund och att det strävade efter rådssystem 
och proletariatets diktatur. Men diskussionsfrågan rörde hur pass principiellt 
valmanifestet skulle hållas. Ström hävdade att manifestet definitivt skulle in
nehålla partiets principiella ställning, då motståndet mot partiet därmed snab
bast kunde brytas. Han var dock reserverad mot att i manifestet ställa krav på 
arbetarnas beväpning. Detta skulle vara rent vansinnigt, menade han. Kilbom 
förespråkade likaså att partiets principiella hållning skulle framgå tydligt, "utan 
opportunism", även om beväpningskravet inte skulle ingå i själva manifestet. 
Zeth Höglund var dock mer reserverad. Han påtalade det vanskliga i, att i ett 
och samma manifest hävda den principiella hållningen och det dagspolitiska 
programmet och motsatte sig bestämt att något beväpningskrav infördes. "Så 
länge vi måste fortsätta med deltagande i val tjänar det ingenting till att köra 
huvudet i väggen", avslutade Höglund. Efter ytterligare inlägg, inte minst 
Nyströms påtalande att alla blev mer eller mindre opportunister i val och att 
det därför var än viktigare att i manifestet uttrycka vad man verkligen ville, 
förtydligade Höglund sin position något. Han ville inte vara med om någon 
avtrubbning av de bärande principerna, men underströk att "klokheten är ett 
fruktansvärdare vapen än ursinnig uppsyn. Man bör därför icke kluta ut sina 
principer endast för att göra dem avskräckande."19 

Detta valmanifest blev en följetong under en rad möten under sommaren 
1920.20 Trots en rad reservationer från Kilbom som önskade en mer explicit 
skrivning i manifestet om arbetarnas rätt att beväpna sig och från densamme 

17. Collins, Randall, Weberian Sociological Theory, Cambridge University Press, New 
York, Melbourne 1986, s 246, jfr Bourdieu, Pierre, "Political Representation. Elements 
for a Theory of the Political Field" i Bourdieu, Pierre, Language and the Symbolic Power, 
Polity Press, Cambridge 1991, s 188 ff. 

18. Se t.ex. Dahlgren, Curt, Maranata. En sociologisk studie av en sektrörelses 
uppkomst och utveckling, Studies in Religious Experience and Behaviour, nr 2, Plus Ultra 
Bokförlag 1982, s 34. 

19. SSV RS 18-20/4 1920 (s 27). 

20. Se SSV AU 29/6 1920, 2/7 1920, 7/7 1920, 8/7 1920,15/7 1920. 



och Grimlund mot att manifestet innehöll en skrivning om att proletariatets 
diktatur endast skulle upprättas då det organiserade proletariatets majoritet 
slöt upp, samt från Gabrielsson, som reserverade sig mot parollen "för prole
tariatets diktatur", antogs ett valmanifest i juli 1920.21 Manifestet präglades av 
vissa konkreta krav såsom folkomröstning i förbudsfrågan, större statsanslag 
mot bostadsbristen, Sveriges utträde ur Nationernas förbund. Men manifestet 
bekräftade också partiets nya politiska identitet genom beskrivningen av klass
kampens internationella tillspetsning och av förespråkandet av proletariatets 
diktatur, om än utan kupper.22 

Men det var inte endast valmanifestet som speglade en växande konflikt 
inom partiet mellan de två principerna, ideologisk tydlighet respektive de 
politiska realiteterna. Partiets program i jordfrågan kom att diskuteras under 
representantskapsmötet i april. I huvudsak väckte Otto Dahlkvist invändnin
gar mot att böndernas privata äganderätt ifrågasattes. Detta skulle avskräcka 
småbönderna och till och med göra dem fientliga mot partiet, menade han. 
Carleson, och andra, hävdade att jordbruket skulle omfattas av samma sociali
sering som industrin.23 Dalkvist hävdade både en principiell invändning, den 
att han inte ville förespråka storbruk då detta underminerade småbrukarnas 
ställning och en mer praktisk, att dessa skulle vända partiet ryggen (och då 
partiet i så stor utsträckning de facto var förankrat i landsbygden och bland 
småbrukarna låg det måhända en del i denna fara). Men de flesta i diskussionen 
menade att principen skulle väga tyngst. "Samhällsrikedomarna", menade t.ex. 
Taberman, "skola enligt socialisterna vara allas egendom och som socialist kan 
man icke göra undantag för jorden."24 Dilemmat skymtade sålunda endast 
fram under våren 1920 genom i huvudsak Dalkvist och i viss utsträckning Hö
glunds mer försiktiga hållning. Men under hösten samma år, i samband med 
valet och de 21 teserna, framträdde det tydligt. 

Teserna och andrakammarvalet 1920 

Som påtalats fanns det inom den vänstersocialistiska ledningen optimism 
och tillförsikt inför valen 1920. Partiet lade ner stora resurser i valrörelsen 

21. SSV AU 15/7 1920. 
22. Valmanifest i Berättelse över Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1920, 

Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1921 [faksimil] i Sveriges Kommunistiska Partus 
bildande 1921, Aurora Dokument 1, Stockholm 1975. 

23. SSV RS 18-20/41920. 
24. SSV RS 18—20/4 1920. 



och tycktes nå resultat. En rapport från valarbetet varnade visserligen för att 
spänna förväntningarna för högt, men meddelade samtidigt att partiet överallt 
präglades av livaktighet och att det inte fanns någon anledning till misströstan.25 

Fredrik Ströms rapport till arbetsutskottet under sommaren 1920 påtalade att 
valarbetet bedrevs ojämnt; dåligt i en del distrikt, bra i andra. Men han tillade: 
"Ställningen syntes dock med vissa undantag förebåda en betydande framgång 
för partiet, om icke i mandat så dock i röster."26 

I likhet med valen 1917 fanns det sålunda förhoppningar om framgång 
inom partiets ledning då det gällde valens utgång och de sammanställda rap
porterna från distrikten tycktes i viss utsträckning bekräfta denna optimism, 
trots rapporter om dålig ekonomi.27 

Men, åter som 1917, blev därför besvikelsen av valutfallet än större. Partiet 
nådde 42 056 röster 1920 (6,4 %), vilket kan jämföras partiets 59 243 röster i 
andrakammarvalet 1917 (8 %). Detta innebar också att partiet förlorade 4 riks
dagsmandat (från 11 till 7).28 

Då representantskapet återsamlades efter valen 1920 inleddes mötet med en 
diskussion över det gångna årets verksamhet och själva diskussionen kom i hu
vudsak att handla just om valrörelsen och valutgången. Fredrik Ström berörde 
inte själva valet i sin inledning utan tog mer fasta på, att det förberedande 
valarbetet var klart relativt tidigt men att valinsamlingarna och bilagitationen 
inte gett så mycket.29 Men besvikelsen över valutgången kunde inte döljas i 
den skriftliga redogörelse som refererades. Valagitationen hade varit mer omfat
tande än någonsin tidigare, konstaterades i rapporten. Ändå var resultatet en 
betydande tillbakagång, beroende på ett antal ogynnsamma omständigheter. 
Skulden lades av den centrala partiledningen i huvudsak på de lokala partior
ganisationerna och i viss utsträckning på valmanskåren. Visserligen hade valar
betet skötts utmärkt i flera distrikt, men på många platser var valledningen inte 
situationen mäktig: 

De starka irritationsmoment, som stört valrörelsen, borde av handlingsk
raftiga valledningar ha kunnat i stor utsträckning bemästras. Den allmänna 
slöheten och likgiltigheten har icke blott drabbat menige man utan, vad 
värre är, även angripit styrelserna. På annat sätt kan icke förklaras den rent 
otroliga senfärdighet som karaktäriserade valarbetet30 

25. Bilaga 2 till SSV AU 14/7 1920. 
26. SSV AU 14/7 1920 (5). 
27. Se Bilaga 2 Redogörelse för valarbetet hittills, agitationsveckan m.m. SSV AU 14/7 

1920 (A2:4). 
28. SOS, Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1918—1920, s 156-157. 
29. SSV RS 17-21/10 1920, s 2. 



Citatet pekar tydligt på en besvikelse över valmännen men framför allt 

besvikelsen över de lokala partiorganisationernas uppträdande. Det förekom 

också en utpräglad irritation över dessa organisationers hantering av valutfallet. 

Partiledningen sammanställde nämligen en enkät till distrikts-, valkrets- och 

kommunstyrelser i vilken man frågade efter, vad valnederlaget berodde på. Åter 

fanns vissa givna ramar inom vilket valnederlaget skulle tolkas, vilket tydligt 

framträdde i enkäten, kanske mest genom vad den inte frågade efter, nämligen 

om partiets nya politiska kurs och profil påverkat valutgången. Istället frågades 

om valskolk förekommit och i så fall varför, om liknöjdhet förekommit bland 

partiets egna medlemmar, om spritdemoraliseringen spelat någon roll, om 

socialdemokratins och syndikalisternas propaganda påverkat och om det var 

lämpligt för partiet att övergå till fasta organisatörer och organisationsarbete 

istället agitationsarbete samt slutligen utsikten för framgång vid valen 19 21. 

Svaren, och partiledningens reaktion på dessa, är intressanta. Ett flertal av 

svaren påtalade slöhet i valmanskåren och skolkning. Ett antal lokalavdelningar 

förklarade denna slöhet och ointresse bland valmännen med partiets politiska 
linje, i huvudsak dess antiparlamentarism och distansering mot socialde

mokratin, bland annat manifesterad i separata vallistor och "skäll". I vissa fall 

poängterades att partiets antiparlamentariska agitation fungerat allt för väl, att 

valmännen helt enkelt inte längre trodde på det borgerliga parlamentet. I andra 

fall rörde det sig om misstro mot partiets linje, bolsjevismen och "att ni hyllat 

den ryska våldsteorin och att ni hyllar väpnat våld i och för kommunismen."31 

En annan vanlig synpunkt som rapporterades från de lokala organisationerna 

var just förhållandet gentemot socialdemokratin. En hel del organisationen 

poängterade att valmännen var trötta på tvisten mellan de två arbetarparti

erna.32 Det var, uttryckte organisationen i Hedesbyn, en tvist mellan påvar, 

som inte tjänade någon: 

De ledande i Stockholmböra söka samarbete med högersocialisterna om 

att inskränka 'käbblet' tillm minsta möjliga så bleve detta vänsterpartiets 

framgång; /.../ ;gemensam front för bägge partierna och vår press upphöra 
att som huvudsakligt arbete bekämpa högersocialisterna; partiet måste 

ställa sig på Månsson-Lindhagens ståndpunkt annars dödsmärkt, men vem 

vågar säga påvarna sanningen? Påvarna känna icke sig själva33 

30. Redogörelse för valarbetet, s 3. Bilaga till SSV RS 17-21/10 1920. 
31 Citerat i Redogörelse för valarbetet, s 6. Bilaga till SSV RS 17—21/10 1920, se annars 

t.ex. Sörmland, Tierp, Tidaholm. 
32 Se t.ex. svar från Krokom, Vaggeryd, Forshaga i Redogörelse för valarbetet. Bilaga 

till SSV RS 17-21/10 1920. 
33 Redogörelse för valarbetet, s 5. Bilaga till SSV RS 17-21/10 1920. 



Detta var kanske det mest explicita inlägget men flera pekade på, hur taktiken 

och förhållandet gentemot socialdemokratin ledde till att valmännen skolkade. 

En annan intressant punkt, som berörde partiets nya politiska linje gäller att 

den agitation partiet förde fram tenderade att alienera en betydelsefull grupp 

inom partiet, nämligen bönderna. Ett distrikt i Dalarna ansåg att partiet borde 

lägga om sin agitation helt och rikta den just mot småbönderna. Det var ingen 

idé att skicka "en kulturgrabb som talar slang om revolutionär socialism", det 

förstörde endast partiets möjligheter. Andra talade om socialiseringsskräck 

bland bönderna som ledde till, att vänstersocialister som tidigare röstat med 

partiet nu valde liberalerna. Och Norrbotten kunde rapportera om krav på att 

böndernas frihet och egendom inte fick rubbas.34 Slutligen pekade de lokala 

organisationerna på att partiets inställning till nykterhetsfrågan - partiets 

absolutistiska inställning - alienerade en hel del arbetare.35 

Sammantaget var de lokala organisationerna kritiska. Det framgick tydligt 

i svaren att valet 1920 var en krock för partiet mellan just den ideologiska ty

dligheten och den politiska realiteten, som inte riktigt såg ut som ledningen 

hade hoppats eller trott. Den för partiledningen så betydelsefulla distinktionen 

gentemot socialdemokratin upplevdes av ett flertal lokalorganisationer och 

valmän som beklaglig. Tidigare betydelsefulla grupper såsom de mindre jord
brukarna valde andra politiska alternativ och partiets antiparlamentariska linje 

tycktes också antingen ha ogillats eller varit rent av för verkningsfull och pas-

siviserat potentiella väljare. 

Lika tydligt är att partiledningen själv karakteriserade valen som ett bakslag. 

Det intressanta kan dock vara, vilka slutsatser partiledningen drog av utgången 

och de inkomna enkätsvaren, inte minst vad gällde avvägningen mellan ideolo

gisk tydlighet och politisk realitet. Några av svaren, hävdades det i slutsatsen av 

enkäten, kunde helt bortses från. De uttryckte endast småsinne och grälsjuka. 

Istället pekades två lösningar ut. Dels en organisatorisk, 100-mannaföreningar, 

som skulle kunna bära kostnaden för en fast ombudsman eller organisatör för 

längre eller kortare tid, dels en fördjupning av det inre socialistiska skolning

sarbetet.36 Det var inte tal om att anpassa partiet efter de politiska realiteterna 

eller att ompröva den ideologiska tydligheten eller distanseringen gentemot so

cialdemokratin. Snarare valde ledningen att betona det inre arbetet och genom 

34 Redogörelse för valarbetet. Bilaga till SSV RS 17-21/10 1920. Jfr resultaten i 
Henningsson, Börje, Mellan tre ideologier. Socialdemokraten anarkosyndikalister och 
kommunister inom Dalarnas arbetarrörelse 1906-1937 Lic. avh, Uppsala Universitet, 
Historiska institutionen 1994, s 80, s 155 där han påtalar att SSV var relativt starkt bland 
småbönder i Dalarna, ett inflytande som i stor utsträckning försvann med valen 1920. 

35 Se t.ex. svaren från Sörmland, Hedensbyn (Norrbotten), Synnerby (Skaraborg). 
36 Se kapitel 5. 



skolning stärka den ideologiska tydligheten. På så sätt underströk partilednin

gen - om än indirekt - hur rätt man egentligen hade. 

Skapa klarhet, få disciplin och organisation 

Representantskapets diskussion om valet var omfattande och präglades av 

irritation och besvikelse. I stor sett samtliga deltagare i diskussionen var överens 

om att valet var ett nederlag. Vissa undantag fanns. Winberg påtalade att alla 

i valmanskåren inte hade försvunnit och Oskar Samuelson irriterades över de 

pessimistiska stämningarna på mötet. Men i övrigt karakteriserades valet som 

dåligt, förlorat eller som ett nederlag.37 Det var snarare värderingen av utfallet, 

bedömningen av orsakerna och vilka konsekvenserna av valnederlaget var och 

borde ha varit som skilde debattörerna åt. 

Vissa debattörer försökte tolka valnederlaget som något positivt. I huvudsak 

gällde detta de som förespråkade en mer revolutionär hållning. Fredrik Ström 

återkom ett par gånger i debatten till, att det snarare var bra att en del av väl

jarna fallit ifrån då de inte var kommunister: 

Vi har hela tiden förklarat att vi ej vilja ha några röster från sådana som ej 

äro kommunister. Tal. Ansåg att den betydande sofringen av partiets gamla 

valmanskår icke var oroande enär de som gått ej varit kommunister. /.../ 

Jag föredrar att gå de nya vägarna, hällre än att följa i de gamla spåren, och 

anser det bättre att vi utgöra kommunismens förtrupp här i Sverge, även 

om vi ej fått mera än 10.000 valmän.38 

Ströms positiva vinkling, hellre färre och klara, fick både medhåll och mothugg. 

Spak lade fram ett förslag till uttalande där han också underströk, att valutfallet 

påvisat existensen av 44 000 klara kommunister. Men andra invände och 

värderade snarare väljarflykten som någon negativt. Carleson menade att den 

pekade på att det saknades styrka i partiets idéer och Gabrielsson indikerade, 

att väljarna hade tappat tron på vänstersocialismen. 

De främsta kritikerna av partiets nya kurs hävdade, att felet med valen 1920 

låg i partiets politik. Vennerström antydde, att valet endast var ett symptom 

på att andan, politiken eller partiets förtroende bland väljare som funnits 1917, 

nu förspillts. Det gick inte att först vara antimilitarist och sedan förespråka 

37. Se t.ex. inlägg av Andreas Johansson, Zeth Höglund, Nils Andersson, C.A. 
Nyström. 

38. SSV RS 17-21/10 1920, Ström. 



inbördeskriget, eller samtidigt tala om den parlamentariska bluffen och se

dan förutsätta att folk röstade. Klasskampslinjen skulle inte heller gå mellan 

arbetare och arbetare, framhöll han, och angrep därmed partiets distansering 

från socialdemokratin. Andra inlägg med liknande innebörd berörde konflik

ten mellan ideologisk tydlighet och politisk realitet och förespråkade det sist

nämnda: "Ingen folkrörelse kan hålla sig uppe genom att skriva resolutioner. 

Det har vi gjort och förlorat kontakten med det levande pulserande livet", 

menade Elof Lindberg.39 

Andra anklagade partiet för att ha valt bort ekonomiska "fläsk och bröd-

"frågor. Men det fanns debattörer som drog rakt motsatt slutsats. Det var 

inte politiken det var fel på. Felet låg snarare i bristande tydlighet, i bristande 

organisation eller t.o.m. hos arbetarna. Spak hävdade att det var brytningen 

inom partiet, som riksdagsgruppen var upphov till, som var orsaken till ned

erlaget. Andreas Johansson instämde och hävdade, att det var den andliga 

liberalismen, som innebar att alla fick plats i partiet, som tillsammans med 

bristerna i organisationsapparaten ledde till nederlaget. Carleson instämde vis

serligen i att klasskampslinjen inte skulle gå mellan arbetare, men att det fanns 

mycket kälkborgerlighet bland arbetarna som partiet skulle agitera mot. Zeth 

Höglund påtalade en viss osäkerhet bland arbetarna om kommunismen och 

Fredrik Ström menade att det bland arbetare och småbönder fanns motstånd 

och rädsla för socialismen.40 

Uppenbarligen präglades mötet av pessimism, vilket också en del talare tog 

upp. Den självklara tron på den egna styrkan som dominerade partiet initiait 

hade hos flera talare förbytts i en viss oro över partiet och/eller över arbetarna. 

Frågan om vad som skulle göras åt den växande politiska isoleringen och den 

begynnande vanmakten kom också upp på dagordningen. 
Två linjer framträdde. Antingen överge den inslagna kursen eller förstärka 

den. Nils Anderson påpekade att folket ville ha konkreta saker och inga revolu

tionära abstraktioner och Hämming Sten ansåg, att det fanns ett stort intresse 

bland befolkningen för reformkrav. Men i huvudsak var det de, som på olika 
sätt önskade förstärka de nya linjerna, som föreslog lösningar. Ström, som ovan 

refererades, såg ju något positivt i att partiet skar loss småborgare och fann det 

lämpligare, att partiet splittrades än att man fortsatte de inre partistriderna. 

Andreas Johansson, Klas Andersson och Nyström ansåg, att det var dags att 

göra slut på det inre partikaoset och dualismen. Carl Winberg hävdade att, 

partiet borde börja om från början och då "börja först med det inre organi

sationsarbetet". Och Fredrik Ström framhöll att organisationen var bristfällig 

39. SSV RS 17-21/10 1920, Lindberg. 
40. SSV RS 17-21/10 1920. 



"men det är omöjligt att skapa en fast organisationsapparat förrän partiet fatt 

en centralistisk byggnad." 

Flera av förslagen rörande utvägar från partiets upplevt utsatta läge grun
dade sig på, att man var tvungen att organisatoriskt rycka upp partiet och/eller 

att än tydligare göra slut på "dualismen". C.A. Nyström sammanfattade både 

orsaken till valförlusten och vad som krävdes av partiet: 

Orsaken till manfallet i valmanskåren beror till stor del på att partiet hela 

tiden varit för heterogent. Vi måste skapa klarhet, få disciplin och organisa

tion i partiet.41 

Klarhet, disciplin och organisation var sålunda det som förespråkades som 

lösningen på, vad som skulle kunna rycka upp partiet. Studerar man de 

organisatoriska åtgärder som partiet vidtog, låg också dessa i linje med detta, 

som diskuterades i kapitel 5. Men det tycktes finnas ytterligare ett avgörande, 

som både skulle stärka organisationen och skapa tydlighet och disciplin: 

"För att få klara linjer måste vi antaga dessa teser. Partiet skall icke vara 
någon valapparat, och vi kunna icke gå på frieri åt alla håll", menade Kata 

Dalström i debatten om valet och syftade på Kominterns 21 teser. Samma 

representantskapsmöte som diskuterade valnederlaget diskuterade också just 

dessa teser. I valnederlagets stund där både arbetare och andra vände partiet 

ryggen riktades besvikelsen mot partiets organisation och den leninistiska 

partimodellen tycktes vara en lösning. 

Klasskampens tillspetsning. 
Om logisk centralisering och partikonsolidering 

Anslutningsteserna hade diskuterats i partiledningen under fyra intensiva 
dagar innan Representantskapet samlades. I själva verket var RS-mötet ett 

resultat av den betydelse AU lade vid dessa teser.42 Snabbt utvecklades tre 

förhållningssätt gentemot dessa. En negativ, som dock sade sig i princip stödja 

delar av innehållet, en som yrkade anslutning men som hade vissa reservationer 

mot en del formuleringar och delar av innehållet och som betonade partiets 

enhet samt en som ställde sig positiv och som ansåg det lika bra att splittra 

partiet.43 I Arbetsutskottet var det Gabrielsson som stod för den första linjen. 

41. SSV RS 17-21/10 1920, Nyström (s 10). 
42. SSV AU 21/9 1920. 
43. Se SSV AU 8/10 1920,11/10 1920,12/10 1920. 



Han kunde acceptera principerna men betonade, att den revolutionära tid 

som dessa avsåg inte var aktuell för svensk del. Istället skulle ett antagande av 

teserna ytterligare försvaga partiets ställning bland arbetarna. Zeth Höglund 

förespråkade ett accepterande av teserna men hade ett par reservationer. 

Han och Kilbom hävdade i ett förslag till uttalande, att vissa organisatoriska 

punkter bröt mot partiets konstitution. Men dels hade partiet redan börjat ta 

ett steg i centralistisk riktning "då vidare erfarenheten visat centralisationens 

nödvendighet"44, dels påbjöd den internationella solidariteten att smärre 

meningsskiljaktigheter lades åt sidan. Men förslaget underströk betydelsen 

av teserna § 16, som påtalade att Komintern skulle ta hänsyn till nationella 
förutsättningar i sina beslut. Förslagsställarna beklagade också, att de nationella 

partierna inte hade haft möjlighet att påverka själva förslaget och förbehöll sig 

rätten att på nästkommande internationella kongresser yrka ändringar.45 

Detta förslag - med vissa förändringar - blev också Arbetsutskottets förslag 

till det utvidgade Representantskapsmötet. Men själva diskussionen också 

inom AU var intressant, då det fanns en viss skillnad mellan Höglund och 

Fredrik Ström, som i huvudsak förespråkade den sistnämnda linjen. Höglund 

var mer explicit i diskussionen och påtalade att flera punkter var olyckligt 

formulerade och skulle skada Kominterns framryckning i väst. Men det var 

framför allt frågan om partiets enhet som skilde Ström från Höglund. Vis

serligen vilade mycket i händerna på opponenterna, menade Höglund, men 

någon uteslutning ville han inte vara med om. Dessutom var uteslutningskra

vet inte aktuellt för svensk del. "Vi måste försöka att om möjligt bevara partiets 

sammanhållning för att ej försvaga oss."46 Detta var något Höglund återkom 

till under AU-mötena. Han förkastade visserligen Gabrielssons förslag till ut

talande men fann ändå tecken på kompromissvilja. Själv kunde han tänka sig 

att kompromissa då det gällde namnet på partiet.47 

I konflikten mellan det rena och det reella intog Gabrielsson i sin argu

mentation i huvudsak det sistnämnda. Utgångspunkten var att teserna mycket 

väl kunde vara behjälpliga i revolutionära situationer, men då Sverige inte var 

där skulle det snarare alienera partiet från den grupp, vars talan man sade sig 

föra. Zeth Höglund intog en mellanställning. Å ena sidan var han tydligt för 

principerna, inte minst centraliseringen, å den andra var han kompromissvillig 

44. SSV AU 8/10 Ai:5. 
45. SSV AU 8/10 A2:5. 
46. SSV AU 8/10 A2:5. 
47. SSV AU n/10 A2:5. Man återfinner Höglunds linje under hösten 1920 i 

Höglund, Z., Vänsterpartiet och Moskvavillkoren, 2:a uppl., Frams förlag, Stockholm 
1920, som baserades på hans tal inför Stockholms vänsterkommuns diskussionsmöte 
den 25 okt 1920 om de 21 villkoren. 



för att bevara partiets enhet. Åt det motsatta hållet, där det politiskt rena tydligt 

var utgångspunkten, låg Fredrik Ström och C.A. Nyström. Ström påtalade i 
AU-diskussionen att en skilsmässa mellan de olika delarna av partiet nog vore 

det bästa. Visst skulle detta försvaga, men det var ändock bättre än de ständiga 

konflikterna. Det var oppositionen som fick avgöra, om den ville tillhöra ett 

verkligt revolutionärt parti eller ett reformistiskt socialdemokratiskt. Än tydlig

are uttryckte Nyström sig. Kompromisser var uteslutna och uteslutningskravet 

var det viktigaste av alla. Nyström var också explicit i det nya tänkandet kring 
partiet: 

Ansåg det bättre med ett mindre och målmedvetet parti, som kunde ta 

ledningen vid ett revolutionärt upplysningsarbete bland massorna och vi 

dkommande aktioner än med ett parti som paralyseras av ständiga inre 

konflikter och motsättningar.48 

Idén om rörelsepartiet var på ett klart och tydligt sätt övergiven hos Nyström. 

Ett mindre, målmedvetet, initiativtagande och ledande parti var vad Nyström 

förespråkade. Ett parti organiserat uppifrån och nedåt. Ett parti, vars 
demokratiska konstitution inte längre var ett ändamål i sig utan i hög grad en 
instrumentell syn på partiet. Orsaken till detta låg, anser jag, i den tilltagande 

vanmakten inom partiet där valresultatet kom att spela en katalysatorisk roll, 
då representantskapet samlades. 

Två parti syner 

Valresultatet, och partiets läge, satte avtryck i representantskapets diskussioner 

om teserna.. Lösningarna på partiets belägenhet skilde sig dock åt. Zeth 

Höglund menade att valresultatet var en följd av den decentralisering partiet 

hade sökt skapa 1917, att detta bara ledde till upplösning. Gabrielsson drog 

motsatt slutsats. Partiet hade förändrats centralt men inte ute på lokal nivå. 
Där hade ingen åsiktsförskjutning ägt rum. Valresultatet visade endast på 

vilken lös grund partiet nu vilade och ett antagande av teserna skulle försvaga 

partiet ytterligare, inte minst i den fackliga rörelsen.49 Kypengren var inne på 

samma linje som Gabrielsson. Personligen, menade han, hade han inget emot 

teserna, men det lokala partifolket hade inte hängt med. För att lyckas var det 

ju av avgörande betydelse att ha folket med sig. En viss uppgivenhet skymtade 

i hans anförande: 

48. SSV AU 8/10 1920 A2:$. 
49. SSV RS 17-21/10 1920, (s 13). 



Slöheten är nu så ofantligt stor ute bland massorna, att icke ens vilja till 

frigörelse finnes. Detta måste vi ta med i beräkningen. En revolutionär 

rörelse nu är icke möjlig bland Sverges proletariat och vore med hänsyn till 

slöheten icke ens önskvärd.50 

Flera inlägg menade, att tecknen på en revolutionär situation knappast förelåg 

i Sverige. Också de som i teorin kunde stödja tesernas principer i revolutionära 

situationer underströk, att detta för tillfället inte var aktuellt i Sverige. 

Fredrik Ström tog fasta på dessa uppfattningar i sitt anförande för ett 

godkännande av teserna. Många, hävdade han, anser att världsrevolutionens 

tidevarv nu gått förlorat. De stödjer sig på att världskriget var slut, att 

livsmedelssituationen förbättrats och att det också i Sverige fanns en resignation 

bland arbetarna och en reaktionär våg bland småborgare och bönder. Men, 

fortsatte han, detta var bara på ytan. Under denna rasade det revolutionära 

inbördeskriget. 

Huru kortsynt är det icke att om man befinner sig i en vågdal/ i synnerhet 

om detta gäller ett litet land som vårt/, därför tro att nu är den revolution
ära epoken slut, nu går det åter mot borgardemokratins seger, nu böra vi 

fira ner vår röda vimpel och göra oss smakliga för borgarne och ge akt på 

de vindar som blåsa bland de 50 % av valmännen som gå och rösta utav de 

40 % som har rösträtt.51 

Kastade man sin blick ut över världen, fortsatte Ström, såg man tydligt att 

den revolutionära taktiken vann allt fler. Även i Sverige stundade hårdare 

ekonomiska tider och detta skulle lära arbetarna revolutionens nödvändighet. 

I en närmast axiomatisk tolkningsram hävdade Ström, att också valresultatens 

högertrend i själva verket var tecken på hur den revolutionära tendensen 

stärktes. Och när central- och Västeuropa reste sig och revolutionen också 

svepte över Norden då var utgången avhängig "styrkan, fastheten, energin 

och den teoretiska klarheten hos dess kommunistiska partier, som måste vara 

revolutionens förtrupper och ledare."52 

Bakom mycket av diskussionen på sammanträdet låg två olika representa

tioner av vad partiet var och vad det skulle vara, samt Zeth Höglund som fort

satte sitt försök att hitta en kompromiss mellan dessa två huvudsakliga linjer 

för att hålla ihop partiet. 

Försvararna av folkrörelsepartiet och det specifikt vänstersocialistiska var dock 

relativt få. Carl Lindhagen deltog som representant för riksdagsgruppen. Han 

50. SSV RS 17-21/10 1920, Kypengren (s 22). 
51. SSV RS 17-21/10 1920, Ström inlägg N:o 8. 
52. SSV RS 17-21/10 1920, Ström N:o 9. 



argumenterade för att teserna endast uttryckte precis det som SSV från början 

sade sig bekämpa, den andliga kapitalismen och den ensidiga materialismen 

och invände, att teserna stred mot partiets ursprungliga författning och 
inriktning. Ivar Vennerström var en annan som just tog upp diskrepansen 

mellan partiets ursprungliga idé och tesernas innehåll och berörde de problem, 

som Rosa Luxemburg en gång i tiden kritiserade både åtgärderna under ryska 

revolutionen och Lenins partidé för: 

Teserna utesluta den andliga friheten, för vilken vi offrade anslutningen till 

det gamla partiet. Enligt Moskwa= teserna skall nu emellertid utrensning, 

centralisation och disciplin etableras. Kadaverdisciplinen skall nu upphö

jas. Ström talade om centralisationens nödvändighet. Men det var icke den 

gamla Ström, som fordom drog sin lans för frihet från ledarevälde och 

funktionarism, som då talade. I det gamla partiet kämpade vi mot denna 

centralisation, detta påvevälde, som nu upphöjes såsom tidens lösen. Då jag 

känner trohet för min gamla ståndpunkt, måste jag reagera mot detta för

tryck. Se vi på Ryssland finna vi att centralisationen även där dödar andan. 

Partilivet dör trots det yttre tvånget, säger sekreteraren i ryska bolsjevikpar-

tiet i en tidningsartikel. Centralisationen och byråkratiseringen av partiet 

har förts för långt. Skulle vi slå in på dessa vägar, täppa vi till källorna till 

partiets liv och föryngring.53 

Vennerström reagerade i huvudsak mot centraliseringen och disciplinen och 

påtalade, att detta var något som stod i strid mot själva idén bakom bildandet 

av SSV. Men Fredrik Ström var tydligare i vilken typ av parti, som nu skulle 

födas fram med teserna. I hans inlägg var den ursprungliga demokratiska 

överordnade principen ersatt av kampdugligheten och tanken på skapandet av 
en bred rörelse fick vika för tydlighet. 

Nu såger någon: Denna resolution [Ströms förslag till anslutning av tes

erna] betyder partiets srängning. Nåväl, det är möjligt. Men vi få då ett rent 

och klart kommunistiskt parti, om också litet.54 

Detta var, hävdade Ström, ett parti rustat att erövra den fackliga rörelsen, att 

förbereda arbetarklassen för revolutionen och som kunde vara revolutionens 

förtrupp och ledare.55 Här var sålunda partiet det aktiva, revolutionsgörande 

53. SSV RS 17-21/10 1920, Vennerström s 14. Jfr Luxemburg, Rosa, Den ryska 
revolutionen, Federativs, Stockholm 1988, s 42 f., samt Luxemburg, Rosa, "Den 
ryska socialdemokratins organisationsfrågor" i Luxemburg, Rosa, Masstrejk, parti och 
revolution. Två uppsatser om arbetarrörelsens organisationsformer 1904-06, Arkiv klassiker 
serie 14, u.å, s 108-117. 

54. SSV RS 17-21/10 1920, Ström N:o 10. 
55 SSV RS 17-21/10 1920, Ström N:o 9,10. 



subjektet och kanske till och med ett självändamål. Ett tillräckligt rent och 

klart kommunistiskt parti var mer betydelsefullt för revolutionen än aldrig så 

många medlemmar. 
Med teserna ställdes de två partisynerna, rörelsepartiet och kamppartiet mot 

varandra. Representantskapets beslut underströk visserligen § 16 i teserna och 

betonade att man också i fortsättningen i sin författning skulle behålla alla 

garantier mot byråkratisk och funktionaristisk riktning och för demokrati och 

rörelsefrihet. Men partiet accepterade trots detta Kominterns teser, som vilade 

på en fundamentalt annan organisatorisk uppfattning än den som bildat ut

gångspunkten 1917. Med siffrorna 13 mot 2 accepterade partiets högsta ledning 

teserna. Mötet beslöt att frågan skulle hemställas de lokala arbetarkommunerna 

för omröstning och att efter omröstningen hålla en kongress.56 

Striden inför och under omröstningen var hård. Motståndarna mot att 

partiet skulle acceptera teserna ordnade möten och konferenser, åtgärder som 

majoriteten i Arbetsutskottet snabbt stämplade som försök att förbereda en 

sprängning av partiet och svarade med ett cirkulär.57 I själva omröstningen 

röstade 5 432 för representantskapsmajoritetens förslag, 1 549 röstade emot.58 

Partiets majoritet accepterade sålunda Kominterns 21 teser, om än med vissa 

reservationer: ett beslut som konfirmerades av partiets kongress på eftermid

dagen fredagen den 25 mars 1921, med 173 röster mot 34. Då kongressen också 

beslöt att alla medlemmar som principiellt förkastade dessa riktlinjer tillsam

man med de kongressdelegater som röstade emot teserna eller nedlade sin röst 

inte längre ansågs vara medlemmar, fick minoriteten lämna kongressen och 

det vänstersocialistiska partiet Dagen efter beslöt de kvarvarande delegaterna 

att, i Grimlunds ord, fullständigt bryta med det gamla och antog det nya 

partinamnet: Sverges Kommunistiska Parti (sektion av Kommunistiska Inter

nationalen).59 

En majoritet av partiets medlemmar och ledning beslöt sålunda att överge 

den vänstersocialistiska organisationstanken. Frågan är varför man tog detta 

beslut som så tydligt bröt med 1917-års parti. 

56 SSV RS 17-21/10 1920, samt 25 mot 6 i den rådgivande omröstningen. 
57 SSV AU 16/111920 A 2:5, Berättelse over Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1920, 

s B 48-B 55. 
58 Berättelse over Soc.-Dem. Vänsterpartiets verksamhet 1920, Fram, Stockholm 1921, 

s B 56-B 59. 
59 SSV kongressprotokoll 1921, s 37-40, 43-47. 



Vår erfarenhet i tesernas riktning 

För det första bör man fråga sig, i likhet med den fråga Werner Schmidt ställde 

om själva anslutningen till Komintern, om vänstersocialisterna verkligen insåg 

konsekvensen av beslutet. Svaret är både ock. Givetvis röstade företrädarna inte 

för en stalinistisk international, där partiet skulle underordnas den sovjetiska 

utrikespolitiken. Detta var ju något som ännu inte fanns.60 Samtidigt var 

debattörerna medvetna om, att teserna vilade på andra utgångspunkter och 
principer än SSV:s tidigaste. Både företrädare för och motståndare mot teserna 

berörde detta i sina inlägg. Värderingen av detta skilde sig givetvis: Vennerström 

och Lindhagen beklagade omsvängningen medan Fredrik Ström ansåg det bra 

och nödvändigt. Också Höglund uppmärksammade i viss utsträckning, att en 

del i teserna stod i strid mot partiets grundläggande tänkande. Han menade att 

partiets decentralisering från 1917 endast ledde till upplösning och att teserna 

bröt mot de demokratiska grundlagarnas bokstav, om än inte dess anda.61 Så i 

viss utsträckning var partiföreträdarna uppmärksamma på, att teserna innehöll 

en förändring i centralistisk riktning. 

Den ryska prestigen spelade säkerligen en viss roll, men RS kan inte ha 

varit tvingat till beslutet. Andrew och McDermott har påtalat, hur betoning på 

ideologisk renhet och organisatorisk fasthet inte endast påtvingades uppifrån, 

utan att det också i många fall fanns ett stöd underifrån. Så tycks fallet ha varit 

också i Sverige och med SSV. 

Det är intressant att notera att både förespråkarna och motståndarna av 

teserna delade en hel del uppfattningar om sakernas läge under hösten 1920 

och våren 1921. Båda grupper var överens om att det fanns problem för partiet, 

som på ett eller annat sätt avspeglade en politisk isolering. En viss uppgivenhet 

präglade också båda sidornas inlägg både i representantskapet och på kongres

sen. Motståndarna kunde hävda, som Nils Andersson på kongressen: 'Vem kan 

nu påstå, att massornas önskningar står bättre i samklang med kommunismen 

60. Schmidt, Werner, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum. 
En studie kring arbetarrörelsens historiska misslyckande, Brutus Ostlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm 1996, s 211, jfr McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy, The 
Comintern. A History of International Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press 
Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1996, s 15. 

61. SSV RS 17-21/10 1920, Höglund s 3 ff., se också SSV/SKP kongressprotokoll 

1921, s 34. 



än med vänstersocialismen? Det dåliga valresultatet i Stockholm visar knap

past på något större intresse för de revolutionära synpunkterna."62 Också på 

representantskapsmötet, där andrakammarvalen låg som en skugga över dis

kussionerna, utgick motståndarna från att partiets politiska omläggning ledde 

till isolering. Gabrielsson betonade, hur de framgångsförhoppningar man hade 

haft 1917 nu krossats genom den politiska omläggningen.63 Motståndarna var

nade också för att teserna ytterligare skulle förstärka denna isolering: "Samling 

av arbetareklassen på en bred socialistisk basis har varit vårt kännemärke hit

tills. Den sekterism, som nu förordas, kan jag ej gå med på.".64 

Men också förespråkarna diskuterade partiets problematiska ställning. 

Fredrik Ström talade om massornas trötthet och likgiltighet på kongressen 

1920; Kilbom diskuterade valtrötthet. Men företrädarna drog andra slutsatser. 

Det var inte på grund av den politiska omläggningen utan för att denna om

läggning ännu inte var fullständigt fullbordad. För både Ström och Kilbom 

handlade det om att massan var trött på det gamla, på de gamla ledarna och på 

det parlamentariska arbetet.65 

SSV mötte under större delen av sin verksamma tid en rad problem av or

ganisatorisk, ekonomisk och politisk art. Redan tidigare sökte partiledningen 

vidta en rad åtgärder som skulle stärka partiet. Inte minst efter att de optimis

tiska beräkningarna under våren 1917 inte visade sig realiserbara. Valet 1917 var 

ett bakslag, och kanske än tydligare valet 1920, då man hade påbörjat en poli
tisk omläggning. Valresultatet, och de fortsatta ekonomiska och organisatoriska 

problemen, uttryckte partiets allt mer påtagliga politiska isolering. Några större 

inbrytningar kunde inte göras in den socialdemokratiska väljarkåren. Dessu

tom tenderande partiet tappa en del av de grupper som 1917 hade stött partiet, 

inte minst småbönderna. Läget var sålunda problematiskt och valförlusten 

1920 - trots förnyade förhoppningar om framgångar - kom att utgöra ytterlig
are en utmaning för partiet. Det är i detta politiska läge antagandet av teserna 
bör ses. Dessa erbjöd nämligen en tvåfaldig utväg. Å ena sidan utlovade teserna 

en organisatorisk stabilitet, ett rationaliserat parti, å den andra "tydlighet". Ett 

parti som var centraliserat, funktionellt uppdelat, enhetligt och inte minst till 

synes handlingskraftigt och som skulle dominera sin omgivning. Med tanke på 

de organisatoriska problem partiet mött var denna utväg inte fullständigt främ

mande. I själva verket var det i viss utsträckning så företrädarna för anslutning 

62. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 27. 
63. SSV RS 17-21/10 1920, s 13. 
64. SSV RS 17-21/10 1920, Nils Andersson, s 24. Se också t.ex. Öhman s 22, 

Hermansson s 23. 
65. Se SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 21, 26. 



till teserna själva resonerade. Både Zeth Höglund och Fredrik Ström betonade, 

att teserna endast fullföljde den organisatoriska omläggning partiet påbörjat för 
att övervinna en ursprunglig svaghet. "Vi måste erkänna", menade Höglund, 

"att det var en svag grund, på vilket partiet ursprungligen byggdes."66 Ström 

påtalade under representantskapsmötet, att mot bourgeoisins centralisation 

krävdes disciplin och demokratisk centralism för att arbetarklassen inte skulle 

marschera fram som "en hjord utan ledning och disciplin". Utan detta var ar

betarklassen förlorad och Ström fortsatte: 

Detta ha vi själva före III Internationalens teser börjat inse. Vår sista par

tikongress fattade flera beslut i denna riktning. Bland annat krävde den 

disciplin av riksdagsgruppen, trohet mot partiets beslut. Den krävde en 
starkare centralisation av partiets agitat. och organisatoriska verksamhet 

samt ekonomi. Vår egen erfarenhet går sålunda i samma riktlinjer som 

teserna.67 

Den sista meningen är intressant. Ström överdrev det ideologiska inslaget i 

partiets organisatoriska omläggning, men i viss utsträckning hade han rätt i 

att partiet redan tidigare påbörjat en organisatorisk omläggning som gick i 

tesernas riktning, som diskuterats i föregående kapitel. Antagandet av de 21 

teserna var sålunda i just denna bemärkelse inget avgörande brott utan snarare 

en fortsättning av partiets omläggning, av partiets institutionaliseringsprocess. 

Men teserna utlovade inte endast organisatorisk stabilitet, eller "hårdhet", utan 
också den efterfrågade "tydligheten". 

Som avhandlades i föregående kapitel innehöll skapandet av en tydlig poli

tisk identitet en distanserings- eller distinktionsprocess. En stor del av tesernas 

ursprung låg i Lenins misstro mot partier som USPD och teserna åsyftade att se 

till att dessa inte vann inträde. De skulle i så fall i grunden helt förändras.68 Det 

som fruktades mest tycks ha varit, precis som i det svenska partiet 1919, de oty

dliga partierna. De som låg i gränslandet mellan de reformistiska partierna och 

bosljevikpartiet och som utmanande den kategoriska uppdelningen av världen. 

Teserna erbjöd sålunda också en lösning på eller förstärkning av den politiska 

distanseringsprocessen, som skulle skapa ett "tydligt" kommunistiskt parti. I 

själva verkat kan sägas att de gick ännu ett steg. Genom formulerandet av ett 

regelverk för vad som skulle vara ett kommunistiskt parti löstes också problemet 

66. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 3. 
67. SSV RS 17-21/10 1920, Ström N:o 5. 
68. Engelmann, Dieter, "Kommunistische Internationale und Unabhängige 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)" i Aufitieg und Zerfall der Komintern. 
Studien zur Geschichte ihrer Transformation (1919-1943)) Bergmann, T. & Kessler, M. 
(Hg.), Podium Progressiv 1992, s 32. 



om vad kommunism var. Om partiet följde regelverket var det ett kommunis

tiskt parti. Att efterleva reglerna blev viktigare än den politiska linjen.69 

Diskussionen på hösten 1920 och våren 1921 påminde i stor utsträckning 

om den som fördes på sommaren 1919. I första hand, åter, var Fredrik Ström 

tydligast i betonandet av den kategoriska dikotomin: "Tecken till den svenska 

arbetarrörelsens samling och uppdelning på två stora fronter eller linjer blir 

allt tydligare"70 

Detta antingen- eller tänkande vände Ström mot det egna partiet. "De som 

principiellt står som motståndare till oss kan icke tillhöra denna organisation 

/.../ vi kunna icke i partiet tolerera rena fiender."71 Även Zeth Höglund, som 

erkände på kongressen att han på hösten 1920 varken trodde eller ville ha 

någon uteslutning, menade, att han ändrat sin uppfattning. Orsaken ansåg 

han vara motståndarna, som inte endast förde kampanj mot själva teserna utan 

också mot Kominterns grundläggande principer och "[d]et är klart, att sådana 

bestämda motståndare till kommunismen ej kunna tillhöra partiet."72 

Andra sökte värja sig mot denna svart-vita kategorisering: "Vi kunna icke 

principiellt acceptera bolsjevismen, kommunismen, men vi protesterar mot att 

stämplas som högersocialister."73 

Också den tidigare diskussionen om partiets kontakt med den klass, som 

man ansågs företräda, kom åter upp. Motståndarna mot teserna betonade att 

partiet tappade stöd och att anslutning och reorganisation efter teserna ytter

ligare skulle isolera partiet, inte minst genom konsekvenserna i det fackliga 

arbetet.74 

Förespråkarnas argumentation på hösten 1920 betonade dock inte riktigt 

lika hårt, som sommaren 1919, att partiet stärktes hela tiden. Valresultatet 1920 
fanns säkerligen i bakhuvudet hos debattörerna. Snarare var det framtiden de 

riktade in sig på. Om partiet endast blev ett riktigt kommunistiskt, genom an

tagandet av teserna, skulle framgången komma: "Ett dylikt mindre men klart 

kommunistiskt parti skall mera befordra den sociala revolutionen i Sverge än 

69. Jfr. Klosterväsendet i Clegg, Stewart R. Frameworks of Power, Sage, London, 
Newbury Park, New Delhi 1989, s 168 ff. 

70. SSV RS 17-21/10 1920, Ström N:r 3. 
71. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 21. 
72. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 34. 
73. SSV RS 17-21/10 1920, Lindberg N:o 21. 
74. Se "Reservationer", Gabrielsson i Förslag till Program, Grundlagar och Stadgar 

Att föreläggas Soc. -dem. Vänsterpartiets Fjärde kongress den 25-29 mars 1921. Arbetsutskottets 
förslag jämt Programutskottets utlåtanden, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1921, s 
i8f, Minoritetsförslag, SKP verksamhetsberättelse 1920, s B 45. O.W. Lövgren, SSV/SKP 
kongressprotokoll 19 21, s 39. 



ett större oklart och i olika riktningar sönderskuren."75 Det egna partiet ten
derade sålunda att bli mer betydelsefullt än något annat. Massan, menade Kata 

Dalström, behövde fasthet och det förvärvades genom teserna.76 

Teserna kunde sålunda, åtminstone till synes, erbjuda en lösning för par

tiföreträdarna på en rad olika områden: organisatorisk stabilitet, ideologisk 

tydlighet och därmed också ideologisk enhetlighet i ledningen och ett slut 

på de interna fraktionsstridigheterna. Detta tycks under hösten och vintern 

1920-21 ha tilltalat majoriteten av partiets medlemmar. En uppgivenhetens 

strategi måhända. Om det inte gick att förändra partiets dåvarande verklighet 

eller omständigheter skulle försök göras att förändra det som kunde omskapas; 

partiet och dess organisation. 

Tesernas konsekvenser I: Ett nytt parti föds 

I forskningen har betonats det nya med antagandet av teserna.77 Men denna 

förnyelse bör kvalificeras. Jag anser, att det organisationsmässigt mer handlade 

om en kontinuitet över längre tid mot ökad "hårdhet" i Panebiancos termer, 

som jag återkommer till nedan. Men kongressdeltagarna 1921 sökte betona 

brytningen med det förflutna. Nu skulle partiet omdanas till ett verkligt 

kommunistiskt parti och den svaga grund på vilken partiet 1917 hade byggt 
skulle övervinnas, som ju Höglund uttryckte det.78 Från Finland kom en 

hälsning där det påtalades hur det svenska partiet nu stod i begrepp att överge 

sökande och irrande på de smala stigarna för att slå in på " kommunismens 

säkra väg."79 

Kongressen blev på sätt betydelsefull, att den resulterade i bildandet av 

75. Se SSV RS 17-21/10 1920, Ström RS N:o 9. 
76. SSV RS 17-21/10 1920, N:o 29. 
77. Se t.ex. Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom 

den kommunistiska rörelsen i Sverige 1917-72, Arkiv, Lund 1982a, s 34fr, Hermansson, 
Jörgen, Kommunism på svenska,? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern. Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1984, s 12, Kennerström, Bernt, "Leninismens 
inträngande i Sverige" i SKP till VPK— en antologi redigerad av Sven E Olsson, Zenit/Bo 
Cavefors Bokförlag, Lund 1976, Berntson, Lennart: "Sveriges kommunistiska parti och 
leninismen 1919-1929" i Från SKP till VPK - en antologi redigerad av Sven E Olsson, 
Zenit/Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976, s 124-129, som dock också ser 1919 som en 
ideologisk vändpunkt. 

78. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 4. 
79. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 5. 



ett nytt svenskt parti; Sveriges Kommunistiska parti (sektion av Komintern) 

(SKP) och i kongressens avslutningstal avspeglades en tro på förändring och 

förnyelse. 
I det manifest, som kongressen utverkade till partiets medlemmar, lades 

vikt vid en central symbolisk förändring. SSV tog nu, hette det, steget fullt 

ut. "Partiet lämnade därvid sitt gamla namn, vid vilket häftade det socialde

mokratiska begreppets oklarhet och tvetydighet och antog namnet S v e r g e s 

kommunistiska parti, därmed i själva beteckningen angivande bryt
ningen med alla målmedvetet revolutionära krafter."80 Genom anslutningen 

till Komintern tillhörde partiet den enda levande kamporganisationen och 

den enda revolutionära sammanslutningen för alla fattiga arbetare och bönder. 

Partiet hade också tagit avstånd från alla vacklande och oklara centerelement, 

slagit fast mot alla reformister att det fackliga arbetet måste vara revolutionärt, 

ur sina grundsatser utrensat illusionerna om den borgerliga demokratin som 

medel till frigörelse, påvisat de reformistiska fackföreningsledarnas rådlöshet 

och svaghet, fortsatte dokumentet. Det parti, som bildats av minoriteten på 

kongressen, beskrevs som splittrande, som vacklande, som fyllt av reformister, 

som ovilligt att se verkligheten i ögat, som oklart, vankelmodigt och vilse.81 

Partiet markerade med andra ord tydligt sin distansering inte endast utåt, eller 

ens inåt, utan också - inte minst genom just namnbytet - mot partiets tidigaste 

historia. Därmed sökte partiföreträdarna också en gång för alla undvika den 
diffusa gränslinjen mellan partiet som in-grupp och andra politiska alternativ. I 

den kategoriska uppdelningen fanns det inte utrymme för något mitt emellan. 

Helt enkel var inte denna distinktion och redan på kongressen 1921 fanns 

det röster som inte endast berörde brottets och brytningens tematik utan som 

snarare betonade kontinuiteten. Den då 56-årige åldermannen i det nybildade 

partiet, C.N. Carleson menade 

Det känns egendomligt att efter tjänst i arbetarrörelsens led ända sedan 

1880-talet nu åter stå inför början, inför grundläggandet av kommunismens 

i vårt land. Det gry och den friska fläkt som, fanns i socialdemokratins un

gdom, finns också i våra led. Den långa utvecklingslinjen är dock klar och 

obruten, även om synen på företeelserna tid efter annan måst anpassas efter 

företeelserna själva. Så som den väldiga omgestaltning försiggått, står det 

klart, att ingen, som var med då socialdemokratin var ung i vårt land, i dag 

80. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 177. Syftningen i meningen är tämligen oklar. 
Jag tolkar dock citatet som att man i det nya namnet tillsammans med alla målmedvetet 
revolutionära krafter bröt med tidigare oklarhet och tvetydighet. 

81. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 178 f. 



borde vara att finna på annat håll än hos oss. /.../ Våra dagars kommunism 

är blott en tvungen föryngring av den gamla tidens idékretsar.82 

Carleson knöt sålunda an till det socialdemokratiska partiet vid tiden för dess 

grundande. 

Det fanns också viss tvekan hos Arbetsutskottet att överge det gamla par

tinamnet. Höglund, som var föredragare för AU:s förslag, önskade behålla 

det gamla namnet till kommande kongress av i huvudsak två skäl. Dels, då 

minoriteten som lämnade kongressen hade beslutat att bilda ett nytt parti och 

som eventuellt kunde ta namnet, dels då "[e]tt avskaffande av partiets gamla 

namn omedelbart skulle endast skapa förvirring. Ordet kommunist är ännu till 

sin innebörd oklart för många."83 Otto Grimlund reserverade sig med hänvis

ning till både de 21 teserna och Kominterns stadgar som tydligt slog fast, att 

partiet i fortsättningen skulle heta Sveriges Kommunistiska Parti (sektion av 
Komintern). 

Även om denna dispyt inte skall överdrivas (dess egentliga betydelse fick 

den först efter partisprängningen 1924 då Höglunds linje användes som belägg 
för att visa hur han motarbetat Komintern redan från början) pekade ändå rep
likskiftet på, att det fanns en viss medvetenhet om förekomsten av begränsnin
gar för den politiska identitetskonstruktionens förändring. Höglunds och AU:s 

hållning antyder, att det fanns en viss oro för de politiska konsekvenserna av 

ett nytt namn, inte minst om minoriteten behöll det gamla. Att byta namn var 

ju också att i viss utsträckning tydliggöra för alla i partiet att identiteten skulle 

skiftas, att man skulle skapa en ny politisk entitet, vilket var ett risktagande då 

det klargjorde, att det gamla namnet/identiteten inte längre var något att ha.84 

I viss utsträckning var det dock enklare 1921. En stor del av tesernas innebörd 

syftade ju just till detta, att skapa en tydlig och fullständig brytning med det 

gamla/socialdemokratiska/vänstersocialistiska/ reformistiska. Vissa delegater 

visade också förvåning över Höglunds linje, som t.ex. en delegat från Tingstad 

som framhöll: "Igår ville man samla arbetarmassorna i kommunismens namn, 

men redan idag är man redo att kompromissa."83 Det kommunistiska i namnet 

skapade också, hävdade förespråkarna för namnförändringen, möjligheter att 

tydligt och ärligt samla massorna. Så småningom segrade också Grimlunds linje 

och SKP var fött. Med det nya namnet markerades samhörigheten och solidar

iteten med den Kommunistiska internationalen. "Vi har vissa internationella 

82. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 180 f. 
83. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 44. 
84. Se Kertzer, David I., Politics & Symbols. The Italian Communist Party and the Fall 

of Communism, Yale University Press, New Haven, London 1996, s 68-72. 
85. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 44. 



skyldigheter, som vi måste beakta", som Nyström framhöll i diskussionen.86 

Brottet med begreppet socialdemokrati och därmed också partiets egen historia 

markerades också tydligt. Socialdemokrati var inte längre "ett vackert namn". 

Den gamla partibeckningen var i stället hopfogad med "det socialdemokratiska 

begreppets oklarhet och tvetydighet".87 Så trots att det fanns inslag av kontinu

itet gällande partiet var det brottet och distinktionen, som präglade kongressen 

1921 i politisk symbolisk mening. 

Tesernas konsekvenser II: Ett hårt parti föds 

Samtidigt fanns det andra inslag på kongressen 1921 som mer präglades av 
kontinuitet, inte minst då det gällde de organisatoriska besluten. 

Som jag tidigare redogjorde för saknade SSV initiait ett "yttre parti", vilket 

så småningom ledde till skapandet av en rad sidoorganisationer. Successivt sök

te också partiet skärpa sitt grepp över dessa eller upprätta bättre kontrollerade 

sidoorganisationer. En strävan hos partiföreträdarna att minska sidoorganisa

tionernas autonomi, och därmed själva kunna bättre kontrollera deras resurser, 

fanns redan innan 1921. Men med kongressen och med teserna gjordes denna 

än tydligare, inte minst vad avser kvinnoförbundet, den fackliga rörelsen och 

ungdomsförbundet. Men också inom partiet stärktes enhetligheten i ledningen 

genom partiledningens förhållande till riksdagsgruppen. 

Kvinnoförbundet integrerades helt i partiet. Den lokala kvinnoklubben 

gjordes till en underavdelning av arbetarkommunen och skulle arbeta efter 

partiets program, bedriva skolningsverksamhet samt arbeta för Röda Rösters 
spridning.88 Det skulle visserligen finnas ett Kvinnoutskott, som skulle bistå 

kvinnoklubbarna, men detta skulle inte arbeta självständigt utan i samarbete 

med partiets AU. På förslag av kvinnoklubbarna, eller kvinnoavdelningen som 

det också talades om, skulle en kvinnlig medlem utses i varje distriktsstyrelse. 

Hennes uppgift var att stå i kontakt med det centrala utskottet och särskilt 

arbeta med kvinnoagitation.89 Från kvinnoorganisationen sida underströk 
Gerda Linderot, att detta inte skulle tolkas som "att kvinnoklubben skulle 

vara fullständigt slaviskt underordnad kommunen och sålunda sakna varje 

86. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 44. 
87. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 177. 
88. SKP stadgar 1921 § 1 (kvinnliga org.arb). 
89. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 154 f. 



självständighet"90 Men onekligen innebar stadgandet en formell skärpning av 

relationen mellan partiet och kvinnorna. 

Då det gällde riksdagsgruppen var den inledande stadgeskrivningen iden

tisk med den från 1919 angående gruppens förhållande till partiets kongress. 

Men det framgick i resterande skrivningar att partiet skärpte kontrollen över 

gruppen. Där gruppen tidigare borde inhämta arbetsutskottets tillstyrkande när 

ledamöter erbjöds officiellt uppdrag, var detta nu ändrat till skall. Där gruppen 

och arbetsutskottet 1919 skulle samråda vid viktigare principiella avgöranden i 

riksdagen, hade interaktionen mellan gruppen och partiet nu utökats. Minst 

en gång i månaden skulle de två institutionerna träffas och alltid vid viktigare 

principiella avgöranden. Vidare skulle arbetsutskottet alltid ha med en ledamot 

vid gruppens samtliga sammanträden. Dessutom tillade kongressen, att grup

pen i sin verksamhet skulle följa partiets program och kongressens beslut samt " 
mellan kongresserna underordna sig de förslag och synpunkter som represent-

antskapet eller utskott framföra."91 I dessa stadgar uttrycktes sålunda bestämt, 

att gruppen var underordnad partiets politiska ledare. Dessutom skärpte par

tiledningen inte endast kontrollen utan också styrningen, då partiledningen 

skulle deltaga i alla möten. Men åter rörde det sig om en vidareutveckling av en 
process som startades redan innan 1921. 

Både underordningen av riksdagsgruppen och inordningen av kvinnoklub

barna skedde utan större diskussion på kongressen. Avseende kvinnoorganisa

tionerna understöks hur smidigt förhandlingarna mellan Arbetsutskottet och 

kvinnorna hade gått.92 De två andra organisationernas ställning till partiet var 

dock betydligt mer omdiskuterade. Här gick det inte riktigt lika smidigt att 

förhandla fram nya spelregler. 

Ungdomsförbundet hade ju redan från början en speciell ställning gente

mot partiet. Förbundet var 1917 tillräckligt starkt (inte minst medlemsmässigt) 

för att motstå partiets försök att underordna, eller inordna, detta. Det fram

kom också på kongressen, att frågan om förbundets förhållande till partiet var 

en mer svårlöst fråga, där företrädare för förbundet sökte avvärja att underord

ningen explicit skrevs ut. 

90. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 64. Orden, att det var från kvinno
organisationens sida Gerda Linderot talade, var hennes egna. Som tidigare diskuterades 
utsågs hon att representera partiet i Samorganisationen. Hon stod inte heller upptagen 
som representant för Samorganisationen bland kongressens gäster. Det gjorde emellertid 
Signe Jansson-Sillen - som ju även hon från början var partiets representant. (SSV/SKP 
kongress 1921 s 16, 64.) 

91. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 135 f. Den sista delen var ett förslag från 
Grimlund som röstades igenom (s 143). 

92. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 64. 



Grimlund, som inledde, påtalade hur ungdomsförbundets historia hand

lat om dess strid för självständighet och exemplifierade med tiden för SSV:s 

bildande. Nu, fortsatte han, var läget annorlunda. Enligt teserna kunde det 

endast finnas ett kommunistiskt parti i varje land, övriga organisationer skulle 

underordnas. Förbundet hade dessutom accepterat teserna och fick nu ta 

konsekvenserna av detta beslut. Trots detta hade underhandlingarna mellan 

partiet och förbundet inte lett till något. Det är inte av maktbegär, försäkrade 

Grimlund vidare, som partiet driver denna fråga utan endast en principiell til

lämpning av teserna. Det kommunistiska partiet skulle lägga en fast grund för 

framtiden. Då var en av grundstenarna att den kommunistiska organisationer 

underordnades partiet. 

Oskar Samuelsson, representant för Ungdomsförbundet, vände sig emot 

Grimlunds inlägg. Förbundet hade under hela sin tid kämpat mot opportu

nistiska partiledningar och det var inte lätt att ge avkall på självständigheten. 
Förbundet var visst redo att ta konsekvenserna av teserna, men, fortsatte 

Samuelsson, man vill inte vara med om att "i en mängd punkter och småaktiga 

bestämmelser linjera upp detta underordnande". Dessutom hade partilednin

gen gått längre än vad teserna föreskrev på grund av att den ömsesidiga rep

resentationen mellan de två organisationerna inte skulle gälla, utan att partiet 

endast skulle representeras i förbundet. Ungdomsförbundet hade i förhandlin

garna gått med på en rad medgivanden, däremot inte partiet. Vidare, avslutade 

Samuelsson, var det inte partiets sak att skapa bestämmelser för förbundet utan 

Ungdomsförbundets egen.93 

Uppenbarligen stretade förbundet mot att självklart underordna sig partiet. 

Samuelsson fick en hel del med sig i diskussionen om att förbundet, på frivillig 

väg, var den organisation som skulle ta beslutet. Men en hel del irriterade in

lägg från partirepresentanterna blev det också. Höglund framhöll, att förbun

det inte ville utesluta vennerströmmare och Ström trodde, att ledningen i för

bundet syftade till att skapa en organiserad opposition inom partiet. Förslaget 
om att vänta med beslut till förbundets kongress föll också.94 

Representanter för partiet och förbundet satte sig dock ner i ett av kongres

sens utskott och lyckades, kunde en nöjd Grimlund senare rapportera, utarbeta 

ett enhälligt uttalande och hemställan till ungdomsförbundets kongress. Detta 

skulle dock inte, underströk föredragande Grimlund, tolkas som ett definitivt 

beslut, ultimatum eller partiets sista ord i frågan. Uttalandet uppmanade un

gdomsförbundet att förändra sitt program med en passus om, att förbundet 

tillhörde Komintern, erkände sin samhörighet med S KP och anslöt sig helt till 

93. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 68. 
94. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 69 ff. 



partiets program och politik. Förbundet ombads också förändra sina stadgar. 
I detta förslag knöts det än mer intimt samman med partiet. Klubbmedlem 

som fyllt 23 år var tvungen att söka medlemskap i partiet. Om man blev utes
luten ur partiet kunde man inte heller tillhöra förbundet, och till förbundets 

funktionärer och Centralstyrelse kunde endast väljas sådana, som var anslutna 

till partiet. I ledningarna i de två organisationerna skulle utväxlas representan

ter. Slutligen skulle det föreskrivas i partistadgarna, att "Utom partiet stående 

organisationer, som anslutit sig till Kommunistiska Internationalens principer 

och riktlinjer ha oavvislig skyldighet att bedriva sitt arbete i full samklang med 

partiets program och riktlinjer och på dem grundade beslut."95 I själva dis

kussionen som följde uttalandet var det ingen som ifrågasatte denna princip. 

Även förbundets representant Hugo Sillén menade, att det rådde fullständig 

enighet om förslaget och betonade att partiet och förbundet var ett.96 De 

ungdomsförbundister, som varit tveksamma mot att underordning skrevs in i 

stadgarna, vann en delseger. Samtidigt är det uppenbart att relationen mellan 
de två organisationerna var förändrad, vilket debattörerna hade diskuterat. Det 

som partiföreträdarna misslyckats med 1917, att få ungdomar inslussade med 

automatik in i partiet och att nå ömsesidig representation i varandras styrelser, 

lyckades man sålunda med 1921. Ledande partiföreträdare önskade visserligen 

gå än längre, med ensidig representation och med explicit underordning 

inskrivet i stadgarna. Det lyckades man inte med inte heller den tvingande 

skrivningen i förbundets stadgar, att medlem måste ansluta sig till S KP ac

cepterades fullt ut, utan byttes till bör av förbundets kongress. Men onekligen 
var partiets relation till förbundet mer förenhetligat, vilket flera förbundister 

var inne på. Med förbundets enhälliga beslut att byta namn till Sverges Kom

munistiska Ungdomsförbund förtydligades också att det som föll innanför den 

kommunistiska rörelsen, något SSV aldrig lyckades med.97 

Kommunisterna och den fackliga rörelsen 

Den kanske mest omdiskuterade frågan i samband med teserna, utöver 

uteslutningskravet, gällde förhållandet till den fackliga rörelsen. Detta var ju ett 

område SSV initiait inte hade intresserat sig nämnvärt för, men där försöken 

95. SSV/SKP kongressprotokoll s 157, citat s 159. 
96. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 159. 
97. Protokoll fört vid Socialdemokratiska Ungdomsförbundets 8. kongress och Sverges 

Kommunistiska Ungdomsförbunds konstituerande kongress i Folkets hus A-sal, Stockholm 

14-15 maj 1921,Tryckerieaktiebolaget Fram, Stockholm 1921, s 29, 35-43, 68-73, 91-



att stabilisera organisationen inbegrep skapandet av ett "yttre parti", där de 

fackliga organisationerna blev intressanta. 

Oppositionen mot teserna diskuterade under hösten 1920 det som de 

ansåg skulle bli problematiskt. Gabrielsson ansåg, att partikamraterna i fack

föreningsrörelsen var negativa mot teserna och att det svaga stödet som partiet 

hade där skulle försvagas ytterligare om man antog dessa. Han fick stöd av en 

hel del deltagare i diskussionen. Sten påtalade att det rörde sig om ett faktiskt 

splittringsarbete inom den fackliga rörelsen. Dessutom betydde villkoren en 

splittring av krafterna överhuvudtaget.98 Vennerström, motståndare till teserna, 

fruktade också att dessa skulle spränga den fackliga rörelsen. Han vände sig 
emot, att Amsterdaminternationalen framställdes som en värre fiende än vit-

gardister och undrade hur Kominterns centralistiska krav överensstämde med 

Fackliga Propagandaförbundets decentralistiska syn. Med teserna var man på 

väg att underordnas ett politiskt parti, vilket var en förändring från kraven på 

partipolitisk neutralitet. Även Carl Winberg, som var en av partiets represent

anter på den Kominternkongress som antog teserna och som vid kongressen 

röstade för att anta dessa, uppmärksammade, att teserna stred mot Propagan
daförbundets taktik och hävdade att omläggningen skulle vara negativ för den 

fackliga oppositionen." 

På det utvidgade RS-sammanträdet var FPF representerat av Emil Anders

son. Han fann emellertid ingen motsättning mellan förbundet och teserna. 

Den fackliga rörelsen skulle inte alls sprängas. Endast när hela landsorganisa

tionen var erövrad skulle den fackliga rörelsen bryta med Amsterdam, något 

Höglund också underströk.100 Vidare hade förbundet aldrig hävdat, att fack

föreningsrörelsen skulle vara politiskt neutral och även om lönekampen erkän

des, så var det socialismen man strävade efter. Förbundet var inte alls negativt 

till centraliseringens princip. Detta var nödvändigt i landsomfattande aktioner 

även om fackföreningarna skulle ha lokal rörelsefrihet. FPF ställde sig därför 
för ett antagande av teserna, avslutade Andersson.101 

Emil Andersson betonade sålunda i första hand kontinuiteten i förbundets 

arbete. Detta tog också Fredrik Ström fasta på i sitt inlägg. Fackförening

srörelsen var tvungen att ingjutas i en kommunistisk och revolutionär anda. 

Hela rörelsen riskerade annars att bli småborgerligt materialistisk. Därför 

skulle, där det fanns två eller flera medlemmar, bildas celler som skulle genom

98. SSV RS 17-21/10 1920, N:o 27-30. 
99. SSV RS 17-21/10 1920, SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 38. 
100. SSV RS 17-21/10 1920 se Höglunds inledning, 2 £ 
101. SSV RS 17-21/10 1920, s 18, jfr Kilbom, Karl, Fackföreningsrörelsen "under 

Moskvas ok", Fackliga propagandaförbundets skriftserie nr. 3, Frams förlag, Stockholm 
1921, s 4,10-16. 



syra facket och lokala samorganisationer med en revolutionär anda. Men detta, 

betonade Ström, var ju ingen nyhet då de revolutionära fackföreningsmännen 

redan innan teserna ju bildat FPF, som arbetade för just detta. Ström gjorde 

åhörarna uppmärksamma på, att Komintern ställde krav på att alla kommunis

ter i den fackliga rörelsen skulle arbeta för att få respektive lands fackliga rörelse 

ansluten till Röda Fackföreningsinternationalen och bryta med Amsterdam. 

Var detta att spränga den fackliga rörelsen? Nej, vidhöll Ström. Det var att ena 

den på den proletära klasskampens grund. Kommunisterna i den reformistiska 

respektive den syndikalistiska fackliga rörelsen fick under inga omständigheter 

lämna dessa - tvärtom skulle de erövra dessa inifrån.102 

Trots Emil Anderssons betoning av kontinuitet, och trots att partiet och 

FPF samarbetade, var det återigen inga smidiga förhandlingar som fördes mel

lan partiet och förbundet angående förbundets ställning till partiet.103 Efter 
Arbetsutskottets beslut, att till kongressen i stadgarna införa paragrafen om 

ungdomsförbundets och FPF:s underordning, sammanträdde Höglund med 
företrädare för förbundet. Han kunde rapportera till partiet, att förbundet var 
ovilligt att sluta en överenskommelse som skulle tillfredsställa partiet och att 

det inte ville erkänna något verkligt underordnande. Kilbom hävdade dock, 

att förbundet nu principiellt erkände partiets överhöghet. Av taktiska skäl ville 

det dock inte ha detta utskrivet. Ström ansåg att ett organisatoriskt underord

nande av förbundet skulle vara ett krav men att man kunde fundera över själva 

formuleringen.104 

Höglund själv började diskussionen på kongressen om förhållandet och 

inledde med att förklara att teserna nu ställde krav på att partiet skulle bygga 

på centralistisk grund och att alla andra kommunistiska organisationer därmed 
skulle underordnas partiet. Han kunde förstå, att det fanns vissa nackdelar 

för FPF finna sig i detta men nackdelarna att inte göra det var så pass mycket 

större. Höglund menade, att erfarenheten i det egna partiet med riksdagsgrup

pen påvisade problemen med två eller fler ledningar. Till slut enades man efter 

långa förhandlingar om ett uttalande. I detta, påtalade Höglund själv, hade 
partiet backat från den föreslagna stadgeförändringen, där det explicit skrevs 
ut att FPF (och Ungdomsförbundet) var underordnade partiet, dess kongresser 

och partiledningens beslut.105 Det väsentliga var, fortsatte han, den faktiska un

derordningen, inte att hålla på formerna.106 Skrivningen var istället densamma 

som ovan refererats i samband med ungdomsförbundet. 

102. SSV RS 17-21/10 1920, Ström N.o 6. 
103. Se t.ex. SSV AU 4/11921 § 10 (Al:5). 
104. SSV AU 13/2 1921, 8/3 1921. 
105. Se Förslag till Program, Grundlagar och Stadgar (1921), s 28 (§ 14). 
106. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 65 f. 



Själva uttalandet speglade den underordning Höglund talade om. Man 

hemställde till FPF att ta beslutet att erkänna Kominterns riktlinjer och parti

ets program som ledande för sitt arbete; att förbundets organisatoriska kärna 

skulle utgöras av kommunistiska klubbar, vilka skulle tillhöra partiets respe

ktive lokalorganisation samt att FPF skulle bevilja, att partiet representerades i 

klubbarna, distrikten och riksledningen. Under dessa förutsättningar utlovade 

partiet å sin sida, att ge förbundet det stöd som var möjligt, att ålägga partiets 

samtliga medlemmar att i varje fackförening organisera kommunistiska klub

bar och ansluta dessa till både partiet och FPF, samt att ge FPF rätt att delegera 

en representant med förslags- och yttranderätt till partiets ledning, då frågor 

som rörde fackföreningsrörelsen diskuterades.107 Karl Kilbom deltog också 

som inledare. Han förklarade FPF:s invändningar mot förslaget till skrivning 

i partiets stadgar § 14. Det var inte för att förbundet hade några invändningar 

mot att underordnas partiet, utan för att det skulle stöta bort stora delar av 

fackligt organiserade arbetare: "En stor del av de radikala fackföreningsmännen 

vilja icke ansluta sig till en partiorganisation och vår självständighet utåt måste 

därför hävdas."108 Kilboms förhållningssätt präglade också hans kvarstående 

erinran mot en punkt i uttalandet. Vi måste, menade Kilbom och förespråkade 

en linje som redan praktiserades i FPF, förbehålla oss rätten att tillåta fack

föreningar att ansluta sig till förbundet. Detta var avgörande för förbundets 

utveckling. Den fackliga rörelsen var på väg åt vänster, men frågan var hur 

långt de skulle gå. Om möjligheten att ansluta fackföreningar gavs upp drevs 

dessa också till syndikalisterna.109 I den slutliga skrivningen talades det om att 

bygga upp förbundets organisatoriska kärna på kommunistiska klubbar.110 Eft

erföljande år, 1921, uppmanade Komintern partiet att se till att fackföreningar 

kollektivt skulle kunna ansluta sig.111 

Med FPF:s underordning blev också partiets fackliga politik än mer be

tydelsefull. Åter var det Kilbom som fick inleda, och i diskussionen kan man 

se en viss motsättning mellan de fackliga "realisterna" och de ideologiska "ren-

hållarna" i inställningen till syndikalisterna. Det var just detta som i huvudsak 

diskuterades på kongressen. 

107. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 165 f. 
108. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 67. 
109. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 66. Se Gärdvall, Lennart: "Facklig 

opposition. Om arbetarrörelsens fackliga och politiska splittring 1917—1929" i Med eller 
mot strömmen? En antologi om svenska folkrörelser, Sobers Förlag AB, Stockholm 1980, s 
31 för FPF:s praktik. 

110. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 165. 
111. Berättelse överSverges Kommunistiska Partis verksamhet 1921, Tryckeriaktiebolaget 

Fram, Stockholm 1922, s 32. 



Kilbom inledde med att kritisera den reformistiska fackföreningsrörelsen 

och redogjorde för, hur Amsterdaminternationalen i realiteten stod under 

Nationernas Förbund och därför var kapitalismens drängar. Vidare hade de 

reformistiska ledarna medverkat i en lönenedpressarpolitik och därmed uppgi

vit den klara klasskampslinjen. Men här krävdes en skärpning av partiets egna 

medlemmar. De fick inte som hittills ansluta sig till reformisternas förslag vid 

förbundskongresser. Då fyllde de inte sin plikt. 

Angående syndikalisterna, fortsatte han, var man tvungen att försöka vinna 
dessa. Visserligen fanns det genom anarkistiska och halvborgerliga element 

inslag av borgerlighet, men också syndikalisterna var på marsch mot en kom

munistisk ståndpunkt. De hade börjat se nödvändigheten av en revolutionär 

hållning. Kommunisternas uppgift var att klargöra, att syndikalisternas sabo

tage och registersystemet under vissa omständigheter kunde verka i reaktionär 

riktning. Det gällde att förtydliga detta och undandra syndikalisterna deras 

reaktionära ledare. 

I redaktionsutskottets förslag till teser, vilka föredrogs av Zeth Höglund, 

följde i stora drag Kilboms inledning. Högersocialisterna och de reformistiska 
ledarna förrådde den svenska arbetarklassen genom lönenedpressning och ge

nom tal om, att den ekonomiska krisen var snabbt övergående. Arbetarna hade 

nu, runt om i världen, börjat resa sig till kamp och krävde den fackliga rörelsens 

omläggning på revolutionär grund. Kampen skulle föras mot de reformistiska 

fackföreningsledarna. Men uttalandet hade skärpt tonen mot syndikalisterna 

på en punkt jämfört med Kilboms förslag. Utskottet påtalade att kapitalismens 

imperialistiska fas krävde en bredare kamplinje än den syndikalistiska, en sam

ling av arbetarklassen mot hela kapitalismen. Detta hade en "icke oväsentlig 

del och några enstaka ledare" av de syndikalistiska arbetarna själva insett. Men, 

fortsatte uttalandet: 

De flesta syndikalistiska ledare och funktionärer har dock icke förstått 

nutidens krav. De försöka med oklara fraser om 'frihet' att skyla sin reform

ism och sin småborgerliga rädsla för den stora kampen. Kommunisternas 

skyldighet är att samarbeta med de syndikalister, som visar förståelse för 

den proletära revolutionens nödvändighet, men taga avstånd från det 

småborgerligt och humanistiskt färgade ideologier, som ännu kvarleva 

inom syndikalismens högerriktning.112 

I Kilboms förslag var passusen istället för "de flesta" ändrad till "en del" och 

han hade skjutit in att det var kommunisternas skyldighet att samarbeta 

med de syndikalister som visade förståelse för dagssituationens krav och 

112. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 96. 



den proletära revolutionens nödvändighet. En marginell förändring kan 
tyckas, men betydelsefull. Skillnaderna mellan de två förslagen ledde till ett 
hårt meningsutbyte. Avståndstagandet måste finnas med, ansåg Höglund, 
medan Kilbom hävdade att hans inställning vilade på erfarenhet av faktiska 
förhållanden. Syndikalisterna hade en betydande med organiserade arbetare 
och en arrogant hållning gentemot de ärliga syndikalisterna fick inte uppvisas, 
då flera av dessa kunde vinnas för kommunismen. Emil Andersson instämde i 
Kilboms inlägg. Det fanns en rad syndikalister i partiet och dessa måste man 
ta hänsyn till. Andra inlägg påtalade syndikalisternas "frånstötande" taktik 
och fann det osmakligt "att höra vissa talare kela med syndikalisterna".113 När 
det gällde den fackliga rörelsen var den kategoriska dikotomin för Kilbom 
något mindre betydelsefull, då den skulle försvåra möjligheterna att rekrytera 
fackföreningar och fackligt organiserade arbetare till en kommunistisk facklig 
rörelse. Detta undantag var något Höglund och andra inte riktigt kunde 
acceptera. För en del på kongressen var just distinktionen mot alternativa 
rörelser det mest betydelsefulla. Trots detta var det Kilboms förslag som segrade 
vid kongressen.114 

Också då det gäller partiet och den fackliga rörelsen finns sålunda en viss 
kontinuitet i försöken att stabilisera partiet. Det dröjde en tid innan det vän
stersocialistiska partiet såg den fackliga rörelsen som ett område, eller en "jakt
mark", med stor potential för partiet. När detta intresse så småningom väcktes 
handlade det främst om att stabilisera partiet genom att skapa ett "yttre parti", 
en alternativ vänstersocialistisk rörelse, som partiet över tid sökte kontrollera. 
Med teserna, under det tryck partiet befann sig under hösten 1920, skapades 
möjligheter att öka enhetligheten till sido- och undergrupper. En strävan att 
vidga "det yttre partiet" fanns fortfarande kvar - inte minst försöken att knyta 
an till de intellektuella, som också fanns på dagordningen på kongressen.115 

Det parti som avslutade kongressen var ett hårdare och tydligare parti, ett krist
alliserat parti. Men omvandlingen var ännu inte fullständigt genomförd. Det 
var inte ett genombolsjeviserat parti som lämnade kongressen 1921. 

113. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 97-100. 
114. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 99. 
115. Se SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 83 ff., 128 f., se också Nerman, Ture, 

Clarté. En studie i studentpolitik, Natur och kultur, Stockholm 1962, s 19-29. 



SKP 1921, brott och kontinuitet 

Om en jämförelse görs mellan SSV 1917 och SKP 1921, som Kent Lindkvist 
gör, är det tydligt att partiet är förändrat. Han ställer upp åtta punkter som 
han menar skiljer de två.116 Men denna förändring skedde inte över en natt 
eller med antagandet av de 21 teserna. Analytiskt kan, hävdar Panebianco, ett 
partis förändring delas upp i tre faser: en organisatorisk kris uppstår av ett 
yttre tryck, den gamla ledningen diskrediteras då de inte klarar av att hantera 
krisen och ersätts och slutligen restruktureras organisationen efter två linjer, 
dels partiets "spelregler", dels organisationens officiella mål för att legitimera 
den nya ledningen.117 Alla dessa tre faser framträder i det vänstersocialistiska 
partiets utveckling. I SSV:s fall rörde det sig om en mer tidsmässigt utsträckt 
process. Redan under sitt första verksamhetsår ställdes det nybildade partiet, 
med sin explicita organisationssyn, inför en rad svårigheter och ouppfyllda 
förväntningar: valet 1917 och svårigheten att skapa en massrörelse. Inte minst 
just de ouppfyllda förväntningarna satte tryck på den vänstersocialistiska 
partiuppfattningen och på själva partiorganisationen och främjade både ett 
alternativt partiideal och en utveckling mot en fastare organisation. Strävan 
efter att stabilisera den till synes opålitliga omvärlden resulterade i en 
centralisering och ett fastare grepp över sido- och underorganisationer. Den 
sittande ledningen utmanades redan 1918, men först 1919 förändrades den 
dominerande koalitionen. 

Denna omvandling skedde sålunda redan innan partiet beslöt att anta de 
21 teserna. De var därmed inte betydelselösa. De förstärkte den påbörjade in-
stitutionaliseringsprocessen i partiet, inte minst avseende partiets enhetlighet 
och centralisering. Dessa åtgärder låg i linje med försöken att stärka partiet. I 
organisatoriskt avseende var teserna snarare präglade av kontinuitet. 

Beslutet att acceptera anslutningsvillkoren var frivilligt. Teserna fungerade 
som en lösning på en rad problem och som ett verktyg för den nya ledning som 
tog makten över partiet. Valet och partiets läge 1920 var betydelsefullt i detta 
avseende. Den vänstersocialistiska partimodellen vilade på en tilltro till massan. 

116. Partityp, social bas, organisationsprincip, ordning, organisationsform, 
fraktioner, parti/massorganisation, arbetsplikt (Lindkvist 1982a, s 133). 

117. Panebianco, Angelo, Political parties: organization and power. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988, s 

243 f. 



Befrielsen skulle ju komma under- och inifrån och det var möjligt att skapa ett 
motprojekt och rent konkret förutsatte partiet 1917 ett starkt stöd. Denna till
tro tycks under åren efter bildandet av det nya partiet sakta ha urholkats, inte 
endast genom de internationella bakslagen, utan - lika betydelsefullt - också 
genom de inhemska besvären partiet mötte. Just valresultatet 1920 tycks ha 
varit avgörande. Lösningen tycks i detta läge ha varit en förstärkning av den 
centrala ledningen, ett starkare grepp över sido- och underorganisationer, ett 
förstärkande av den inre organisationen, både det gällde partiorganisationen, 
ideologin och den "inre skolningen", och ett profilerat framträdande. När 
"slöheten" bland arbetarna åter ebbade ut skulle partiet vara redo att hjälpa och 
leda.118 Dessutom innehöll ju teserna en uteslutning av potentiella motståndare 
och avslutade därmed de interna konflikter i partiet, som präglat detsamma 
sedan 1918. Partiet 1921 innehöll många av de kännetecken Schiillerqvist identi
fierat för ett hårt parti. Makten var tydligt koncentrerad i ledningen, konflikter 
inom organisationen kunde inte lägre föras genom fasta fraktioner och man 
skapade en tydlig gräns mot omvärlden.119 

Partiföreträdarna var övertygade om att de skapade något nytt: det vän
stersocialistiska partiet var ju korsfäst och det kommunistiska uppståndet. Det 
fanns förvisso gränser för hur långt detta nyskapande skulle sträcka sig. Viss 
tveksamhet fanns över att överge namnet. Skapandet av illegala organisationer 
förkastades och de demokratiska grundlagarna behölls. Också 1921 talas det i 
grundlagarna om, att det inom partiet skulle råda yttrande-, tryck- och förs
amlingsfrihet och att ingen hemlig diplomati fick förekomma. Vidare fastslogs 
att de yttersta besluten skulle ligga hos partiets djupa led och inte hos några 
egenmäktiga instanser.120 

Otto Grimlund inledde diskussionen om grundlagarna på kongressen 1921. 
Han refererade till att det hade funnits ett visst motstånd i partiet att överhu
vudtaget ha dem kvar. Grimlunds försvar för att de ändå skulle vara kvar, trots 

118. Se SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 109. 
119. Se Schiillerqvist, Bengt, Från kosackval till kohandel. SAP:s väg till makten (1928-

33), Tiden, Stockholm 1992, s 28. 
120. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 121 § 2, 3, 4. Åke Sparring använder en 

skrivelse i de demokratiska grundlagarna som slår fast att en centralisering lätt kan 
leder till auktoritärism, som ett belägg för SKP:s okunnighet om Lenins demokratiska 
centralism (Sparring, Åke "The Communist party of Sweden" i The Communist Parties 
of Scandinavia and Finland, A.F. Upton (ed.) London: Weidenfeld and Nicolson 1973, 
s 66). Faktum är emellertid, att en liknande skrivelse kom att ingå i en Komintern 
resolution från 1921 ("Riktlinjer för de kommunistiska partiernas uppbyggande och 
organisationsarbete. Antagna på III världskongressens 241e sammanträde den 12 juli 
1921" i Världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. Teser och resolutioner 
antagna å Kominterns tredje världskongress, Arkiv 1980, s 143-145). 



att man nu hade de 21 teserna, var att "det ansetts lämpligt giva dessas [teserna 
JB] innehåll en formulering lämpad för svenska förhållanden."121 Ström gick 
också upp i talarstolen och uttalade ett slags pragmatiskt stöd för att de skulle 
finnas kvar. Själv hade han inte velat utarbeta några nya om de inte redan hade 
funnits. När de nu ändå fanns och då vissa ansåg att de skulle få vara kvar, 
kunde de väl också vara det, menade han.122 

Nu var det inte helt och hållet de gamla vänstersocialistiska grundlagarna 
kongressen antog. I dessa hade man nu en nyhet. Det är i dessa, och inte i stad
garna, partiet slog fast att SKP var uppbyggt på den demokratiska centralismens 
princip. Denna definierades som att alla partiets organisationer var underord
nande den av kongressen valda partiledningen, som i sin tur var underordnad 
Komintern. Centraliseringen skapade slagkraft åt partiets aktioner, hette det vi
dare. Men grundlagarna betonade också att denna centralisering kunde leda till 
"uppkomsten av ett maktfullkomligt ledarvälde och en ofruktbar byråkrati".123 

Därför, för att undvika de tendenser man såg i de socialdemokratiska partierna, 
skulle centraliseringen ske utifrån ett demokratiskt grundval, där ledningen 
stod under medlemmarnas fullständiga kontroll. Vidare hade man skrivit in en 
solidaritetsplikt för medlemmarna, som låg i "frivilligt arbete för gemensamma 
uppgifter och obrottslig sammanhållning kring de gemensamma idealen och 
fattade beslut."124 

Det fanns sålunda vissa gränser i förnyelsen, men, som inte var minst tydlig 
i diskussionen om namnet, en strävan att bryta med det gamla. Men det lig
ger något av en ironi i detta. Partiföreträdarna hade 1917 varit lika övertygade 
att de skapade en novellitet när de lämnade SAP. Med den utveckling partiet 
genomgick mellan åren 1917-21 var det snarare så, att man återknöt till den 
tradition man försökt bryta sig loss från 1917. I mångt och mycket skapades 
ett parti vars grunddrag påminde om den statssocialistiska synen på organisa
tionen, både i tänkandet kring partiets roll och i den faktiska utformningen av 
partiorganisationen. 

I partiets nya program skrevs det tydligt och klart in, att det var partiet som 
skulle utgöra "den organisatoriska och politiska hävstång, med vars hjälp och 
ledning de breda massorna genomföra revolutionen, taga makten i sina händer 
och realisera de socialistiska kraven."125 Här var det erövrandet av makten och i 
detta, partiets betydelse, som betonades. Här var partiet sålunda det rationella 

121. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 63. 
122. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 63. 
123. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 120. 
124. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 120 f. 
125. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 109. 



verktyget för tagandet av makten, förutsatt att det centraliserades, förenhet-
ligades och därmed skapade handlingskraft. Detta låg i linje med den stats
socialistiska traditionen. Men också den faktiska organisationsutformningen 
påminde om den socialdemokratiska. Strukturen på stadgarna är i det närmaste 
identiskt med SAP:s stadgar från t.ex. 1920.126 Även innehållet påminner i stor 
utsträckning om de socialdemokratiska stadgarna. 

I utarbetandet av de nya stadgarna hade man vägletts av två principer, 
menade Fredrik Ström på kongressen. Den ena var, att den dubbelhet i for
muleringar som tidigare fanns i grundlagar och stadgar skulle avlägsnas medan 
den andra var att stadgarna skulle utrycka de 21 teserna.127 Emellertid tycks det 
som om partiet inte var berett att helt bryta med sitt förflutna, för Ström fort
satte: "Från en del håll har det inkommit förslag om en fullständig nydaning 
av stadgarna, men vi har ansett oss böra bibehålla de stadgande i organisations
frågorna som vunnit hävd inom partiet."128 Han tog dock upp några nyheter. 
Dels stadgandet av kvinnoorganiseringen, en uteslutningsparagraf samt bestäm
melser om cellbyggnaden, som han kallade det.129 Axel R Svensson berörde i ett 
kort anförande cellarbetet. Detta var nog viktigt, men först sedan partiet skaffat 
sig fasta och starka arbetarkommuner. Det var först då som partimedlemmarnas 
arbete i andra organisationer kunde ges ordentligt stöd.130 Nu var det inte drift
celler man diskuterade utan fraktionen. Detta framkom också i stadgarna. Där 
talades det om, att var än två eller fler partimedlemmar tillhörde en organisation 
skulle det bildas en kommunistisk grupp och att dessa skulle vara kommunens 
underavdelning Som exempel på sådana organisationer nämndes fackförening, 
verkstadsklubb, lokal samorganisation, kooperativ förening, bildningsorganisa
tion idrottsförening eller skola.131 Det tåldes således inte om fabrik, verkstad eller 
annan typ av arbetsplats (utom skolan kanske). Dessutom ansåg partiet att dessa 
klubbar, som man kallade dem, skulle vara underordnade kommunen. Detta 
skilde sig också från driftcellen, som visserligen var kopplad till kommunen men 
var en självständig grundorganisation med rätt att ta in medlemmar.132 

126. Jfr Stadgar Sverges Socialdemokratiska Arbetarparti. Antagna på elfte 
partikongressen i Stockholm 1920, A.-B. Arbetarnes Tryckeri, Stockholm 1924. 

127. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 63. 
128. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 63. 
129. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 63 £ 
130. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 86 f. 
131. Stadgar, program och grundlagar för Sverges Kommunistiska Parti, (Antagna av 

1921 års partikongress), Östgötatryckeriet, Linköping 1921. (SKP stadgar 1921), s 2 (§ 
i,mom. 4). 

132. Se t.ex. Kamp och framgång. Sverges kommunistiska parti 24.nov-i juni 1927 (SKP 
verksamhetsberättelse 1927), A/B Politikens tryckeri, Stockholm 1927, s 37. och Stadgar 
för Sverges Kommunistiska Parti. Antagna på nionde partikongressen 11-14 febr. 1933, Arb. 



Någon ytterligare debatt om arbetsutskottets stadgeförslag blev det inte. 
Vissa reserverade sig mot en höjning av kontingenten, andra ville ta bort en 
paragraf om kongress vartannat år och några berörde representantskapet. An
nars antogs förslaget i stort sätt oförändrat.133 

Vad gäller medlemskapet var antagningen till partiet begränsad i Duverg-
ers termer. Det baserades på en individuell anslutning och för att bli medlem 
måste man rekommenderas av två tidigare medlemmar. Men medlemskapet 
konstituerades inte bara genom att man rekommenderades och betalade sin 
avgift. Medlemmen skulle också vara fast prenumerant på minst en av partiets 
tidningar, energiskt delta i möten, tillhöra en facklig organisation och inom 
den arbeta i eller upprätta en kommunistisk organisation. Uppträdde man för
rädiskt eller begick grovt brott eller onykterhet kunde uteslutning ske.134 

I övrigt fanns en paragraf som i hög utsträckning påminde om SAP:s or
ganisering, nämligen en kretsorganisation.135 Distrikten följde ju inte alltid de 
valkretsar som fanns. Därför stadgades om, att en krets skulle upprättas inom 
varje valkrets för att planlägga och leda agitation och valrörelse.136 

För att kort sammanfatta kan man säga att det trots allt var ett mer svenskt 

kommunistiskt parti, än ett kommunistiskt som skapades. Stadgarna tycktes 
ligga någonstans mitt emellan SAP och Komintern. De innehöll en rad likheter 
med SAP:s stadgar avseende struktur och innehåll men också vissa skillnader. 
Dit hörde den demokratiska centralismen, det individuella medlemskapet, den 
rad av krav som ställdes på medlemmen samt uteslutningsparagrafen. 
Det är dessa punkter som ofta används för att skilja SKP från SAP. Men 
samtidigt är det inte svårt att se vissa skillnader mellan de krav som Komintern 
ställde och partiets stadgar. Arbetet på arbetsplatserna (utom fackföreningen) 
behandlades inte utan framför allt betonades, både före och under kongressen, 
att man gärna ville behålla de delar av det organisatoriska bygget, som fanns i 
partiet sedan tidigare. På vissa punkter användes det ju t.o.m. som ett argument 
i diskussionen. Trots att Ström på kongressen sade, att det nu handlade 
om en reservationslös acceptans av teserna och en beredskap på omgående 
revideringar av bl.a. stadgar, tycks dock inte brottet mot en socialdemokratisk 
organisationsstruktur och organisationskultur vara så radikalt. SKP inte 
uppfyllde inte riktigt de krav som Komintern ställde, men samtidigt skilde 
man sig från SAP på vissa punkter. SKP stod 1921 mellan två traditioner, den 
bolsjevikiska och den svenska. Den bolsjevikiska krävde illegala organisationer, 

Kult. Tr., Sthlm 1934 (SKP stadgar 1933), § 3. 
133. SSV/SKP kongressprotokoll 1921, s 129-143,150-157,176. 
134. SKP stadgar 1921, § 1, (arb.kom.) § 1, 2. 
135. SAP stadgar 1920, § 8 (distrikt)). 
136. SKP stadgar 1921, § 8 (distrikt), jfr SAP stadgar 1920, § 8 (distrikt). 



organisationer på fabriksgolvet och centralisering. Den svenska, en 
fungerande arbetarkommun, en geografiskt baserad grundorganisation och en 
valorganisation. SKP centraliserades och förenhetligades, men behöll samtidigt 
arbetarkommunen, kretsen och tycks ha förkastat den illegala organisationen. 
Inte minst just arbetarkommunen var ett arv som var svårt att göra sig av med. 
Under tiden efter de 21 teserna var denna organisationstradition något som 
både partiet och Komintern brottades med. 

Sammanfattning 

I den process som var SSV:s antagande av Kominterns anslutningsteser 
spelade valet 1920 en katalysatorisk roll. Betingelserna för en radikal politik var 
förändrade. Den folkliga resningen mot kriget och dess sociala konsekvenser 
hade avtagit, den ekonomiska krisen med ökad arbetslöshet svepte in, samtidigt 
som den allmänna och lika rösträtten hade fått sin lösning. Allt detta bidrog till 
att de radikala strömningarna i Sverige ebbade ut. Detta påverkade sannolikt 
partiets möjligheter att stärka sin ställning och ökade snarare partiets politiska 
isolering. Också den svenska politiska och sociala kontexten vid valet 1920 satte 
partiet under tryck. 
Partiet hade före valet förändrat sin politiska inriktning och ställde höga 
förväntningar på valutgången. Företrädare för den förändrade inriktningen 
upplevde partiet som betydligt tydligare och mer slagkraftigt än tidigare. 
Men precis som vid valen 1917 blev resultatet ett nederlag. Valutgången ledde 
också till besvikelse, både på lokal nivå och i ledningen och aktualiserade ett 
nytt dilemma för partiet mellan, vad jag valt att kalla det rena och det reella. 
Redan innan valet fanns denna spänning, inte minst tydlig i utarbetandet 
av valmanifestet. Men valförlusten och värderingen av den reste frågan än 
tydligare: berodde den på för mycket eller för lite politisk tydlighet? Detta 
öppnade också upp en spänning mellan den centrala partinivån och den lokala. 
Besvikelsen över valutgången riktades både mot de grupper man ansåg borde 
stödja partiet men också mot den egna partiorganisationen. Det är i denna 
kontext antagandet av de 21 anslutningsvillkoren bör ses. Dessa teser tycktes 
bidra till både en organisatorisk och en ideologisk lösning på partiets politiskt 
utsatta position. Då det gäller de organisatoriska konsekvenserna innebar 
antagandet att en redan påbörjad process förstärktes. Partiets organisation 
"hårdnade" ytterligare och bidrog till att distansera partiet från sin egen 
historia. Underordningen av sidoorganisationer och den egna riksdagsgruppen 



stärktes, enhetligheten i ledningen förstärktes och teserna bidrog till att öka 
tydligheten i gränslinjen gentemot omvärlden och gentemot andra politiska 
alternativ. Med antagandet av teserna övergavs slutligen den rörelsesocialistiska 
organisationssyn som präglat SSV. Paradoxalt nog anslöt man sig snarare till den 
tradition företrädarna 1917 sökte lämna. Partiet knöt an till den statssocialistiska 
organisationsuppfattningen men var 1921 ännu inte ett genombosljeviserat 
parti. 



KAPITEL 8 
"Sammanfattning 
efter bostadsorten isolerar oss" 
Om SKP:s reorganisering 1921-1933 

Inledning 
Så stiger i kamp ur kaos en samlande ordning, 

bildas en förtrupp, 

som river ur samhällsdjupen oanade krafter till striden. 

Växlande lycka ger klassernas krig, 

ty svår att finna och svår att vandra är vägen mot målet. 

Järnvilja och kraft behöves mera än nog, 

hos den, som skall orka till slutet. 

Mellan tusende bakhåll, 

mellan vankelmod, feghet och förräderi, 

ibland genom kamp mot förblindade egna, 

går framtidens väg. 

Men även om hundrade gånger till jorden slagen, 

reser sig renare, fastare, starkare åter till kamp 

proletärernas förtrupp: 

P a r t i e t .  

Allan Wallenius, SKP:s kongress 19241 

1 . 1  k a m p e n s  t e c k e n .  F ö r h a n d l i n g a r  o c h  b e s l u t  v i d  S  v e r g e s  K o m m u n i s t i s k a  P a r t i s  ( s e k t i o n  
av Kommunistiska Internationalen) sjätte kongress, 22-24 nov- I924* Tryckeriaktiebolaget 
Fram 1925 (SKP kongressprotokoll 1924), s 4. 



Med denna hyllningsdikt till det kommunistiska partiet öppnades SKP:s 
kongress 1924. Efter en rad splittringar och schismer såg man nu med 
tillförsikt framtiden an. Nu äntligen skulle de 21 teserna förverkligas. Nu 
skulle man skapa ett parti där alla medlemmar var uppfyllda av marxism
leninismen, där anslutningen till Komintern skulle stärkas och utvecklas 
mot ett sammanväxande med världspartiet och där det skulle hållas rent med 
leninismen som vapen. Partiet skulle bolsjeviseras. Man skulle skapa "ett parti 
av ny typ", ett äkta kommunistiskt parti. Kongressen utlovade att med alla 
krafter bekämpa varje tendens mot socialdemokratisering av partiet.2 

Nästan fem månader tidigare, i juli 1924, avslutade Komintern sin femte 
kongress. Två händelser påverkade denna kongress. Redan under Lenins sjuk
domsperiod under 1922 inleddes en strid om vem som skulle efterträda honom 
i det ryska partiet. Efter hans död i januari 1924 försökte Stalin på allvar att 
efterträda Lenin, till en början genom samarbete med Kominternordföranden 
Zinovjev och Kamenev, för att utmanövrera den kanske enda realistiska mot
kandidaten, Trotskij.3 

Den andra händelsen som kastade sin skugga över kongressen 1924, var ut
vecklingen i Tyskland. Underblåsta av Zinovjev och Trotskij försökte de tyska 
kommunisterna gripa makten under hösten 1923. "Revolutionen" misslyckades 
emellertid, och detta kom också det att påverka världskongressen 1924.4 Det 
mer defensiva försöket att lösa problematiken med ett revolutionärt parti i en 
ickerevolutionär tid, enhetsfronten "uppifrån" övergavs. Enhetsfronten omfor
mulerades till enhetsfront "underifrån", vilket innebar att det blev otillåtet att 
på något sätt samarbeta med de reformistiska ledarna; kommunistpartierna 
skulle endast dra igång aktioner med de reformistiska arbetarna. Den socialde
mokratiska organisationen och organiseringen skulle motarbetas.5 

Mycket tid gick under kongressen åt för att alla skulle ges möjlighet att 
fördöma Trotskij. Kanske p.g.a. de uteblivna framgångarna utvecklades sek-

2. SKP kongressprotokoll 1924, s 29, 71, 75. 
3. Se Deutscher, Isaac, Den avväpnade profeten. Trotskij 1921-1929, René 

Coeckelberghs Bokförlag, Stockholm 1973b, s 64-104 om striderna mellan Troskij och 
det s.k. trumviriatet 1922-24. 

4. McDermott, Kevin & Agnew, Jeremy, The Comintern. A History of International 
Communism from Lenin to Stalin, Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, 
Hampshire, London 1996, s 44, Deutscher 1973b, s 104 ff. 

5. Se Mallmann, Klaus-Michael, Kommunisten in der Weimarer Republik. 
Sozialgeschichte einer revolutionären Bewegung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1996, s 48, Arvidsson, Håkan & Berntson, Lennart "Kommunistiska 
Internationalen" i Från SKP till VPK- en antologi redigerad av Sven E Olsson. Zenit/ Bo 
Cavefors Bokförlag, Lund 1976, s 17. 



sammanfattning efter bostadsorten isolerar oss 

tionerna till allt högre grad av underordning. Nu vände man sig än mer till det 
enda segrande bolsjevikpartiet: det ryska.6 

Det var denna kongress som beslöt att de anslutna sektionerna skulle 
"bolsjeviseras" och, i Kominterns termer göras till äkta kommunistiska par
tier. Denna bolsjevisering skulle innebära: "att våra sektioner tillägnar sig allt 
hos den ryska bolsjevismen, som är av internationell betydelse".7 I huvudsak, 
hävdar Agnew och McDermott, kom detta att betyda skapandet av strikt 
disciplinerade, centraliserade, Stalinlojala partier utan utrymme för något 
socialdemokratiskt idéarv.8 Mallmann betonar, att bolsjeviseringen egentligen 
inte var något nytt kvalitativt steg i relationen mellan de nationella sektionerna 
och Komintern, utan en kanonisering av den ryska modellen, och en begrepps
lig distansering mot den västliga arbetarrörelsetraditionen.9 Bolsjeviseringen 
skulle för svensk del bl.a. innebära, som det formulerades i en resolution, en 
skärpt kamp mot socialdemokratin, utvecklandet av en klar och målmedveten 
propaganda mot pacifismen samt att organisatoriskt utveckla partiet genom 
bildandet av fabriksceller såsom grundval för hela partiorganisationen.10 

Det svenska partiet skulle sålunda distansera sig från det socialdemokratiska 
arvet, detta var en av tankarna i bolsjeviseringsbeslutet partiet beslöt att ge
nomföra "utan dröjsmål och i raskt tempo".11 Ett centralt inslag i denna 
distanseringsprocess var partiorganisationens utformning och odlingen av 
det kommunistiska partiet som ett särskilt parti. Partiet skulle organisatorisk 
särskiljas från socialdemokratin, vilket detta kapitel avser diskutera. I första 
hand diskuteras denna särskillnad så som den förmedlades, och producerades, 
genom partiets stadgar. 

Vad gäller de kommunistiska partierna är det sällan som själva organi
sationen uppmärksammas, och när det görs är det framför allt den s.k. 

6. Detta är åtminstone Deutschers mening (Deutscher 1973b, s 109). Se också 
Lindkvist, Kent, Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 

kommunistiska rörelsen i Sverige 1917—72, Arkiv, Lund 1982a, s 37. 
7. För leninismen! Teser och resolutioner antagna på Kommunistiska Internationalens 

femte världskongress, Moskva, 17 juni-8 juli 1924, Frams förlag, Stockholm 1926, s 
45. Se Teser över de kommunistiska partiernas bolsjevisering Antagna vid Kominterns 
utvidgade Exekutivmöte, april 192$, Frams förlag, Stockholm 1925, s 8, för likställandet 
av bolsjevisering med äkta kommunism. Jfr The Communist International 1919-1943. 
Selected and ed. by Jane Degras, Volume II1923-1928, Oxford University Press i960, s 79. 

8. McDermott & Agnew 1996, s 45. 
9. Mallmann 1996, s 67 f. 
10. "Exekutivens resolution i svenska frågan. Antagen vid utvidgade exekutivmötets 

sammanträde den 13 juni 1924" i Komintern om svenska frågan. En dokumentsamling 
1921-1929, Aurora, Stockholm 1973, s 88 ff. 

11. SKP kongressprotokoll 1924, s 75. 



demokratiska centralismen som tas upp för att särskilja S KP eller andra kom
munistiska partier från övriga typer. Den demokratiska centralismen får då ofta 
snarast stå för centralism, men knappast någon demokrati.12 Det är sant att 
SKP och övriga kommunistiska partier hade den demokratiska centralismen 
explicit inskriven i sina stadgar (för SKP från 192313), men frågan är trots detta 
om det är denna som särskiljer dem i tillräckligt hög grad från övriga partier. 
Flera forskare har uppmärksammat att denna organisationsprincip faktiskt inte 
skiljer sig från hur andra partier är uppbyggda och fungerar.14 

Men om man inte vill använda den demokratiska centralismen som sär
skiljande princip vad kan man i stället använda för kriterier? En av dem som 
har försökt att karakterisera olika typer av politiska partier är den franske stats
vetaren Maurice Duverger. Han utgår från tre olika idealtyper, och syftet med 
studien är närmast att mer detaljerat försöka dra upp gränserna mellan dessa 
genom att applicera dem, eller pröva dem, på existerande partier. Därigenom 
försöker han skapa en översikt över partier som sociala organisationer, genom 
att klassificera och systematisera partierna framför allt utifrån partiinstitution
erna.15 Duverger bollar med en rad olika begrepp och begreppspar. Han talar 
om direkta och indirekta partier, om mass- och kaderpartier, men i huvudsak 
knyter han dessa till tre grundtyper som han anser korresponderar till "1800-
talets medelklasspartier", "socialistpartier" och "kommunistiska och fascistiska 
partier". Vad gäller den sista är han dock noga med att påpeka skillnaderna 
mellan ett kommunistiskt och ett fascistiskt parti vad gäller ideologi, social 
sammansättning och grundorganisation.16 

12. Se t.ex. Bäck, Mats, Möller, Tommy, Partier och organisationer, (2 uppl) Publica, 
Stockholm 1990, s 121. 

13. Men, som sagt och möjligen lite ironiskt, fanns den demokratiska centralismen 
med i de demokratiska grundlagarna från 19 21. {Sveriges Kommunistiska Partis bildande 
1921. Aurora dokument 1. [Faksimil av Protokoll fört vid Sverges Soc.-dem. Vänsterpartis 
ßärde kongress och Sverges Kommunistiska Partis första kongress i Viktoriasalen i Stockholm 

den 25-29 mars 1921] Aurora 1975, s 120.) 
14. Lindkvist, Kent "Den kommunistiska ideologin och forskningen kring 

kommunismen i Sverige" i Meddelande från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Nr 24-25/ 
1982-1983 (Lindkvist 1982b). s 76, samt Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler. 
Socialistiska partiet 1929-193"/, Arkiv, Lund 1974, s 213, samt Hermansson, Carl-Henrik, 
Minnen. Arena, Stockholm 1993, s 120. 

15. Se Duverger, Maurice, Political Parties. Their organization and activity in the 
modern state. Methuen, London 1965, s xiii-xvii, samt Olofsson, Gunnar "Analysen av 
socialdemokratiska partier hos Neuman, Duverger och Epstein - en kritisk diskussion" 
i Statsvetenskaplig tidskrift 1977, s 284 ff., samt Svåsand, Lars "Framveksten av politiske 
partier: en bibliografisk översikt" i Statsvetenskaplig Tidskrift 1977, s 293-301, "Duverger, 
Maurice" i Nationalencyklopedin (NE), band 5, Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs 1991. 

16. Duverger 1965, s 1-3. 



Vissa delar hos Duverger är öppna för kritik. Den historiska förändringen 
kan inte sägas stå i centrum av hans undersökning. När han ändå tangerar den 
beskrivs förändringen som relativt konfliktfri. Det sker en gradualistisk utveck
ling av dominerande partityper från "medelklasspartiet", vars huvudsakliga 
verksamhet i det närmaste uteslutande var riktad mot val och som hade svag 
organisation, via de socialistiska/socialdemokratiska parti typerna, som sökte 
organisera så många som möjligt, arbetade också mellan valen, sökte ekono
miskt oberoende och var bättre organiserat och mer centraliserat. Utvecklingen 
gick mot mer elitistiska partityper, de kommunistiska och fascistiska, som var 
ännu mer centraliserade, och som mer inriktade sig på propaganda och agita
tion än val och valrörelser, och baserades på celler. "Vi lever i elitens tid" som 
han själv uttrycker det.17 Boken är skriven i Frankrike under 1950-talet mot 
bakgrund av det andra världskriget och en stark framväxt hos det franska kom
munistiska partiet. Detta påverkar säkert hans framställning. Ett av problemen 
med Duvergers syn är att han inte alltid ser de ställen där utvecklingen avviker 
från denna nästan linjära utveckling, och inte heller alltid de andra vägar som 
utvecklingen kunde ha tagit. Istället får man intrycket av en i det närmaste de-
terminerad utveckling, utan något riktigt svar på varför denna utveckling sker, 
åtminstone inte rörelsen från de socialdemokratiska till de kommunistiska eller 
fascistiska typerna.18 Idag är det kanske inte heller lika självklart, att en elitis-
tisk, kommunistisk eller fascistisk partimodell är den självklara efterträdaren 
till de socialdemokratiska masspartierna. 

En av de svenska forskare som har studerat partiers organisationer, Gullan 
Gidlund, har utgått från Duverger då hon försöker karakterisera SAP:s organ
isatoriska utveckling. I denna studie skriver hon att masspartiet, ett begrepp 
hon hämtat från just Duverger, ur teoretisk synvinkel förutsätter att medlem
skapet är väl definierat, att finansiering sker genom medlemsavgifter och 
bidrag från fackliga organisationer samt att det finns en relativt centraliserad 
organisation.19 

Men det finns problem med denna beskrivning. Gidlunds karakterisering 
är ganska vid. Även SKP skulle kunna passa in i denna beskrivning, (om man 
undantar finansieringen från facket), så vill man närmare skilja mellan kom
munistiska partier och socialdemokratiska, måste det till andra kriterier. 

17. Duverger 1965, s 70. 
18. Däremot kopplar han tydligare uppkomsten av masspartiet till en utvidgad 

demokratisering, framför allt genom att allt fler fick rätt att rösta. Se Duverger 1965, 

s 65. 
19. Gidlund, Gullan, "Folkrörelsepartiet och den politiska styrelsen. SAPS:s 

organisationsutveckling" i Socialdemokratins samhälle 1889-1989, Misgeld, K., Molin, K. 
och Åmark, K. (red) Tiden, Stockholm 1989, s 284. 



Vad skulle dessa då kunna vara? Den demokratiska centralismen har jag 
redan berört. Istället har jag valt att ta upp andra aspekter på organisations
strukturen; cellbygget och medlemskapet. 

Varför då just dessa aspekter? Bernt Kennerström har studerat Socialistiska 
partiet och kommer bland annat in på hur partiet står gentemot de anklagelser 
SKP förde fram under 1930-talet, att SP bara var ett vänstersocialistiskt och 
inte något riktigt revolutionärt parti. För att genomföra denna undersökning 
studerar han bl.a. SP:s förhållande till Kominterns organisationsteori. Han 
avfärdar först den demokratiska centralismen som en avgörande skiljelinje 
mellan Kominterns partier och andra, och framhåller istället två andra aspekter 
som var främmande för socialdemokratiska partier; nämligen det individuella 
medlemskapet, i motsats till det kollektiva, samt driftcellen som partiets grun
dorganisation.20 

Man kan också hämta stöd från annat håll. Medlemskapet har framhållits 
som en av de viktigaste variablerna när det gäller just att skilja mellan olika 
politiska partiers inre uppbyggnad. Medlemskapet, om det är ett massmedlem
skap eller inte, om det är direkt eller inte, påverkar hela partiets uppbyggnad.21 

Även Maurice Duverger pekar ut dessa två områden.22 Nu ligger dessa två inte 
riktigt på samma plan. Ett partis grundorganisation, eller grundelement, dvs. 
den del av organisationen som tar in medlemmar, och som ofta innehar vissa 
rättigheter såsom att utse delegater till organisationens kongress, tillhör mer 
den formella partiorganisationen. Medlemskapet gör det också, i den mån 
det talas om speciella krav för antagning och formellt medlemskap. Men den 
senare punkten innehåller också, inte minst hos Duverger, en diskussion om 
olika typer av deltagande och innebörden i medlemskapet. Dessa senare aspe
kter kommer jag inte att sätta i centrum just här, utan endast markera där man 
kan finna spår av dessa saker i stadgarna. I första hand handlar kapitlet om 
S KP: s försök att bygga partiet på driftceller, och de problem man i detta arbete 
mötte. Den socialdemokratiska tradition man så ivrigt önskade distansera sig 
ifrån, visade sig svår att bryta. 

20. Kennerström 1974, s 210, 213-16. Sitt stöd för att välja just dessa hämtar han i 
"en klassisk framställning" av Georg Lukäcs från 1922 (Kennerström 1974, not 22 s 263). 
Skriften var "Metodologiska aspekter på organisationsfrågan" Se Lukäcs, Georg Historia 
och klassmedvetande, Cavefors, Staffanstorp 1970. 

21. Smith, Gordon "Party organization" i The Blackwell Encyclopaedia of Political 
Science, Bogdanor, V. (ed.). Blackwell: Oxford 1991, s 419-20. 

22. Se Duverger 1965, s xix f. samt Gunnarsson 1977, s 288. 



Cellen och medlemskapet hos Duverger 

Cellen 

Här har jag tänkt att i första hand kortfattat redogöra för de skillnader i 
organisatorisk grundenhet, som Duverger pekat ut, mellan ett kommunistiskt 
och ett socialdemokratiskt parti23 

Ett av de kriterier Duverger använder för att dela upp olika partitypers 
organisation kallar han grundelement och med det avser han partiets organisa
toriska grundenhet. Han urskiljer fyra olika enheter, som de allra flesta partier 
på ett eller annat sätt kan knytas till: "valkommitté" (=Caucus), "avdelning" 
(=branch), "cell och milis" (-Militia:). De i detta sammanhang mest intressanta 
grundenheterna blir således cellen och avdelningen. Duverger arbetar dock 
genom att jämföra och kontrastera de olika typerna mot varandra, därför 
förekommer i redogörelsen nedan också valkommittén. 

Avdelningen är, enligt Duverger, en socialistisk innovation, som också 
kom att bli det fundamentala grundelementet i de socialistiska och socialde
mokratiska partierna. Detta framför allt därför att de lämpade sig bättre än den 
äldre valkommittén, för att organisera stora mängder människor. Avdelningen 
är extensiv och arbetar för att stärka sin numerär, till skillnad från valkom
mittén, vilket gör avdelningen mer permanent. Den blommar inte bara upp 
inför varje val utan sammanträder regelbundet. Denna skillnad återspeglas, 
enligt Duverger, också i en skillnad i mötenas karaktär. Valkommittén sysslar 
uteslutande med val och valtaktik, medan avdelningen också innehåller inslag 
av politisk fostran eller utbildning. Avdelningen är vidare mer formaliserad, 
hierarkiserad och har en strikt arbetsuppdelning med en formell ordförande, 
sekreterare och kassör. 

Då Duverger ser avdelningen som i högre utsträckning än valkommittén rik
tad mot "massmedlemmen" är avdelningens geografiska omfattning ofta något 
mindre. Den är vidare öppen för alla och ledarna väljs av medlemmarna, vilket 
Duverger anser skapar en demokratisk legitimitet som valkommittén saknar. 

23. Följande bygger, om ej annat anges, på Duverger 1965, s.1-40. 



Avdelningen var således anpassad efter socialisternas/socialdemokraternas 
försök att organisera massan, ge den politisk skolning och rekrytera ledare. 

Kommunisternas politiskt-organisatoriska innovation var cellen. Vanligen 
skiljer man mellan två typer av celler. Dels bostadscellen och dels driftcellen. 
Inom S KP lade man också till bycellen, som var en blandning av de andra 
två.24 De olika typerna av cellers sociala betydelse värderades olika mycket. 
Viktigast för de kommunistiska partierna var driftcellen, därefter bycellen 
och lägst värderades bostadscellen, som var en geografisk och inte en på social 
grund uppbyggd grundorganisation.25 

Driftcellen saknade således den geografiska bas som konstituerade den so
cialdemokratiska (eller kommunistiska) arbetarkommunen. Den byggde istället 
på en social- eller klassmässig organisationsprincip.26 Cellen skulle samla alla 
kommunister på en arbetsplats. Detta gjorde att den, numerärt sett, ofta var 
betydligt mindre än avdelningen eller kommunen. Något "övre" tak för antal 
cellmedlemmar saknades. Praktiska hinder på en arbetsplats, så som skiftarbete, 
kunde dock leda till att man delade upp cellen i sektioner.27 Däremot fanns en 
undre gräns som varierade mellan två och tre, eller till och med en person.28 

Men det är inte så mycket storleken på cellen som gör att den kan skiljas från 
arbetarkommunen utan mer dess syfte och funktion. Först och främst är det 
viktigt att komma ihåg ursprunget till cellen som organisatorisk princip. Model
len utvecklades av det Ryska Socialdemokratiska partiet för att kunna upprätt
hålla säkerheten inom partiet i en utsatt miljö. Systemets bakgrund glömdes 
inte bort, tvärtom poängterade Komintern under 1930-talet, att sektionerna var 
tvungna att snabba på uppbygget av celler, då det svepte en våg av illegaliserin-
gar över världens kommunistiska sektioner. Endast genom att vara organiserade 
i celler skulle man kunna upprätthålla ett underjordiskt politiskt arbete.29 

24. Se t.ex. Stadgar för Sverges Kommunistiska Parti. Antagna på nionde parti

kongressen 11-14 febr. ip33, Arb. Kult. Tr., Sthlm 1934 (SKP stadgar 1933), § 12. 
25. Se t.ex. Kommunistisk organisationskunskap. Instruktion för Partiets 

organisationsarbete, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1928, s 20 ff. 
26. Kennerström talar om två organisationsmässiga principer, en social-klassmässig 

och en geografisk-valmässig. Den förra står för driftcellen och den senare för 
arbetarkommunen (Kennerström 1974, s 213). 

27. Se Instruktion i organisationsfrågan, Fram Stockholm 1928, s 21 f., Instructions on 
the Building of Nuclei and their practical work as the basic unit of Communist Organization 
Fram, Stockholm 1924, s 10. 

28. Se Instruktion för drificellsarbetet. Fram, Stockholm 1925 (Instruktion 1925), s 11 
där det anges att även en medlem bör arbeta för att fa till stånd en cell, samt SKP stadgar 

1933, § 16. 
29. Se Die Kommunistische Internationale vor dem VII. Weltkongress. Materialien. 

Moskva/Leningrad 1935, s 29, 36, 38. 



Enligt Duverger fungerar driftcellerna också som en utmärkt bas för att 
initiera olika typer av aktioner på fabriksgolvet, företrädesvis strejker, de stärker 
sammanhållningen mellan medlemmarna och skapar en permanens och kon
troll som avdelningen saknar, då medlemmarna i cellen träffar varandra inte 
bara på mötena utan hela dagarna på jobbet. Senare i sin bok diskuterar Du
verger också aktiviteten inom partier, och konstaterar att ju mer homogen en 
miljö är, desto större aktivitet hos medlemmarna. Detta ser han också som en 
av cellens förtjänster.30 

Att andra partier, framför allt de socialistiska och socialdemokratiska, inte 
har tagit över denna organisationstyp, menar Duverger sammanhänger med 
att cellen kan uppfattas som ett hot mot fackföreningarna. 31 Vidare är cellen 
inte effektiv som vapen i kampen om att vinna politiska val, vilket inte heller 
är dess funktion. Istället skall cellen fungera som instrument för propaganda, 
disciplinering, skolning och hemliga eller illegala operationer. Ett slags mobili
seringsstruktur, men en mobilisering för kamp, inte val.32 

Medlemskapet 

Medlemskap, kan man tycka, är väl inte så komplicerat.33 Men också här 
finns skillnader som enligt Duverger samspelar med skillnader i partistruktur. 
I "Caucus"-partier är medlemmarna få och inte särskilt aktiva utom vid val. 
"Cell-"partier däremot har aktiva massmedlemmar under strikt disciplin, 
medan de avdelningsbaserade partierna hamnar mitt emellan, med många 
medlemmar men bestående av vad Duverger kallar lekmannamedlemmar. 

Duverger för här in ytterligare en kategorisering, som korresponderar delvis 
mot "Caucus"-, avdelnings- och cellpartibeteckningarna: kader- respektive 
massparti. Skillnaden mellan kaderparti och massparti ligger mindre i antalet 
medlemmar än i strukturen. För kaderpartiet är den viktigaste biten kvalitet 
framför kvantitet. Vad masspartiet klarar genom numerär, t.ex. finansiering, 
klarar kaderpartiet genom urval. Egentligen är det först med masspartiernas 
framväxt som begreppet medlem får någon egentlig innebörd. 34 

30. Duverger 1965, s 113. 
31. Gidlund 1989, s 302, Här är det dock intressant att notera SAP:s utveckling. 

Efter andra världskriget utvecklade partiet ju något som kan liknas vid celler; 
arbetsplatsorganisationer (Kanger, Thomas & Gummesson, Jonas, Kommunistjägarna. 
Socialdemokraternas politiska spioneri mot svenska folket, Ordfronts förlag, Stockholm 
1990, s 24fr.). 

32. Jfr. Gidlund 1989, s 302. 
33. Avsnittet bygger på, om ej annat anges, Duverger 1965, s 61-132. 



Men även inom masspartierna finns det skillnader. Duverger talar om det 
kollektiva och det individuella medlemskapet. Ur rent finansiell mening är det 
kollektiva medlemskapet att föredra, men det skiljer sig från det individuella 
genom att det "involves no true political enrolment and no personal pledge to 
the party".35 

Duverger knyter delvis uppkomsten av masspartier till en marxistisk up
pfattning att partiet är det politiska uttrycket för en klass, och att det därig
enom försöker fånga så stora delar som möjligt av klassen. Vidare gällde det att 
stå oberoende från bland annat kapitalistisk finansiering, och för att få ihop 
resurser var det tvunget att samla många medlemmar. 

Ar då kommunistiska partier masspartier? Duverger funderar på att införa 
ytterligare en kategori "devotee-partier", då de kommunistiska partierna skiljer 
sig från avdelningsbaserade masspartier genom sin misstänksamhet gentemot 
de passiva, genom sina utrensningar och genom att kvalitet åter blir viktigare 
än kvantitet. Trots det anser han att denna beteckning inte är tillräckligt stark, 
utan klassar trots allt det kommunistiska partiet som massparti, med hänvis
ningen att även de avdelningsbaserade partierna i början av deras framväxt 
faktiskt liknade detta i strikthet, och att beteckningen "devotee-parti" är ett allt 
för vagt begrepp för att bilda en egen kategori.36 

Det finns två typer av medlemsanslutning. Den öppna, där partiet inte 
ställer andra krav än signatur och betalning, och den begränsade, som in
nehåller två led. För det första en ansökan om medlemskap från den sökande 
och för det andra ett beslut från ansvarigt organ om accepterande av den nya 
medlemmen, ibland åtföljt av att tidigare medlemmar får gå i godo för den 
nya medlemmen. Denna begränsade intagning var vanlig i socialistiska och 
kommunistiska partier, framför allt i en fas då man fruktade polisspioner i 
organisationen. Då omständigheterna var mindre farliga tog man antigen bort 
dessa regler eller så utvecklades de till ren formalitet, enligt Duverger. Sedan 
man väl accepterats fick man sin parti- eller medlemsbok. Denna var inte ovik
tig. Inte bara att man i den förde in de kontigentmärken man fick efter avlagd 
avgift, utan den innehöll också annan information.37 Under andra världskriget 

34. Detta påminner om den diskussion Torkel Jansson för angående medlemskapet 
i associationer resp folkrörelser (Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer. 
Forskning och problem kring ett sprängfullt tomrum eller Sammanslutningsprinciper 
och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 1800—1870. Acta Universitatis 
Upsaliensis 1985, s 245). 

35. Duverger 1965, s 65. 
36. Olofsson har således fel, då han menar att Duverger, angående medlemskap, 

karakteriserar det kommunistiska partiet som kaderparti. Se Olofsson 1977, s 288. 
37. Sture Källberg har beskrivit hur han i medlemsbok i S KU klistrade in tecknade 



tryckte t.ex. partiet upp instruktioner för hur medlemmar skulle agera vid hus
rannsakan.38 Men medlemsboken hade också stort symboliskt värde. Boken var 
en konkret förbindelse mellan medlemmen och partiet. Något som materialise
rade förbindelsen till partiet. Detta framgår inte minst då medlemmar lämnade 
partiet. Vid inte mindre än två tillfällen i Örebro kommunistiska arbetarkom
mun under inledningen av andra världskriget slungades boken bokstavligen i 
bordet, och medlemmen lämnade sedan både mötet och partiet.39 

Betalningen av partiavgiften kan också ske på olika sätt, genom en årlig be
talning, eller månadsvis. Den senare brukar ge högre avgifter och är vanligare i 
masspartier, vilket enligt Duverger sammanhänger med både psykologiska och 
ekonomiska motiv; ekonomiskt behöver dessa partier mer pengar från med
lemmarna då man inte kan påräkna några större donationer, och psykologiskt 
då medlemmarna är beredda att offra mer. 

Partier med månadsvisa inbetalningar brukar också ha någon typ av rättvisa 
i sitt betalningssystem. Emellertid är denna fråga inte helt oproblematisk. De 
grupper som har en lägre avgift kan ibland, som i Frankrike i socialistpartiet 
under 1950-talet, väcka motstånd mot denna segregerade avgift. De önskar inte 
ge intryck av att vara andra rangens socialister. 

Duverger avslutar avsnittet om det formella medlemskapet med att säga 
att ur rent ekonomisk synvinkel är den kollektiva finansieringen att föredra, 
men ur en uppoffrande synvinkel [whole-heartedness] är den individuella att 
föredra Detta sammanhänger också med en skillnad i individuell och kollektiv 
anslutning: 

it is quite a different matter to be obliged, when one joins a Trade Union, 
to express ones acceptance of the political levy than to have to perform a 
separate and distinct act to join the party. The second procedure demands 
much more personal initiative and a much more deliberate act of will. 
From the point of view of party solidarity it is therefore less favourable 
than the act of joining a direct party; the signature of a formal application 
for admission to the party established a more intimate link than acceptance 

märken på både Berlinguer och Honecker under början av 1950-talet. Se Källberg, 
Sture, Ut på torget: självbiografiska berättelser, Norstedts, Stockholm 1990, s 8. 

38 Francke, Per "Då kommunisterna gjordes fredlösa". I Meddelande från 
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 24-25/1982-1983, s 54. 

39 Folkrörelsernas Arkiv i Örebro (FAÖ), Örebro Kommunistiska Arbetarkommun 
(ÖKAK), protokoll 12/12 1939, 21/7 1943. Se också Hirdman, Yvonne '"Sovjetunionen 
fortsätter sin fasta fredspolitik'- SKP under andra världskrigets första fas 1939/40" i 
Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 24-25/1982-1983, s 65, där hon 
skriver, apropå att så många ämnade partiet 1939: "Nära 40 % av medlemmarna gjorde 
nämligen som en 'framträdande kamrat' i Småland, rev sönder sina partiböcker.". 



of the political levy. The latter procedure is however more efficient from 
the financial point of view: collection is much simpler since the political 
subscription is only an addition to the Trade Union subscription.40 

Slutligen försöker han att karakterisera de sociala förhållandena i olika typer 
av partier, och han skiljer mellan "totalitära" och "begränsade" partier.41 

Det kommunistiska partiet tillhör den första kategorin, genom att partiet 
tenderar att utradera gränsen mellan medlemmens privata och offentliga liv. 
Partiet organiserar inte bara politiska möten, utan också fritidsaktiviteter, och 
medlemmen träffar sina partikamrater varje dag på jobbet. Partiet blir totalitärt 
i betydelsen allomslutande. 
I detta kapitel vill jag undersöka hur S KP:s stadgar sett ut och utvecklats rörande 
cellbygget och medlemskapet för att därigenom se dels vad normen om parti 
av ny typ innehöll, dels om den förändrades och vidare om det fanns några 
problem med att realisera denna. Detta för att kunna diskutera ytterligare en av 
de (mot)krafter som bidrog till att forma det svenska kommunistiska partiet. 

Mellan teser och tvister. SKP 1921 -1924 

Komintern och partiet 1921-1923 

Komintern samlades till världskongress på sommaren 1921. Stämningarna var 
något mörkare än föregående sommar. Revolutionsfebern hade sjunkit och 
sektionerna hade misslyckats med att leda majoriteten av arbetarklassen ut 
i kamp. Resningen i Tyskland hade misslyckats och t.o.m. i Ryssland hade 
matroserna i Kronstadt rest sig mot bolsjevikerna.42 Den ekonomiska politiken 
i Sovjet hade också den förändrats. Den s.k. krigskommunismen övergavs 
till förmån för den Nya Ekonomiska Politiken (NEP). Under kongressen 
avspeglades alla dessa händelser i ett upplevt behov av en kursändring.43 

40. Duverger 1965, s 76. 
41. Totalitarian resp. restricted. 
42. Deutscher, Isaac, Den väpnade profeten. Trotskij 1879-1921, René Coeckelberghs 

Bokförlag, Stockholm 1973a, s 378 ff. 
43. Se "Teser till världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter" i 

Världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. Teser och resolutioner antagna å 
Kommunistiska Internationalens tredje världskongress (Moskva 12 juni-12 juli 1921), Arkiv 

1980, s 10-11, Deutscher 1973b, s 49 ff. 



Nu utarbetades den s.k. enhetsfront-taktiken, som tog sin utgångspunkt 
i att de kommunistiska partierna för tillfället var för svaga för att störta det 
rådande samhället. I tider av sådana icke-revolutionära situationer skulle 
partierna försöka vinna majoriteten av arbetarklassen genom att gå i spetsen 
för arbetarnas dagskrav, inte till förmån för någon typ av parlamentarisk 
socialdemokrati utan för att föra in den revolutionära andan i arbetarklassen. 
Då socialdemokratin och de reformistiska fackföreningarna också kämpade för 
dessa dagskrav, skulle sektionerna försöka göra gemensam sak med dessa och 
gå till gemensam aktion mot borgarklassen. Även om förhållandet gentemot 
socialdemokratin fortfarande var lite oklart, och under hela 1920- och 30-talet 
var en av de främsta stridsfrågorna, såg Komintern ändå relativt positivt på ett 
taktiskt närmande mellan sektionerna och de socialdemokratiska partierna. 
Sektionerna skulle t.ex. vara beredda att stödja socialdemokraterna i val, men 
partiernas främsta arbete skulle utföras i fackföreningen och på verkstadsgolvet. 
Sektionerna skulle arbeta på två plan, dels stärka enhetsfronten och dels fjärma 
de socialdemokratiska arbetarna från reformismen.44 I den avvägning Komin
tern och de enskilda sektionerna ständigt tvingades till, som revolutionärer i 
en ickerevolutionär tid, mellan profilförlust och isolering vägde det i denna tid 
över till en mer resultatin riktad taktik. 

Men en annan viktig punkt på dagordningen diskuterades också, som 
stärker tesen om organisationen som det revolutionära substitutet - inte minst 
i tider då profileringen kunde ifrågasättas: riktlinjer för partiernas uppbyggnad 
och organisationsarbete. I dessa tog man mer utvidgat upp flera av de punkter 
som fastlades i teserna. 

Resolutionen var omfattande och den behandlade områden som den 
demokratiska centralismen, den kommunistiska arbetsplikten, propaganda 
och agitation, partipressen och förbindelsen mellan det legala och det illegala 
arbetet. 

Även om man inledningsvis hävdade att det inte kunde finnas en enda 
organisationsform som är riktig för alla kommunistiska partier, var det just 
de saker som skall prägla alla sektioner som behandlades. I resolutionen beto
nades framför allt tre saker; centralisering, enhetlighet och specialisering, eller 
arbetsdelning. Partiet skulle leda den proletära klasskampen, och målen uppnås 
genom samordnad ledning. Allt som tenderade till decentralisation, som de 
kallar det, skulle undvikas.45 

44. Deutscher 1973b, s 51 f., Arvidsson & Berntson 1976, s 14 f. 
45. Världsläget och Kommunistiska Internationalens uppgifter. Teser och resolutioner 

antagna à Kommunistiska Internationalens tredje världskongress (Moskva 12 juni-12 juli 
1921) [Komintern 1921] Arkiv 1980, s 141 ff., 182. 



Medlemskapet var en av de punkter som, jämfört med teserna, närmare 
karakteriserades. Alla medlemmar skulle vara förpliktigade att delta i de lokala 
organisationernas möten. Detta motiverades med att det endast var genom det 
dagliga och gemensamma arbetet man skapade förbindelser mellan medlem
marna och mellan partiets olika delar. Därigenom kunde partiet bli den revo
lutionära marxismens arbetsskola. Alla medlemmar skulle delta och vara aktiva, 
och partiarbetet skulle fördelas ändamålsenligt. Alla möten, demonstrationer, 
strejker och aktioner skulle förberedas i detalj, och alla resolutioner skulle vara 
välformulerade och skickligt motiverade. Bara genom detaljerat, noggrant och 
uppoffrande arbete kunde det Kommunistiska partiet utvecklas till ett kom
munistiskt parti.46 

Medlemmarna skulle inte heller bara prenumerera på partiets tidningar eller 
skaffa nya prenumeranter, utan också delta i dem genom att skriva. Tidningen 
skulle alltid försvaras mot alla fiender och motståndare. Vidare var medlemmen 
förpliktigad att alltid uppträda som disciplinerad medlem, och hans främsta 
plikt var att försvara det kommunistiska partiet och i synnerhet Komintern. 
De som inte gjorde det var att betrakta som motståndare till partiet. Det räckte 
således inte att bara formellt skriva in sig i partiet och betala sina medlemsav
gifter för att betraktas som medlem, utan man skulle dessutom vara aktiv och 
alltid försvara partiet och Komintern.47 

En annan av resolutionens linjer var cellbygget, eller som man i den svenska 
översättningen från 1921 kallade det, grupper. Varje medlem skulle tillhöra en 
mindre arbetsgrupp, fraktion eller cell. Här var det frågan om den typ av cel
ler man vanligen avser, för grupperna skulle samla de medlemmar som träffas 
mest i det dagliga livet i en organisatorisk enhet. Alltså inte bara samla ihop 
dessa på medlemsmöten, utan se till att de medlemmar som träffas varje dag 
på jobbet också skulle organisera sig i en lite grupp. Fortfarande tycktes man 
emellertid inte betrakta dessa som grundorganisationer, för det nämndes inget 
om att det var just genom dessa gruppen man tillhörde partiet eller att de var 
självständiga, utan de hade till uppgift att fördela partiarbete och uppfostra 
medlemskandidater.48 Det verkar istället som om de tas upp just för att visa på 
hur partiets arbete ytterligare kunde specialiseras. 

Själva tyngdpunkten för partiets uppbyggnad skulle koncentreras till 
huvudstäder och större industriplatser. Annars fanns det risk för att allt för 
mycket sprida ut partiet och därigenom försvaga det. 49 

46. Komintern 1921, s 146 ff., 154-180. 
47. Komintern 1921, s 147, där man explicit uttrycker att medlemskap också 

innehåller deltagande plikt, samt s 175, 179,187. 
48. Komintern 1921, s 182 f. 
49. Komintern 1921, s 180. 



Slutligen, vad man tycktes sträva efter i resolutionen var att skapa enhet
lighet genom centralisering och specialisering. Alla medlemmar skulle ha up
pgifter, inte minst genom arbetsplikten. Samtidigt skulle partiet centraliseras. 
Härigenom skulle partiet kunna genomföra större kampanjer och strider. 
Drogs en kampanj igång skulle alla delar, partiledning, riksdagsgrupp, distrikt, 
partitidningar, fraktioner och arbetsgrupper samordna sitt arbete och tillsam
mans propagera för kampanjen på alla möjliga sätt.50 Medlemskapet förplikti
gade. Alltid delta, alltid försvara, alltid förbereda, alltid uppoffra sig - annars 
var man en motståndare. 

SKP och partibygget 1921-24 

Fem månader efter partikongressen 19 21 och antagandet av de 21 teserna 
skickade EKKI ett brev till SKP, undertecknat av Zinovjev, Bucharin, Kuusinen 
(sekr.) och Linderot, som representant för SKP. Här kritiserades partiet för 
att inte vara tillräckligt kommunistiskt. Det räckte inte med att ha ett 
kommunistiskt program, så länge som medlemmarna var passiva. Istället skulle 
medlemmarna skriva mer i partipressen, som också den i sin helhet borde 
omorganiseras. Vidare rekommenderades driftcellen som den organisation 
som bäst kunde förena medlemmar ur de syndikalistiska organisationerna 
och propagandaförbundet under en gemensam ledning och front. Endast 
genom att inrätta arbetsgrupper och celler kunde partiet genomföra stark 
centralisering, arbetsfördelning och partidisciplin. Genom att dela upp arbetet 
och organisationen i mindre delar, skulle partiorganisationen förbättras. Partiet 
skulle lämna den socialdemokratiska organisationsformen, där funktionärerna 
skötte arbetet. Istället skulle alla medlemmar aktiveras. Hela partiet skulle 
bli ett nätverk av arbetslag och celler, där medlemmarna ständigt arbetade 
för det gemensamma målet.51 Som synes återfinns både enighetsfronten och 
resolutionen från Komintern i detta brev. 

Zeth Höglund blev dock irriterad på att Linderot undertecknade detta brev, 
som han ansåg innehöll en rad oriktigheter och byggde på en bristande kun

50. Komintern 1921, s 141-193. 
51. "Till alla organisationer av Sverges Kommunistiska Parti. Brev från EK till 

SKP dec 1921." i Komintern om svenska frågan. En dokumentsamling 1921-1929, Aurora, 
Stockholm 1973. 



skap om det svenska partilivet.52 Detta var bara början på de strider som skulle 
pågå i tre år och kulminera med sprängningen 1924. 

Partistridens förlopp och stridsfrågor har katalogiserats av Erland Joseph
son. Han har pekat ut fem punkter han hävdar var centrala: centralisationen, 
den "norska frågan", religionsfrågan, fackliga frågor och elit- eller massparti. 
De i sammanhanget kanske mest intressanta punkterna var centralisationen 
och elit- eller massparti. 

Josephson hävdar att diskussion om centralisering fördes efter två olika lin
jer. Den ena hävdade intern centralisering men motsatte sig internationell (dvs. 
underordning under Komintern), den andra hävdade motsatsen, intern frihet 
men underordning - och stöd — från Komintern. Denna konflikt är, utifrån 
ett organisationshistoriskt anslag, inte exceptionell. Två fraktioner ställdes mot 
varandra, och Höglund kämpade för att behålla makten över organisationen, 
bland annat genom att stärka partiledningens ställning. Motståndarna sökte å 
sin sida både inre handlingsfrihet, vilket inte torde vara helt ovanligt i interna 
organisationsstrider, och att undergräva Höglunds ställning genom att vända 
sig till Komintern. 

Den andra frågan var central, för i denna kan man se de dilemman som par
tiet stod inför. Huvudproblemet tycks ha varit hur man skulle lösa konflikten 
mellan den ickerevolutionära tiden och sammanhanget och partiets revolution
ära profil. Höglunds lösning var, enligt Josephson, att organisationsmetoderna 
skulle anpassas efter svenska förhållanden, och metoderna skulle anpassas efter 
arbetarnas psykologi, utan schematisering av utländska förebilder. Delar av 
Arbetsutskottet varnade för en sekteristisk utveckling om man alltför slaviskt 
följde elittanken.53 Denna spänning gav också utslag i verksamhetsberättelsen 
för 1923. Det fanns organisatoriska problem, menade berättelsen, men dessa 
berodde främst på de objektiva förhållandena i arbetarrörelsen och i partiet, 
bland annat: 

den omständigheten att partimedlemmarna faktiskt först måste lära sig 
förstå och tillägna sig de kommunistiska organisationsbestämmelserna, 
vilka varit så väsentligt avvikande från i vårt land hittills bland arbetarna 
rådande organisationspraxis, att svårigheterna på detta område varit bety-
dande.54 

52. Josephson, Erland F., SKP och Komintern 1921—1924. Motsättningar inom Sveriges 
Kommunistiska Parti och dess relationer till den Kommunistiska Internationalen, Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala 1976, s 101 f. 

53. Josephson 1976, s 221 samt Josephson, Erland: "Världspartiet kräver rättning av 
sin svenska sektion. SKP och Komintern 1921-1924" i Meddelande från Arbetarrörelsens 
Arkiv och Bibliotek nr 24-25/1982-1983 (1982a), s 17. 

54. Sverges Kommunistiska Parti, verksamhetsberättelse 1/1-31/4 1923 i Sverges 



Denna diskussion blommade upp inför kongressen 1923 då man diskuterade 
partiets krav vid inträde. Höglund prioriterade masspartiet och formulerade 
frågan som massparti eller heligt samfund.55 

På själva kongressen 1923 drabbade grupperna samman. Redan i inlednings
anförandet skymtade den hållning Höglund menade borde prägla partiet. Han 
var kritisk till partiets uppträdande under åren 1920-21. Vi var för dogmatiska, 
hävdade han. Under valrörelsen 1920 var det de teoretiska parollerna som 
dominerade, medan man inte lade ner något försök att vinna mandat och 
röster. Detta ledde till nederlag, men också nytänkande. Läxan, hävdade han 
vidare, var att, utan att överge de principiella ståndpunkterna, inrikta arbetat på 
massornas dagliga strävanden. Denna realpolitiska linje, som Höglund kallade 
den, var framgångsrik, om än inte omedelbart avspeglad i partiets medlemsan
tal. Uppfylldes några förutsättningar fanns all anledning att snart nog rycka 
fram till en ledande ställning inom arbetarrörelsen, en enhetlig ledning och 
en fortsättning på den "verklighetstrogna" politiken samt bekämpande av de 
sekteristiska strömningar som hotade undergräva de vinster partiet gjort.56 

Samma linje följde Fredrik Ström i sitt anförande om partiets politik och 
taktik. Arbetarklassens offensiv tog slut under 1919 både internationellt och 
nationellt, men partiet fortsatte som om den inte tagit slut, vilket straffade sig 
och avspeglades i valet 1920 och i förkastandet av gemensam partibeteckning. 
Dessutom, fortsatte han 

isolerade vi oss från massorna, i det att vi gåvo arbetarna intryck utav att 
vi voro en sekt och därtill en sekt, som ville splittra arbetareklassen vid ett 
viktigt tillfälle.57 

Dagskraven skulle nu betonas, för det var det enda sättet att skapa ett massparti 
och bekämpa sekttendenserna i partiet, som präglat detsamma fram till hösten 
19 21.58 

Vad som sålunda förespråkades på kongressen 1923, var brytandet av den 
politiska isoleringen, ett slags revolutionär dagspolitik där de konkreta kraven 
skulle väga tyngst, för att på så sätt kunna skapa förutsättningar för bildandet 
av ett revolutionärt massparti. Detta gav utslag också i den konkreta utformn
ingen av organisationen och i behandlingen av stadgarna: 

Kommunistiska Parti, verksamhetsberättelse för år 1923, Politikens tryckeri, Stockholm 

1924, s 20. 
55. Josephson 1976, s 219. 
56. Protokoll fört vid S verges Kommunistiska Partis femte (andra) kongress i 

Viktoriasalen i Stockholm den 10—13 maj 1923, Politikens Tryckeri, Stockholm 1923 (SKP 
kongressprotokoll 1923), s 3-11. 

57. SKP kongressprotokoll 1923, s 73. 
58. SKP kongressprotokoll 1923, s 69-82. 



ordet "cell" i svenskt språk betecknar ett ljusskyggt, misstänkt och olagligt 
arbete och det är även av våra motståndare har utlagts så Anser att ordet 
'grupp' icke på det sättet misstydas, dock har frågan ej så stor vikt.59 

Detta menade Zeth Höglund i diskussionen om stadgarna. Andra instämde 
i att frågan inte hade avgörande betydelse, men tog också fasta på att "cell" 
var något specifikt kommunistiskt. Kongressen beslöt att anta den nya 
beteckningen grupp. Detta var givetvis en mindre fråga, men i sammanhanget 
inte obetydlig. Det handlade om en symbolisk förändring som ytterligare 
underströk försöken att bryta upp det särpräglade. Men den stora diskussionen 
fördes kring två andra stadgefrågor. Den ena handlade om antalet ledamöter i 
AU, som utvecklades till en generaldiskussion om partiets allmänna politik och 
om centralisering. 

Talare påpekade det inkonsekventa i att förespråka en nationell centraliser
ing och motarbeta en internationell, medan Höglund och Ström påtalade att 
det gällde att skapa en enhetlig ledning, och komma ifrån alla inre strider, inte 
minst motståndet från dem som, i Höglunds termer, förespråkade en sekter-
istisk linje. 

Den andra handlade om frågan om det begränsade medlemskapet. Denna 
fråga rörde just problemet vilken typ av parti man skulle vara: massparti eller, 
som Höglund uttryckte det, heligt samfund.60 

Just Höglund påpekade, att bakom de olika ståndpunkterna i organisa
tionsfrågan låg olika inställningar till partiets politik. Han fann sekteristiska 
tendenser i Orebrokommunens krav på prövotid av nya medlemmar. "Vi får 
icke snöra in oss och omgärda oss med ett stängsel, vilket skulle medföra en 
avskiljning av partiet från de breda arbetarmassorna."61 Flera inlägg, inte minst 
från landsorten instämde med Höglunds motstånd. Det var tillräckligt svårt 
ändå att rekrytera nya medlemmar. Arvid Olsson fick försvara Orebrokom
munens upplägg och hävdade att frågan inte rörde vem som skulle bli medlem 
eller ej, utan att det handlade om man skulle skapa en kommun-istisk kamp
organisation eller en socialdemokratisk koloss på lerfötter. Andra instämde 
och hävdade att Höglund önskade skapa ett socialdemokratiskt massparti. 
Men kongressen gav Höglund rätt. Prövotiden utgick, och man gick till och 
med längre än så, då den stadga som 1921 hade krävt referens av två tidigare 
medlemmar för att man skulle antas, gjordes om till en rekommendation.62 

Stadgarnas struktur påminde en del om dem från 1921. Emellertid hade 

59. SKP kongressprotokoll 1923, s 26. 
60. SKP kongressprotokoll 1923, s 35. 
61. SKP kongressprotokoll 1923, s 35. 
62. Se SKP kongressprotokoll 1923, s 64. 



blocket om distriktet inarbetats i de allmänna stadgarna. Dessutom hade 
vissa nyheter tillkommit. Med i stadgarna 1923 fanns nu också riktlinjer för 
det kommunala arbetet, framför allt vilka frågor som skulle drivas av de kom-
munalvalda representanterna, samt ordningsregler för de kommunistiska grup
perna i kommunala och landstingsinstitutioner. Vidare fanns från 1923 också 
ungdomsrörelsens statuter med. 

Innehållsmässigt fanns det också likheter med stadgarna från 1921. Vissa 
avsnitt om kongressen, arbetsutskottet, riksdagsgruppen, referendum var iden
tiska. Men det fanns också skillnader. En av de främsta var att de demokratiska 
grundlagarna helt tagits bort, och avsnittet om den demokratiska centralismen 
istället flyttats in i stadgarna som tredje punkt. I dessa ingick också från 1923 en 
paragraf om medlemskapets förpliktelser. 

Generellt sett var stadgarna utformade under intryck av Kominterns resolu
tion. I stadgarna framträdde tecken på försök att skärpa centraliseringen, jäm
fört med 1921. Det stadgas t.ex. explicit att det var partiets arbetsutskott som 
upprättade ett kvinnoutskott, att AU hade rätt att representeras i de med par
tiet samverkande organisationerna och att dess representanter skulle ha rösträtt 
där. Likaså hade AU rätt till två, mot tidigare en representant i riksdagsgruppen 
samt åter, att dessa hade rösträtt vid gruppens sammanträden. 

Vidare gjordes i stadgarna försök till en ökad arbetsfördelning, eller spe
cialisering. Till skillnad från 1921 dlaes AU in i olika avdelningar, däribland en 
politisk, en kommunal och ett grupputskott.63 Detsamma skulle också gälla 
distriktsstyrelsernas ledamöter. Dessa skulle specialisera sig på olika områden 
för att leda det kommunistiska arbetet i t.ex. fackföreningen eller nykterhets
organisationerna. 64 

Vad gäller medlemskapet kan anslutningsvillkoren tolkas som upplättade. 
Medlemskapet var fortfarande individuellt, men 1923 kräves bara rekommen
dation av två medlemmar om möjligt.65 Liksom 1921 delades medlemmarna 
in i två grupper; de som betalade fullt och de som slapp att betala (sjuka, 
inkallade och, från 1923, arbetslösa i över tre månader samt kvinnors vars män 
var arbetslösa). Tidigare gällde bara uppskov för dem som var arbetslösa.66 

Möjligen var det 1920-talets arbetslöshetsproblem som lyste igenom här. Inom 
gruppen betalande fanns troligen viss differentiering. Officiellt fanns det inte 

63. SKP stadgar 1923 (i SKP kongressprotokoll 1923, s 143-161), § 8. 
64 SKP stadgar 1923, § 20. 
65 SKP stadgar 1923, §§ 1, 3. 
66. SKP stadgar 1923, §§ 18 samt 4 (arb.kommun). Jämför Stadgar, program 

och grundlagar för Sverges Kommunistiska Parti. (Antagna av ipn års partikongress), 
Östgötatryckeriet, Linköping 1921. (SKP stadgar 1921). § 3 (distrikt) och § 2 
(kommun). 



olika medlemsavgifter, men kommunen skulle avlägga i kr/kvartal till partiet 
för varje manlig kommunmedlem, samt 65 öre för kvinnor och medlemmar 
som ej fyllt 21.67 Detta påverkade sannolikt den avgift kommunen tog ut av 
medlemmarna. 

Vad gäller innebörden av medlemskap hade man i stadgarna också hämtat 
en del inspiration från Kominterns resolution. Arbetsplikten hade nu skrivits 
in, och avsnittet om den demokratiska centralismen utökats med ett citat från 
denna resolution, där det slogs fast att medlem alltid skulle uppträda som en 
disciplinerad medlem.68 Jag hävdade tidigare att det tycks som om det var 
lättare att bli medlem jämfört med 1921. Men samtidigt var det tydligt att 
kraven skärpts för att förbli en kommunistisk medlem. Det var inte bara i 
den demokratiska centralismen man berörde disciplinen. Också de allmänna 
stadgarna, som 1921 i likhet med SAP:s stadgar handlade om möjligheterna för 
distrikten att anta egna stadgar, hade 1923 utökats med en förmaning om att 
medlemmar i allt skulle uppträda så att de vann sina kamraters aktning, samt 
med möjligheten att utesluta medlem om denna uppträdde förrädiskt mot par
tiet, osolidariskt vid arbetarnas fackliga strider, brottsligt, bröt mot disciplinen 
flera gånger eller uppträdde onyktert.69 Som synes hade det, jämfört med 
1921, där en liknade skrivelse fanns med i stadgarna för arbetarkommunerna, 
tillkommit: osolidariskt uppträdande och disciplinbrott.70 Stadgarna talade ett 
flertal gånger om förpliktelser, bl.a. röstplikt om partiet valt att ställa upp i 
val och krav på uppoffrande, entusiastiskt och värdigt uppträdande.71 Varje 
medlem skulle aktiveras och arbeta för partiet, stå upp som representant för 
detta och i alla lägen försvara det. 

Arbetsplikten var också kopplad till en annan organisatorisk innovation. 
Fortfarande var arbetarkommunen spindeln i nätet på lokal nivå och skulle 
omfatta alla på platsen bosatta medlemmar. Kommunens ställning var till och 
med, till skillnad från 19 21, extra poängterad i partiets första stadga där det 
hette att kommunen var partiets huvudorganisation.72 Emellertid hade införts 
en stadga om grupper och arbetslag. Varje kommun skulle upprätta arbetslag, 
för agitation, propaganda, medlemsvärvning och t.o.m. en besökskommitté, 
som skulle "besöka medlemmarna vid sjukdom, olycksfall, för att kamratligt 
lämna stöd vid svårigheter och solidariskt upprätthålla kontakten med en gång 

67. SKP stadgar 1923, § 6. 
68. SKP stadgar 1923, § 3 mom. 3. Jfr "Riktlinjer för de kommunistiska partiernas 

uppbyggnad och organisationsarbete" i Komintern 1921, Arkiv 1980, s 186 f. 

69. SKP stadgar 1923, § 23. 
70. Jfr. SKP stadgar 1921, § 1, mom. 2 (kommun). 
71. Se SKP stadgar 1923, § § 21, 23, 2 (kommun), 2 (valarb.). 
72. SKP stadgar 1923, § 1. 



vunna anhängare."73 Dessa arbetslag var ett inslag i kommunens försök att 
aktivera och specialisera kommunens medlemmar. Men kommunerna skulle 
också upprätta kommunistiska grupper, och inte bara i andra organisationer, 
som man hade skrivit 1921, utan också på arbetsplatserna. Dessa grupper, som 
skulle arbeta för att utbreda kommunismen, skulle alla medlemmar tillhöra. 
Grupperna skulle dock inte på något sätt vara självständiga, utan underordnas 
kommunen och avrapportera till denna.74 

Partiet närmade sig således den organisationsform som var så utmärkande 
för kommunistiska partier, nämligen cellsystemet. Fortfarande var dock kom
munen den lokala verksamhetens huvudorgan och grupperna var underord
nade dessa, och vidare skilde man inte principiellt mellan cell och fraktion. 

I övrigt kvarstod kretsen, dock utan krav på att den skulle överensstämma 
med en valkrets, som det stadgades 1921.75 Emellertid framgick detta i blocket 
om grundregler för valarbete. Varje kommun skulle fortfarande bilda en kvin
noavdelning, som skulle vara underordnad kommunen, men med det explicita 
tillägget att den skulle bestå av både kvinnor och män. Att distriktsstyrelsen 
skulle ha en kvinnlig representant hade dock tagits bort. Ytterligare en nyhet 
var att arbetarkommunen också skulle se till att det fanns en ungdomsklubb 
på platsen, ansluten och underordnad kommunen, ungdomsförbundet och 
partiledningen. Denna kunde fungera som kommun om en sådan av någon 
anledning skulle saknas, samt arbeta för att upprätta en sådan. Alla kommun
medlemmar under 21 år skulle tillhöra denna och betala halv avgift till partiet, 
med automatisk överflyttning till partiet vid uppnådda 23 år, om man då till
hört ungdomsklubben i ett år.76 

Varje fabrik vår fästning 

År 1924 sammanträdde Kominterns femte världskongress. I samband med 
kongressen behandlades den s.k. svenska frågan, d.v.s. stridigheterna inom 
SKP. Kominterns exekutiv kom att ställa sig bakom partioppositionen. För 
att se till att Kominterns krav på bolsjeviseringen verkligen efterlevdes beslöts 
också att sända en representant till Sverige. Bolsjeviseringen för svensk del 
skulle bl.a. som det formulerades i resolutionen, innebära en skärpt kamp mot 

73. SKP stadgar 1923, § 2, mom.2 (kommun). 
74. SKP stadgar 1923, § 1, 2, mom. 1, 2 (kommun) samt § 2. 
75. SKP stadgar 1923, § 21. 
76. SKP stadgar 1923, § 2 (grundreg. f. valarb.), § 5 (särskilda bestämmelser f. 
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socialdemokratin, utvecklandet av en klar och målmedveten propaganda mot 
pacifismen samt organisatoriskt utvecklande av partiet genom bildandet av 
fabriksceller såsom grundval för hela partiorganisationen. 77 

SKP:s arbetsutskottsmajoritet vägrade dock att godkänna resolutionen, och 
som svar övertog oppositionen partiets organ Folkets Dagblad Politiken. AU-
majoriteten svarade i sin tur med att utesluta oppositionen, men Komintern 
ogiltigförklarade denna uteslutning och uteslöt i stället arbetsutskottsma
joriteten.78 

De Kominterntrogna samlades till en egen kongress hösten 1924. Nu äntli
gen skulle bolsjeviseringen genomföras, sedan partiet rensas på motståndare. 
"Ett parti av ny typ" skulle skapas. 

Vad skulle då bolsjeviseringen innebära för SKP? Arvid Vretling förklarade 
på kongressen att bolsjeviseringen inte uteslutande handlade om ideologi, utan 
om en omorganisering av partiet på grundval av driftcellerna. Detta var viktigt, 
menade han, då "medlemmarnas organisatoriska sammanfattning efter bo
stadsort isolerar oss från massorna. Det är en socialdemokratisk organisations
form, lämplig för deras enda arbete: förberedelse och genomförande av val."79 

Vretling tycktes således medveten om att det förelåg en principiell skillnad 
mellan cellsystemet och arbetarkommunen. Cellen skulle inte fungera som 
"valorganisation", vilket han underströk genom att lägga till, att cellen var 
nödvändig för partiets ekonomiska kamp, aktioner och bildningsarbete. Vidare 
var driftcellen ett bra skydd då "vi måste även här räkna med en illegal period". 
Vretling avslutade med ett par ord från Lenin, vilka han ansåg att partiet nu var 
tvingat att förverkliga: Varje fabrik vår fästning.80 

Trots bolsjeviseringsdirektiven från Komintern förändrades inte partiets 
stadgar. Oskar Samuelsson från Arbetsutskottet, förklarade på partiets kongress 
tre år senare att man inte hade haft tid att utarbeta några nya.81 Detta innebar 
att partiets stadgar från 1923 kom att gälla ända till 1927. 

Det kan vara intressant att notera, att höglundarna, som höll kongress i bör

77. "Exekutivens resolution i svenska frågan. Antagen vid utvidgade exekutivmötets 
sammanträde den 13 juni 1924" i Komintern om svenska frågan. En dokumentsamling 
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jan av september 1924 tydligen hade tid att ändra sina stadgar, men inte gjorde 
det i någon nämnvärd utsträckning. Utöver den passus som rörde förhållandet 
gentemot Komintern och några smärre förändringar, beslöt kongressen att be
hålla de gällande stadgarna samt namnen på partiets organisationer.82 

Däremot sammanställde och antog de Kominterntrogna en resolution, där 
Kominterns beslut accepterades. I denna behandlade man också sitt eget partis 
bolsjevisering, och slog fast, att partiet skulle bygga på driftcellen.83 

Reorganiseringen kom också att påverka den kvinnliga organiseringen inom 
SKP. Då partiet 1921 antog de 21 teserna lades de vänstersocialistiska kvinnornas 
samorganisation ned, och kvinnoklubbarna leddes under arbetarkommunerna. 
I och med beslutet 1924 skulle nu kvinnorna in i driftcellerna, och Röda Röster 
drev en kampanj för att lägga ned de särskilda kvinnoklubbarna.84 Med detta 
fullföljdes den tidigare påtalade utvecklingen i partiet, där ledningen "imperi-
aliserade" sina tidigare relativt självständiga organisationer. 

I reorganiseringsarbetet tillstötte dock problem. Partiets arbetsutskott, till
sammans med organisationsutskottet, skickade ut direktiv och instruktioner 
till partiets samtliga organisationer om driftcellsbygget. Emellertid fick dessa 
instruktioner omarbetas i enlighet med Kominterns organisationsavdelnings 
synpunkter, då denna första upplaga skrevs, som de själva hävdar "utan några 
som helst praktiska erfarenheter."85 

På Arbetarrörelsens arkiv finns ett exemplar av denna instruktionsbok med 
randanmärkningar, troligen från Allan Wallenius. Anmärkningarna sönder
faller i fem huvudsakliga punkter: cellens roll, fraktionens plats i organisations
strukturen, sammanfattningen, konferenser och gift kvinnas ställning. Skriften 
innehåller en rad frågetecken och "fel" utsatta i marginalen. 

Ett av de huvudsakliga problemen tycks ha varit vad cellen skulle vara och 
skillnaden mellan fraktionen och cellen. På ett ställe i instruktionen skrevs 
det t.ex. att ledningen för driftcellen skulle rapportera till den kommun som 
cellmedlemmarna tillhörde, varvid randanmärkningen uttrycker att man här 
utgår från att kommunen skulle vara grundorganisation. Ett stort frågetecken 

Komintern) sjunde kongress 5—6 juni iç2y, A.-B. Politikens tryckeri, Stockholm 1927 
(SKP kongressprotokoll 1927), s 99. 

82. Protokollfört vid S verges Kommunistiska Partis sjätte (tredje) kongress i södra Folkets 
Hus i Stockholm 6—7 sept. 1924, Gustaf Lindströms tryckeri, Stockholm 1925, s 16. 

83. SKP kongressprotokoll 1924, s 72-80. 
84. Se Gunnarsson, Evy, "Kommunistiska kvinnors kamp" i Meddelande från 

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, nr 24-25/1982-1983, s 32 f., samt Gunnarsson, Evy, 
Med nål och tråd för socialismen, Arbetarkultur, u.å., s. 22, 33 f. 

85. Kamp och framgång. Sverges kommunistiska parti 24.nov-i juni 1927 (SKP 
verksamhetsberättelse 1927), A/B Politikens tryckeri, Stockholm 1927, s 33. 



fanns också bredvid en rad om att det på arbetsplatsen fanns partikamrater 
som inte tillhörde cellen. I broschyren hittar man också exempel på svårigheten 
att skilja cellen från fraktionen, då man hävdade att cellen inte skulle vara 
en konkurrentorganisation till verkstadsklubben eller fackföreningen. Istället 
skulle den vara en hjälporganisation till klubben. Granskaren har ritat in inte 
mindre än sju utropstecken kring denna mening och påtalar att man här be
traktade cellen som en fraktion till verkstadsklubben.86 

Att reorganisera det kommunistiska partiet på grundval av driftceller var 
sålunda från början behäftat med stora problem. Partiledningen visste inte rik
tigt själva hur detta skulle fungera och man kan anta att de lokalorganisationer 
som fick till uppgift att reorganiseras inte hade det mycket enklare.87 

För att driva på förändringarna drog partiet igång en kampanj under hösten 
1925 och det utgick direktiv för att få cellerna i verksamhet. Syftet med kam
panjen var att, som det hette i verksamhetsberättelsen, att förankra uppfattnin
gen om cellen som grundorganisation. Partiet skulle, genom att förankras 
på arbetsplatserna utvecklas till ett massparti.88 Under 1927 drog man igång 
ytterligare en kampanj, jubileumskampanjen, och man tog fasta på Vretlings 
Lenin-citat. Syftet var bl.a. att "genom effektiva celler förvandla varje fabrik, 
varje arbetsplats till en kommunistisk fästning"89 Men trots dessa kampanjer 
tillstötte vissa problem. 

Oklarheterna och svårigheterna med denna nya typ av organisering ledde 
vidare till en organisationskonferens i december 1926. Oskar Samuelsson 
kunde konstatera att partiet nu hade 650 celler, 302 kommuner och omkring 
11 700 medlemmar. Reorganiseringen gick relativt bra. Höglund hade visserli
gen fördröjt omläggningen till driftceller, men nu hade man inte längre endast 
geografiska organisationer, menade han vidare. Driftcellerna bidrog till partiets 
framgångar, fortsatte han. Allt var visserligen inte bra ännu. Arbetsfördelnin
gen i cellerna var till exempel oftast sned, så att vissa fick göra det stora arbetet, 
medan andra då inte gavs möjligheter och fortfarande rådde oklarhet om vad 
som skulle vara grundorganisation. Men diskussionsinläggen på konferensen 
påvisade att det fanns stora problem med omläggningen. Representanter för de 
olika distrikten talade om slitningar, svårigheter, oklarheter och om hur mycket 

86. Instruktion för driftcellsarbetet. Fram, Stockholm 1925 [OBS! Radanteckningar], 
s 17 f. 

87. En självkritisk genomgång av reorganiseringen 1924 finner man i Instruktion i 
organisationsfrågan, Fram, Stockholm 1928, s 6 f. I huvudsak läggs dock skulden här på 
det praktiska genomförandet, men man tar också upp problemen med att skilja cellen 
från fraktionen. 

88. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 45 f. 
89. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 46. 



lättare det var att skapa bostadsceller jämfört med driftceller. Sven Linderot, 
som talade för Norrbottensdistriktet beskyllde också partiledningen för att 
inte skicka ut ordentliga direktiv och riktlinjer, för att ha skapat förvirring och 
vilselett med instruktionsbroschyren och varit mer intresserade av att utöka 
partiets medlemstal, vilket irriterade övriga deltagare. Eriksson (E.K.) sökte 
påtala, att reorganiseringen inte handlade om de organisatoriska formerna, 
utan om att man skulle ge partiet en ny karaktär och inriktning: "Partiet verk
ställer således reorganisatoriskt en politisk nyorientering i riktning mot i första 
hand industriproletariatet".90 Detta för att komma ifrån det kommunistiska 
partiets allt för "allmänna politik". De organisatoriska konsekvenserna av 
denna omorientering var driftcellerna och fraktionerna.91 

Med anledning av försöken till omläggning sammanställde arbetsutskottet 
en skrivelse, där man hävdade att reorganiseringen skedde alltför mekaniskt, 
att man på sina håll blandade ihop fraktioner med celler samt att det var cellen, 
drifts-, by- och bostadscellen som var partiets grundorganisation.92 

Det är emellertid klart, att partiet fortfarande brottades med vad en ar
betarkommun var, vad den skulle vara och vilken plats den hade i den nya 
organisationsformen. Arbetarkommunen skulle förbli grundorganisation där 
en reorganisation ännu inte hade skett. Samtidigt ville man inte helt överge 
den ens där en reorganisering hade skett, utan hävdade att det på varje lokal 
ort måste finnas en arbetarkommun som skulle utgöra "partiets primära 
geografiska enhet"93 Denna oklarhet diskuterades också på mötet och det 
gavs exempel på kommuner som, trots att det fanns celler, fortsatte som 
grundorganisationer, på celler som var celler endast till namnet och i själva 
verket var kommuner samt önskemål om att kommunen borde vara partiets 
grundorganisation.94 

Den individuella anslutningen tycks dock inte ha utgjort några svårigheter 
och i sin verksamhetsberättelse för åren 1924-27 lyfte man också fram att par
tiet i facket mycket framgångsrikt hade motarbetat den socialdemokratiska 

90. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Stockholm (ARAB), Sveriges Kommunist
iska Parti, sektion av Komintern (19241929), Protokoll från konferenser m.m., Protokoll 
vid partiets första organisationskonferens den 11-13 december 1926, s 17. 

91. Protokoll vid partiets första organisationskonferens den 11-13 december 1926. 
Konferensen berörde också tre andra frågor: valresultatet i landstingsmannavalen 1926, 
rapport från Kominterns utvidgade exekutivmöte samt de praktiska svårigheterna med 
fraktionsarbetet. 

92. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 35-38. 
93. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 37. 
94. Se inlägg av Bengtsson, Olsson, Karlsson (Protokoll vid partiets första organ

isationskonferens den 11-13 december 1926). 



kollektivanslutningen.95 

Exakt hälften av det totala antalet arbetarkommuner var fortfarande 1927 
grundorganisationer. Av de celler man hade upprättat, var 191 driftceller, 109 
bostadsceller och 98 byceller, emellertid var inte mindre än 300 ospecificerade 
enligt verksamhetsberättelsen.96 

På kongressen 1927 fick man så möjlighet att omarbeta stadgarna i enlighet 
med bolsjeviseringen. Oskar Samuelsson var huvudtalare och han pekade på 
att, trots att "vi /.../ lyckats att redan nu bygga organisationerna ganska mycket 
på cellerna.", återstod fortfarande mycket arbete.97 Han framhöll dock, att det 
viktiga inte var vilka stadgar eller vilken ram partiet hade, utan att partiet fyll
des av ett gott innehåll. Trots att han direkt efter tog tillbaka detta uttalande till 
en del, och menade att en god ram dock var behövlig, då de gamla stadgarna 
inte längre var ändamålsenliga98, måste man trots detta förvånas en smula över 
uttalandet. Att en ledande representant för S KP, (han satt i partiets arbetsuts
kott) menade att ramen eller organisationsformen inte spelade någon större 
roll, bröt mot hela tanken på en bolsjevisering. Denna byggde ju på att form 
och innehåll mycket intimt hängde samman. Utan en "revolutionär" organisa
tion ingen "revolutionär" politik.99 Poängen med att skilja mellan en socialde
mokratisk organisationsform och en kommunistisk skulle ju i annat fall vara 
meningslös. Till viss del kämpade de ledande kommunisterna för att partiet 
och organisationen inte skulle vara ett självändamål. Gång på gång sökte man 
understryka att vad reorganiseringen syftade till, var att aktivera partiet eller 
skapa förutsättningar för att nå ut till massan.100 Samtidigt, utöver att hylla 
partiet i diktform, gjordes just formen till själva förutsättningen för det riktiga 
arbetet. Då formen var kommunistisk, skulle också partiet stärkas ekonomiskt, 
politiskt och organisatoriskt.101 

Man förde en viss diskussion på kongressen om stadgarna, och dessa be
handlade framför allt huruvida man skulle föra in kretsen som en fast del i 
organisationsstrukturen eller ej samt storleken på kontingenten.102 Nya stadgar 
skrevs emellertid så småningom. 

Utöver stadgan om medlemskapets förpliktelser fanns 1927 också en om 
95. S KP verksamhetsberättelse 1927, s 32. 
96. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 40. 
97. SKP kongressprotokoll 1927, s 98. 
98. SKP kongressprotokoll 1927, s 97, 99. 
99. Se t.ex. Instruktion för partiets grundorganisationer, Fram, Stockholm 1928, s 5 f. 
100. Se Linderot, Sven "Kommunistiska samtal" (1925) i Linderot, Sven, Svensk 

arbetarrörelse i brytningstid. Tal och skrifter i urval, Arbetarkultur, Stockholm 1949, 
passim. 

101. Kommunistisk organisationskunskap. Instruktion för partiets organisationsarbete, 
Fram Stockholm 1928, s 8 ff., 66 



partidisciplinen. Den bestod dels av Kominterns skrivelse, som 1923 ingick i 
avsnittet om den demokratiska centralismen, dels en diskussion om uteslut
ning. Här tog man 1927 upp brott mot partidisciplinen, dvs. att inte ställa upp 
bakom fattade beslut och inte försvara Komintern och partiet. Däremot har 
grovt brott och onykterhet försvunnit.103 

I stadgan om medlemskapet fanns inte mindre än 7 punkter som en 
medlem skulle uppfylla; erkänna Komintern, erkänna partiets program och 
stadgar, ansluta till en grundorganisation, aktivt arbeta i denna, underordna 
sig Kominterns beslut, underordna sig alla partiets beslut och regelbundet 
avlägga sin avgift. Medlemmen skulle upptas genom grundorganisationen och 
kommunstyrelsen skulle sanktionera beslutet.104 Däremot hade kravet på två 
garanter försvunnit. Det tycks som om det var lättare att bli än att förbli en 
kommunistisk medlem i stadgarnas bemärkelse. 

Medlemmarna i partiet var, i stadgarna från 1927, tvungna att tillhöra 
någon av partiets grundorganisationer och dessa var cellen, eller på de platser 
där det saknades, arbetarkommunen. I en hänvisning till paragrafen konstat
eras, att "på grund av partiets sammansättning i en mängd mindre kommuner, 
som ännu inte kan reorganiseras på grundval av celler, är både drifts-, by- och 
bostadsceller samt kommunen partiets grundorganisation."105 Två saker kan 
konstateras här. För det första att det fortfarande gick trögt med reorganiser-
ingen. Verksamhetsberättelsen talade ju om att hälften av arbetarkommunerna 
ännu inte var reorganiserade, vilket måste innebära att de räknades som 
grundorganisationer. Det andra som bör uppmärksammas, är att kommunen 
definierades som grundorganisation på ett "positivt sätt". Den var a priori en 
grundorganisation, ända tills den reorganiseras. 

Av de olika typerna av celler, som skulle omfatta minst tre medlemmar, var 
det driftcellen man värderade högst. De övriga är så att säga undantagsceller, 
som man tillhör om man inte var sysselsatt där driftceller fanns. Tydligt slås fast 
att det var driftcellen som var partiets grundval.106 

Vad skulle då cellen syssla med? Även detta stadgas det om. Cellen skulle 
bl.a. arbeta för att värva nya medlemmar, arbeta bland de partilösa massorna 
med hjälp av propaganda och agitation och försöka erövra alla funktionärs
platser på arbetsplatsen.107 Däremot nämndes det nu ingenting om allmänt 

102. SKP kongressprotokoll 1927, s 101-116. 
103. Stadgar för Sverges Kommunistiska Parti (Sektion av Kommunistiska 

Internationalen). Dessa stadgar äro antagna å partiets sjunde kongress 5—6 juni 1927, Tr.-
A/B, Fram, Stockholm 1930 (SKP stadgar 1927), § 4. 

104. SKP stadgar 1927, § 2. 
105. SKP stadgar 1927, § 5, not. 
106. SKP stadgar 1927, § 5. 



valarbete. 
Arbetarkommunen hade fortfarande en egen paragraf, som slog fast att 

dessa var partiets geografiska enhet på lokal ort, och skulle omfatta alla celler 
inom området. Vidare skulle minst hälften av kommunstyrelsen bestå av drift-
cellsmedlemmar. Emellertid diskuterades inte kommunens arbetsuppgifter, 
utöver att dessa skall leda fraktionsarbetet på platsen.108 

Fraktionerna fick också en egen stadga där det konstaterades att dessa var 
partiets organ i utomstående organisationer, samt att de inte var självständiga 
utan underordnade partiet. Dessa skulle upprättas i organisationer och institu
tioner där minst tre kommunister fanns för att öka inflytande och genomföra 
partiets politik.109 Här skiljer man således mellan cell och fraktion. 

Som resultat av diskussionen på organisationsmötet 1926 och på kongressen 
1927, hade partiet kvar kretsen.110 Den fanns omnämnd redan i stadgarna 1923, 
då tillsammans med distriktet, men dess verksamhet diskuterades ej. Kretsen 
skulle finnas, på platser där två eller flera arbetarkommuner verkade inom den 
borgerliga kommunens gränser. Styrelsen i kretsen skulle leda, organisera och 
kontrollera partiarbetet inom området, "samt utgör det ledande organet för alla 
kommunala aktioner inom den borgerliga kommunen".111 Då representanter 
för kretsen också skulle ingå i kommunfullmäktigegruppernas sammanträden, 
är det inte orealistiskt att tänka sig att det var härifrån, på de orter de fanns, som 
valarbetet var tänkt att utgå. Annars tycks detta ansvar vilat på distriktet.112 

Detta var de nya stadgarna för S KP, som antogs 1927. Partiet låg dock lite i 
otakt med världspartiets, Kominterns, utveckling. År 1928 ansågs det vara dags 
för en ny världskongress, som sammankallades på sommaren. Till följd av de 
interna striderna i SUKP hade Zinovjev nu fått lämna över ordförandeposten 
till Bucharin. Striderna var dock inte på något sätt avslutade, utan denna kon
gress blev både Bucharins första och sista som ordförande.113 

Kongressen radikaliserade också den kommunistiska politiken och skärpte 
upp motståndet gentemot socialdemokratin.114 Vidare tog man beslut om att 
anta världspartiets stadgar, som skulle gälla för alla sektioner. Här stadgades det 

107. SKP stadgar 1927, § 5, mom. 6. 
108. SKP stadgar 1927, § 6. 
109. SKP stadgar 1927, § 13. 
110. SKP stadgar 1927, § 7. SKP verksamhetsberättelse 1927, s 37. 
111. SKP stadgar 1927, § 7, mom. 4. 
112. Se SKP stadgar 1927, § 8 mom. 5. 
113. Se McDermott & Agnew 1996, s 68-80, Cohen, Stephen F., Bucharin och den 

ryska revolutionen. En politisk biografi 1888-1938. Arkiv, Lund 1981, ffa. s 289-379, samt 
Deutscher 1973b, s 304 f., 316 f. 

114. McDermott & Agnew 1996, s 68-80. Cohen anser att kongressens "ultra-



om att partierna [sektionerna] måste vara beredda på att fortsätta sin verksam
het illegalt, att medlem tillhör partiets grundorganisation och att driftcellen 
[Betriebzelle] var grundvalen för det kommunistsiska partiets organisering 
och som omfattade "alla i resp. företag arbetande partimedlemmar".115 Även 
om stadgarna fick en ganska generell utformning i hänseende till sektionernas 
verksamhet, framgick det att arbetet på arbetsplatserna var det primära och det 
lämnades inte mycket utrymme för andra typer av organisering.116 Detta torde 
ha stått klart för S KP, att det var dags att ta itu med krafttag mot arbetarkom
munerna. 

Beträffande medlemskapet i de nationella partierna och Komintern på
minde reglerna om S KP: s stadga från 1927. Medlem kunde man vara om man 
erkände Kominterns och sektionernas program och stadgar, betaide sin avgift, 
tillhörde någon av grundorganisationerna och aktivt arbetade i dessa samt un
derordnade sig partiets och Kominterns beslut.117 

Men SKP brottades också med inre strider. Den relativt lyckosamma 
perioden från 1924, då man lyckades fördubbla antalet medlemmar [från c:a 
7000 till c:a 16000]118 var slut i och med sprängningen av SKP på hösten 1929. 
Sprängningen var en katastrof för de Kominterntrogna som blev kvar. Från att 
ha omfattat nästan 16 000 medlemmar sjönk medlemsantalet till c:a 4000, en 
rad tidningar, ledande fackföreningsfolk och samtliga riksdagsledamöter för
lorades också.119 Samtidigt, sett ur ett rent organisationsperspektiv, hade det 

vänsterlinje" överbetonats, att den slog igenom först året därpå (Cohen 1981, s 330 ff.). 
McDermott & Agnew påtalar dock att kongressen som helhet präglades av en betydligt 
hårdare hållning gentemot socialdemokratin. De idéer Stalin formulerade i sin kamp 
mot Bucharin, socialdemokratin som socialfascistisk och att den viktigaste kampen 
fördes mot "vänstersocialdemokratin" användes försiktigt innan 1929, däremot skärptes, 
som sagt, kampen mot socialdemokratin redan 1928. Se Kommunistiska Internationalens 
program. Antaget å sjätte världskongressen 1 september 1928 (Kominterns program 1928), 
Arkiv klassikerserie 11, Lund (1929) 1980, s 77, Kennerström 1974, s. 9-10. 

115. Se Kominterns sjätte kongress. Beslut och resolutioner.; Frams Förlag, Stockholm 

1929, s 231 f. 
116. Se också Leninismen åt arbetarklassen. Programmatiska riktlinjer för Sverges 

Kommunistiska partis verksamhet. Protokoll över förhandlingar och beslut vid Sverges 
Kommunistiska Partis åttonde kongress 16-18 november 1929, Politiken, Stockholm 1930 
(SKP/SP kongressprotokoll 1929), s 7. 

117. "Statuten der Kommunistischen Internationale" i Protokoll sechsten weltkongress 
der Kommunistischen Internationalen. Moskau, iy. juli—i. september 1928. Vierter band. 
Hamburg/Berlin: Carl Hoym Nachfolger 1928, s 101, § 3. 

118. Enligt uppgifter från Komintern (495-31-10). Jfr Hermansson, Jörgen, 
Kommunism pä svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern. Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 1984, s 350 (7 000-18 000), samt Kennerström 1974, s 10 f. 



öppnats en del möjligheter för partiledningen. Organisationen var betydligt 
mindre och kunde kanske därför vara lättare att reorganisera. Dessutom tog i 
stora stycken en ny generation över partiet och ledningen, vilkas erfarenheter 
i stor utsträckning var präglade av Kominternperioden, medan en äldre gen
eration, som på ett eller annat sätt varit med sedan 1917, gick till Socialistiska 
partiet.120 

De Komintern trogna samlades till kongress efter att Kilbom m.fl. utes
lutits ur Komintern. Men det utarbetades inga nya stadgar. Däremot antog 
man en rad resolutioner, som knyter an till Kominterns allt mer utpräglade 
arbetsplatsinriktning. Man talade om, att arbetets tyngdpunkt måste förläggas 
bland arbetarna på arbetsplatserna och att driftcellen var det medel som kunde 
förstärka detta arbete. Driftcellsarbetet skulle förbättras och alla partiorganisa
tioner omedelbart reorganiseras på grundval av dessa.121 

Socialistiska Partiet 

Redan innan de Kominterntrognas kongress, samlades det blivande Socialistiska 
partiet till sin.122 Oskar Samuelsson, som nu hade brutit med Komintern, 
ställde sig något kritisk mot reorganiseringen och framhöll något som liknade 
vad en representant redan 1921 hade sagt med anledning av de 21 teserna: 

Ett mekaniskt överförande till andra partier av de ryska erfarenheterna 
båtar sannerligen inte mycket. Vi måste se till att få det bästa ur erfarenhe
terna i alla andra partier, men vi förbehåller oss rätten att få det goda i vårt 
parti erkänt, vilket också kan berika andra partier.123 

Samtidigt kritiserade han dock de Kominterntrogna för att bara försöka 
genomföra bolsjeviseringen i ord. Enligt Samuelsson var det i handling 

bolsjeviseringen skulle genomföras i det egna partiet och det egna landet. 

119. Se Kennerström 1974, s 26 f. 
120. Se Lindkvist 1982a, s 44 samt Arvidsson, Håkan, "SKP 1923-24" i Zenit nr 

20/1970, s 42. I en sammanställning till partikongress 1933 framgår det att av partiets 
rapporterade 12 920 medlemmar (tre distrikt saknades), var 66 % (8 578 st.) inträdda 
1930 eller senare. (ARAB, Vänsterpartiet kommunisterna, Kongressprotokoll med 
bilagor (1929-1936): SKP (Kl), kongress IX, 1933, Medlemmarnas partiålder). 

121. Se Under världspartiets fana. Teser och resolutioner antagna av Sverges 
Kommunistiska Partis (sektion av Komintern) åttonde kongress 30 Nov-2 Dec. 1929, Tr.-
A/B Fram, Sthlm 1930 (SKP kongress 1929), s 29 ff., 61 f., 70. 

122. Partiet bytte 1934 namn till Socialistiska partiet från Sverges Kommunistiska 
Parti. I texten kallar jag partiet Socialistiska Partiet (SP) för enkelhetens skull. 

123. SKP/SP kongressprotokoll 1929, s 21. Jfr SKP kongressprotokoll 1921, s 39. 



Vissa på SP-kongressen ansåg att driftcellsarbetet skulle förbättras medan 
andra betonade vikten av att vara ett massparti och menade att Linderots 
(ledare för SKP) linje pekade rakt mot sekterism. Kongressen gav så 
småningom centralkommittén mandat att genomföra de nödvändiga 
stadgeförändringarna.124 

Nu blev det faktiskt inte så många förändringar. SP:s stadgar var i stora 
drag identiska med de som SKP antog 1927 och som där gällde fram till 1933. 
Cellerna var grundorganisation, utom på de platser där sådana saknades. Där 
var det, precis som SKP 1927, arbetarkommunen som gällde som grundor
ganisation. Till och med noten till paragrafen är likalydande med den från 
1927. Arbetarkommunen hade, också likadant som 1927, en egen stadga och 
ordalydelsen är lika - inklusive att kommunstyrelsen bör innehålla till minst 
hälften driftcellsmedlemmar.125 

De enda skillnaderna mellan SP 1930 och SKP 1927, utöver naturligtvis 
förhållandet till Komintern, var att SP i paragrafen "medlemskapets förplik
telser" något minskat dessa krav. Hos SP nämndes bara att varje medlem måste 
vara aktiv i grundorganisationerna och att det var genom dessa man upptog 
nya medlemmar.126 Hos SKP var det ju inte mindre än sju olika krav. Annars 
hade SP t.o.m. behållit citatet från Komintern om partidisciplinen ordagrant, 
med det undantaget att citationstecknen saknades liksom hänvisning till Ko
mintern.127 Men SP:s stadgar förändrades snart. 

År 1932 antog partiet nya. I stora stycken påminde dessa de från 1930, men 
vissa intressanta nyheter fanns införda. Redan i tredje paragrafen märks en skill
nad från SP 1930. Vid genomgången av partiets uppbyggnad jämställdes cellen 
med geografiska enheter, men den stora skillnaden låg under rubriken grund
organisationer. 1930 var det cellen, eller där cell saknades, kommunen som var 
grundorganisation. 1932 räknades också in "fackklubbar, kvinnoklubbar, stads
delsföreningar, kamratföreningar och organisationer av liknande karaktär".128 

Skrivningen liknande karaktär reser frågan vad en grundorganisation var. Cel
len ansågs tydligen inte längre vara grundvalen för partiets organisering. 129 

Arbetarkommunens stadga var kvar, men kravet på att driftcellsmedlemmar 

124. SKP/SP kongressprotokoll 1929, s 21, 31, 68. 
125. Se Stadgar för Sverges Kommunistiska Parti, A/B Politikens tryckeri, Sthlm 

1930 (SP stadgar 1930), § § 1-7. 
126. SP stadgar 1930, § 2. 
127. SP stadgar 1930, § 4. 
128. Stadgar för Sverges Kommunistiska Parti, A/B Politikens tryckeri, Sthlm 1932 

(SP stadgar 1932), § 5 mom. 1. 
129. Ytterligare en skillnad mellan SP stadgar 1932 och SKP stadgar 1933, är att de 

förra behåller kretsen som en del av organisationsstrukturen. 



skulle ingå i dess styrelse hade nu tagits bort.130 

På SP:s kongress 1932 erkände Emil Andersson, att cellorganiserandet hade 
misslyckats, vilket enligt honom borde föranleda en översyn över själva syste
met. Frågan var om inte geografiska enheter kunde klara det kommunistiska 
arbetet lika bra.131 Som om man vore förflyttad fem år bakåt i tiden, klingade 
Anderssons stämma över kongressen: "Namnet [på grundorganisationen] är 
inte det viktigaste. Det vikigaste är att kommunistisk verksamhet bedrives."132 

Var inte detta vad Oskar Samuelsson också ansåg på kongressen 1927? Visst, 
och som Kennerström skriver var innebörden en revidering av den traditionella 
kommunistiska organisationsformen, delvis till förmån för den tidigare kritise
rade socialdemokratiska.133 

År 1936 var det åter dags att förändra stadgarna inom SP. Nu avlägsnade 
man sig ytterligare från SKP:s stadgar. Visserligen levde begreppet grundor
ganisation kvar, likasom att medlemmarna skulle tillhöra någon av dessa, men 
cellen hade nu tagits bort helt och hållet.134 

"Det gäller att göra slutlikvid 
med våra soc.-dem. traditioner" 

Åri933 hölls S KP: s IX kongress, och nu omarbetades stadgarna. Men trots 
de eventuella möjligheter man skulle kunnat tänka sig öppnades i och med 
sprängningen, var man själv besviken över de uteblivna framgångarna. I en 
resolution från kongressen hette det t.ex.: "Arbetet på arbetsplatserna har 
varit en av partiets svagaste sidor. Belysande för hur detta arbete eftersatts är 
följande siffror: i oktober 1932 fanns i partiet 370 lokala organisationer (KAK) 
och i dessa sammanlagt endast 194 rapporterade driftceller. Av dessa kan ett 
stort antal endast rent formellt betraktas som driftceller" och man tog till 
sig av den allmänna kritik EKKI hade riktat till sina sektioner om bristande 
driftcellsarbete.135 

Men detta innebar inte att man på något sätt gav upp. Tvärtom hette det 

130. Se SP stadgar 1932, § 6. 
131. Se Kennerström 1974, s 214. 
132. SP:s Kongressprotokoll 1932, Citerat i Kennerström 1974, s 214. 
133. Kennerström 1974, s 214. 
134. "Stadgar för Socialistiska Partiet" i Socialistiska Partiet (Arbetarnas och Jordfolkets 

Förbund) Medlemsbok, A/B Politikens tryckeri 1936, passim. 
135. Kommunistiska Partiets politik. Resolutioner från SKP:s IX kongress februari 1933, 

Förlagsaktiebolaget Arbetarkultur, Stockholm 1933 (SKP kongress 1933), s 21, 22 (citat). 



åter att det var dags att övervinna resterna av en socialdemokratisk organisa
tionsmodell i partiet och verkligen genomföra cellorganisationen.136 Det var 
hög tid, som det uttrycktes i partiets teoretiska tidskrift, att "göra slutlikvid 
med våra soc.-dem, traditioner".137 

På partikongressen 1933 talades det just mycket om att arbetet måste kon
centreras på arbetsplatserna och på att ta ledningen i arbetarnas ekonomiska 
strider, och partiresolutionerna utpekade driftcellen som den bästa organisa
tionsmodellen. Man framhöll också, att partiet måste förbinda det legala 
arbetet med det illegala, och vidta åtgärder för att säkerställa sitt arbete på 
arbetsplatser och i fackföreningar.138 Det är inte helt orealistiskt att tänka sig 
att det också här var cellen man hade framför ögonen. 

Inträde av medlem kunde endast ske i partiets grundorganisationer och 
dessa fastställdes som drifts-, by- och bostadscell, och åter betonas att det är 
driftcellen alla i första hand skulle tillhöra. 

Arbetarkommunens egen stadga hade tagits bort och kommunen gavs in
gen plats under rubriken grundorganisation, utan under rubriken den lokala 
partiorganisationen, och där som den organisation som sammanfattar alla 
grundorganisationer.139 Emellertid fanns det fortfarande utrymme för en geo
grafisk organisering. I § 6 infördes, att på mindre orter, efter distriktledningens 
godkännande, kunde arbetarkommunen fungera som grundorganisation. Den 
kommunistiska arbetarkommunen levde således kvar, men nu var det dock 
inte frågan om "positiv" definition. A priori skulle kommunen inte fungera 
som grundorganisation, utan först var man tvungen att inhämta distriktets 
godkännande. 140 

Intagningen av medlemmar skedde endast i grundorganisationerna, vilka 
var cellerna (drifts-, by- och bostadscell) och skulle föreläggas kommunlednin
gen eller ibland distriktledningen. En nyhet var att medlemmen själv skulle 
närvara på det möte där han intogs i partiet.141 Annars var kraven på medlem

136. SKP kongress 1933, s 35. 
137. Wallenius, Allan, "Stalins brev och de skandinaviska partierna" i Kommunistisk 

Tidskrifim 2-3/1932, s 45. 
138. SKP kongress 1933, s 22, 27 ff., 35 ff. 
139. Se SKP stadgar 1933, § § 5> I2> l6> 17. 
140. Aven om kongressen förändrade en hel del av stadgarna från det förslag som 

fanns, var det dock frågan om endast mindre förändringar avseende cellbygget. En 
intressant punkt är dock att man i stadgeförslaget talade om cellkonferenser istället 
för allmänt medlemsmöte i den kommunistiska arbetarkommunen. I stadgarna är 
detta emellertid ändrat till kommunkonferenser, (se ARAB, Vänsterpartiet kom
munisterna, Kongressprotokoll med bilagor: SKP (Kl), kongress IX, 1933, Förslag till 
stadgar för Sverges Kommunistiska Parti, sektion av Komintern, samt Protokoll vid 
organisationskommissionens sammanträde 11/2 1933). 



men i stort sätt lika som 1927 och liksom 1927 skulle medlem som inte betaide 
sin avgift under tre månader uteslutas.142 Partidisciplinen betonades också 1933, 
däremot hade skrivelsen från Kominterns resolution nu tagits bort och tryck
tes i stället på baksidan av stadgehäftet.143 En viss cellorganisatorisk skärpning 
således - i stort sett i enlighet med Komintern stadgar från 1928. 

"Opportunismen i praxis" 

Vissa inslag i stadgarna under denna drygt 10-åriga period låg tämligen 
oförändrade medan andra förändrades tämligen mycket. Vad gäller den första 
av de två saker i stadgarna jag studerat närmare, medlemskapet, var övertygelsen 
om den individuella anslutningen fast förankrad rakt igenom denna period. 
Emellertid var man tydligast i början av min tidsperiod; senare skrevs det inte 
explicit in i stadgarna. Å andra sidan var man under hela perioden noga med 
att påtala, att det endast var genom grundorganisationerna man kunde vara 
medlem. Likaså var man tydligt motståndare till kollektivanslutningen under 
1920-talet. En fingervisning om att denna inställning var djupt rotad finner 
man i SP:s utveckling. Då Emil Andersson 1931 föreslog att partiet skulle lägga 
den negativa inställningen till kollektivanslutning åt sidan, och partiledningen 
utarbetade ett förslag till mer positiv skrivning i stadgarna till kongressen 1932, 
sade kongressen nej.144 Givetvis kunde praktiken se lite annorlunda ut. Redan 
SSV hade förespråkat den individuella anslutningen, men där hade under en 
viss period FPF fungerat som ett slags kollektiv anslutning. Denna organisation 
rann dock så småningom ut i sanden och kom inte att ersättas.145 

Något som också låg oförändrat under hela perioden var betoningen på 
disciplin och enhet. Ibland med hjälp av vad Komintern stadgat och ibland 
med egenhändiga formuleringar. Nu är det inte något unikt för ett kommu
nistiskt parti att betona detta. I SAP:s stadgar från 1944 kan man t.ex. finna att 
en medlem som uppträder förrädiskt, systematiskt osolidariskt eller propagerar 
mot partiet, kunde uteslutas.146 Vad som dock är slående vad gäller SKP är 

141. SKP stadgar 1933, § 3. 
142. SKP stadgar 1927, § 12,1933 § 43. 
143. Se Stadgar för SKP 1933. Arbetarkultur 1934. 
144. Se Kennerström 1974, s 215 f. 
145. Gärdvall, Lennart: "Facklig opposition. Om arbetarrörelsens fackliga och 

politiska splittring 1917-1929" i Med eller mot strömmen? En antologi om svenska 
folkrörelser, Sobers Förlag AB, Stockholm 1980, s 32 f. 
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preciseringarna och de detaljerade beskrivningarna av vad som var ett otillåtet 
uppträdande. Under 1920-talet gällde t.ex. onykterhet som uteslutningsgrund. 

Men vad som kanske i första hand skilde SKP från SAP var mindre uteslut
ningsmöjligheterna och mer de många plikter SKP pålade sina medlemmar. 
1924 gällde prenumerationsplikt, solidaritetsplikt och plikt om frivilligt arbete, 
tillsammans med moraliska uppmaningar om att uppträda så man vann sina 
kamraters aktning. År 1933 gällde skyldighet att tillhöra driftcell, skyldighet 
att hålla grundorganisationen underrättad om bostadsort och arbetsplats, samt 
förbud mot utlandsresor utan centralkommitténs godkännande.147 Arbetsplik
ten infördes 1923 och den kom att gälla hela perioden. Just arbetsplikten var ett 
centralt inslag i medlemskapet och i tänkandet kring det kommunistiska.148 

Innehållet i kraven på fortsatt medlemskap förändrades något under tidsper
ioden, men de försvann aldrig helt. Men två andra inslag i medlemskapet kom 
att förändras: indelningen i olika betalningsgrupper och inträdesvillkoren. 

I SKP prövade man två olika typer av rättvisesystem eller principer. Det 
kanske mest radikala baserades på inkomst och introducerades 1933. Inkomsten 
avgjorde i vilken av först fyra, sedan tre grupper man hamnade. Detta system 
tycks dock inte ha slagit så väl ut.149 

År 1923 hade man två grupper med hel- och halvbetalande medlemmar.150 

År 1923 bestod den första gruppen av män och den andra av kvinnor och med
lemmar under 21 år. Sjuka, inkallade och längre tids arbetslösa betalade inget. 
Uppenbarligen skapade ett sådant system en kategorisering av medlemskapet. 
Men de protester Duverger såg hos det franska socialistpartiet hos vissa grupper 
som vände sig mot denna differentiering, då de kände sig som "halva medlem

146. Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti. Framställda av sjuttonde 

partikongressen i Stockholm iç44y § 13. 
147. SKP stadgar 1933, § 5. 
148. Se t.ex. Linderot, Sven "Kommunistiska samtal" i Svensk arbetarrörelse i 

brytningstid. Tal och skrifler i urval, Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1949, s 60 ff., 
jfr Driftcellen — vår organisation på arbetsplatsen. Kort handledning för klubbarnas 
ny organisatoriska arbete, Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1923, s 6, 17 f. Jfr också 
Duverger 1965, s 70. 

149. SKP stadgar 1933, § 44. År 1944 argumenterade Set Persson, då han drog 
förslaget till nya stadgar, mot att införa fler än två grupper och mot ett system baserat 
på inkomst. Han motiverade detta med hänvisning till tidigare erfarenheter, utan 
att närmare specificera dessa och på en försvårad kontroll. Istället återvände partiet 
till en modell man praktiserade tidigare. (ARAB, Vänsterpartiet kommunisterna, 
Kongressprotokoll med bilagor (1944):, SKP, Kongresshandlingar XII:s kongressen, 
1944) [SKP kongressprotokoll 1944] 

150. Det var i realiteten inte riktigt halvbetalande grupper. 1923 skulle kommunerna 
betala 1 kr/kvartal för varje helbetalande och 65 öre för varje halvbetalande. 



mar" har jag inte sett något spår av i kongressmaterialet. 
Den andra punkten som förändrades var anslutningsvillkoren. År 1921 

skrevs det in att en medlemsansökan skulle stödjas av två redan antagna. Till 
kongressen 1923 inkom förslag på en skärpning med införande av prövotid. 
Men istället lättade kongressen kraven något och ändrade formuleringen från 
"skall" till "bör...om möjligt" och 1927 försvann detta krav helt. 1927 skulle 
upptagandet av nya medlemmar ske i en grundorganisation och kommun
styrelsen skulle sanktionera grundorganisationens beslut. Samma princip 
gällde 1933, men då med tillägget att medlemmen skulle närvara på mötet där 
han/hon intogs. Under hela perioden rörde sig medlemskapet sålunda om ett 
ömsesidigt val. Individen valde parti och partiet valde, på ett eller annat sätt, 
individen. Medlemskapet skapade därmed en viss exklusivitet.151 

Det är tydligt genom att titta på stadgar, instruktioner och kommentarer 
kring partibygget, att målsättningen var det aktivistiska partiet. Hela logiken i 
partiets uppbyggnad syftade till detta. När Linderot 1924 diskuterade partior
ganisationen och arbetsplikten, ställde han frågan om det räckte att ha ett kom
munistiskt program. Om socialdemokratin hastigt bestämde sig för att anta ett 
sådan, skulle det vara ett kommunistiskt parti. Nej, svarade han själv. Visst var 
programmet grundläggande, men: 

[e]tt parti där 1.ooo-tals medlemmar inte ens vet att de tillhör partiet, där 
t.o.m. partiavgifterna betalas av fackföreningskassören vid kollektivanslut
ningen, där endast några få är aktiva, under det att den stora massan är 
passiv, ett dylika parti kan aldrig vara kommunistiskt.152 

Det finns onekligen vissa beröringspunkter mellan skapandet av parti av ny 
typ och det religionssociologiska begreppet sekt - även om det med viss rätt 
är känsligt att dra in religion och sekt i samband med det kommunistiska 
partiet. "Sekterism" var ett av de vanligare skälls- och skymfningsorden som 
användes inom den kommunistiska världsrörelsen och statsvetaren Kent 
Lindkvist varnar för studier som vill se de kommunistiska partierna mer som 
just religiösa sekter än som politiska partier.153 Det finns uppenbarligen skäl 
att varna för detta. Sven Rydenfelt, som skrev sin avhandling under 1950-talet 
om den svenska kommunismen, talar i nedsättande ton om medlemmar som 

151. Dessa anslutningsvillkor utvecklades inte heller till ren formalitet. Under andra 
världskriget kan man på lokal nivå finna både exempel på uteslutningar och vägran att 
godkänna medlemsansökningar (Se FAÖ, ÖKAK, protokoll, 9/4 1941, 21/7 1943, 7/2 
1944, 7/2 1945). 

152. Linderot 1949, s 61. 
153. Lindkvist 1982b, s 75. 



religiöst hänförda och fanatiska.154 Det är heller inte ett ovanligt retoriskt knep 
att utmåla kommunismen som en religion, med åtföljd religiös hänförelse, där 
Lenins skrifter skulle vara bibeln och Sovjet paradiset o.s.v. 

Men försöker man lämna konnotationerna kring begreppet och snarare 
inriktar sig på dess sociologiska innehåll, och tar fasta på att det rör sig om 
idealtyper, finner man likheter. 

I första hand förknippar man måhända sekt med litenhet, men det är inte 
i första hand detta som definierar en sekt.155 Bryan Wilson har uppställt en 
idealtyp över vad en sekt är, och han sammanfattar den i åtta punkter: frivil
lighet, exklusivitet, meriter, självidentifikation, elittankar, utstötning, samvete 
och legitimering.156 Med frivillighet avser Wilson att sekten bygger på medlem
marnas individuella anslutning. Här finner man SKP:s förkastande av kollekti
vanslutningen - åtminstone teoretiskt, och den individuella anslutningen, som 
även Duverger anser centralt för det kommunistiska partiet. Individen väljer 
sin sekt och tillhörighet, men samtidigt, poängterar Wilson, väljer sekten sina 
medlemmar och medlemskapet förvärvas oftast genom någon typ av prov eller 
prövning. Det är detta som hos Wilson ligger i exklusiviteten och meriterna. 
Även här finner man beröringspunkter i det kommunistiska medlemskapet 
såsom det stadgades i SKP. Ett av sektens exklusiva drag, hävdar Wilson, är att 
den kräver fullständig lojalitet, men också att medlemmen identifieras genom 
sin sekttillhörighet. Det blir vad som utmärker honom. Det kräver en annan 
undersökning för att diskutera det senare. Fullständigt osannolikt är det inte 
att detta gällde kommunister också. Men det man kan konstatera är dels den 
lojalitet partiet förväntade sig men också den betoning som lades på att till
hörigheten i det kommunistiska partiet var vad som skulle, eller borde, räknas 
inte minst då det gällde fraktionsarbetet.157 

I och med att sekten, enligt Wilson,är självmedveten d.v.s. inte ser sig 
själv som en naturlig enhet, och också rekryteringen är en medveten process, 
kräver detta också möjligheter att köra ut otillräckligt engagerade medlemmar, 

154. Rydenfelt, Sven Kommunismen i Sverige. En samhällsvetenskaplig studie. 
Gleerup, Lund 1954, s 55. 

155. Se Weber, Max, Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder 3. Politisk 
sociologi, Argos, Lund 1987, s 278. 

156. Bygger på Wilson, Bryan, Religiösa sekter: en sociologisk studie, Aldus, Stockholm 

1970, s 26-35. 
157. Se t.ex Elementarbok i Kommunistisk organisationskunskap. Instruktion för 

Partiets organisering (41e uppl), Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1928 (Instruktion 
1928), s 14, 52-60 Se också Organisationsarbetets ABCD. Kort handledning för arbetet 
i grundorganisationerna (Organisationsarbetets ABCD 1933) Förlagsaktiebolaget 
Arbetarkultur, Stockholm 1933, s 20 f., för resonemang om frivilligheten och dess 
betydelse. 



eller dem som inte uppfyller kriterierna för fortsatt medlemskap. Även denna 
princip återfinns i SKP:s stadgar och kommentarer: arbetsplikten, noggrant 
formulerade krav på medlemmen och uteslutningsmöjligheter. "Om under 
detta upplysningsarbete sådana opportunistiska element anträffas", hette det 
3:933, "vilka under alla förhållanden vägrar arbeta på arbetsplatsen, måste man 
säga dessa partimedlemmar, att ingen håller dem kvar i partiet."158 

Sekten gör vidare anspråk på att vara en elit, men fördömer oftast sekterism. 
Åter finner man dessa punkter i partiets material. Åtminstone som norm: 

Driftcellerna måste bestå av proletärer, som verkligen är avantgardet bland 
arbetarna på arbetsplatserna, som är hängivna kommunismens sak, som är 
beredda att fylla partiets direktiv, utan att taga hänsyn till sin hälsa eller sina 
krafter, utan att taga hänsyn till sitt liv, som inte fruktar, att om det gäller 
partiets inressen åtaga sig ett arbete på arbetsplatsen för vilket de kan bli 
avskedade, anhållna av polisen och kanske dömda till strängt straff.159 

Samtidigt varnade partiföreträdarna, under vissa tider, för elittänkande och 
sekterism. Samma instruktion som citerades ovan, ville inte se att man hejdade 
medlemmar vid intagningen, så länge de sade sig kämpa outtröttligt för 
kommunismen.160 År 1928 varnade instruktionen för tal om "att icke ta in vem 
som helst", att endast kvalificerade kommunister skulle släppas in och att tal 
om arbetskamrater som "hopplösa fall". "Arbetarna skall tas precis som de är, 
med fel och brister. Vi skall naturligtvis icke anse en arbetare såsom 'omöjlig, 
därför att han intresserar sig för idrott, eller därför han icke är absolutist."161 

Strävan eller normen angående medlemskapet var sålunda det aktivistiska 
och exklusiva partiet. Strävan var sannolikt inte att upprätta politiska sekter. 
Konsekvensen var snarare ett resultat av försöken att skapa ett "hårt", cen
traliserat och disciplinerat, och ett gentemot socialdemokratin "tydligt avskilt 
parti. Två uppgifter som blev än viktigare då den revolution som partibyggets 
legitimitet i stor utsträckning vilade på aldrig kom, och då massorna i stor ut
sträckning valde andra politiska alternativ. 

Den andra del jag undersökte närmare var partiets grundenhet efter anta
gandet av de 21 teserna. Det var framför allt efter partisprängningen 1923/24 
och Kominterns bolsjeviseringsbeslut, som driftcellen ställdes i centrum för 
partiets organisatoriska uppbyggnad. Driftcellen skulle utgöra grundvalen, den 
organisation på vilken övriga delar av partiet skulle vila, den enhet som skulle 
organisera vad man ansåg vara kärnan i medlemsstocken: industriarbetarna. 

158. Organisationsarbetets ABCD 1933, s 20. 
159. Organisationsarbetets ABCD 1933, s 21 f. 
160. Organisationsarbetets ABCD 1933, s 22. 
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Men partiet hade tydliga problem med denna omläggning från den tidig
are geografiska grundorganisationen. Inledningsvis var man osäker på vad det 
egentligen var. Partiets instruktion angående cellarbetet fick omarbetas, man 
höll konferens 1926, som bl.a. diskuterade sammanblandningen av fraktioner 
och driftceller och man klagade 1927 över att driftcellerna inte bättre genom
förde valkampanjen - trots att detta inte tillhörde den idealtypiska cellens 
uppgift. Denna svårighet att skilja den från fraktionen användes också som 
argument för att överge systemet och övergå till fackklubbar. 

Andra problem dök upp och berördes. I instruktionerna 1925 var ambi
tionen att en medlem på en arbetsplats skulle arbeta för att organisera en cell, 
medan detta var ett krav om det fanns två medlemmar. År 1928 var minimian
talet tre. Då talades det också om möjligheten att "kvalificerade partikamrater" 
kunde delegeras till cellen, för att se till att den vann organisatorisk stadga.162 År 
1933 beskylldes kommunledningarnas funktionärer för att det bland dem fanns 
många "med gammal socialdemokratisk inställning till organisationsarbetet" 
som inte var i stånd att genomföra reorganiseringen. Detta var opportunism i 
praxis , hävdades det, och dessa gamla nedärvda organisationsformer, var det 
största hindret för en reorganisering. Därför var man tvungen att se över detta, 
och rensa ut dem som visade sig odugliga.163 

Själva begreppet hade man också visa bekymmer med. År 1923 diskuterades 
om begreppet överhuvudtaget skulle användas då det förknippades något 
ljusskyggt.164 Begreppet hade tydligen, åtminstone under vissa tider, en negativ 
klang och reste frågor om hur man skulle arbeta. Partiet varnade för att kring 
cellarbetet skapa hemlighetsmakeri. Gentemot arbetsköparen skulle man iakt
taga stor försiktighet men man skulle inte arbeta illegalt. Det öppna arbetet 
skapade stora möjligheter till positivt partiarbete. "Hemligt arbetande grup
per i partier av vår karaktär får alltid något misstänkt över sig och inger icke 
arbetarmassorna förtroende."165 

Men det kanske största problemet var vad man skulle göra av arbetar
kommunen när cellsystemet skulle genomföras. Detta var inte endast en 
rent organisationsteknisk fråga, utan den handlade om två i grunden olika 
organisationstyper. Den socialdemokratiska organisationstypen, där partiets 

161. Instruktion 1928, s 47 f. (citat s 48). 
162. Instruktion för driftcellsarbetet (Instruktion 1925), Tryckeriaktiebolaget Fram, 

Stockholm 1925, s 11, Instruktion 1928, s 14. 
163. Organisationsarbetets ABCD 1933, s 5, 8 ff. 
164. SKP kongressprotokoll 1923, s 26.1944 talade Set Person om att man inte skulle 

ge sina motståndare möjligheten att framställa kommunisterna som "cellbyggare" (SKP 
kongressprotokoll 1944, Set Person). 

165. Instruktion 1925, s 16 [citat], Instruktion 1928, s 37 ff. 



grundorganisation utgjordes av den geografiskt baserade arbetarkommunen 
och den kommunistiska, där cellen, och framför allt driftcellen, skulle vara 
partiets lokala huvudorganisation. 

Genom bolsjeviseringen blev det cellen som skulle vara grundorganisation. 
Detta poängterades också på organisationskonferensen 1926, som slog fast att 
cellerna var partiets grundorganisation och att detta innebar att de var primära, 
självständigt politiskt arbetande, beslutsmässiga, ansvariga och hade rätt att 
inta medlemmar och mottaga kontingent. Men samtidigt böjde man sig för 
den partiorganisatoriska realiteten. Då partiet fortfarande bestod till rätt stor 
del av arbetarkommuner tillät man även dessa att vara grundorganisationer så 
länge som reorganiseringen inte ägt rum. Då detta skedde skulle också arbetar
kommunen upphöra som grundorganisation. 

Samma reservation gällde i stadgarna 1927, och inte ens 1933 hade man 
lyckats göra sig av med kommunen som grundorganisation. Men 1933 gavs 
dessa inget utrymme under rubriken "grundorganisationer" och kunde endast 
fungera som sådan om distriktsledningen först gav sitt godkännande. 

Det fanns stora problem med cellbygget. Dels de praktiska problemen. 
Bristen på erfarenhet , missuppfattningarna och okunskapen, pekade partiet 
självt på Men det tycks också ha funnits ett inbyggt motstånd mot cellbygget. 
Trots att det rörde sig om stadgarna, som man skulle kunna tänka sig relativt 
lätta att förändra, om än inte alltid lätt att praktisera, så var det först efter 
partisprängningen, i stadgarna 1933 man närmade sig den ideltypiska uppbyg
gnaden. Denna inriktning på driftcellerna gällde sedan i tre år, men övergavs i 
praktiken redan innan.166 Och motiveringen till detta var, dels brist på större 
arbetsplatser och dels arvet från nykterhetsrörelsen, som sedan övertagits av 
SAP och fackföreningsrörelsen, att föreningslivet också skulle innehålla kul
turell förströelse, som Lager uttryckte det 1936. Hans slutsats löd: 

Smidighet och anpassning till de givna förhållandena är nödvändig för att 
vi skall kunna bygga våra organisationer starka. Vi kan inte och skall inte 
försöka tvinga in arbetarna i vissa en gång för alla fastställda organisations
former.167 

Lagers resonemang låg en bra bit från tidigare påståenden om att det var den 
större och geografiskt baserade organisationen isolerade partiet.168 

Det svenska kommunistiska partiet var fångat mellan två traditioner, den 

166. Se ARAB, Vänsterpartiet kommunisterna, Kongressprotokoll med bilagor 
(1929-1936) [vol 1]: Handlingar rörande partiets X:e kongress, 1936-04-10 - -13: Material 
om verksamheten sedan IX:e kongress, partiets utveckling och nuvarande läge. 

167. ARAB, Vänsterpartiet kommunisterna, Kongressprotokoll med bilagor (1929-
1936) [vol 1]: SKP (Kl) kongress X:e 1936, s 27. 



socialdemokratiska och den kommunistiska. Det intressanta är att också 
partiet uppfattade det så. Komintern och SKP tog upp, inte minst i slutet 
av 1920-talet och början av 1930-talet, att det gällde att slå ut resterna av en 
socialdemokratisk organisationsmodell och socialdemokratiska traditioner. 
Detta ställningstagande svängde dock i mitten av 1930-talet. På kongressen 
1936 talade Lager om arvet från folkrörelserna som något att räkna med och ta 
fasta på, och 1939 menade Set Person att partiets inre organisationsliv "måste 
ofrånkomligen göras mera innehållsrikt och vi måste bygga vårt parti enligt 
svensk organisationspraxis".169 

För att kunna existera som parti, var SKP tvunget att ta hänsyn till dels den 
struktur partiet hade innan bolsjeviseringen, men inte minst också de lokala 
organisationstraditioner som fanns. År 1933 försökte man förändra detta, men 
gav snart upp. Även utvecklingen i SP avspeglar denna slitning mellan två 
traditioner, men där valde man tämligen omgående att lägga ned försöken. 
Att man ändå försökte skapa det cellbaserade partiet, sammanhänger åter med 
den politiska identiteten, vill jag hävda. Under tiden efter de 21 teserna, tycks 
partiets form ha varit en betydelsefull identifikationskälla. Cellbygget skapade 
en tydlig gränslinje mellan det socialdemokratiska och det kommunistiska. 
Dilemmat för SKP var dock att skapandet av tydliga gränslinjer för att stärka 
den inre sammanhållningen och identiteten, höja kvalitén på kadern, skapa en 
aktivistisk kader också försvårade arbetet med att nå nya medlemmar. Det "ty
dliga" och "hårda" partiet, det kristalliserade kommunistiska partiet gjorde det 
säkerligen lättare att leva med sig självt, men svårare att nå andra. Problemet låg 
dock i att det motsatta också tycks ha varit riktigt. Att nedmontera parti av ny 
typ gjorde det lättare för andra att närma sig partiet, men svårare att leva med 
sig självt. Sven Linderots tal på den partikonferens som fastslog en "ny kurs" 
1943 präglades av en stark antisekteristisk inställning.170 Men att bryta denna 
"sekteristiska" inställning krävde en ny politisk identitet. 

168. Se SKP kongressprotokoll 1924, s 31, där kapitlets rubrik återfinns. Jfr Drificellen 
- vår organisation på arbetsplatsen. Kort handledning för klubbarnas ny organisatoriska 
arbete y Tryckeriaktiebolaget Fram, Stockholm 1923, s 9. 

169. Förfolkets frihet och Sverges oavhängighet. Referatfrån SKP elfte kongress 6-9 april 
1939, Arbetarkultur 1941, s 44 

170. Sven Linderot, "Ny kurs" (1943) i Linderot, Sven, Svensk arbetarrörelse i 
brytningstid. Tal och skrifter i urval, Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1949, s 376-399. 



Sammanfattning 

Föreställningen om "parti av ny typ" skulle särskilja det kommunistiska partiet 
från ett socialdemokratiskt. Denna föreställning innehöll vissa organisatoriska 
innovationer. Den främsta bland dessa var cellstrukturen, som Komintern 
arbetade hårt för att genomdriva i sina sektioner. Cellen skulle organisera 
arbetarna där den verkliga klasskampen fördes. Inte på valarenan, utan 
på arbetsplatsen. Men denna organisatoriska innovation var inte enkel att 
genomföra, inte ens i det som kan anses tämligen enkelt att förändra, partiets 
stadgar. Problemen med att förverkliga cellstrukturen tycks i Sverige ha varit 
flera. Initiait var man i partiet osäker på vad celler egentligen skulle vara. 
Det fanns också en misstänksamhet mot själva begreppet, och vad cellerna 
stod för. Det rapporterades också praktiska problem, då de stora industrier 
som kunde samla många medlemmar i stor utsträckning saknades, men 
problemet var sannolikt mer förbundet med brist på medlemmar. Ett av det 
största hindret tycktes ändå vara den organisationstradition som också det 
svenska kommunistiska partiet verkade i; de större geografiskt baserade lokala 
grundorganisationerna, som kunde innehålla verksamheter utöver den rent 
politiska, visade sig svåra att ersätta. Under hela perioden rapporterades om 
hur det var kommunen, eller den kommunlika bostadscellen, som var navet i 
den lokala verksamheten. Helt enkelt var det sålunda inte att göra sig av med 
vad man själva kallade den socialdemokratiska traditionen, framför allt inte i 
en miljö präglad av stark socialdemokrati, folkrörelsetraditioner och en liberal 
parlamentarism. 

Men föreställningen om "parti av ny typ" innehöll också andra inslag, vilket 
en genomgång av den manifesta synen på medlemskapet påvisar. Under hela 
perioden ställdes relativt sett hårda krav både på dem som önskade medlems
kap och på dem som önskade förbli medlemmar. Det var det aktivistiska parti
et man eftersträvade. Ett aktivt medlemskap, där medlemmen skulle arbeta för 
partiet i alla sammanhang, det professionaliserade partiet. Denna aktivistiska 
norm bidrog ytterligare till att skapa skillnad gentemot socialdemokratin. Det 
var arbetarklassens bästa som bar upp, eller skulle bära upp, det kommunis
tiska partiet. Men det aktivistiska medlemskapet skapade också dilemman. Det 
medverkade till att skapa partiets sektlika drag. Genom att det kommunistiska 
partiets legitimitet i stor utsträckning hämtades från just skapandet av "parti 
av ny typ" innebar ett försök att förändra innehållet i denna uppfattning en 
risk. Försök att "öppna upp" det kommunistiska partiet kunde uppfattas som 
ett hot mot denna legitimitet. Om särdragen för det kommunistiska partiet 
försvann, skulle inte då också den tydliga gränsen mellan socialdemokrati 



SAMMANFATTNING EFTER BOSTADSORTEN ISOLERAR OSS 

och kommunism hotas och skulle inte det kommunistiska partiet bara bli en 
radikal variant av det socialdemokratiska? Så länge som det kommunistiska 
partiet var betydligt mindre än det socialdemokratiska var det sålunda en svår 
balansakt för de kommunistiska partiledarna mellan tydlighet och sekteristisk 
isolering. 



Kapitel 9 
Avslutning 

Denna undersökning om partiets omvandling sträcker sig fram till 1933. 
Men konsekvenserna av denna levde kvar under betydligt längre tid. Elva 
år senare, på sommaren 1944, befann sig Fritjof Lager ledamot av Sveriges 
Kommunistiska Partis (SKP) partistyrelse, på rundresa i Sverige och besökte 
ett flertal lokala kommunistiska partiorganisationer. Bara ett par månader 
tidigare hade SKP hållit sin I2:e partikongress, en kongress fylld av optimism 
och tillförsikt. Deltagarna hade fått lyssna till hur Set Persson hade beskrivit 
hur kongressen sammanföll "på tröskeln till en ny tid och den kommer att ge 
de impulser och den vägledning som är erforderlig för att det svenska folket i 
denna nya tid verkligen skall bli herre i eget hus."1 

Den politiska kurs som kongressen konfirmerade tolkades som framgång
srik. SKP hade, meddelade Gunnar Ohman, ökat från 11 004 medlemmar 
under inledningen av år 1940, till 21 234 medlemmar vid tidpunkten för kon
gressen.2 I valet samma år tycktes ånyo framstegen ha bekräftas. I andrakam-
marvalet 1940 hade SKP uppnått 101 424 röster (c:a 3,5 % av giltiga röster) 
medan man 1944 nådde 318 466 röster (c:a 10,3 %), vilket i sin tur innebar en 
ökning från tre riksdagsledamöter till femton.3 

Uttalandet om att kongressen med en ny tid var också talande då det gällde 
den betydelse man tillmätte partiet och dess framtida roll: 

Partiets tolfte kongress [1944 JB] skall lösa sina uppgifter så att det kom
munistiska partiet mångdubblar sin attraktionskraft i förhållande till alla 
ärliga anhängare av fred, frihet och framåtskridande. Lyckas vi med detta, 

1. ARAB, Vänsterpartiet kommunisterna, Kongressprotokoll med bilagor (1944): 
SKP, Kongresshandlingar XII:s kongressen, 1944 (SKP kongressprotokoll 1944). 

2. SKP kongressprotokoll 1944, Ohman. 



då kommer hatet mot kommunistiska partiet att stegras hos kapitalets och 
reaktionens företrädare. Vi fruktar inte detta hat, därför att de kommer stå 
maktlösa mot det verk som skall bli vårt, nämligen en pä klasskampens ge
mensamma grund enad arbetarklass, ett förbund mellan arbetare och bönder 
och en folkvilja som lämnas tillfälle att bli avgörande genom en undan för 
undan ökad demokrati 

Men för att uppnå detta krävdes förnyelse och övervinnande av problem. 
Partiet hade redan före 1944 börjat signalera nya riktlinjer. Och en ny framtid 
krävde ett nytt förflutet. 1942 publicerade partiet en nytolkning av den egna 
historien. Där partiet i sin egen historieskrivning under 1930-talet i huvudsak 
legitimerade partiet genom kopplingen till Lenin och till den kommunistiska 
världsrörelsen, framhöll 1942-års historietolkning att partiets rötter, och 
legitimitet, vilade i den svenska arbetarrörelsens radikala traditioner - från 
August Palm och framåt.5 

Efter Kominterns upplösning 1943 inkallades en rikskonferens för att 
diskutera ett nytt politiskt program.6 Sven Linderot, partiets ordförande, höll 
på konferensen ett tal under rubriken "Ny kurs", i vilket den nya tidens politik 
annonserades. Partiets fackliga arbete skulle inte ta form av en fraktionskamp 
i de fackliga valen Istället skulle de icke-kommunistiska representanter som 
valdes av fackföreningarnas medlemmar betraktas som representanter för 
alla arbetare och inte som fascister eller arbetarfiender. Partiet skulle ta sitt 
ansvar i sin nya roll som ett växande parti inom arbetarrörelsen, likvidera 
vänsteropportunism och sekterism, liksom vanföreställningar om partiet som 
elit- och avantgardeparti och inte intala sig att man längre var en "klick" i 
arbetarrörelsen, bara för att man tidigare varit det under så lång tid.7 Man 
var tvungen, framhöll Gunnar Öhman på kongressen 1944, att övervinna det 
elittänkande som fortfarande fanns inom partiet och ställde och besvarade en 
inom S KP tidigare sällan ställd fråga: 

vad gagnar vår klass och partiet bäst? Den lilla eliten av ioo-procentigt klara 
kommunister, isolerade från massorna eller den stora kommunen, med 

3. SOS Allmänna val, Riksdagsmannavalen 1941-1944, Stockholm 1945, s 124-125. 
4. SKP kongressprotokoll 1944, Set Person [Kurs = kapilärer i org.]. 
5. Se Bolin, Jan, "Att förvalta fädrens arv. Sveriges kommunistiska parti skriver sin 

historia" i Arbetarhistoria 4/2001, s 26-31. 
6. Lindkvist, Kent: Program och parti. Principprogram och partiideologi inom den 

kommunistiska rörelsen i Sverige, Arkiv, Lund 1982, s 50 f., Hirdman, Yvonne, Sverges 

Kommunistiska Parti 1939-1945, Allmänna Förlaget, Stockholm 1974, s 226-233. 
7. Linderot, Sven: "Ny kurs" (1943) i Linderot, Sven, Svensk arbetarrörelse i 

brytningstid. Tal och skrifter i urval. Arbetarkulturs förlag, Stockholm 1949, s 376-399. 
8. ARAB SKP kongressprotokoll 1944, Öhman. 



mindre klara medlemmar men med goda förbindelser med arbetarklassen? 
Det är självklart den stora organisationen som gagnar oss bäst.8 

Majoriteten av Sveriges arbetare var uppfostrade i socialdemokratisk anda och 
detta var något som partiet skulle ta hänsyn till. Partiet skulle i sitt arbete, 
underströk Öhman, anknyta till den svenska arbetarrörelsens traditioner.9 

Allt torde ha sett ljust ut för SKP. Runt om i Europa stärktes vid samma 
tid de kommunistiska broderpartierna och på flera håll hamnade de i reger
ingsställning, samtidigt som det svenska partiet också stärktes och växte, många 
gånger dubbelt upp och på flera olika fronter.10 

Men Fritof Lagers egna anteckningar från rundresan 1944 visade att inte 
alla inom partiet var nöjda. Han både rapporterade om och gav själv uttryck 
för vissa farhågor.11 Nu stod partiet inför nya svårigheter, som tidigare varken 
uppmärksammats eller ens existerat, skrev han efter det framgångsrika valet 
1944. Det politiska skolningsarbetet var viktigare än någonsin och arbetet med 
kadern måste utvecklas om partiet skulle bevara " sin revolutionära karaktär, 
sin typ och sin stil i framträdandet."12 Något var inte riktigt bra i partiet, 
menade han ett par dagar senare och fortsatte: 

Jag har en förnimmelse att inte alla är riktigt överens om att vårt parti måste 
bibehålla sin karaktär av revolutionärt parti. Det är också begripligt att man 
ser det förhållandet att vi lägger en fredlig utveckling till socialismen såsom 
arbetshypotes söker finna en motivering till att också ändra vårt partis 
typ tillbaka till den reformistiska. I går kväll höll Gunnar ett bra tal inför 
styrelserna i Stockholm, där han framhävda just partiets speciella typ, dess 
marxistiska karaktär. Ett bra och berättigat påpekande.13 

Lager själv upplevde det sålunda både nödvändigt och bra, att i denna 
framgångsperiod påminna om och framhäva att det kommunistiska partiet 
var av en speciell typ, och inte som andra partier, framför allt inte som 
det socialdemokratiska. Lager var heller inte ensam. Bakom uppslutning 
kring Efter krigsprogrammet och partiets nya politik fanns under en period 
vid andra världskrigets slut en underström av missnöje och vånda. Alla 

9 .ARAB SKP kongressprotokoll 1944, Öhman. 
10. Se Karlsson, Klas-Göran, Europa och världen under 1900-talet, Liber, Stockholm 

2003 (2:a uppl), s 199 ff., Åmark, Klas: "Världspolitik och europeisk integration. 
Europeisk socialdemokrati efter 1945" i Arbetarhistoria nr 69, 1/1994, s 43. Huldt, Bo: 
Tre världar. 1945-1965 Bra Böckers världshistoria. Band 14. Bra Böcker, Höganäs 1983, s 
n8f, 138,160,165F, 204. 

11. Se ARAB, Fritjov Lagers Arkiv, Anteckningsbok, 2/9,12/9 & 14/111944. 
12. Lager ant. 2/10 1944. 
13. Laget ant. 13/10 1944. Gunnar är sannolikt Gunnar Öhman. 



slöt inte upp bakom partiets mer nationella anslutning, som bland annat 

tog sig uttryck i bärandet av den svenska flaggan i demonstrationer. Andra 
ville se en tydligare kommunistisk, eller internationalistisk, prägel på 
demonstrationer genom att önska att partiet skulle producera rockmärken 
med Josef Stalin, som demonstranter kunde bära och många önskade 
överhuvudtaget ett självständigare kommunistiskt parti och uppträdande i i 
maj demonstrationerna.14 

Vad de lokala organisationerna reagerade på var inte en förändring av sym
bolerna som sådana utan på det som förändringen representerade, nämligen 
ett ifrågasättande av den självbild partiet tidigare upprätthållit. Denna självbild 
var starkt förknippad med de symboler som partiledningen nu önskade byta 
ut eller komplettera för att därmed skapa en ny representation av partiet, ett 
parti som övervunnit elitistiska vanföreställningar. Ett parti som anknöt till 
den svenska arbetarrörelsens traditioner och som var ett massparti. Genom 
att partiet samtidigt politiskt närmade sig socialdemokratin, uppstod hos vissa 
medlemmar en oro för att just det som gjorde partiet till ett kommunistiskt 
parti, det vill säga, det som skilde detta parti från andra, framför allt det so
cialdemokratiska, nu var hotat.15 

Det som skedde i SKP under världskrigets slutskede visar att partiets poli
tiska identitet var något djupt rotat. Föreställningen om det kommunistiska 
partiet som ett parti av ny typ, eller speciell typ, var under denna tid inte något 
som var alldeles enkelt för den kommunistiska partiledningen att förändra. 
Ledningen mötte opposition från medlemmar och en viss oro hos ledande 
kommunister. Partiet stod inför ett dilemma. Det var det revolutionära partiets 
dilemma i en ickerevolutionär tid, som Klaus-Michael Mallmann formulerat 
det: avvägningen mellan profilförlust och isolering. Detta dilemma, menar jag, 
var sammankopplat med partiets omvandling, den tämligen långdragna men 
vare sig givna, naturnödvändiga eller onaturliga och främmande process som 
partiet genomgick och som denna undersökning försökt belysa. 

14. Folkrörelsernas Arkiv i Karlskoga (FAK), Vänsterpartiet Kommunisterna, 
Karlskoga, Karlskoga kommunistiska arbetarkommun, protokoll 28/4 1946, Olsson, 
Tom: "SKP:s politiska utveckling 1943-1950" i Från SKP till VPK - en antologi redigerad 
av Sven E Olsson, Zenit/Bo Cavefors Bokförlag, Lund 1976, s 196 ff., Hirdman, Yvonne, 
Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945, Allmänna Förlaget, Stockholm 1974, s 175 f, 
249 f., För hur denna konflikt såg ut på lokalt plan, se. Bolin, Jan, "'Vi måste ha en 
viss nationell känsla. Den kommunistiska försvenskningens dilemma - första maj i 
Karlskoga" i Kommunismen. Hot och Löfte. Arbetarrörelsen i skuggan av Sovjetunionen 
191J-1991, Blomqvist, Håkan, Ekdahl, Lars (red.). Carlssons, Stockholm 2003 

15. Jfr Fiirdman 1974, s 172 f., 260, Bolin 2003, s 138-148, se också SKP 
kongressprotokoll 1944, Öhman. 



Undersökningens första problem var vad denna omvandling innehöll och 
hur den kan karakteriseras. Jag menar att partiet genomgick en kristall isering-
sprocess. Över tid blev det vänstersocialistiska partiet dels organisatoriskt-insti-
tutionellt hårdare, dels ett tydligare och mer avgränsat politiskt alternativ. 

Den institutionella hårdheten var en process, som tog sin startpunkt un
der 1918, långt innan Komintern formulerade sina organisatoriska teser och 
avslutades egentligen först 1929. Denna process innehöll en gradvis centraliser
ing och ett förenhetligande av partiet. Arbetet med att skapa en fungerande 
partiorganisation beredde partiet stora bekymmer och i detta arbete kan man 
spåra de första stegen mot en centralisering. Initiait höll sig partiet avvaktade, 
för att efter valet 1917 inrätta centralt anställda organisatörer, som reste runt i 
landet för att skapa nya lokalorganisationer. Detta var emellertid kostsamt. På 
grund av avsaknaden av en välfungerande lokal organisering, som skulle ha 
kunnat innebära större kontingenter till partiet, hamnade partiet i en paradox. 
Det kostade för mycket att skapa just dessa lokalorganisationer som ekono
miskt skulle kunna bära upp partiet. Partiet prövade då en ny strategi, där 
man delade upp organisationsarbetet i två delar, dels det praktiska, som skulle 
skötas av distrikten, dels det övergripande ansvaret för skolning av medlemmar 
som skulle skötas centralt. Tanken var, att detta arbete skulle backas upp med 
ekonomiskt stöd från centralt håll men då partikassan blödde uteblev detta i 
stor utsträckning. Partiet hierarkiserades emellertid mer distinkt och fick en 
klarare arbetsdelning genom dessa åtgärder. Det praktiska arbetet fördes nedåt 
i organisationen, medan den centrala nivån stärkte kontrollen över partiet. 

Men centraliseringen och förenhetligandet tog sig också andra uttryck. 
Redan 1918 ifrågasattes den maktdelningsprincip som präglade partiets centrala 
ledning. Anklagelser om egenmäktigt uppträdande av partiets arbetsutskott 
slungades ut på kongressen. Tolkningen av utskottets befogenhet kom i fokus 
då den initiala samstämmigheten som präglat partiets första år sakta eroderade. 
Kongressen förändrade inga formella "spelregler" om de olika organens in
bördes förhållande, men tog ett principbeslut som underströk AU:s ledande 
roll, något som formaliserades på kongressen 1919. Detta innebar inte att AU 
fullständigt kom att dominera partiet, men kongresserna 1918 och 1919 result
erade i att partiet tog de första stegen från den ursprungliga partiidén om en 
delad ledning till en tydligare och mer enhetlig partiledning. 

Denna tendens mot ökat förenhetligande i partiet var också tydlig på ett 
par andra områden. Steg för steg sökte partiet bredda sitt underlag genom att 
försöka organisera potentiella anhängare, sympatisörer och medlemmar. Ini
tiait saknades emellertid både möjligheter och i viss utsträckning intresse för 
denna strävan. Ungdomsförbundet, som partiet var nära allierat med, motar



betade partiets dominans. Förbundet slog snarare vakt om sin självständighet 
och betackade sig för partiets försök att få till ett ledamötesutbyte i styrelserna 
och en automatisk anslutning av förbundets medlemmar till partiet. Sanno
likt var det skillnaden i maktresurser, i huvudsak i form av medlemmar, som 
förhindrade detta. Det dröjde fram till 1919 innan partiet var medlemsmässigt 
starkare än förbundet. 

Men från och med vintern 1917/1918 försökte partiet organisera även andra 
grupper. De vänstersocialistiska kvinnorna organiserades, barnen intresserade 
partiet, men där blev ungdomsförbundet drivkraften i att organisera dessa 
tillsammans med den kvinnliga Samorganisationen. Men flera andra grupper 
framhölls också, bland annat småbönder, intellektuella, arbetslösa och idrott
sutövare. Däremot saknades, åtminstone initiait, ett större intresse för att försö
ka knyta fackföreningsrörelsens medlemmar närmare till partiet. Det dröjde 
till kongressen 1918 innan partiet kom att intressera sig för fackliga frågor, och 
då främst frågan om syndikalister kunde vara medlemmar i SSV. Kongressens 
beslut underströk egentligen endast att partiet skulle förhålla sig neutral till de 
fackliga rörelserna. Men under sommaren och hösten 1918 förändrades partiets 
hållning. I första hand närmade man sig Fackoppositionen, för att 1919 för första 
gången formulera ett fackligt-politiskt program och medverkade till att up
prätta Fackliga Propaganda Förbundet. 

Över tid fanns en tydlig tendens från partiets sida att stärka kontrollen över 
detta "yttre parti". Det fungerade, som framgått, inte så väl med ungdoms
förbundet, men vad gäller kvinnoorganisationen och det fackliga arbetet syns 
denna strävan tydligt, om än med vissa gradskillnader. På det fackliga området 
gick partiet från ett ointresse till visst samarbete med en från partiet fristående 
organisation och vidare till både en betydligt intimare förbindelse och ett eget 
program. Även i fråga om den kvinnliga organiseringen gick relationen mel
lan parti och Samorganisation från relativ autonomi mot ökad kontroll. Detta 
organisatoriska bygge var också tydligt kopplat till ansträngningarna att skapa 
en större stabilitet för partiet. Det ingick som en strategi i det som verksam
hetsberättelsen 1918 pekade ut som partiets främsta uppgift: att konsolideras 
och att stärkas. 

Denna utvecklingstendens kan också spåras i partiets förhållande till sin 
riksdagsgrupp. Inte på så sätt att gruppen från början var fullständigt autonom 
gentemot partiet, för så var inte fallet, utan mer i att partiledningens formella 
och informella inflytande över gruppen stärktes. 

Dessa utvecklingstendenser, stärkandet av partiets autonomi gentemot 
omvärlden och enhetligheten gentemot sido- och underorganisationer, det 
vill säga de två "måttstockar" Panebianco anger för att "mäta" graden av in-



stitutionaliseringen, präglade sålunda partiet redan innan anslutningen till 
Kominterns 21 teser. Partiet påbörjade en institutionaliseringsprocess redan in
nan anslutningen till Komintern och organisationsteserna innebar därför inget 
organisationsdynamiskt brott i partiets utveckling. Därmed inte sagt att de var 
betydelselösa i detta hänseende, men i huvudsak stärkte de en redan påbörjad 
omvandling mot större enhetlighet och autonomi. 

Denna institutionaliseringsprocess åtföljdes av och var sammanbunden 
med en annan utveckling, som sammantaget med institutionaliseringen utgör 
vad jag kallar kristalliseringen. Kristalliseringen karaktäriserar omvandlingen 
av den politiska identiteten i riktning mot en tydligare avgränsning gentemot 
andra politiska alternativ. 

Också denna process var något utdragen i tid och genomgick en rad faser. 
Den bärande tanken bakom det nya partiet var initiait att det skulle vara ett 
brett parti. En rörelse hellre än ett parti, som Carl Lindhagen uttryckte det. 
Det fanns diskussioner om att benämna partiet "folkpartiet", men förslaget föll 
till förmån för det socialdemokratiska vänsterpartiet. Trots detta vilade mycket 
av det vänstersocialistiska projektet på föreställningen om den folkliga rörelsen 
som underifrån och inifrån i grunden skulle förändra samhället. Men mycket 
snart efter partiets konstituering växte det fram en alternativ uppfattning av 
vad partiet skulle vara. Steg för steg avgränsades det vänstersocialistiska partiet 
från andra grupper och organisationer och fram trädde ett parti vars gränslinjer 
var avsevärt tydligare. 

Detta skedde inte endast genom egen försorg. Göran Therborn påtalar hur 
formerandet av identiteter är beroende av att gränslinjen mellan vi (ingrup-
pen) och dem (utgrupperi) erkänns. Socialdemokratins bestämda avböjande till 
samarbete bidrog både till att ytterligare understryka det vänstersocialistiska 
partiets politiska isolering och till att forma den politiska identiteten genom att 
fokusera den vänstersocialistiska solidariteten med Sovjetryssland och ge den 
avgörande politisk betydelse. Men som påtalats, formas politiska identiteter 
inte endast genom att andra markerar distinktion, utan också genom ingrup-
pens differentiering och självbildskonstruktion. 

Differentieringen och distanseringen från andra alternativ påbörjades också 
relativt tidigt. Inte minst i efterdyningarna av finska inbördeskriget påbörjades 
en distansering från de borgerliga organisationer man initiait samarbetade 
med, från kulturradikaler, från tysk och svensk socialdemokrati, Ungsocialister 
och syndikalister. Under 1919 slog ett allt mer kategoriserande antingen-eller 
tänkande igenom. Visst kunde partiet samarbeta med andra, men endast på 
partiets egna villkor. Denna distansering blev över tid än mer synlig. Den 
kom med tiden i högre grad också att rikta sig inåt mot det egna partiet och i 



viss utsträckning, inte minst genom antagandet av de 21 teserna, mot partiets 
egen historia. Att det var viktigare att vara ett tydligt och klart parti, om än 
medlems- och väljarmässigt mindre, blev ett allt vanligare argument. I denna 
strävan efter tydlighet var också de 21 teserna ett stöd. Genom dessa gjordes 
partiorganisationens utformning till ett definierande drag i kommunismen. 

Slutligen innehöll formeringen av den politiska identiteten också en 
självbildskonstruktion, eller snarare två konkurrerande konstruktioner. Å 
ena sidan just det folkliga rörelsepartiet, ett genomdemokratiserat, brett och 
värderationellt självständighetsprojekt. Detta var den ursprungliga vänsterso
cialistiska uppfattningen om det egna partiet. Men under 1918 formulerades 
ett alternativ till denna. Initiait var detta något otydligt formulerat. Det in
nehöll betoning på kamp, handling, renhet och klass, vilket sammanfattades 
just under anklagelsen av att partiets vänstersocialistiska politiska profil var 
otydlig. Denna alternativa representation slog igenom under 1919. Enhetlighet, 
handlingskraft och målmedvetenhet ersatte det vänstersocialistiska projektet 
och i och med antagandet av teserna försvann i stor utsträckning de sista 
delarna av det vänstersocialistiska och rörelsesocialistiska projektet. Organisa
tionsdemokrati var inte längre ett värde i sig. Med teserna talades det istället 
om järnvilja och fasthet. 

Sammantaget vill jag sålunda karakterisera det vänstersocialistiska partiet 
omvandlig som en kristallisering: det var en fastare kropp med planare, eller 
tydligare ytor som klev ut ur kongressen 1921, men det var en process som inte 
skedde över en natt. Omvandlingen var inte heller fullbordad eller avslutad 
med antagandet av teserna. Partiet hade förvisso utvecklats från en organisa
tion som låg nära det Dahlkvist kallat den rörelsesocialistiska traditionen till 
den statssocialistiska, men partiet var ännu inte ett genombosljeviserat parti. 
Det tog närmare tio år att försöka bygga partiet på den cellstruktur som var 
ett definierande drag i den bolsjevikiska partimodellen. När detta väl var gjort, 
dröjde det inte länge innan detta projekt lades ner. Jag ska strax återkomma 
till just denna "tröghet" i skapandet av ett kommunistiskt parti, då den rör 
undersökningens andra huvudsakliga fråga: varför denna omvandling överhu
vudtaget kom till stånd. 

Undersökningen av på vilka föreställningar Lenins organisatoriska föreställ
ningar vilade, visar på ett intressant fenomen. Lenins partisyn har av politiska 
motståndare men också en del forskare framhållits som något främmande 
och onaturligt för de västeuropiska samhällena. Fernando Claudin påtalar 
till exempel, att det var de repressiva ryska omständigheterna som förklarade 
partiets struktur.16 Men denna förklaring kan kompletteras. I själva verket 

16. Claudin, Fernando, Krisen i den kommunistiska rörelsen. Från Komintern till 



vilade flera av Lenins centrala utgångspunkter på de principer som enligt Max 
Weber präglade det moderna industrisamhället, också i Västeuropa. Det var 
rationaliseringsprincipen, om än överförd på ett nytt område: den organise
rade politikens. Det var tankar om arbetsdelning, disciplin och hierarkisering. 
Hermann Weber har påtalat, att de kommunistiska partierna, liksom andra 
partier, genomgick en byråkratisering. Men problematiken var bredare än så. 
I själva verket vilade Lenins organisatoriska utgångspunkter på samma logik 
som präglade den moderna armén och det moderna industrialiserade samhäl
let. Därför var det bolsjeviserade partiet också en möjlighet i Västeuropa, såväl 
som i Sverige. Det var inget fullständigt främmande som kom från det avlägsna 
eller "efterblivna" Ryssland, utan en organisatorisk form baserad på samma 
rationella principer som präglade alla industrialiserade länder vid denna tid. 

Men det finns trots allt ett glapp mellan möjlighet och realitet. Processen 
mot det bolsjeviserade partiet var varken given eller naturnödvändig. Utveck
lingen mot det bolsjeviserade partiet var en process, där de historiska aktörerna, 
och deras föreställningar, målsättningar och intentioner, sökte forma sin egen 
historia, men där ickesubjektiva omständigheter och krafter, som institutioner 
och traditioner hela tiden med- och motverkade till utfallet. De aktörer som 
skapade Sveriges Kommunistiska Parti var hela tiden omgivna av en rad olika 
motverkande krafter. Drivkrafterna mot ett bosljeviserat parti mötte en rad 
motkrafter. Processen var därför inte fullständigt spikrak eller enkel. 

En betydelsefull motkraft till utvecklingen i riktning mot ett bolsjeviserat 
partiet, var givetvis den vänstersocialistiska synen på partiet och dess roll. På 
flera punkter var denna raka motsatsen till Lenins organisatoriska utgångs
punkter. Där Lenin såg partiet som den drivande kraften och som verktyget för 
proletariatets befrielse, såg vänstersocialisterna partiet mer som en startpunkt 
för den befrielse som skulle vara underklassens egen. För vänstersocialisterna 
hade partiet en värderationell uppgift och innebörd, medan det hos Lenin i 
huvudsak handlade om målrationalitet. Just det demokratiska inslaget kän
netecknade vänstersocialisternas organisationsuppfattning. Som jag ser den 
var denna uppfattning inte endast som reaktion på ett upplevt förtryck av 
minoriteten inom socialdemokratin, utan som en djupt förankrad principiell 
hållning. Demokrati var för vänstersocialisterna den enda framkomliga vägen 
till människans självständighet, vilket i sin tur var förutsättningen för ett i 
grunden nytt samhälle. Detta gav direkt genomslag både i partiuppfattningen 
och i den faktiska utformningen av partiorganisationen. Partiet skulle utfor-

Kominform. Del i, Krisen i den kommunistiska internationalen, Bokförlaget Röda 
Rummet/Förlaget Barrikaden 1980, s 161, se också Harding, Niel, Leninism, Macmillan 
Press Ltd, Houndmills, Basingstoke, Hampshire & London 1996, s 28 f. 



mas demokratiskt och främja demokratin på alla tänkbara sätt, då detta var 
den enda vägen för verklig befrielse utan att bli det som man bekämpade och 
utan att ersätta en typ av förtryck med ett annat. Social demokrati, framhölls i 
diskussionen om partibenämningen, var något vackert. 

Det var inte endast i namnet som den demokratiska utgångspunkten var 
den överordnade principen. I själva organisationsbygget framträdde den ty
dligt. Partiledningen utgjordes t.ex. av flera organ för att få tillstånd en makt
delning och därmed undvika fåtalsvälde. Av samma orsak skulle ledningen av 
partiet utövas kollektivt varför man inte utsåg någon partiledare. Kongressen, 
partiets högsta ledning, skulle vidare sammanträda varje år, även detta utifrån 
ett demokratiskt argument. Partiet utarbetade de demokratiska grundlagarna, 
vars explicita syfte var att motverka de tendenser till byråkratisering, de en- och 
fåväldes tendenser som vänstersocialisterna såg i de moderna organisationernas 
utveckling. Grundlagarna innehöll ett regelverk för att förhindra de negativa 
effekter som kunde uppstå ur den representativa demokrati partiet vilade på. 
Stadgarna avsåg att skydda mot ledare- och majoritetsvälde t.ex. genom rota
tion på alla valbara platser och genom upprättandet av en folkomröstningsin
stitution inom partiet. 

Lika lite som ett bosljeviserat parti skulle vara något "främmande" var 
det vänstersocialistiska projektet ett sällsamt projekt. I stora stycken delade 
vänstersocialisterna de drag Dahlkvist pekat ut som karakteriserande för den 
rörelsesocialistiska traditionen inom arbetarrörelsen. Men det vänstersocial
istiska projektet var inte endast socialistisk utan hade samtidigt mycket ge
mensamt med de utgångspunkter Ambjörnsson pekat ut som kännetecknade 
folkrörelsernas bildningsprojekt. Bägge tog utgångspunkt i reformeringen av 
människan som en grundval för ett nytt och bättre samhälle, och betonade 
självständighetens betydelse i detta projekt vare sig det rörde självständighet 
från spriten eller från Järnhälen. 

Men också efter det att stora delar av denna rörelsesocialistiska tradition 
hade ersatts av den statssocialistiska, verkade partiet under andra traditioner 
som tydligt fungerade som en motkraft mot bolsjeviseringen. Då själva parti
organisationen gjordes till ett definierande drag i kommunismen skulle denna 
särskiljas från i första hand den socialdemokratiska. Denna kategorisering 
— antingen en revolutionär organisation eller en reformistisk — som präglade 
de 21 teserna bidrog till tudelningen av arbetarrörelsen. De var också explicit 
utarbetade just för att se till, att de partier som enligt Kominternledningen 
befann sig någonstans mellan den andra och den tredje internationalen nu 
skulle välja sida.17 Partiorganisationens utformning blev därför betydelsefull. I 

17. Se "Villkor för anslutning till Kommunistiska Internationalen" i Röda Häften 
6/7, Partisan 1970, s 63 f. 



denna särskillnad gentemot den socialdemokratiska eller reformistiska, var den 
kommunistiska betoningen på att organisationen skulle vila på cellstrukturen 
central. Men detta visade sig dock svårt att genomföra för det svenska partiet. 
Från början fanns viss osäkerhet vad dessa celler var och skulle vara. De prak
tiska problemen tycks också ha varit stora. Det saknades större ansamling av 
kommunistiska medlemmar som skulle kunna bära upp dessa celler. Men ett 
av de största hindren var just den tradition, som Komintern arbetade hårt för 
att övervinna: att bygga partiet på de större och geografiskt baserade lokala 
grundorganisationerna, som kunde innehålla verksamheter utöver de rent 
politiska. Det var egentligen först efter partisprängningen 1929, då bolsjevi-
seringen i stor utsträckning avslutades, som arbetarkommunen försvann som 
grundorganisation i partiets stadgar. Men denna förändring gällde endast tre år. 
På kongressen 1936 betonades och bejakades arvet från socialdemokratin och 
folkrörelserna. Grundorganisationen skulle också innehålla inslag av "kulturell 
förströelse". 

Bolsjeviseringen var sålunda inte en enkel och rätlin jig utveckling och 
företrädarna för skapandet av ett "parti av ny typ" hade att verka i en kontext 
präglad av andra organisationsformer än de önskvärda, som de därför hade att 
förhålla sig till. Till och med i de dokument som skulle kunna anses vara lättast 
att förändra för att förändra organisationen, nämligen stadgarna, dröjde det in
nan partiets grundorganisation var cellen. Och detta samtidigt som just formen 
hade stor betydelse för den politiska identiteten. Fullständigt fritt verkade med 
andra ord inte de historiska aktörerna. 

Trots dessa krafter som drog partiet i andra riktningar än de som bol
sjeviseringen pekade ut, kom partiet att omvandlas och kristalliseras. Denna 
omvandling har i svensk forskning inte närmare problematiserats, även om 
den omnämns. Hos Lindkvist ses den som en konsekvens av de 21 teserna, hos 
Lewin som en följd av upplevelsen av en revolutionär situation, medan Hans-
Olof Ericson hävdar att solidariteten med Sovjetunionen var avgörande. I vissa 
fall diskuteras omvandlingen som ett utslag av att det redan från början existe
rade en bolsjevikisk grupp i partiet som drev på omvandlingen, eller så ses den 
som en konsekvens av att Komintern helt enkelt bestämmer att omvandlingen 
skall ske. Den internationella forskningen, såsom t.ex. Weber, Mallmann och 
McDermott har dock varnat för att se denna omvandling som en enkelriktad 
process "uppifrån" eller österifrån, vilket denna undersökning understryker. 
Lenin, bolsjevikerna eller Komintern kan i sig inte förklara omvandlingen. Inte 
heller tyckts det funnits djupa sprickor redan från början i partiet. Därmed inte 
sagt att Lenin, bolsjevikerna och Komintern skulle ha varit oviktiga i denna 
omvandling. Komintern formulerade ett organisatoriskt alternativ till den so



cialdemokratiska partitypen, vilken var den explicita modell det svenska partiet 
sökte efterlikna. Uppenbarligen var Komintern betydelsefull i det att valmöj
ligheterna kategoriserades - antingen ett kommunistiskt eller ett reformistiskt 
parti. Detta faktum, i en situation där dessutom bolsjevikernas och Komin-
terns prestige ökade, var sannolikt en nödvändig orsak, men inte en tillräcklig. 
Komintern orsakade inte i sig omvandlingen. Den var istället en process som 
också förefaller rimlig att uppfattas "underifrån", utifrån den nationella kon
texten och "inifrån", genom den organisatoriska dynamiken. 

Werner Schmidt har i sin forskning anlagt ett liknande perspektiv, i syn
nerhet vad gäller den teoretiska, ideologiska och internationella kontexten. 
Han förklarar anslutningen till Komintern som ett resultat av att de förväntade 
revolutionerna i väst uteblev och att det vänstersocialistiska alternativet tycktes 
malas sönder i dikotomin mellan revolution och reform. Till denna förklaring, 
och till den samlade kunskapen om det svenska kommunistiska partiets histo

ria, vill jag lägga mina egna resultat. Partiet verkade också i en nationell politisk 
kontext som var betydelsefull i denna omvandling och att organisationsdy
namiken var av stor betydelse i partiets omvandling från vänstersocialism till 
kommunism. 

Den vänstersocialistiska ideologins utformning vilade på djupa principiella 
övertygelser, präglade i den tid och det sammanhang de formulerades. Dessa 
uppfattningar, inte minst om Järnhälens etik var utomordentligt betydelsefulla 
i själva utformningen av partiet. För att inte ersätta ett förtryck med ett annat 
krävdes, enligt den vänstersocialistiska uppfattningen, ett folkets självstän
dighet och myndigskap. Människans befrielse skulle endast kunna komma 
under- och inifrån. Här hade partiet en betydelsefull roll, då det var här befri
elsen påbörjades. Självständigheten och myndigskapets förutsättningar vilade 
på en på alla områden genomgripande demokratisering. Dessa idéer fick direkt 
genomslag i partiets utformning. Alla andra hänsynstaganden, praktiska eller 
ekonomiska, skulle underordnas demokratin. Ideologin spelade onekligen en 
betydelsefull roll i partiets formeringsfas och stora delar av partiets politiska 
identitet vilade just på att det demokratiska partiet, rörelsen, var verktyget för 
ett demokratiserat samhälle. Det gällde inte endast att arbeta för en demokra
tisering av olika samhällssektorer, utan också att praktisera detta i själva partiet 
för att skapa "demokratiska människor". 

De egna förhoppningarna på det nya partiet var relativt högt ställda, både 
om ett slut på kriget och på det egna partiets framgångar. Men det visade sig sn
art, att det var svårt att uppfylla dessa. Detta var inte endast avhängigt vad som 
skedde i Europa utan också av den svenska politiska kontext partiet verkade i. 
Andrakammarvalet 1917 blev ett tydligt bakslag för just de förväntade framgån



garna. Försöken att skapa en massrörelse fallerade och partiföreträdarna kände 
sig svikna av flera grupper i samband med finska inbördeskriget. 

Dessa bakslag utgjorde, i Panebiancos termer, en yttre utmaning mot par
tiet, som dessutom kan sägas ha blivit än större genom de utgångspunkter par
tiet hade. Det vänstersocialistiska projektet byggde ju på den folkliga rörelsen 
som skulle förändra samhället, men som efter bakslagen inte materialiserades 
i någon hög utsträckning. Dessa utmaningar förändrade inte i sig partiet 
men blev än mer kännbara då partiet ännu inte var institutionaliserat eller 
stabiliserat. Partiet hade inte upprättat några enhetliga relationer gentemot de 
organisationer man sökte samarbete med och partiet saknade i stor utsträck
ning förmågan att dominera sin omgivning och relativt snart formulerades en 
alternativ representation av partiet. Inte som det demokratiska partiet i första 
hand utan som det tydliga. 

Partiföreträdarna började runt 1918 att vidta åtgärder för att stärka partiet 
i den situation partiet organisatoriskt befann sig. Det organisatoriska arbetet 
systematiserades, bland annat genom en tydligare arbetsdelning mellan den 
centrala och den lokala nivån. Partiets ledningsnivå förenhetligades och idéer 
om maktdelning i ledningen gav sakta vika. Man påbörjade att försöka skapa 
ett "yttre parti", som man över tid stärkte kontrollen över och Riksdagsgrup
pen kom tydligare att underordnas partiledningen. Ett "hårdare" parti började 
sålunda framträda. 

Men de förväntade resultaten av denna institutionalisering, som åtföljdes av 
det ovan diskuterade förtydligandet, dröjde. Snarare kom andrakammarvalet 
1920 att bekräfta partiets politiska isolering och dess utsatta läge. Partidiskus
sionen efter valet präglades av två huvudsakliga linjer. Antingen hade partiets 
omvandling gått för långt, och det var därför valet gick illa, eller så hade man 
inte gått tillräckligt långt i omvandlingen. Det var i detta läge Kominterns 21 
organisatoriska teser, som partiet hade att anta eller förkasta, föreföll som en 
lösning och en utväg för en majoritet i partiet. Organisatoriskt stärkte tes
erna den institutionaliseringsprocess som hade påbörjats redan 1918. Partiets 
grepp över sido- och underorganisationer hårdnade, centraliseringen blev 
tydligare och partiet förenhetligades - inte minst genom att en rad ledande 
partiföreträdare fick lämna det kommunistiska partiet. Den nationella politiska 
kontexten hade sålunda betydelse för det svenska partiets omvandling och den 
organisatoriska dynamiken var en kraft som drev fram denna omvandling. 

Partiets omvandling följde de faser för partiers förändring som Angelo 
Panebianco diskuterat. Partiet hamnade tämligen omgående i en organisatorisk 
kris, dels för att utvecklingen internationellt inte följde förhoppningarna, dels 
för att det nationella - och förväntade - stödet uteblev. Jag har argumenterat 



för att detta utebliva stöd för partiet fungerade som en yttre utmaning. Re
sultatet av denna utmaning var tvåfalt. Å ena sidan började strategier för att 
stabilisera partiet utvecklas. Dessa inbegrep just skapande av ett "yttre parti" 
och ett förenhetligande av partiet. Å den andra misskrediterades både den sit
tande ledningen och det ursprungliga partiidealet, då ett alternativt partiideal 
formulerades. En ny ledning och ett nytt ideal slog igenom med kongressen 
1919 och fick sitt definitiva genombrott i samband med valförlusten 1920. Den 
lösning som förespråkades då, var ett än hårdare, stabilare och tydligare parti. 
Den inre konsolideringen framstod som mer betydelsefullt än det masstöd som 
det ursprungliga parti idealet vilade på. Detta innebar inte att partiet var full
ständigt genombolsjeviserat. Det dröjde till slutet av 1920-talet/början av 1930-
talet innan den organisatoriska formen, som gjorts till något betydelsefullt i 
den kommunistiska identiteten, fick sitt slutgiltiga genombrott. 

Alla perspektivval har för- och nackdelar. Mitt val, att förklara omvandlin
gen utifrån utgångspunkten att partiföreträdarna gjorde val - om än ej fritt 
- som kom att påverka partiets omvandling, har möjliggjort att diskutera om
vandlingen just inifrån och underifrån samt skapat möjlighet att knyta samman 
den organisatoriska utvecklingen med den ideologiska. Det finns aspekter både 
inom själva perspektivet som kan och bör utvecklas i framtiden, samt processer 
utanför, som också bidrog till omvandlingen och som jag vill kommentera. 

Den första aspekten rör partiets förhållande till den fackliga rörelsen under 
andra hälften av 1920-talet och under 1930-talet. Här tror jag att det föreligger 
ett fruktbart fält för fortsatt forskning. Den forskning som finns på området 
har i huvudsak inriktat sig på kommunisternas lokala fackliga engagemang.18 

Däremot är det få som diskuterat de kommunister som satt i olika förbunds
styrelser och det är få har problematiserat det kommunistiska partiets fackliga 
politik. Det finns tecken på att den spänning som också fanns inom partiet: 
avvägningen mellan vad jag tidigare kallade det rena och det reella också gällde 
denna fackliga politik. I detta fall mellan partiföreträdarna och de fackligt en
gagerade kommunisterna om vem de verkligen skulle representera: de fackliga 
medlemmarna eller partiet? 19 

18. Se t.ex. Andersson, Sten: "Kommunisternas makt' inom svensk politik och 
fackföreningsrörelse - en problematisering av ett spännande forskningsfält" i Makt och 
moral. En vän bok till och med Klas Åmark, Blomberg, E., Horgby, B. & Kvarnström, L. 
(red.), Linköpings universitet, avd för historia, Linköping 1998, s 254 fF. 

19. Se bland annat den infekterade diskussionen under 1929, t.ex. "AU:s beslut 
om den fackliga taktiken. Antagna på sammanträde den 25 sept." i Partiarbetaren nr 
8/1929, s 25. För en problematisering av Socialitiska Partiets fackliga politik, se Laarm, 
Stefan, Partiet eller facket först? Sverges Kommunistiska Parti/Socialistiska Partiet och 

fackföreningspolitiken 1929-1937. En jämförelse mellan central och lokal nivå, historia, 
Institutionen för humaniora, Högskolan i Örebro, opubl. C-uppsats 1995. 



I mitt val låg också att fokusera på det svenska partiet i den svenska kon
texten. Även här tror jag att det skulle vara synnerligen fruktbart att jämför 
dessa processer med de processer som andra vänstersocialistiska/kommun-is-
tiska partiet i Europa genomgick under motsvarande period, inte minst för att 
tydligt avgöra vad som var unikt i den svenska utvecklingen. Panebiancos egen, 
tämligen översiktliga, forskning pekar t.ex. ut skillnader mellan det franska och 
det italienska partiets omvandling, bland annat beroende på att det italienska 
partiets institutionalisering avbröts genom att det förbjöds av fascisterna, vilket 
senare påverkade partiets fysionomi.20 

I mitt perspektivval ligger tyngdpunkten på den kontext som partiet självt 
uppmärksammade och som fick betydelse för de val partiföreträdarna tog, t.ex. 
valnederlagen 1917 och 1920. Men uppenbarligen fanns det en yttre kontext 
som var betydelsefull. Omständigheterna för arbetarklassen i samband med 
valen 1920 påverkade sannolikt utfallet och spädde ytterligare på upplevelsen av 
en politisk isolering. I likhet med den fackliga rörelsens utveckling under åren 
1917-1920 tyckts det ha funnits en diskrepans mellan de radikaliserade kraven 
och det faktiska underlaget för att sätta kraft bakom orden, vilket ledde till att 
de radikala krav till slut s.a.s. blev hängande i luften. Men av kanske än större 
betydelse är en annan del av den kontext partiet verkade i, framför allt efter 
man antog de 21 teserna. Maurice Duverger snuddar vid en grundläggande 
problematik partiet ställdes inför. Han hävdar att den cellstruktur som de kom
munistiska partierna skulle skapa var utmärkta för mobilisering till kamp, för 
propaganda eller för hemliga och illegala aktion, däremot inte för mobilisering 
för val.21 

I skapandet av celler låg ett politiskt projekt. Syftet med celler var att 
öppna upp ett helt ny politiskt arena för den politiska klasskampen. Istället för 
den socialdemokratiska organisationen, som var inriktad på arbete inom den 
borgerliga demokratin, skulle cellerna bilda grundvalen för att politisera arbet
splatserna.22 Det var på arbetsplatsen, inte på valarenan, klasskampen skulle 
föras. Problemet var att t.ex. det svenska kommunistiska partiet existerade i en 
miljö och i en tid präglad av folkrörelsetraditioner, en stark socialdemokrati 
och liberala parlamentariska strukturer. Resultatet blev därför snarare, att det 
kommunistiska partiet ställde sig och ställdes utanför denna miljö. 

20. Panebianco, Angelo, Political parties: organization and power. Cambridge 
University Press, Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney 1988, s 82. 

21. Se Duverger, Maurice, Political Parties. Their organization and activity in the 
modern state. Methuen, London 1965, s 35 f. 

22. Se För leninismen! Teser och resolutioner antagna pä Kommunistiska Internationalens 
femte världskongress, Moskva, 17 juni—8 juli 1924, Frams förlag, Stockholm 1926, s 276. 



Resultatet av partiets omvandling kan sägas ha skapat lika många problem 
som den sökte lösa. Partiet kristalliserades och det skapades en ordning där 
det i viss utsträckning var lättare att upprätthålla den politiska identiteten. 
Det var efter 1921 ett "hårt", aktivistiskt och exklusivt parti man sökte skapa. 
Sådana hårda partier, menar Panebianco, är också mer motståndskraftiga mot 
yttre tryck. I detta fall fungerade det. Partiet överlevde sprängningen 1929 och 
svårigheterna 1939-40, då närmare hälften av medlemmarna lämnade partiet. 
Partiet var uppenbart motståndskraftigt mot ett yttre tryck. Det var också det 
uppfattade av partiföreträdare: 

Partiet har under kriget [andra världskriget/J B] visat sig vara av gott virke. 
Inget annat parti i svenskt politiskt liv skulle kunnat hålla stånd mot sådana 
övergrepp som kommunistiska partiet blivit utsatt för. Kommunistiska par
tiet har visat sig vara ett parti av den nya typ, som arbetarklassen måste ha 
för att kunna föra den sociala frihetskampen till ett segerrikt slut.23 

Ett hårt och tydligt parti tycks ha stärkt den inre sammanhållningen. Samtidigt 
skapade man andra problem. Kraven på det aktivistiska medlemskapet, den 
tydliga gränslinjen gentemot socialdemokratin och den exklusiva politiska 
identiteten gjorde det svårare att nå nya grupper och medlemmar. Händelserna 
under slutskedet av andra världskriget påvisar giltigheten i den problematik som 
Mallmann formulerat för de kommunistiska partierna: den svåra avvägningen 
mellan profilförlust och isolering. 

Partiets omvandling innehöll onekligen vissa paradoxer. En av dessa ligger 
i den ovan diskuterade industrikapitalistiska logiken. Lenins organisatoriska 
utgångspunkter bejakade denna logik, med sin betoning av disciplin, centrali
sering, effektivitet och rationalitet. För 1917-års vänstersocialistiska parti var 
denna logik, vill jag hävda, något som sågs som ytterst problematiskt. Det var 
inte endast kriget i sig företrädarna reagerade på. Kriget sågs som det främsta, 
och starkaste, uttrycket för den logik, eller etik som de själva kallade den, vilken 
de menade präglade den moderna civilisationen. Det var denna etiks uttryck 
man benämnde Järnhälen eller barbariets renässans. Denna etik fann vänster
socialisterna spår av på flera håll: i nationalismen, i slavlydnad och disciplin, 
i allmän byråkratisering och i statlig styrning utan demokrati. Allvarligast var 
kanske förekomsten av denna etik i de organisationer som sade sig bekämpa 
just detta: socialdemokratin. Faran för folkbefriande organisationer att bli det 
de bekämpar, var i detta fall orsaken till vänstersocialisternas utvecklade tän-

23. S KP kongress 1944 (Öhman). 



kände kring partiets utformning. Det var just för att undvika en byråkratiser-
ing och ett utvecklat toppstyre av partiet, som de demokratiska grundlagarna 
skrevs. Det var ingen slump att Carleson använde Michels diskussion om 
oligarkins järnlag i sin kritiska diskussion om de moderna partierna.24 Denna 
vänstersocialistiska kritik av det moderna samhällets baksida verkade som en 
motkraft mot utvecklingen av det bolsjeviserade partiet. Men ett av problemen 
för det vänstersocialistiska projektet var att de förutsättningar det vilade på, 
inte endast en resning i Centraleuropa mot kriget, utan också ett brett folkligt 
stöd, inte infriades. I just detta kritiska läge saknade sålunda partiet den effek
tivitet och hårdhet som skulle ha kunnat hålla samman ett mindre parti i en 
politiskt utsatt och svår situation. 

Men varför uteblev då det masstöd vänstersocialisterna förväntade och som 
bidrog till partiets omvandling? Här framkastar jag en hypotes för framtida 
studier. I dubbel bemärkelse låg partiet i otakt med tiden. De frågor partiet 
drev och uppmärksammade och som i viss utsträckning bildade grundvalen för 
det förväntade stödet: kriget, den sociala oron och bristen på demokratisering, 
fick strax efter partiets bildande sin lösning. Kriget tog slut, livsmedelssitu
ationen och med den sociala oron dämpades och demokratiseringen, åtmin
stone den allmänna och lika rösträtten, genomdrevs. 

Men partiet låg i otakt på ett annat sätt också, och här finns paralleller till 
folkrörelsernas utveckling, i synnerhet nykterhetsrörelsen, som medlemsmäs-
sigt var på stark tillbakagång 1920. Det moderna, industrialiserade klassamhälle 
som växte fram och vars baksidor vänstersocialisterna reagerade på, innehöll 
intressekonflikter mellan klasser och mellan olika grupper inom proletariatet, i 
vänstersocialisternas fall t.ex. mellan småbönder och arbetare. I folkrörelserna 
fanns konflikter mellan klasserna, menar Sven Lundkvist, men han hävdar 
att dessa inte skall överdrivas. Vad gällde folkrörelsernas kärnfrågor, fortsät
ter han, utövades politisk försiktighet. Dialog mellan klasserna, samarbete 
och gemenskap var det präglande draget i folkrörelserna.25 Men måhända var 
det så, att frånvaron av öppen konflikt inte nödvändigtvis var det samma som 
intressegemenskap och att just demokratiseringen 1900-1930 öppnade för och 
synliggjorde även tidigare existerande intressemotsättningar, dolda bakom 
dialog och samarbete. Frånvaron av en röst behöver inte vara detsamma som 
frånvaron av en åsikt. När intressemotsättningarna framträdde tydligare, blev 

24. Carleson, C.N., Makt och parti i moderna organisationer och politiky Frams förlag, 
Stockholm 1918. 

25. Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850—1920, Sober
dokumentation 3, Sobers förlag, Stockholm 1977, s 205 fF. 



det allt svårare för det vänstersocialistiska partiet att upprätthålla föreställnin
gen om det breda folkliga rörelsepartiet - inte minst då partiet saknade en solid 
organisatorisk grund.26 Andra politiska alternativ kunde i detta läge te sig mer 
attraktiva. Bland dessa fanns, åtminstone för vissa, "parti av ny typ", inte minst 
i den tid då man upplevde svek från alla de som inte stod fast "när den riktiga 
stormen bryter löst" och när de upplevda klassklyftorna, som en insändare i 
Politiken skrev 1918, framfödde ett klasshat. "Att hata för kärlekens skull" rim
made illa med det vänstersocialistiska budskapet men blev kanske för första 
gången möjligt att uttrycka. 

26. Paradoxalt nog råkade det kommunistiska partiet ut för ett liknande problem, 
men där utgick man snarare från att partiets kärngrupp, industriproletariatet, hade ett 
enda och odelbart intresse. 



Summary 

Party of a New Kind? The Creation 
of a Swedish Communist Party 1917-1933 

This thesis studies the transformation of the left Social-Democratic Party of 
Sweden, Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV), from a thoroughly 
democratised party to a Bolshevised Communist party - a party of a new 
kind. The discussion revolves around the elements in this process and why 
it came about. Previous Swedish research has more often than not neglected 
to problemise this transformation, and generally it has been explained by 
Comintern's desire to establish Communist sections. This study has however 
analysed the transformation from below, i.e. by attempting to place SSV in a 
national political context, as well as from within, by applying an organisation-
dynamic perspective to the development of the party. The latter perspective is 
principally based on the Italian sociologist Angelo Panebianco s theories on the 
institutionalisation of political parties. The source material used in this study 
derives mainly from the central level of the party. 

By way of introduction, the study provides a discussion on SSV, which was 
established in May 1917, both in terms of the view of the new party and its role 
and in terms of its organisational design; both of which were matters of prin
ciple rather than a reaction to a felt oppression within the social-democratic 
party. The way in which the party was viewed, as well as its actual organisation, 
were influenced by the times and the context in which it was created. In the 
main, left-wing socialists reacted against the manifestations of modern indus
trial capitalism, manifestations which can be summed up in the expression the 
ethics of the iron heel. The left-wing socialists' interpretation of the age saw the 
emergence of a society characterised by nationalism, belief in authority, coer
cion and spiritual oppression. These features, the left-wing socialists claimed, 
were reflected in all parts of society - from school books to the social-demo-
cratic party. The solution was not to be found in a "straightforward" seizure of 
power, as that would only imply a risk of substituting one form of oppression 
with another. Societal change could not come from above, but had to come 
from below and from within. It was here that the party played a crucial role, as 



this was where liberation would start. This view expressed itself in the actual or
ganisational design of the party. The most important principle, superior to any 
financial or practical considerations, was the democratic one. Party leadership 
was to be divided between several bodies; the party congress was to convene 
every year; and specific fundamental rules were created which would govern 
the representative power. 

The party project was defined during the First World War, a war which 
to left-wing socialists confirmed the social ethics of the iron heel. The project 
roots can however be traced back to the popular movements. In 1917, the ambi
tion seems to have been to create a movement party. 

The SSV organisational notion was based on diametrically different foun
dations than those applied in the organisational model of Lenin, which are 
analysed in chapter 3. In previous research, Lenin's organisational foundations 
are claimed to have been defined by the Russian context. This basis for expla
nation can however be amplified. Lenins organisational foundations were also 
characterised by currents in the very modern capitalism he intended to fight, 
in particular in terms of rationalisation, i.e. the extraction of more power from 
smaller units. Lenin applied the same logic which, according to Max Weber, 
distinguished the modern army, bureaucracy and production - an instrumen
tal rationalisation characterised by division of responsibility, centralisation and 
discipline. This view of the party organisation differed immensely from that 
of the left-wing socialists. In spite of this, it was only four years later that SSV 
decided to accept this particular party model by adopting the 21 organisational 
conditions of Comintern. The remaining part of this thesis will discuss this 
process, what it entailed and how it can be characterised, as well as how it came 
about. 

My suggestion is that the party underwent a process of crystallisation. Over 
time, the left-wing socialist party became an institutionally stricter organisa
tion, as well as a clearer and more defined political alternative. 

The institutional strictness was a process which began before Comintern 
formulated its organisational conditions, and it was not really completed until 
1929. This process entailed a gradual centralisation and a uniformisation of the 
party. The work with creating a functioning party organisation presented great 
difficulties and it is within these efforts that the first steps towards a centralisa
tion can be traced. The party was given a more distinct hierarchy and a clearer 
division of responsibility. The practical organisational work was introduced 
at the lower levels of the organisation, while the central level strengthened its 
control of the party, undermining the initial principle of division of power. The 
tendency towards an increased uniformisation of the party was also evident in 



other areas. Step by step the party sought to widen the scope of its basis by at
tempting to organise potential supporters, sympathisers and members. Initially 
however, there was a lack both of ability and, to some degree, interest in the 
realisation of this ambition. The former is exemplified by the problems en
countered in subordinating the Social-Democratic Youth Association (SDUF), 

and the latter is reflected in the party's expectant attitude towards the trade-
union movement. As from the winter of 1917-1918 however, the party tried to 
organise other groups. The left-wing socialist women were amalgamated and 
the party took interest in children as a group. Over time, attention was also 
brought to several other groups, such as small-scale farmers, intellectuals, the 
unemployed and sportsmen and -women. It was not until the summer of 1918 
however that the party took a genuine interest in trade-union issues. In the 
first instance, the party approached Fackoppositionen, an oppositional move
ment inspired by its Norwegian counterpart and created outside the party. 
Not until 1919, did the party formulate an independent trade-union political 
programme. The party also contributed towards the establishment of Fackliga 
Propaganda Förbundet, the Trade-Union Propaganda Association, set up to 
operate within the framework provided by the established trade-unions. Over 
time, there was a clear tendency, on the part of SSV, to attempt to increase its 
control of this "external party". 

This organisational structure was clearly linked to the efforts of trying to 
create greater stability for the party - a strategy which was part and parcel of 
what the 1918 annual report identified as one of the party's primary tasks: to 
be consolidated and strengthened. There are also traces of this development 
tendency in SSV's relationship to its parliamentary party. Not in the sense that 
the parliamentary party initially enjoyed complete autonomy in relation to the 
party as a whole, as that was not the case, but more in the sense that the party 
leadership's formal and informal influence over the parliamentary party was 
strengthened. 

These developments tendencies, i.e. the strengthening of the party's au
tonomy in relation to the surrounding world and the uniformity in relation 
to annexed and sub-organisations - the two "standards" Panebianco gives for 
"measuring" the degree of institutionalisation - thus characterised the party 
already before the adoption of Comintern's 21 conditions. Consequently, the 
introduction of the 21 conditions did not imply an organisation-dynamic break 
in the development of the party. That is not to say however, that they were 
insignificant, but in the main they boosted a transformation towards greater 
uniformity and autonomy that had already begun. 

The institutionalisation process was accompanied by and linked to another 



development, which together with the institutionalisation constitute what I 
call the crystallisation. The crystallisation characterises the transformation of 
the partys political identity towards becoming a more clearly defined entity in 
relation to other political alternatives. Also this process was somewhat drawn 
out over time, undergoing a number of phases. The leading idea behind the 
new party was initially that it should be a broad-based party. There were in 
1917 discussions of naming the party "the people's party", but the proposal was 
dropped. Despite this, much of the left-wing socialist project was based on 
the idea of the popular movement which would change society fundamentally 
from below and from within. Very soon after the constitution of the party how
ever, an alternative view emerged of what the party should be. Step by step, the 
left-wing socialist party was marked off from other groups and organisations 
and consequently, a party emerged, the boundaries of which were considerably 
clearer. Solidarity with the Russian Bolsheviks came into play here, not least 
because others outside of the party claimed that this was of crucial importance. 
But the party itself also initiated differentiation and dissociation from other 
political alternatives. Not least did a dissociation process begin in the aftermath 
of the Finnish Civil War - comprising the dissociation from non-socialist or
ganisations, cultural radicals, German and Swedish social democracy, Young 
Socialists and syndicalists. During the course of 1919, a progressively categori
cal either-or way of thinking became generally accepted, and over time this 
dissociation became increasingly noticeable. It would in time also adopt an 
inward focus, towards the party itself, and to some degree - not least as a result 
of the adoption of the 21 conditions - towards the party's own history. An in
creasingly common argument was that it was more important to be a clear and 
distinct party, even if it meant fewer members and less support among voters. 
The 21 conditions provided support in this aspiration for clarity. They made 
the design of the party organisation a defining feature in Communism. 

Finally, the formation of the party political identity also contained a con
struction of self-perception, or rather two competing constructions. The first 
of these was that of the popular movement party. During 1918 however, an 
alternative was drafted. It comprised the emphasis on struggle, action, purity 
and class, summarised in the very accusation that the party's left-wing social
ist political profile was indistinct. This alternative representation caught on 
in 1919. Uniformity, energy to take action and fixity of purpose replaced the 
left-wing socialist project and with the adoption of the 21 conditions, the last 
remains of the left-wing socialist and movement-socialist project largely dis
appeared. Organisation democracy was no longer a value in itself. With the 
conditions, adopted by the party in 1921, came talk of iron will and firmness. 



The transformation was however not finished or completed with the adoption 
of the conditions. It took almost ten years to build the party around the cellular 
structure which had become a defining feature in the Bolshevist party model. 

The second main question in this study concerns why this transformation 
came about. As mentioned above, Lenin's organisational foundations were 
based on the same logic that characterised the modern army and the modern 
industrialised society. Thus, the Bolshevised party was a possibility, not only in 
Sweden but also in Western Europe. The ideas it represented were not com
pletely alien, originating from the remote or "backward" Russia, but an organi
sational form based on the very same rational principles that characterised all 
industrial countries at the time. 

There is however, after all, a gap between possibility and reality. The process 
towards becoming a Bolshevised party was neither given nor absolutely neces
sary, and the actors involved in the creation of what was to become the Swedish 
Communist Party, Sveriges Kommunistiska Parti, were constantly surrounded 
by a number of counteracting forces. The driving forces behind Bolshevisa-
tion came up against a number of counter forces. A significant one being of 
course the left-wing socialist view of the party and its role. Another was the 
fact that the party, following the adoption of the 21 conditions, was operating 
in a context characterised by other organisational forms than those one would 
have wished for, which the party therefore had to relate to. In other words, the 
historical actors were not operating with entirely free reins. 

Despite the forces that pulled the party in other directions than that given 
by Bolshevisation, the party would transform and crystallise. Lenin, the Bolshe
viks or Comintern are not enough to explain the transformation. Nor are there 
any indications that there would have been deep rifts within the party already 
from the start, where one group would consciously strive for the Bolshevik ide
als. That is not to say however, that Lenin, the Bolsheviks and Comintern were 
insignificant in this transformation. Comintern did formulate an organisation
al alternative to the social-democratic party model, which had been the explicit 
model aspired to by the Swedish party. Evidently Comintern was of importance 
in the sense that the alternatives were categorised - the party had the choice to 
go down the Communist or the reformist party road. In a situation where, in 
addition, the prestige of the Bolsheviks and Comintern was on the rise, this was 
probably a necessary factor, albeit not a sufficient one. Comintern alone did not 
cause this transformation. Instead, this thesis emphasises the fact that the party 
was operating in a national political context which was significant in this trans
formation and that the organisational dynamic was of great importance for the 
party transformation from left-wing socialism to Communism. 



The left-wing socialist expectations of the new party were relatively high, 
both in terms of bringing an end to the war and of the success of the party 
itself. It soon proved difficult to meet these expectations. Not only was this 
dependent on events in Europe, but also on the Swedish political context in 
which the party was operating. The election to the Second Chamber of the 
Swedish Riksdag in 1917 was a clear setback for the awaited success. The at
tempts at creating a mass movement failed and the party representatives felt let 
down by several groups in connection with the Finnish Civil War. 

These setbacks constituted, using the terms of Panebianco, an external chal
lenge for the party, which as such did not change it, but which became all the 
more palpable as the party was not yet institutionalised or stabilised. 

In 1918, the party representatives started to take measures in order to 
strengthen the party, and a more institutionalised party emerged. However, 
the expected effects of this institutionalisation, followed by the clarification 
discussed above, were late in coming. The election defeat in the election to the 
Second Chamber in 1920 rather confirmed the political isolation of the party. 
The post-election discussions within the party followed two main lines. Either 
the party transformation had gone too far, causing the election defeat, or the 
transformation had not been allowed enough scope. It was at this point that a 
majority of the party considered the 21 organisational conditions of Comintern 
as a solution and a way out. From an organisational point of view, the condi
tions strengthened the institutionalisation process which had been initiated 
already in 1918. The party grip of annexed and sub-organisations hardened, 
centralisation became more evident and the party was uniformed - not least as 
a result of a number of leading party representatives having to leave the Com
munist party. 

The national political context was thus significant in the transformation 
of the Swedish Social-Democratic Leftist Party into the Swedish Communist 
Party, and the organisational dynamic was a force that powered this transfor
mation. 
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"Det vänstersocialistiska partiet har blivit korsfästat och det kommunistiska 
partiet har uppstått", menade en delegat på Sveriges Kommunistiska Partis första 
kongress 1921. Vad kongressens majoritet hade beslutat, var att acceptera de 21 
teser, eller inträdeskrav, som den Kommunistiska Internationalen hade antagit. 

Många av de vänsterpartier som uppstod i slutet av världskriget och som ofta 
hade ett antimilitaristiskt och demokratiskt ursprung omvandlades efterhand till 
osjälvständiga sektioner i Komintern, präglade av en centraliserad och disciplinär 
organisation. 

Ett av de partier som genomgick en sådan omvandling var Sveriges Socialde
mokratiska Vänsterparti (SSV). Ett parti som 1917 hårt betonade den interna 
demokratin och organisationen och som fyra år senare konstituerade sig som 
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Frågorna som undersöks i denna avhan
dling är hur man skall förstå denna omvandling och varför de nationella partierna 
valde att omstruktureras efter en bolsjevikisk modell. 

Förklaringen till denna omvandling sökes i den nationella kontexten och i det 
vänstersocialistiska partiets organisatoriska dynamik, i den kristalliserings-process 
partiet påbörjade redan innan Kominterns teser formulerades och som avslutades 
långt efter 1921. Avhandlingen belyser skapandet av ett svensk kommunistiskt 
parti. 
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