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Inledning 

Den 23 augusti 1958 skrev Herbert Tingsten (1869–1973) en än idag, för svenskar, mycket välkänd 

text. Där proklamerade han ideologiernas död. Han menade bland annat att Marx idéer inte tjänade 

något  till.  Politiken  skulle  istället  handla  från  fall  till  fall.  Detta  var,  menade  Tingsten,  en 

förutsättning för demokratins överlevnad.1 

Bara  några  år  efter  detta  uttalande sköljde  en  vänstervåg fram över  Sverige  och  den  blev vitt 

utbredd i både sociala och politiska sammanhang: ungdomsrevolter bland hippies och mods, inom 

popmusiken  och  genom  vänstervridning  i  massmedia.  Den  nya  vänstern  tog  sig  uttryck  i 

studentrevolten, Vietnamrörelsen. Olika vänstergrupper bildades och som efterhand genomsyrade 

åsikterna kvinnorörelsen, miljörörelsen och musikrörelsen.2

I denna undersökning är det dock inte vänstern i sin helhet jag kommer att fokusera på, utan den 

gren  som kan  betecknas  som partivänstern  och  i  synnerhet  splittringen  av  det  kommunistiska 

förbundet,  Kommunistiska  Förbundet  Marxist-Leninisterna.  Detta  var  ett  parti  som  hade  sin 

ideologiska grund i marxism-leninismen med påverkan av maoismen. En bidragande faktor till att 

ett  marxism-leninistiskt  parti  växte  fram  under  60-talet  var  stridigheterna  mellan  de  bägge 

kommuniststaterna Kina och Sovjetunionen. Förbundet  bestod av två hörnstenar:  den ena sidan 

bestod av en erkänd kärntrupp från Vänsterpartiet Kommunisterna, den andra av ungdomar från 

Vietnamrörelsen.3 KFML bildades formellt 1967 och i valet 1970 framställdes förbundet i svensk 

media som ett seriöst alternativ till vänster om socialdemokratin.4 Redan hösten 1970 splittrades 

partiet och en stalinistisk falang bröts sig ut och bildade KFML(r), där (r) stod för revolutionärerna.5 

Det är denna splittring min undersökning behandlar.

1 Herbert Tingsten, Dagens Nyheter, 23.8 1958 
2 Engberg, Jan (red.), Utanför systemet: vänstern i Sverige 1968-78 : en antologi, Rabén & Sjögren, Stockholm, 

1978, s. 1
3 Engberg, s. 22
4 Kalle Holmqvist & Kalle Lind, Om bokstavsvänstern,  Snedtänkt med Kalle Lind, 24.9 2015, (podcast) 
5 Nationalencyklopedin, Sökord: Sveriges Kommunistiska Parti, 06.04 2016 
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Förkortningar

I  undersökningen  återkommer  en  rad  förkortningar  och  för  att  underlätta  för  läsaren  vill  jag 

inledningsvis ge förklaringar till dessa: 

KFML = Kommunistiska Förbundet Marxist-leninisterna 

KFML(r) = Kommunistiska Förbundet Marxist-leninisterna (revolutionärerna)

VPK = Vänsterpartiet Kommunisterna 

SKP = Sveriges Kommunistiska Parti 

FS = Förbundsstyrelsen (KFML:s förbundsstyrelse) 

AU = Arbetsutskottet (KFML:s arbetsutskott)

DFFG = De förenade FNL-grupperna 

När en förkortning används vid enstaka tillfällen ges en förklaring via fotnot. 

Syfte och frågeställningar

Utifrån en idéanalys av argumentationen inom KFML ska jag förklara varför förbundet splittrades, 

detta genom att visa hur de olika falangernas ställningstagande kan tolkas partistrategiskt. 

� Vilka var de drivande faktorerna till förbundets splittring?  

� Hur kan splittringen förklaras utifrån partistrategier i demokratiska flerpartisystem?

Forskningsläget 

Den kommunistiska  rörelsen  i  Sverige  har  ofta  varit  föremål  för  historiepolitiska  forskare  från 

1960-talet  och  framåt.  Fokus i  dessa  verk  har  till  stor  del  legat  på  det  parlamentariska  partiet  

SKPK/VPK/V:s  ideologiska  utveckling  och  de  interna  strider  som  flankerat  förloppet.6 I 

forskningen kring hur vänsterrörelsen och det kommunistiska partiets utveckling kan några tydliga 

6 Bergner, Petter, Med historien som motståndare: SKP/VPK/V och det kommunistiska arvet [1956-2006], Atlas, Diss. 
Umeå : Umeå universitet, 2013,Stockholm, 2013, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-70326, s. 20
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linjer urskiljas i hur dessa processer förklaras. 

Dels  kan  det  handla  om  en  utvecklingsprocess  där  strukturer  är  drivkraften  bakom  partiets 

utveckling.  Just  strukturer  som  förklaringsmodell  framkommer  i  statsvetaren  Åke  Sparrings 

avhandling, Från Höglund till Hermansson, där han förklarar SKP:s utveckling från ett leninistiskt 

till ett allt mer »revisionistiskt» parti under under ledning av CH Hermansson. Sparring menar att 

ett  kommunistiskt  parti  träder  in  i  en  revisionistisk  process  när  vissa  fastslagna  kriterier 

förverkligas. Dessa kriterier är att partiet erkänner en successiv process mot socialismen, att partiet 

distanserar sig från proletariatets diktatur, att reformpolitik hamnar i fokus, att den arbetargrupper, 

däribland socialdemokrater. partistrukturen demokratiseras och byts ut mot en öppnare organisation 

samt att partiet kungör sitt oberoende. Sparring menar att just en sådan utveckling inleddes under 

åren 1966–67.7 Historikern Börje Henningsson lyfter istället fram betydelsen av en stark agitator i 

sin  undersökning  om  partisplittring  på  gräsrotsnivå.  Samtidigt  menar  han  att  ett  partis 

ställningstagande  i  sakfrågor  var  av  stor  vikt  för  att  nå  framgång  i  ett  specifikt  geografiska 

områden.8 Det finns alltså en motsättning mellan å ena sidan en skola som betonar strukturernas 

betydelse och å andra sidan en som istället lyfter fram aktörens betydelse. Sakfrågor som drivkraft  

är också något som historikern Bernt Kennerström använder som förklaringar när han undersökt 

partisplittringen av Sveriges kommunistiska parit  1929. De förklaring som han menar  orsakade 

splittringen kan härledas till meningsskiljaktigheter kring sakfrågor. Den dåvarande partiledningen 

hade svårt att nå enighet gällande freds- och avrustningsfrågan, den svenska imperialismen samt 

partiets agerande i fackföreningsrörelsen. På ena sidan stod en majoritet och på andra en minoritet  

som i sin tur hade stöd från Komintern. Kennerström menar att majoriteten förespråkade en taktik 

eller strategi som minoriteten och Komintern inte kunde ställa sig bakom. Motsättningarna inom 

partiet  blev  till  slut  så  stora  att  majoriteten  valde  att  vända  sig  mot  den  kommunistiska 

världsorganisationen och utesluta minoriteten ur partiet.9 

Här med kan vi se att en utveckling inom ett parti kan förklaras genom olika processer där antingen 

strukturer, aktörer eller sakfrågor är drivande. I och med att en strukturprocess tycks kunna förklara 

ett  partis  ideologiska  utveckling  kommer  jag  i  denna  undersökning  fokusera  på  aktörer  och 

7 Åke Sparring, Från Höglund till Hermansson: om revisionism i Sveriges kommunistiska parti, Bonnier, 1968, 
Stockholm, Passim 

8 Henningsson, Börje, Det röda Dalarna: socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas
  arbetarrörelse 1906-1937, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala : Univ., 2004,Uppsala,  2004, s.11

9 Kennerström, Bernt, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-37, Arkiv för studier i arbetarrörelsens,
historia, Diss. Stockholm : Univ., 1975,Lund, 1974, s.9–25 
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sakfrågornas  roll.  Detta  grundar  jag på  att  undersöknings  fokus ligger  i  att  förklara strategiska 

övervägande och inte ideologiska. 

Om den kommunistiska rörelsen är väl  utforskad tycks det  vara magrare när det gäller KFML. 

Förbundet  behandlas  i  två  olika  antologier  som är  av  deskriptiv  karaktär.  Skillnaderna  mellan 

KFML och KFML(r) har diskuterats av historikern Kjell Östberg. Han menar att det, lite tillspetsat, 

går att konstatera att de bägge förbunden knöt an till den linje som Komintern förespråkade från 

slutet av 1920 och under 1930–talet. I båda förbunden, men i synnerhet KFML(r), framhölls Stalins 

storhet. Efter Stalins död menade r:arna att Mao Tse-tung skulle ses som Stalins arvtagare för att 

vidareutveckla marxismleninismen.  Enligt  Östberg mattades dock kinavänligheten av med åren. 

Den  stora  skillnaden  mellan  KFML och  KFML(r)  var,  enligt  Östberg,  att  KFML framhävde 

folkfrontspolitiken. Detta innebar att KFML till skillnad från KFML(r) försökte bygga breda fronter 

med  flera  olika  arbetargrupper,  däribland  socialdemokrater.  I  den  andra  antologin,  Utanför  

systemet, behandlas  delvis  KFML och KFML(r).  Här  kan vi  finna  grundliga  beskrivningar  om 

förbundets utveckling och dess teoretiska bas.10 Såldes har KFML dess splittring än idag inte varit 

föremål för en mer vetenskaplig undersökning av analytiskt karaktär. Således vill jag genom en 

tydlig  teorikoppling  förklara  drivkrafterna  bakom  splittringen  och  med  hjälp  av  den  tidigare 

forskningen lyfta mina slutsatser till en mer generell nivå i det historiepolitiska forskningsfältet. 

Metod 

Idé och ideologianalys

Den metod som undersökningen är baserad på är en så kallad idé- och ideologianalys. Efter en 

analys av källmaterialet studeras antingen »idéer» eller »ideologier». Idé- och ideologianalyser kan 

komma till uttryck på väldigt många olika sätt, då begreppen är mångtydiga.11 En idé kan ses som 

en tankekonstruktion som kännetecknas av en viss kontinuitet. Således kan en idé handla om en 

persons uppfattning om verkligheten eller att en aktör gör en värdering av en händelse eller har en 

uppfattning om hur exempelvis ett parti bör handla.12 I ideologidefinitioner går det att urskilja två 

perspektiv. I det ena definieras ideologi som en typ av idésystem. Det handlar om en mer objektiv 

10 Se vidare: Engberg, Jan (red.), Utanför systemet: vänstern i Sverige 1968-78 : en antologi, Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1978

11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 150

12 Bergström & Boréus,  s. 149

4



definition där inte själva definitionen konstrueras på de följder som ett sådant system kan ha. Vilka 

idéer som ingår i en ideologi, utifrån detta tankesätt, blir en öppen och empirisk fråga.13
 I det andra 

perspektivet byggs ideologiernas funktion in i begreppet, vilket kan innebära att ideologier ses som 

uppfattningar som bidrar till ett sammanhållande samhälle eller att det lagligt berättigar ett särskilt 

klassintresse, det vill säga vilken påverkan ideologierna har på samhället.14
 Utifrån detta finns det 

inte någon allmängiltig eller fast indelning av idé- eller ideologianalyser. Däremot finns det flera 

inriktningar inom fältet som här kommer att presenteras. När jag i min undersökning lägger vikt på 

idéer menar jag idéer som kan kopplas till ett strategiskt tillvägagångssätt.

Den  första  inriktningen  inom  idé-  och  ideologianalys  är  den  som  ligger  till  grund  för  min 

undersökning. Inriktningen syftar till att analysera närvaron av idéer i allmänhet, i debatter eller på 

något specifikt politisk område. Bergström och Boréus menar att  denna analysmodell är föredra när 

syftet är att undersöka ett visst politiskt område,15vilket överensstämmer med min undersöknings 

inriktning.

Den andra inriktningen handlar om att forskaren utgår från ett grupp- eller aktörsperspektiv. Det kan  

tillexempel handla om att ett partis ideologiska utveckling under en särskild tid studeras. Just detta 

har  Jan Hylén  gjort  i  sin  avhandling  Fosterlandet  först  när  han försökt  urskilja  liberalism och 

konservatism inom Högerpartiet under 1900-talet.16

Nästa  inriktning  handlar  om  att  forskaren  söker  efter  en  logik  i  en  politisk  ideologisk 

argumentation, vilket kallas för en »innehållslig idéanalys». Det kan innebära att forskaren studerar 

huvudbegreppen  i  en  argumentation  om  en  specifik  fråga,  vilket  kan  betyda  att  forskaren 

rekonstruerar den argumentation som sker i  en debatt  för att  sedan knyta samman den med en 

ambition och på så sätt identifiera olika ideologier eller dess förändringar över tid.17

Funktionell idéanalys kallas den fjärde inriktningen. Inom denna inriktning studerar och analyser 

forskaren antingen idéers effekter eller härkomst. En effektinriktad studie kan betyda att forskaren 

studerar  hur  ett  partis  ideologi  bidrar  till  partiets  sammansättning,  medan  en  ursprungsinriktad 

13 Bergström & Boréus,  s. 149
14 Bergström & Boréus, s. 151
15 Bergström & Boréus, s. 155
16 Bergström & Boréus, s. 155 
17 Bergström & Boréus, s. 155f
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studie kan syfta till att forskaren söker orsaksförklaringar till idéers eller ideologiers frekvens.18 

Den femte inriktningen är kritisk ideologianalys, vilket innebär att forskaren undersöker och jämför 

olika inslag i en ledande ideologi med en yttre verklighet. Det handlar i regel om att göra ideologin 

förståelig , eller rättare sagt, »se igenom» den.19

Någon givet tillvägagångssätt för en idé- och ideologianalys finns egentligen inte. Detta innebär att 

forskaren  har  stor  frihet  att  konstruera  ett  analysinstrument  som  fungerar  för  det  specifika 

problemområdet.  Detta  innebär  att  det  är  forskningsfrågan  som  avgör  vilket  redskap  som  är 

lämpligt.20
 Mitt  analysinstrument  bygger  på  Gunnar  Sjöbloms teoretiska  utgångspunkter  om ett 

partis strategi på tre olika arenor som jag återkommer till under rubriken teori. 

En  problematisk  aspekt  med  den  valda  metoden  kan  vara  att  utforma  ett  lagom  strukturerat 

analysverktyg. Är analysverktyget för hårt utformat riskerar de tolkningar som görs att få dåligt stöd 

i materialet. Är analysverktygen för breda och vaga riskerar forskaren att inte ha tillräckligt med 

stöd  för  verktygen  i  analysen  av  texterna.21 Detta  medför  att  jag  måste  ha  en  balans  i  mitt 

analysverktyg, alltså att det inte väger över åt ena eller andra hållet.  Därför tar jag hjälp av de 

teoretiska  utgångspunkterna  för  att  strukturera  min analys  och på detta  sätt  söka svar  på mina 

frågeställningar. 

Petter Bergner lyfter i sin avhandling Med historien som motståndare fram en viktig metodologisk 

princip.  När  vi  studerar  olika  aktörers  ställningstagande måste  dessa  tolkas  som rationella  och 

förnuftiga utifrån den historiska kontexten. Bergner menar att denna princip är av större vikt när 

undersökningen berör ett fält som är politiskt och moraliskt laddat. Det finns en risk att den som 

tolkar materialet låser sig vid förutfattade åsikter kring att vissa politiska riktningar kännetecknas av 

ett mer rationellt tänkande och andra som mer oförnuftiga vilket i sin tur kan leda till en reducering 

av uppgiftens komplexitet.22 Utifrån detta resonemang blir min utgångspunkt att tolka alla aktörers 

uttalanden och ställningstaganden i debatten som rationella och förnuftiga utifrån den historiska 

kontexten.

18 Bergström & Boréus, s. 156 
19 Bergström & Boréus, s. 157 
20 Bergström & Boréus, s. 177 
21 Bergström & Boréus, s. 177  
22 Bergner, s. 31 
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Teori 

Olika  partiers  handlande  kan  förstås  från  två  olika  perspektiv:  ett  »sociologiskt» och  ett 

»teleologiskt».  Det  går  dock  att  rikta  kritik  mot  bägge  dessa  när  man  ska  studera  ett  partis 

handlande. Det sociologiska perspektivet antar att varje agerande ett parti gör är resultatet av en 

grupps specifika önskemål. Visst kan gruppens intresse spela en stor roll för hur ett parti agerar,  

men synsättet innebär en generalisering i för stor grad om det tillämpas på ett modernt parti, då 

dessa ofta präglas av olika intressekoalitioner.23 Enligt det teleologiska perspektivet tillskrivs ett 

parti olika mål som utgör grunden för dess existens. Utifrån dessa mål kan ett partis förfarande 

förklaras. Det kan alltså riktas kritik mot detta perspektiv då det utgår i från att ett parti handlar  

alltid utifrån vissa mål. 

Det går dock att komma runt denna kritik genom att betrakta det som en empirisk huvudfråga, 

alltså, i vilken grad ett parti strävar att nå dessa mål, vilket i sin tur innebär att forskaren studerar 

politiska aktörers handlande i ljuset av motiv. Utifrån detta synsätt konstruerade Gunnar Sjöblom 

1968 en  teori  om partistrategier  i  flerpartisystem. Sjöblom menar  att  Programrealisering  är  ett 

överordnat mål för ett parti. För att lyckas med detta måste partiet, enligt Sjöblom, nå framgång på 

tre olika arenor: den interna arenan, väljararenan samt den parlamentariska arenan.24 

Den interna arena 

I  allmänhet  är  det  viktigt  att  ett  parti  når  någon slags enighet  i  synnerhet  gäller  det  politikens 

huvudlinjer. Ett parti som inte når denna enighet kommer att få svårigheter att driva sin politik på 

den parlamentariska arenan då väljarna kommer att svika. Enligt Sjöblom kommer alltså målet på 

den  interna  arenan  kretsa  kring  att  maximera  den  interna  sammanhållningen. 

Meningsskiljaktigheter inom  partiet  måste  alltså  redas  ut  på  olika  sätt.  Det  kan  handla  om 

majoritetsbeslut,  där  en  minoritetsgrupp  får  inrätta  sig  i  leden  eller  genom  partiinterna 

kompromisser.  Vidare skulle  även ett parti kunna välja  att lyfta bort  kontroversiella frågor från 

dagordningen. Ett exempel på de sistnämnda alternativet är att partier under folkomröstningen till 

23 Bäck, Mats & Möller, Tommy, Partier och organisationer, 6., [rev. och aktualiserade] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2003, s. 53

24 Bäck & Möller, s. 54 
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EU »tillät» flera linjer kring en och samma fråga. 

Sjöblom menar också att ett partis sammansättning gör att interna intriger är ofrånkomliga då ett 

parti består av olika koalitioner från olika samhällsgrupper. Den åsiktsmässiga spännvidden tenderar 

att öka ju större ett parti blir. Osämja uppstår ofta också i nybildade partier när ett heltäckande 

program skall  nedtecknas.  Ett  tydligt  samband  går  också  att  spåra  till  valnederlag,  då  interna 

motsättningar ofta uppstår.25

Väljararenan

Beträffande  väljararenan anser  Sjöblom att röstmaximering är  målet  för  ett  politiskt  parti.  Till 

skillnad från Anthony Down framhåller inte Sjöblom målet om röstmaximering som viktigare än 

något annat mål.26 Detta baserar Sjöblom på att det i ett proportionellt valsystem går att få relativt 

stort inflytande även om partiet inte får flest röster. Utifrån röstmaximeringsmålet försöker partiet 

att tilltala så många väljare som möjligt. Det kan innebära att de krav som finns hos väljarna ibland 

inte stämmer överens  med partimedlemmarnas,  vilket  i  sin tur innebär att  partiledningen måste 

balansera mellan dessa grupper. Om hänsyn inte tas till väljarna riskerar partiet att göra ett dåligt 

val,  samtidigt  som  partiets  slagkraft  riskeras  att  undermineras  om  medlemmarnas  åsikter 

nonchaleras. Detta vittnar om en målkonflikt mellan den interna arenan och väljararenan. 27 

Den parlamentariska arenan 

Sjöblom  får  stöd  av  andra  partiforskare  när  han  framhåller  programrealisering  som  ett  partis 

överordnade mål. Det förutsätter målet på den parlamentariska arenan, nämligen  parlamentariskt  

inflytande. Som vi  ofta  blir  medvetna om under valåren är det  svårt  att  få egen majoritet  i  ett  

proportionellt flerpartisystem. Efter införandet av den allmänna rösträtten har detta bara inträffat en 

gång i Sverige under fredstid, nämligen 1968 då Socialdemokraterna fick 50,1% av rösterna.28 Detta 

vittnar om att ett parti är beroende av samarbetspartier för att få inflytande. Dock behöver ett parti  

25 Bäck & Möller, s. 54f
26 Down menade att partier främst strävade efter att vinna val, snarare än att vinna val i syfte att genomföra sin politik. 

Se vidare: Bäck, Mats & Möller, s. 51f
27 Bäck & Möller, s. 55f
28 Socialdemokraterna fick även egen majoritet i 1940 års andrakammarval, men detta inträffade under den krigstida 

samlingsregeringen.
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inte vara i regeringsställning för att få inflytande. Genom att bilda opinion kan ett parti indirekt 

påverka debattklimatet i en viss riktning.29 I dagens politik är vi också förtrogna med begreppet 

vågmästarroll,  vilket  också  får  ses  som att  ett  parti  kan  nå  politiskt  inflytande  utan  att  sitta  i  

regeringsställning, något som Sjöblom inte belyser i sin teori.

Som jag ovan nämnde kan det uppstå konflikt mellan olika målsättningar när olika avvägningar 

görs emellan dem.30 Jag beskrev tidigare att konflikt kunde uppstå genom att väljarnas krav skilde 

sig från medlemmarnas.  Likaså kan det  uppstå  konflikt  mellan den parlamentariska arenan och 

väljararenan.  Att  markera  sin  särprägel  på  väljararenan  kan  innebära  svårigheter  att  vinna 

parlamentariskt inflytande genom samarbete med andra partier.31

Teorin om programrealisering framhäver att strategiska skäl är grunden för partipolitiken. Det finns 

dock forskare som hävdar att de ideologiska övertygelserna är vägledande. Jan Bolin skriver i sin 

avhandling Parti av ny typ? att Sjöbloms teoretiska modell är svår att applicera på ett parti likt det 

SKP  var  under  1920-talet.  Han  menar  att  varken  röstmaximering  eller  maximering  av 

parlamentariskt inflytande var något mål för partiet under denna undersökningsperiod. Bolin anser 

att SKP utifrån Sjöbloms modell kanske inte kan klassas som ett politiskt parti.32 Petter Bergner 

hävdar dock i sin avhandling Med historien som motståndare att Bolin inte visar att Sjöblom har fel 

beträffande  sin  teori.  Det  Bolin,  enligt  Bergner,  gör  är  att  visa  hur  ett  partis  fundamentala 

målsättningar  kan  komma  i  konflikt  med  varandra.  Bolins  avhandling  kan  ses  som  att  den 

partiinterna  arenan blev  ett  primärt  fokus  menar  Bergner.33 Samtidigt  fastslår  Leif  Lewin  i  sin 

avhandling Ideologi och strategi att det är en omöjlig uppgift att säga om ideologi eller strategi är 

det  som driver ett parti framåt. »Att fråga om ideologi eller strategi är det utslagsgivande i politiken 

är lika meningslöst som att spekulera över om segel eller vind är viktigast för seglaren. Hur mäktigt  

segel  han än hissat,  för det  inte  båten framåt,  om det  inte  finns  vind.  Hur fint  genomtänkt  ett 

ideologiskt program än må vara, båtar det föga i en demokrati, om det inte får stöd av flera.»34 Med 

Lewins  logik  får  strategiskt  handlande  alltså  ses  som  nödvändigt  för  att  nå  inflytande.  Utan 

29 Bäck & Möller, s. 57
30 Bergner, s. 16 
31 Bäck & Möller, s. 57 
32 Bolin, Jan, Parti av ny typ?: skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933, Acta Universitatis 

Stockholmiensis, Diss. Stockholm : Univ., 2004,Stockholm, 2004, s. 18 
33 Bergner, s. 16 
34 Lewin, Leif, Ideologi och strategi: svensk politik under 130 år, 5. uppl., med nytt EU-kapitel, Norstedts juridik, 

Stockholm, 2002, s. 18
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inflytande  kan  inte  de  ideologiska  utgångspunkterna  realiseras.  Att  KFML  existerade  i  ett 

proportionellt valssystem och tillika ställde upp i parlamentariska val kan ses som en anledning till 

att applicera Sjöbloms teori på förbundets verksamhet under 1970. 

Gunnar Sjöbloms teori kommer att fungera som redskap för att analysera hur utbrytargruppen och 

förbundsmajoriteten  positionerade  sig  i  stridsfrågorna  och  vilka  avvägande  som gjordes  utifrån 

Sjöbloms ovan beskrivna målsättningar. Jag hoppas genom denna modell nå en förståelse för hur de 

strategiska ställningstagandena kunde leda till förbundets splittring. 

Jag kommer i min analys använda mig av begreppet strategi oavsett om det handlar om långa- eller 

kortsiktiga mål. Således kan alltså begreppet strategi i denna uppsats betraktas som synonymt med 

begreppet  taktik.  Skulle  vi  under  1970-talet  frågat  en företrädare  från  KFML(r)  om skillnaden 

mellan strategi och taktik skulle han nog vilka skilja på begreppen genom att förklara strategi är en 

väg för att uppnå det slutgiltiga målet, inte de kortsiktiga.35

Avgränsningar

Det material  som ligger till  grund för min undersökning är  tryckt material  i  Klasskampen  som 

fungerade  som  teoretiskt  organ  för  KFML(r)  samt  skriftserien  Meddelande  från  KFML  där 

moderpartiet fick utlopp för sina ställningstaganden. I dessa skiftserier redogör både KFML och 

KFML(r)  för  händelseförloppet  som gav  upphov  till  splittringen.  De  stridsfrågor  som kommer 

analyseras är förbundets agerande vid gruvstrejken i Kiruna/Malmberget, förbundets agerande vid 

valet 1970 samt De Förenade FNL-gruppernas (DFFG) linje i samma val. Denna avgränsning görs i 

enlighet med den lokalisering av stridsfrågorna som Björn Erik Rosin gör i  Utanför systemet. Jag 

avgränsar mig ytterligare genom att endast studera material som är publicerat i tidskrifterna som 

utkom under  1970.  Denna avgränsning görs av den enkla anledningen att  det  var  under denna 

tidsperiod som meningsskiljaktigheterna aktualiserades. I huvudsak kommer jag att referera till den 

partiinterna debatten men i specifika fall kan det förekomma direkta citat. 

35 Tal hållet vid Förbundet Arbetarmakt:s möte om avtalsrörelsen i Stockholm 1:a december 1973, se vidare: 
      https://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/radsmakt/nr3/a.htm#h2
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Disposition 

Inledningsvis  ges  en  historisk  bakgrund  som  behandlar  utvecklingen  inom  den  svenska 

partivänstern, marxism-leninismens framväxt samt KFML:s teoretiska och organisatoriska bas. En 

kort översikt beträffande gruvarbetarstrejken återfinns också under rubriken »Bakgrund». Därefter 

redovisas och analyseras resultatet av min undersökningen. Resultatet är indelat i tre teman som 

grundar  sig  på stridsfrågorna.  Stridsfrågorna  redogörs och följs  upp av en  delanalys  utifrån  de 

teoretiska utgångspunkterna. Sedan kommer ett kort deskriptivt avsnitt beträffande suspenderingen 

av  göteborgsavdelningen  och  uteslutningen  av  Frank  Baude.  Avslutningsvis  kommer  mina 

frågeställningar och undersökningens syfte att besvaras. Där kommer också paralleller dras mellan 

min  undersökning  och  tidigare  forskning.  Detta  återfinns  under  rubriken  »Slutsatser  och 

diskussion».

Bakgrund 

Partivänstern har genom åren präglats av en rad splittringar och namnbyten. Den första kan dateras 

till  1917  då  Sveriges  socialdemokratiska  vänsterparti  bildas  genom  en  utbrytning  från 

Socialdemokraterna. 1921 byter partiet namn till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) samtidigt 

som  vänstersocialisterna  med  Ivar  Vennerström  (1841–1945)  och  humanisterna  med  Carl 

Lindhagen (1860–1946) som frontfigurer utesluts ur partiet.36 Bägge dessa falanger gick åter till 

socialdemokraterna.37 Mellan  åren  1921–1924  präglades  partiet  av  interna  stridigheter  mellan 

Höglundfalangen och Kilbomfalangen vilket utmynnade i att i ännu en splittring som innebar att 

Höglundfalangen  lämnade  partiet.38 Även  denna  falang  kom  att  söka  sig  tillbaka  till 

socialdemokraten.39 Det  skulle  dock  inte  dröja  länge  innan nästa  partisplittring  var  ett  faktum. 

Redan 1929 uteslöts  Kilbomfalangen40 samt  en grupp kring Nils  Flyg (1841–1943) från det  då 

Kominternanslutna partiet.41 Den förre gick i samma fotspår som de tidigare uteslutna, alltså tillbaka 

till socialdemokratin.42 Medan den senare 1934 bildade det Socialistiska Partiet, som under kriget 

36 Nationalencyklopedin, Sökord: Vänsterpartiet, 2016-04-07 
37 Nationalencyklopedin, Sökord: Ivar Vennerström, Carl Lindhagen, 2016-04-07
38 Nationalencyklopedin, Sökord: Vänsterpartiet, 2016-04-07
39 Nationalencyklopedin, Sökord: Zeth Höglund, 2016-04-07
40 Nationalencyklopedin, Sökord: Karl Kilbom, 2016-04-07
41 Nationalencyklopedin, Sökord: Nils Flyg, 2016-04-07
42 Nationalencyklopedin, Sökord: Karl Kilbom, 2016-04-07
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kom  att  stödja  nazismen  i  Tyskland.43 1967  kom  SKP  att  byta  namn  till  Vänsterpartiet 

Kommunisterna  (vpk),  samma år  bildades  också  Kommunistiska  Förbudet  Marxist-Leninisterna 

(KFML). Ett förbund som bara tre år senare kom att splittras i två delar KFML och KFML(r). Den 

förra  gruppen ombildades  1973 och antog det  tidigare  kända partinamnet  SKP.  1987 upphörde 

partiet.  1977  bytte  KFML(r)  namn  till  KPML(r)  för  att  2005  anta  sitt  nuvarande  partinamn 

Kommunistiska Partiet.44

 

Marxism-leninismens framväxt sägs ha sin grund i den 20:e sovjetiska partikongressen 1956. I och 

med att Stalins brott avslöjades och blev allmänt känt stod det klart att de kommunistiska partierna 

inte  slaviskt  behövde  följa  Moskvas  linje.  Detta  ledde  till  att  de  kommunistiska  partierna  i 

västvärlden började utforma en egen väg mot ett socialistiskt samhälle.  Under slutet på 50-talet 

hade  det  även  utvecklats  tydliga  ideologiska  skillnader  mellan  kommuniststaterna  Kina  och 

Sovjetunionen som 1961 kom att leda till öppna gränsstrider mellan nationerna. Världen kunde inte 

längre  bara  skåda  ett  kommunistisk  centra,  utan  två,  ett  i  Moskva  och  ett  i  Peking.  Marxist-

leninisterna  menade  att  det  sovjetiska  misslyckandet  och  dess  byråkratisering  kunde  förklaras 

genom att  partiet  inte  varit  tillräckligt  renlärigt  i  förhållande  till  klassikerna  Marx,  Engels  och 

Lenin. Sovjet hade i och med, den 20:e kongressen, utvecklats i en kapitalistiskt riktning. Samtidigt 

framhöll marxist-leninisterna i Sverige att den socialistiska vägen inte urartat med Stalin, utan det 

var  när  hans  efterträdare  med Chrusjtjov  i  spetsen  som degenerationen startat.45 Från den 20:e 

sovjetiska partikongressen 1956 och under 60-talet hade SKP (nuvarande vänsterpartiet) ett minskat 

väljarstöd  samtidigt  som  medlemsantalet  sjönk.46 Det  svaga  väljarstödet  för  kommunistpartiet 

kunde, enligt marxist-leninisterna, förklaras genom att partiet blivit revisionistiskt och således inte 

var dogmatiskt renlärigt.47 

Björn Erik Rosin menar att det egentligen inte går att tala om marxist-leninisterna i Sverige som 

någon  »ny vänster». Det handlade snarare om en tillbakagång till Stalin och Lenins idéer, vilka 

förövrigt  hade  utarmats  under  efterkrigstiden.48 Marxist-leninisternas  ståndpunkter:  var  att 

socialdemokratin var vilseledande och att deras inflytande måste undanröjas, att en övergång till 

socialism via valsedlar aldrig kunde ske, att staten var ett verktyg för borgarna och att kärnvapen 

43 Nationalencyklopedin, Sökord: Nils Flyg, 2016-04-07
44 Nationalencyklopedin, Sökord: Sveriges kommunistiska parti och Kommunistiska Partiet,  2016-04-07
45 Engberg, s. 16 
46 Bergner, s. 10
47 Engberg, s. 16 
48 Engberg, s. 19

12



inte skulle leda till mänsklighetens förintelse utan kapitalismens var ståndpunkter som tidigare hade 

framförts  i  den  svenska  kommunistpartiet  men  som  inte  fått  någon  större  betydelse.  Marxist-

leninisterna menade att det svenska kommunistpartiet var  »fängslat» av socialdemokratin och det 

stöd som arbetarklassen gav dem. I de nya vindarna som blåste in från världens alla hörn, från 

revolution  i  Kuba  till  det  vietnamesiska  folkets  resning  under  60-talet,  sågs  det  kinesiska 

kommunistpartiet som den enda vägledaren. Det ska understrykas att dessa idéer, i välfärdslandet 

Sverige, framstod som ganska världsfrånvända. Dock kom de att prägla flera tusentals ungdomar 

och krossade säkerligen vissas föreställningar om vida blänk.49 Som jag tidigare nämnt bildades 

KFML dels 1967 av erfarna SKP:are och dels av ungdomar från Vietnamrörelsen. Förbundet hade 

till  en början störst  förankring i städerna Stockholm, Uppsala och Lund. I sitt  program gick de 

tillbaka till  »de fem stora», som var Marx, Engels, Lenin,  Stalin och Mao Tse-tung. Förbundet 

byggde  på  lärdomar  som  varit  framträdande  i  SKP samt  Komintern  mellan  åren  1929–1945. 

Centralt  var  också  hyllandet  av  den  kinesiska  kulturrevolutionen.50 Även  om entusiasmen  och 

kämpaglöden i den det nybildade förbundet var stor saknades direkta lösningar på hur en revolution 

skulle komma till  stånd i det senkapitalistiska Sverige.  Deras strategi  byggde till  största del  på 

sedvanliga dagskrav – som priser, löner och hyror – tillsammans med dekret om revolution och 

vikten av ett kommunistiskt parti.51 

KFML:s teoretiska bas och organisation 

 

Den vänstervåg som under 60-talet drog över Europa hämtade sin inspiration från den unge Marx i 

riktning mot  Antonio  Gramsci  (1831–1937),  som bägge hade  stor  inverkan på den marxistiska 

vågen på 60-talet. Dessa idéer var dock inte i fokus för KFML. Istället låg fokus för dem på texter  

från både Lenin och Stalin (den senare vars brott man ständigt försökte bortförklara). Även texter 

från Mao Tse-tung och det kinesiska kommunistpartiet spelade en viktig roll. Maos  »lilla röda» 

användes flitigt. Förbundets uppgift var inte att problematisera marxismen och därför var de inte 

involverade i den samtida marxistiska debatten. Det tycks som att förbundet ansåg att de hittat den 

rena läran till sin politik i Kina, hos Stalin och i SKP:s 30-talspolitik.52 

I skriften Vad vill KFML från april 1970 argumenterade förbundet utifrån en rad punkter varför de 

49 Engberg, s. 20 
50 Engberg, s. 24
51 Engberg, s. 25 
52 Engberg. s. 25
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behövdes. Dessa kan sammanfattas i tre övergripande argument. För det första menade förbundet att 

den  svenska  arbetarklassen  krävde  ett  riktigt  kommunistiskt  parti  som kunde  tjäna  folket  och 

arbetarklassen.  Detta genom handledning i marxism-leninismen med Mao Tse-tungs tänkande som 

fundament.  De,  under  1970-talet  existerande,  parlamentariska  partierna  från  höger  till  vänster 

betecknades som ombud för monopolkapitalismen.53

KFML:s organisation  byggde  på  principen om demokratiskt  centralism,  vilket  handlade  om att 

förbundets olika avdelningar direkt följde de olika beslut som fattades i toppen av organisationen 

även om det var så att en avdelning befann sig i opposition i någon fråga. Organisationstoppen 

bestod av en förbundsstyrelse samt dess arbetsutskott.54 I realiteten kom besluten att gälla då en 

majoritet inom förbundsstyrelsen tagit ställningen för det, vilket i sin tur innebar att alla medlemmar  

inom förbundet skulle följa det av förbundsstyrelsen fastslagna beslutet.

Gruvarbetarstrejken i LKAB:s gruvor 1969–1970

Den  9  december  1969  beslutade  35  gruvarbetare  i  LKAB-gruvan  i  Svappavaara  att  inleda  en 

sittstrejk på grund av låga löner och införandet av det amerikanska lönesystemet UMS55. Detta var 

inledningen till  den första  storkonflikten på arbetsmarknaden efter  andra världskriget.56 Strejken 

spred  sig  snabbt  i  LKAB-gruvorna  och  redan  den  11  december  hölls  det  första  stormötet  för 

gruvarbetarna  i  Kiruna.  Inledningsvis  valdes  det  tre  olika  strejkkommittéer,  en  vardera  gruva  i 

Kiruna, Svappavaara och Malmberget. Utifrån dessa tre strejkkommittéer bildades ganska snart en 

gemensam strejkledning eller  strejkdelegation som inledningsvis  bestod av 21 personer.  I  Detta 

skede fanns inga fackliga representanter i delegationen.57 För att förhandlingar med LKAB skulle 

komma till stånd var gruvarbetarna tvingade att vidga delegationen med ytterligare medlemmar, 

vilket  innebar  att  den  från  om med  den  29  december  bestod  27  personer,  däribland  återfanns 

ombudsmän från LO.58 

Även om majoriteten arbetare i  strejkens slutskede röstade för fortsatt  strejk så uppmanade 27-

mannadelegationen om återgång till arbete. Den rekommenderande återgången den andre februari 

53  Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, Vad vill KFML, Marxistiskt Forum, Uppsala, 1970
54 Till frågan om Kfml–SKP:s historia, s. 6, se: http://marxistarkiv.se/sverige/kfml-skp/zenit_om_kfml.pdf  ,   (2016-04-  

03)
55 Ett system som mäter varje rörelse i små tidsenheter och sedan lönesätter arbetsuppgifter utefter mätningarna. 
56 Järhult, Ragnar, Nu eller aldrig: en bok om "den nya strejkrörelsen", LiberFörlag, Stockholm, 1982, s. 75
57 Järhult, s. 78 f
58 Järhult, s. 81 
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1970 blev ett fiasko. Efter ytterligare några möten beslutade strejkdelegationen enhällig att avblåsa 

strejken den 3 februari och dagen efter återgick arbetarna till gruvorna. Strejken hade bidragit till att 

den »svenska modellen» var i gungning och den gav många arbetargrupper öka självförtroende.59

Resultat 

Gruvstrejken 

I  första  numret  av  Klasskampen 1970  redogjorde  göteborgsavdelningen  för  tvistefrågan  kring 

förbundets  agerande  vid  gruvstrejken  i  Kiruna  som  blossade  upp  1969.  Redogörelsen  gjordes 

genom publicering av skriftväxlingar som ägde rum inom förbundet.

Göteborgsavdelningen, som låg bakom Klasskampen, ansåg att den borgerliga ideologin, som även 

visade  sig  i  deras  egna  förbund,  var  grunden  till  motsättningarna.  De  riktade  kritik  mot  FS 

sammansättning då den, enligt avdelningen, var allt för präglad av en intellektuell majoritet som 

inte hade förankring i arbetarklassen. Grunden i motsättningarna var den högeropportunism som 

fanns inom förbundet ansåg göteborgsavdelningen.

Lösningen var enligt avdelningen att försöka övertyga högeropportunisternas politiska ställning för 

att  ena  förbundet  i  en  gemensam  riktning.  De  redogjorde  för  två  olika  sätt  att  lösa 

meningsskiljaktigheter. Det första sättet betecknade de som »den borgerliga» vägen vilket innebar 

»...att försöka släta över motsättningarna, göra upp i godo små grupper emellan, kompromissa och 

på alla sätt dölja och tysta ner dem.»60 Det andra sättet var det rätta, »det proletära» Där alla skulle 

få möjlighet att säga sin sak i tvistefrågorna. Meningsskiljaktigheterna skulle ventileras öppet inom 

förbundet.61

Den 21-22.2.1970 slog KFML:s förbundsstyrelse fast förbundets linje i gruvarbetarstrejken, vilket 

sammanfattades i ett uttalande. FS ansåg att förbundets agerande i denna fråga var av stor vikt för 

klasskampen och förbundets utveckling. Förbundets huvuduppgifter sammanfattades i tre punkter. 

59 Järhult, s. 84 ff 
60 Klasskampen: teoretiskt organ för Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (r), Kommunistiska förbundet 

marxist-leninisterna (r), Göteborg, nr 1, 1970, Vi väljer kampens väg!, s. 1 
61 Klasskampen, nr, 1970, Vi väljer kampens väg!,  s.1 
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� »Att klargöra kampens huvudsakliga innebörd, dvs att den riktar sig mot monopolkapitalets utsugning och den  

reformistiska och revisionistiska fackliga byråkratin.»

� »Att helhjärtat stödja arbetarnas berättigande krav, så att arbetarna kan få politiskt och ekonomiskt stöd för att  

föra kampen till slutgiltig seger.»

� »Att ge vägledning för kampen i själva strejken.»62 

FS ansåg också att strejkdelegationen var den svaga länken, men förbundet skulle ändå ge dem sitt 

stöd så länge de stod fast vid arbetarnas krav. FS uppmanade således att ingen inom förbundet 

skulle rikta kritik mot strejkdelegationen då de fortfarande hade arbetarnas förtroende.63

Den 9.3.1970 skrev Frank Baude (1936–) ett brev som riktar sig till förbundets AU.64  I brevet riktar 

Baude stark kritik mot förbundets agerande under strejkens slutskede. Han menade att den linje som 

FS-majoriteten intog var revisionistisk. Baude menade att han, under den tid arbetarna strejkade, 

helt och hållet  anslutit sig till  förbundets linje.  Förbundets propagerande för arbetarnas sak och 

försöken att avslöja sossarnas roll politiskt var helt rätt väg, men efter att arbetarna gått tillbaka till 

arbetet ansåg Baude att  förbundet handlat fel. Framförallt gällde detta när förbundskamraterna i 

Stockholm anordnade en demonstration för gruvarbetarna tillsammans med Clarté och flera andra, 

enligt  Baude,  borgerliga  och  småborgerliga  organisationer  under  parollerna:  KAMPEN 

FORTSÄTTER-KRAVEN STÅR FAST.  Detta  agerande kunde  inte  Baude ställa  sig  bakom då 

strejken hade tagit en helt ny väg. Framförallt var parollen  »kraven står fast» helt fel då två av 

arbetarnas viktigaste krav redan givits upp.65 Vidare skrev Baude att parollen  »kampen fortsätter» 

också var felaktig, i och med att strejken var avbruten. Att en vecka efter att arbetarna gått tillbaka 

till  arbetsplatsen  kampera  med  dessa  paroller  menade  Baude  var  en  »...svanspolitik  åt 

kompromissmakarna i 27-mannadelegationen.»66

Avslutningsvis  begärde  Baude  att  AU återigen  skulle  ta  upp  frågan  om förbundets  agerande  i 

gruvstrejken. Baudes ståndpunkter presenteras följande: 

� »Vi måste utåt erkänna att det finns två linjer i 27-mannadelegationen och att vi stödjer de ärliga arbetarna med  

62 Klasskampen, nr 1, 1970,  Gruvarbetarstrejken, s. 2
63 Klasskampen, nr 1, 1970,  Gruvarbetarstrejken, s. 2
64 Frank Baude tillhörde göteborgsavdelningen, kom senare att grunda KFML(r) 
65 Dessa krav handlade om att arbetarnas egna ombud ensamma skulle förhandla och på så vis hålla fackföreningarna 

utanför samt att krav på garantier innan arbetarna gick tillbaka till arbetsplatsen. 
66 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från Frank Baude 9/3-70,  s. 3 f
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Elof Luspa i spetsen, mot kompromissmakarna med Rantatalo och Nordgren i ledningen.»

� »Vi måste avslöja de eftergifter som kompromissmakarna drivit igenom och offentliggöra de reservationer som  

de ärliga lämnat.»

� »Vi måste gång efter gång hamra in att gruvarbetarna inte kan vinna något på förhandlingar som de inte vunnit  

i strejken.»

� »Vi måste föra ut misstagen under strejken till offentlighet för att lära av begångna misstag.»

� »Vi måste snarast upphäva censurbeslutet för Gnistan i denna fråga.»

� »Förklara  vårt  absoluta  stöd åt  gruvarbetarna  när  de  kämpar för  sina  krav,  och  i  allt  vårt  arbete  lita  till  

massorna.»67

Baude framförde  också  att  det  var  naturligt  att  det  i  en klasskamps uppvaknande kunde begås 

misstag, men att misstagen inte kastade någon skugga över förbundet så länge som förbundet kunde 

erkänna dem och dra rätta slutsatser utifrån dem. Detta skulle ge styrka åt förbundets framtida linje 

menade Baude.68

Samma  dag,  alltså  den  9.3.1970,  skickade  Leif  Roland  Jönsson,  på  Helsingborgs-  och 

Lundaavdelningen vägnar, ett brev till KFML:S AU där dessa avdelningar ställer sig bakom Frank 

Baudes linje i gruvarbetarkonflikten. I detta brev beskyllde Jönsson AU för att ha varit allt  för  

kryptiskt  vad  gällde  de  olika  ställningstagandena  som lyftes  på  det  senaste  FS-mötet.  (där  en 

minoritet var mot den linje som fastslogs av FS beträffande gruvstrejken).69

Den  13.3.1970  skickade  KFML:s  AU brev  till  förbundets  olika  avdelningar.  I  brevet  gavs  en 

lägesrapport för strejken i Kirunas, Svappavaaras och Malmbergets gruvor. AU framförde att de 

arbetade för en bättre vägledning för den kamrat som satt i Malmbergets strejkkommittén genom en 

utsänd  kamrat  från  Umeåavdelningen.  Vidare  kunde  avdelningarna  rapportera  ett  gott 

insamlingsresultat när de kamrater som samlat in pengar tillämpat FS-linjen om att  »Kraven står 

fast!  Kampen  fortsätter.  Öka  stödet  till  gruvarbetarna!» Även  om  det  inte  var  strejk  så  hade 

argumentet om att det gällde att trygga arbetarna om de behövde gå ut igen fallit väl ut, vilket, 

enligt AU, kunde ses som att linjen som fastslogs av FS-majoriteten var den rätta.

I brevet framkom också att AU tagit  emot brev från bland annat Frank Baude och Leif Roland 

67 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från Frank Baude 9/3-70,  s. 3 f
68 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från Frank Baude 9/3-70,  s. 3 f
69 Klasskampen, nr 1, 1970, Leif Roland Jönssons brev till AU 9/3-70, s. 28
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Jönsson som i dessa hade uppmanat AU att ompröva den i FS fastslagna linjen. Som svar på dessa 

brev framförde AU att de skulle granska den inkomna kritiken och ge sin syn på den. Efter detta 

skulle ett utskick innehållandes AU:s granskning samt breven från Baude och Jönsson gå ut till alla 

medlemmar i FS, som återigen skulle få ta ställning till om den nu fastslagna linjen var den rätta. 70 

I  ett  brev till  KFML:s AU den 18.3.1970 ställde sig Nils  Holmberg (1902–1981) bakom Frank 

Baudes brev från 9:e mars. Han avslutar brevet med orden: 

»Låt oss nu genom kamratlig diskussion söka att grundligt analysera och korrigera de fel vi begått 

samt  lära  av  dem.  Då  kanske  vi  i  framtiden  blir  i  stånd  att  fylla  våra  uppgifter  att  ge  riktig  

vägledning åt arbetarna i deras kamp mot monopolkapitalet och dess hjälpare»71

I början på april 1970 skickades ett brev från Umeåavdelningens styrelse till AU. Syftet med brevet 

var att avdelningen vill inhämta AU:s synpunkter på den kritik som framförts mot FS-majoritetens 

linje. I brevet betonade Umeåavdelningen att det var av stor vikt att alla avdelningar fick kunskap 

om den kritik som riktats mot FS-majoriteten. Detta menade avdelningen måste tyda på att både AU 

och FS-majoriteten ansåg att  kritiken var felaktig. Dock ansåg Umeåavdelningen att förbundets 

medlemmar var kapabla nog att skilja på rätt och fel, därför ansåg de att linjerna skulle få diskuteras 

bland  alla  medlemmar.  Endast  genom  diskussion  inom  förbundet  kan  en  riktig  linje  nås. 

Avdelningen menade också att det var viktigt att lösa motsättningarna, då det skulle spela en stor 

betydelse  för  hur  förbundet  i  framtiden  skulle  klara  av  andra  uppgifter.  Avslutningsvis  ansåg 

Umeåavdelningen att det var av största vikt att AU förde ut information om de två olika linjerna så 

att alla avdelningar fick möjlighet att diskutera dessa. Att hemlighålla den ena linjen skulle endast 

skapa en misstänksamhet som kunde få negativa följder.72

I  Klasskampen publicerades också ett  brev från Edvin Berglund till  FS och AU. Brevet är  inte 

daterat men det är med säkerhet skrivet mellan 21-22.2 och 20.3.1970. Det går att fastställa då det 

grundar sig på de beslut som fattades på FS-mötet dessa datum samt att det finns hänvisningar till  

Berglunds brev i ett brev från Frank Baude författat omkring den 20.3.1970. Berglund var i brevet  

kritisk  mot  den  linje  som  fastslagits  av  en  majoritet  under  FS-mötet  21-22.2.1970.  Beslutet 

bevisade, enligt Berglund, att det inom förbundets ledning fanns ett borgerligt och revisionistiskt 

70 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från KFML:s AU (gnm Gunnar Bylin), s. 6 f 
71 Klasskampen, nr 1, 1970, Nils Holmbergs brev till AU 18/3-70, s. 29 ff 
72 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från styrelsen i KFML:s Umeå-avdelning, s. 8 ff  
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tänkande. Att FS hade varit tvingade att tillta votering när förbundets linje i gruvstrejken skulle 

fastslås var ett tydligt  tecken på detta.  Berglund ansåg att  den linje  som fastslogs medförde att 

förbundet ställde hela Gällivare-Malmbergsavdelningen under förmyndarskap, när de beslutade att 

sända en kurir  från Umeåavdelningen. En kurir som endast bidrog till  att skapa passivitet i  den 

verksamhet som hade dragit igång. Vidare hade kuriren inte valt att träffa Berglund som menade att 

han var den som hade bäst insikt i gruvarbetarnas livsvillkor efter sin 35 år som gruvarbetare. Ett 

sådant tillvägagångssätt  var inget som gagnade arbetarklassen samt att det,  enligt  Berglund, var 

omöjligt  att  bygga  ett  revolutionärt  parti  med den  strategin.  De  metoder  som kuriren  och  AU 

förespråkade stjälpte snarare än hjälpte förbundet menade Berglund. Därför vädjade han  till FS att 

ompröva  den  linje  som  fastslagits  gällande  strejken.  I  brevet  riktar  han  också  kritik  mot  att 

förbundsstyrelsen till största del bestod av »intellektuella». Berglund menade att ett samarbete med 

de  intellektuella  var  en  nödvändighet  för  att  arbetarklassen  skulle  kunna  resa  sig,  men  att  de 

intellektuella  skulle  hållas  på  rimligt  avstånd  från  det  ledande  organet  i  ett  revolutionärt 

arbetarparti.73

Den 16.3.1970 skrev Gnistans74 redaktion ett brev till KFML:s förbundsstyrelse. Brevet grundar sig 

på den av FS fastslagna linje från FS-mötet 21-22.2.1970. Redaktionen ansåg att den fastslagna 

linjen  var  felaktig  samt  att  den,  om  den  inte  rättades  till,  skulle  skada  både  förbundet  och 

arbetarklassen.  Redaktionen  menade  att  FS-majoriteten  inte  hade  uppfattat  det  säregna  i 

strejkdelegationens utveckling. Vidare hävdade de att dogmatism och brist på en konkret analys av 

läget  var  grunden  till  FS-majoritetens  misstag.  FS-majoritetens  skrivelse  om  att  »så  länge 

strejkledningen  …i  huvudsak  har  arbetarnas  förtroende,  måste  förbundet  stödja  även 

strejkledningen mot arbetarnas huvudfiende...» var i grunden fel. Redaktionen menade att förbundet 

istället  skulle  grunda  sin  uppfattning  på  en  konkret  analys  av  hur  klasskrafterna  inom 

strejkledningen var fördelad, dess historia samt dess olika ståndpunkter.75 Om förbundets analys av 

strejkdelegationen  inte  var  överensstämmande  med  LKAB-arbetarnas  skulle  förbundet,  enligt 

redaktionen, hänvisa till Mao Tse-tung: 

»Det händer ofta att massorna objektivt behöver en viss förändring, men subjektivt är de ännu inte 

medvetna  om behovet,  ännu inte  villiga  eller  beslutna  att  göra  förändring.  I  sådan fall  bör  vi  

73 Klasskampen, nr 1, 1970, Edvin Berglunds brev till FS, AU. s. 33 f 
74 Gnistan, egentligen Marxist-Leninist-Gnistan, från 1987 Solidaritets-Gnistan, omväxlande månads- och 

veckotidning startad 1967 i Göteborg av dåvarande KFML, efter några år flyttad till Stockholm.
75 Klasskampen, Göteborg, nr 1, 1970, Brev från Gnistans redaktion. s. 44 ff 
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tålmodigt vänta. Vi bör inte göra förändringen innan huvudparten av massorna genom vårt arbete 

(vår kursiv) blivit medvetna om behovet och är villiga och beslutna att genomöra förändringen.»76 

Redaktionen ville med detta citat framhålla att den subjektiva medvetenheten tilldelades en felaktig 

roll  av  FS-majoriteten.  Deras  uppfattning  huruvida  förbundet  skulle  rikta  kritik  eller  inte  mot 

strejkkommittén  skulle  grunda  sig  på  förbundets  egna  självständiga  analys.  KFML skulle  leda 

arbetarna.  Detta  arbete  skulle  leda  till  att  massorna  blev  medvetna  om  nödvändigheten  av 

förändring. I avslutningen av sitt brev framförde redaktionen att förbundet var tvingat att se den 

skärpa klasskampen rakt i ansiktet. Om så inte gjordes skulle enhet inom de egna leden aldrig kunna  

nås. Vidare ville de att FS skulle mötas igen för att reda ut de interna motsättningarna.77

Den 9.4.1970 författade arbetsutskottet ett långt brev till förbundsstyrelsens medlemmar angående 

LKAB-strejken.78 För det första ansåg arbetsutskottet att motsättningarna inom partiet var en bra 

sak. Även om en FS-majoritet fastslagit KFML:s linje 21-21 februari så ansåg de inte att det var 

konstigt  att  olika  uppfattningar  fanns  både  inom  förbundet  och  FS.  De  diskussioner  och  den 

ideologiska  kamp  som  fördes  inom  förbundet  var  en  drivande  faktor  till  utveckling,  ansåg 

arbetsutskottet.  Metoden som, enligt arbetsutskottet, skulle lösa den interna konflikten hämtades 

från  Mao Tse-tung själv.  Formeln  löd  »enhet-kritik-enhet».  För  att  stärka  sitt  ställningstagande 

citerade arbetsutskottet Mao: 

»innebörden av den är att vi utgår från en önskan om enhet och löser motsättningar genom kritik 

eller kamp så att vi uppnår en ny enhet på ny grundval. Vår erfarenhet visar att detta är den riktiga 

metoden, att lösa motsättningar inom folket.»79 

De argumenterade också för att en enighet måste nås så att förbundet kunde fokusera på att tjäna 

gruvarbetarna och den svenska arbetarklassen. Vidare menade arbetsutskottet att förbundet på grund 

av sin litenhet hade en reducerad möjlighet att utöva direkt ledning i stora klasstrider, men det var 

76 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från Gnistans redaktion. s. 44 ff. Citat hämtat från: Mao, Zedong, Skrifter i urval, 
Danelius, Göteborg, 1969, s. 113 

77 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev från Gnistans redaktion. s. 44 ff 
78 I detta avsnitt används begreppet ”arbetsutskottet”. Detta eftersom att Frank Baude gjort ett annat ställningstagande i 

denna fråga är det inte hela arbetsutskottet, utan det s.k. ”lilla arbetsutskottet” med företrädare från Stockholm och 
Uppsala som avses. Det ansågs dock vara bekant för kamraterna i förbundsstyrelsen därav har de för enkelhetens 
skull skrivit ”arbetsutskottet”.

79 Klasskampen, nr 1, 1970, Arbetsutskottet brev till förbundsstyrelsens medlemmar om LKAB-strejken. Citatet 
hämtat från: Mao, Zedong, Skrifter i urval, Danelius, Göteborg, 1969, s. 401 
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samtidigt viktigt att KFML aktivt deltog i massornas kamp och visade glädje åt framgångarna.80 

I brevet fastslog arbetsutskottet också att en grundläggande brist i förbundets arbete under strejken 

hade varit AU:s och FS:s bristande insatser för att tidigt ge kampen ledning. Detta kom framförallt 

att  leda  till  problem  när  arbetarna  senare  återgick  till  arbetet  menade  de.  Det  var,  enligt 

arbetsutskottet,  en  viktigt  erfarenhet  som kunde utnyttjas  nästa  gång det  blev  strejk.  Samtidigt 

fastslog arbetsutskottet att KFML:s allmänna politiska linje hela tiden varit den riktiga.  »Kraven 

står  fast.  Kampen  fortsätter.» var  rätt  linje  att  gå.  LKAB och  LO-byråkratin  pekades  ut  som 

huvudfienden. Det fanns dock en brist, menade arbetsutskottet, då denna linje inte hamrades fast 

som en konkret politisk linje i ett tidigt skeende. Det skulle förbundet gjort redan i december -69, 

och det genom att träffsäkert riktat in sig på de reformistiska byråkraterna som agerat i Kiruna och 

Malmberget. Att förbundet inte hade lyckats få strejkledningen att föra en principfast linje mot LO-

byråkraterna, kunde också ses som ett misslyckande. Enligt arbetsutskottet vittnade detta om att 

KFML under februari hade varit oförmögna att ge politisk ledning. Detta innebar inte att arbetet 

före  och efter  februari  varit  bra,  men förbundets  brister  hade  varit  som störst  under  denna  tid 

hävdade arbetsutskottet.81

Vidare ansåg arbetsutskottet att den principiellt viktigaste meningsskiljaktigheten inom FS gällde 

huruvida  attacken  i  början  på  februari  skulle  riktas  mot  LKAB och  LO-byråkratin  alternativt 

strejkdelegationens »höger». Frank Baudes linje var att förbundet skulle slå hårdast mot dem som 

stod närmast, alltså de i strejkdelegationens »mitten». FS-majoriteten menade istället att förbundet 

skulle försöka ena de progressiva krafterna och på så sätt vinna över de representanter som stod i 

»mitten». På så sätt skulle de kunna isolera den yttersta högern i strejkdelegationen. Arbetsutskottet 

skrev följande: 

»I  annat  fall  undgår  den  verklige  fienden  de  hårda  slagen  och  massornas  uppmärksamhet  

medan  kampen  inriktas  på  mellankrafterna  och  klasslinjerna  blir  oskarpa  för  de  kämpande  

gruvarbetarna och arbetarklassen i landet. Denna metod att avslöja och isolera LKAB  och  LO-

byråkraterna är det bästa sättet att inför arbetarna påvisa vilka vacklarna inom de egna leden är.  

När de sex i delegationen ordentligt avslöjats så exponerar sig kommitténs höger som uppenbara  

representanter för fienden inför gruvarbetarnas massa om den lägger sig ut för Nordgren, slopande 

av stormöten osv. Först i ett sådant läge  ger  KFML:s  kritik  av  kommitténs  höger  full  effekt  

80 Klasskampen, nr 1, 1970, Arbetsutskottet brev till förbundsstyrelsens medlemmar om LKAB-strejken. s. 11 ff 
81 Klasskampen, nr 1, 1970, Arbetsutskottet brev till förbundsstyrelsens medlemmar om LKAB-strejken. s. 11 ff
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bland gruvarbetarnas massa.»82

På  Umeåavdelningens  kritik  om  att  AU  försökte  hemlighålla  meningsmotsättningar  svarade 

arbetsutskottet att det inte alls var frågan om att hemlighålla något. De ansåg att det låg på varje FS-

ledamots ansvar att föra ut de beslut som fastslagits och det låg även på ledamöternas ansvar att ge 

argument och handla enligt den fastlagda linjen. Detta var en nödvändighet för att förbundet skulle 

vara en kampduglig organisation menade arbetsutskottet. De menade också att det under FS-mötet 

21-22.2.1970  inte  beslutades  att  de  två  linjerna  skulle  föras  ut  och  diskuteras  i  de  olika 

avdelningarna. Vidare hade det inte inkommit någon vädjan till AU att någon förbundsdiskussion 

skulle föras kring de bägge linjerna.83

Som svar på arbetsutskottets utskick skickade Frank Baude ytterligare ett brev till AU. Detta brev 

syftade till  att  Baude ytterligare ville  precisera sitt  brev från 9.3.1970. Baude framhöll  i  denna 

skrivelse att han stod bakom AU:s uttalande om att motsättningarna inom förbundet skulle lösas på 

ett korrekt sätt. Dock menade Baude att förbundet inte själva följde denna uppmaning. Baude tyckte 

att  AU  kom  med  rena  meningslösheter  vad  det  gällde  frågan  hur  förbundet  skulle  agera  i 

strejkdelegationen. Förbundet ansåg, som jag ovan beskrivit, att de ville utveckla de progressiva 

krafterna  genom  att  få  över  mellankrafterna  på  sin  sida  och  genom  den  vägen  isolera 

strejkdelegationens höger.  Baude hävdade istället,  så som varje kommunist  enligt  honom borde 

göra, att det fanns situationer där Stalins tes om att »slå hårdast mot de som står närmast i vägen» 

måste gälla.  Istället  skulle förbundet,  enligt  Baude, uppmanat till  val  av en ny strejkdelegation. 

Baude skrev att den allmänna erfarenheten av klasskampen gav stöd åt en sådan riktning. Vidare 

försökte Baude ge sin syn på vad motsättningarna grundade sig i. Han ansåg att motsättningarna i  

huvudsak kretsade om hur förbundet  skulle  ha agerat när Ture Rantatalo (1927–2000)84 och de 

andra kompromissmakarna lyckades föra in LO-byråkrater i strejkdelegationen. När detta inte  hade 

analyserats tillräckligt bra, så att förbundets stötar kunde riktas på ett riktigt sätt, uppstod förvirring 

och misstro  mot  AU inom förbundet  viket  ledde till  att  meningsskiljaktigheter  mellan AU och 

förbundets avdelningar på plats. Vidare menade Baude att det i en klasskamp inte gick att agera så 

passivt som AU gjort gällande gruvarbetarstrejken.85 

82 Klasskampen, nr 1, 1970, Arbetsutskottet brev till förbundsstyrelsens medlemmar om LKAB-strejken, s. 22
83 Klasskampen, nr 1, 1970, Arbetsutskottet brev till förbundsstyrelsens medlemmar om LKAB-strejken, s. 26
84 En av strejkledarna vid gruvstrejken 1969–1970
85 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev till AU från Frank Baude, s. 34 ff 
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»Hur ska arbetarna kunna komma till snabb insikt om ruttenheten i de vacklandes politik om inte de 

mest medvetna (marxist-leninisterna) avslöjar och bekämpar överlöparna och propagerar den riktiga 

linjen?»86

Avslutningsvis  fastslog  Baude  att  ett  FS-möte  snarast  borde  äga  rum  och  dessa  frågor  borde 

diskuteras. Om FS inte kunde enas kring ett gemensamt beslut skulle en diskussion föras i hela 

förbundet under våren.87

Delanalys

Utifrån den skriftväxling som publicerades i första numret av klasskampen 1970 kan jag genom 

Gunnar Sjöbloms teori tolka de olika ställningstagande utifrån olika strategier för på  den interna 

arenan  och  väljararenan.  Skriftväxlingen visar  dock att  det  inte  fördes  några ställningstagande 

gällande strategierna på  den parlamentariska arenan.  Även om det framkommer att det fanns en 

målsättning  inom  de  bägge  lägren  att  nå  en  maximerad  intern  sammanhållning  fanns  det 

meningsskiljaktigheter på hur förbundet skulle uppnå denna sammanhållning. I Frank Baudes första 

brev från 9.3.1970 framförde han att det i en klasskamps uppvaknade kunde begås misstag. Men att 

dessa gick att rätta till, och om så gjordes skulle partiets stärkas. Detta ställningstagande vittnar om 

att det fanns en förhoppning från Baudes sida att uppnå en maximal intern sammanhållning.

I  det  brev  som  AU  skickade  13.3.1970  framkom  det  också  att  det  från  AU:s  sida  fanns  en 

förhoppning om att nå en maximal intern sammanhållning då AU framförde att de skulle ta till sig 

den inkomna kritiken för att  sedan återkomma med sin syn. Även brevet  från Umeåavdelnings 

styrelse tycks kretsa kring strategin för att maximera den interna sammanhållningen. Avdelningen 

framhäver vikten av öppenhet kring de två olika linjer som framfördes under FS-mötet den 21-

22.2.1970. Att hemlighålla den linje som minoriteten förespråkade skulle få motsatt effekt menade 

avdelningen. Samtidigt visar Nils Holmbergs brev från 18.3.1970 samma år att han var inne på 

samma spår  som Umeåavdelningen.  I  det  brev  som Edvin  Berglund  skickade  till  AU och  FS 

angående FS-majoritetens fastslagna linje i gruvstrejken framkommer en massiv kritik. I grunden 

handlar kritiken om att de »intellektuella» har tagit för stor plats i förbundets centrala organ. Utifrån 

strategin om maximal  intern sammanhållning kan det  tolkas  som om de  »intellektuella»,  enligt 

Berglund, skulle distanseras och få ett begränsat inflytande för att den interna sammanhållningen 

86 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev till AU från Frank Baude, s. 36 
87 Klasskampen, nr 1, 1970, Brev till AU från Frank Baude, s. 38
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skulle bevaras.  En strategi för att uppnå maximal intern sammanhållning går också att skönja i 

skrivelsen från  Gnistans  redaktion.  Detta  skulle  var  möjligt  om FS omgående samlades  för  att 

ompröva  den  fastslagna  linjen  och  diskutera  de  interna  motsättningarna.  Likaså  framkom 

förhoppningar  på  att  lösa  de  interna  konflikterna  i  arbetsutskottets  utskick  från  den  9.4.1970. 

Arbetsutskottet citerade Mao Tse-tung när de anförde parollen ”enhet-kritik-enhet”. Om förbundets 

följde  denna  linje  skulle  de  interna  motsättningarna  stärka  förbundets  verksamhet.  Samtidigt 

framhöll AU i skrivelsen en rad olika felsteg under gruvstrejken. Det kan utifrån Sjöbloms modell 

förstås som att AU genom detta agerande försökte vinna över den interna opinionen för att på så sätt 

maximera den interna sammanhållningen. I det avslutande brevet från Frank Baude framkom det att 

han i detta skede hade förhoppningar om att förbundet skulle enas i frågan. Enligt Baude skulle en 

enighet nås genom att FS återigen samlades för att omvärdera sin linje. Om det fortsättningsvis 

skulle  råda  oenighet  inom  FS  skulle  frågan  diskuteras  inom  hela  förbundet.  I  skriftväxlingen 

framkom att det under perioden fortfarande fanns en tro inom de bägge lägren att en intern enighet 

och sammanhållning var möjlig.

 

Beträffande strategin på väljararenan skilde sig de bägge lägren åt. Det framkom i skriftväxlingen 

två olika strategier för att nå  röstmaximering.  FS-majoriteten menade att förbundet skulle stödja 

strejkledningen så länge de hade stöd från arbetarsidan, vilket kan tolkas som en strategi för att  

vinna stöd hos arbetarna. I det brev som Frank Baude skrev 9.3.1970 ansåg han istället att förbundet 

skulle  propagera  för  arbetarnas  sak,  detta  genom att  avslöja  den politiska  roll  som  »sossarna» 

spelade  i  strejken.  Förbundet  skulle  inte  kunna  vinna  arbetarnas  stöd  så  länge  de  bedrev  en 

svanspolitik åt 27-mannadelegationen. Argumentationen kan ses som att Baude förespråkade en helt 

annan strategi för röstmaximering än den FS-majoriteten föreslog. Edvin Berglunds strategi att hålla 

de »intellektuella» på avstånd kan som jag tidigare nämnt förstås som en strategi för att maximera 

den interna sammanhållningen. Men det kan också tolkas som en strategi för röstmaximering. Då 

förbundet  inte skulle  kunna övertyga den stora  massan av arbetare så länge de  »intellektuella» 

utgjorde en majoritet i förbundets centrala organ. Även Gnistans redaktion hade en annan syn än 

FS-majoriteten. De ansåg att den linje som fastslagits varit allt för passiv. Istället skulle de vinna 

stöd  från  arbetarna  genom  att  ge  dem  en  tydligare  ledning,  en  ledning  som  skulle  bygga  på 

förbundets egen  analys om hur klasskrafterna var fördelade inom strejkdelegationen. Strategin för 

röstmaximering skulle,  enligt  redaktionen på  Gnistan,  gå ut  på  att  vinna över  deras  förtroende 

genom avslöja klasskrafternas fördelning i strejkdelegationen. Om detta gjordes skulle det ske ett 
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uppvaknande hos arbetarna, som i sin tur skulle visa sitt stöd för KFML. I arbetsutskottets skrivelse 

från 9.4.1970 framkom FS-majoritetens strategi för röstmaximering. Strategin gick ut på att försöka 

ena de progressiva krafterna i strejkdelegationen för att då kunna visa arbetarna vilka som var deras 

verkliga fiender i strejken. Om detta gjordes på rätt sätt skulle den stora massan av arbetare förstå 

vilken väg som var den rätta. I det avslutande brevet från Baude framkom att hans strategi för att 

övertyga arbetarna om den rätta vägen var en helt annan. Istället för att ena strejkdelegationens 

progressiva krafter skulle förbundet, i enlighet med Stalins tes,  slå hårdast mot de som stod närmast  

och således göra allt för att en ny strejkdelegation skulle väljas.

 

I skriftväxlingen framkom det att de bägge grupperingarna i detta skede hade stora förhoppningar 

om att  en maximal  sammanhållning inom förbundet  förfarande var  möjligt  även om det  fanns 

meningsskiljaktigheter om hur förbundet skulle agera. Enligt Gunnar Sjöbloms modell kan ett partis 

agerande  på  väljararenan  bidra  till  att  medlemmarnas  åsikter  nonchaleras.  Det  är  möjligt  att 

förbundets  agerande  beträffande  gruvstrejken  kan  förklaras  genom  en  målkonflikt  mellan  den 

interna arenan och väljararenan. Men det framkommer också i källmaterialet att det fanns konflikter 

huruvida förbundet skulle agera inom varje arena.

Linjen i valet 1970 

I första numret av skriftserien Meddelande från KFML som utkom i november 1970, det vill säga 

månaden  efter  att  göteborgsavdelningen  suspenderades,  får  vi  inledningsvis  en  redogörelse  av 

förbundets linje i valet samma år. KFML:s linje redogjordes genom den ledare som publicerats i 

Marxistiskt  Forum  3/70.  I  ledaren  framkom att  ju  närmare  de  stundande valet  kom,  desto  fler 

angrepp hade riktats mot KFML, vilket tolkades som om att partiet var något att räkna med. Att 

VPK i sin tidskrift Ny Dag hade ägnat »bredsidor» för att svartmål förbundet och distansera sitt eget 

parti från KFML var ett tydligt tecken på att de var rädda för KFML och de stöd som förbundet  

hade. Kritik hade också kommit från finansminister Gunnar Sträng och Kjell-Olof Feldt som, enligt  

ledaren, försökte övertyga folk om att förbundet stod svarslösa när det handlade om arbetarklassen 

och resten av befolkningens direkta intressen.88 Ledaren kunde dock slå fast att  »Kommunisterna 

kämpar för arbetarklassens närliggande mål men de stannar inte därvid som reformisterna utan för 

kampen vidare till  slutet,  till  socialismen och kommunismen»89 Vidare ansåg ledaren att det var 

88 Gunnar Sträng, Socialdemokrat och finansminister 1956–1967. Kjell-Olof Feldt Socialdemokrat, handelsminister 
1970–1975, ekonomi- och budgetminister hösten 1982 sedan finansminister 1983–1990   

89 Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, Meddelande från KFML, nr 1, Stockholm, 1970-1971, KFMLs linje 
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KFML som förde fram kravet  om att  avskaffa den indirekta  beskattningen som var  riktad mot 

arbetarna. En indirekt beskattning som VPK, enligt ledaren, varit med om att driva fram. Förbundet 

förde  även  fram kravet  på  sänkta  hyror  och  krav  på  att  den  antifackliga  lagstiftningen  skulle 

avskaffas genom att införa oinskränkt strejkrätt samt att återställa den fackliga demokratin. Ledaren 

menade att dagskraven skulle fungera som primära medel för att folket skulle upplysas politiskt. 

Förbundet skulle utnyttja det kapitalistiska systemet för att väcka den stora massa och på så sätt  

uppnå ett socialistiskt samhälle. Detta var en strategi i linje med den Lenin förespråkat menade 

ledaren. Fortsättningsvis framkom i ledaren att den viktigaste uppgiften förbundet hade i valet var 

att propagera för en socialistiskt revolution i Sverige. Det var förbundets uppgift att bidra till att 

arbetarmassorna blev medvetna om vikten av en revolution.

Avslutningsvis dikterades förbundets krav: 

� Bort med momsen! 

� Sänkt skatt för det arbetande folket! 

� Skärpt skatt för kapitalisterna! 

� Stoppa kapitalismens miljöförstöring! 

� Bort med UKAS!90 

� Bort med de antifackliga lagarna! 

� Fri strejkrätt! 

� Bort med den fackliga byråkratin! 

� Bryt med Sagion – Erkänn PRR!91 

� Stöd FNL! 

� Stoppa planerna på anslutning till EEC – Nationell självbestämmanderätt! 

Dessa  krav  var  något  som arbetarna  var  bredda  att  kämpa för  den  enkla  anledning  att  kraven 

svarade mot massornas mest närliggande klassintressen. Genom att lyfta arbetarklassens krav skulle 

arbetarmassorna bli  medvetna om att kommunisterna stod på deras sida och inse vilka som var 

deras verkliga fiender. Till slut skulle den stora massan komma till insikt om att det bara fanns en 

slutgiltig lösning, nämligen en socialistisk revolution. Det var så förhållandet mellan dagskraven 

i valet, s. 3 ff
90 Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar
91 Sydvietnams provisoriska revolutionära regering
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och kampen såg ut hävdade ledarskribenten i Marxistiskt Forum.92

 

I första numret av Meddelande från KFML publicerades även en artikel från Roger Gross. Gross var 

en av de som tillhörde göteborgsavdelningen. Artikel hade överskriften  Revolutionär propaganda 

eller reformism? Den följdes i skriftserien upp av artikeln Kritik av ”Revolutionär propaganda eller  

reformism?”.  Enligt  Roger  Gross  fanns  det  två  skäl  för  att  förbundet  skulle  ställa  upp  i  ett 

parlamentariskt  val.  Det  första  handlade  om  att  visa  för  massorna  att  en  revolution  var 

»nödvändig»,  »behövlig» och  »oundviklig».93 Det  andra  var  att  förbundet  skulle  avslöja  den 

parlamentariska illusionerna. Gross grundade denna linje på Lenin. Den linje som förbundet slagit 

fast och fört ut i ledaren i  Marxistiskt Forum  var, enligt Gross, inte överensstämmande med den 

marxist-leninistiska uppfattningen till parlamentariska val i ett kapitalistiskt samhälle. Visserligen 

hade KFML proklamerat sig som det socialistiska alternativet, men att sätta sakfrågor som sänkta 

hyror  och  skärpt  skatt  för  kapitalisterna  i  förgrunden  var  att  framhålla  förbundet  som  ett 

reformistiskt  förbund  snarare  än  ett  revolutionärt.  Till  råga  på  allt  hade  till  och  med  en  icke-

reformkravs-paroll som att bekämpa USA-imperialismen och dess lakejer strukits i den linje som 

framfördes i nr 3/70 av Marxistiskt Forum, vilket, enligt Gross, vittnade om att förbundet i och med 

det endast förde fram reformkrav inför valet 1970. Visst kunde ett kommunistiskt parti föra fram 

reformkrav  men  det  viktigaste  av  allt  var  att  reformkraven  »...underordnas  den  socialistiska 

propagandan  om  revolutionens  nödvändighet  och  oundviklighet...».94 Gross  valde  att  benämna 

förbundets linje i valet som »gottköpssocialism» eller som Engels kallade det »löffel-sozialismus». 

Den linje som KFML framhöll  skulle  leda till  utopier om de möjligheter som fanns i  och med 

parlamentarismen och det borgerliga samhällets så kallade »friheter» hävdade Gross. Vidare ansåg 

han att det på arbetsutskottet låtit som att förbundet skulle agera som en pådrivare i parlamentet,  

vilket  kunde  förstås  som att  förbundet  förespråkade  en  parlamentarisk  väg till  socialismen,  då 

arbetsutskottet menade att en röst på KFML skulle påverka politiken i en riktning som tjänande 

arbetarklassen  och folket.  Gross  syn var  att  valet  i  första  hand var  en indikator  på  hur  mogen 

arbetarklassen var för revolution. Han ställde sig också frågande till hur förbundet skulle utnyttja 

talarstolen om de blev invalda i någon församling? Att ge sig in i skendebatter med borgare och 

reaktionärer beträffande sänkta hyror osv var inte den rätta vägen menade Gross. Om KFML skulle 

få representera arbetarklassen i någon församling skulle dem som Lenin sagt: 

92  Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, KFMLs linje i valet, s. 3ff  
93 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Revolutionär propaganda eller reformism?, s. 10 ff
94 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Revolutionär propaganda eller reformism?, s. 10 ff
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»Beskriv  det  kapitalistiska  tvångsarbetets  fasor,  kalla  arbetarna  till  revolution,  säg  den  svarta  

duman  mitt  i  ansiktet:  utsugare  och  skojare.  Framlägg  ett  sådant  lagförslag,  att  efter  tre  år  

skola vi hänga er, svartsotniemän, godsherrar, i lyktstolparna. Det blir ett riktigt lagförslag.»95

Skulle förbundet nå sitt slutgiltiga mål var det, enligt Gross, rätt att i parlamentet agera som Lenin 

förespråkade.  Valen  skulle  fungera  som  plattformer  för  att  driva  massorna  till  tanke  om 

revolutionens nödvändighet. Förbundet skulle inte propagera för att slopa momsen utan att avskaffa 

de  kapitalistiska  tjuvsamhället  menade  Gross.  Han  ansåg  att  den  linje  som  hade  framförts  i 

Marxistiskt Forums ledare skulle försvaga tanken på revolutionen.96

I  artikel  Kritik  av  ”Revolutionär  propaganda  eller  reformism?  gav  Meddelande  från  KFML:s 

redaktion svar på Roger Gross ovan presenterade artikel. Redaktionen menade att Gross framfört en 

rad icke-marxistiska åsikter. För det första ansåg de att det var en nödvändighet att förbundet förde 

fram  dagskrav  som  massorna  stod  bakom  för  att  genom  dessa  förtydliga  revolutionens 

nödvändighet  samt  att  uppenbara  de  parlamentariska  illusionerna.  Fortsättningsvis  menade 

redaktionen att förbundet inte alls slagit in på den reformistiska väg som Gross påstod. Förbundet 

hade, enligt redaktionen, tydligt framhållit att den stora massans problem inte gick att lösa med 

hjälp  ett  kapitalistiskt  system.  Dock  var  det  viktigt  att  leda  den  stora  massan  i  riktning  mot 

revolution genom att i valen framföra dagskrav som de stod bakom. Dessutom var det dagskrav som 

slagits fast vid den andra förbundskongressen. Gross kritik om att förbundet genom sitt agerande 

förespråkat en parlamentarisk väg till  socialismen var helt fel.  Ledaren i nr 3/70 av  Marxistiskt  

Forum hade varit tydlig med att den stora massans problem inte gick att lösa i genom riksdagen 

eller någon annat organ i det nuvarande parlamentariska systemet. Det ledaren proklamerade var att 

en röst på KFML var ett sätt att påverka politiken i en kurs som sätter massornas intressen främst 

vilket  var  en  av  anledningarna  till  att  förbundet  ställde  upp  i  de  parlamentariska  valen.97 

Redaktionen menade också att Gross syn på att parollen »bort med momsen» skulle ersättas med 

parrollen »bort med det kapitalistiska tjuvsamhället». Detta trots att: 

»...uppställandet  av  denna  konstlade  motsats  mellan  kampen  för  dagskraven  och  kampen  för  

socialismen, mellan kampen mot kapitalismens konkreta yttringar och kampen mot det kapitalistiska 

95 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Revolutionär propaganda eller reformism?, s. 10 ff. Citat hämtat 
frånLenin, Vladimir Ilʹič, Lenin: läraren, ledaren, kämpen, Stockholm, 1925, s. 79-80

96 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Revolutionär propaganda eller reformism?, s. 10 ff 
97 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Kritik av ”Revolutionär propaganda eller reformism?”,  s. 14 ff
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systemet svär mot marxism-leninismens ABC och den revolutionära kommunistiska arbetarrörelsens 

alla erfarenheter.»98

Redaktionen menade att det var av största vikt att ställa konkreta kampmål för att nå det slutgiltiga 

målet, som var socialistiskt revolution. Redaktionen fastslog, i enlighet med Mao, att massornas 

revolutionära medvetenhet endast kunde utvecklas om de fick lära genom egen erfarenhet. Således 

skulle  ett  riktigt  kommunistiskt  parti  ställa  krav  och  paroller  som  bidrog  till  att  massornas 

medvetenhet utvecklades. Därav var Gorss idéer om att driva massornas tänkande helt fel väg att gå 

menade redaktionen för Meddelande från KFML.99 

I Meddelade från KFML, nr 1 1970 finns också en skrift med rubriken Göteborgssyrelsens linje –  

antimarxistisk. I skrivelsen framkom det att den linje som förespråkades av göteborgsstyrelsen med 

Frank Baude i spetsen avvikit från marxism-leninismen och Mao Tse-tungs tänkande när de ställde 

sig emot KFML:s program och den politiska linje som fastslagits. Istället hade de givit vika för en 

småborgerlig,  subjektivistiskt  och  sekteristisk  ståndpunkt  menade  redaktionen. 

Göteborgsavdelningens och Baudes grundläggande linje visade förakt för det stora massorna. De 

visade heller inget förtroende för deras egna förbund. Deras linje avskiljde massorna, istället för att 

förena  dem  med  förbundet  menade  redaktionen  för  Meddelande  från  KFML.  Den  linje  som 

avdelningen  och  Baude  förespråkade  bröt  mot  förbundets  föreskrivna  regler,  den  demokratiska 

centralismen,  samtidigt  som de  brast  i  den  proletära  disciplinen,  vilket  i  sin  tur  bidrog till  en  

splittring  inom  förbundet.100 Vidare  konstaterade  redaktionen  att  KFML  inte  har  något  med 

göteborgsavdelningens  linje  att  göra.  Den  linje  som  KFML företrädde  kretsade  istället  kring 

sambandet  mellan kampen för dagskraven och kampen för  socialismen. Marx och Engels hade 

redan i det  Kommunistiska Manifestet  slagit  fast att klasskampen växte fram från den pågående 

kampen kring konkreta frågor, därför var KFML:s linje rättfärdigad menade redaktionen. Den linje 

som KFML hade förespråkat i 1970 års val försvarades i  Meddelande från KFML  med hjälp av 

långa citat från Mao Tse-tung, Lenin samt Stalin som alla menade att det fanns en nödvändighet att 

strida för reformer som även accepterades av kapitalismen. Bland annat citerades Lenin i utdrag 

från V. I. Lenin i urval:101 

98 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Kritik av ”Revolutionär propaganda eller reformism?”, s. 16
99 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Kritik av ”Revolutionär propaganda eller reformism?”, s. 14 ff 
100Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Göteborgsstyrelsens linje – antimarxistisk, s. 20 ff 
101Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Göteborgsstyrelsens linje – antimarxistisk, s. 20 ff 
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»Samtidigt visar utvecklingen inom alla områden av arbetarrörelsen att marxisterna ingalunda släpar  

efter utan tvärtom klart går  i  spetsen, när  det gäller  det praktiska utnyttjandet av reformer och  

kampen för reformer[...] Marxisterna arbetar outtröttligt utan att försumma en enda ʻmöjlighetʼ till 

reformer och deras utnyttjande. Men de tar samtidigt inte avstånd från utan tvärtom understödjer och 

utvecklar omsorgsfullt varje aktion som går utom reformismens gränser både ifråga om propaganda 

och agitation och ekonomiska massaktioner osv.»102

Samtidigt försvarade redaktionen KFML:s linje genom att hänvisa till Stalins vapenbroder Georgi 

Dimitrov (1882–1949)103 som hade hävdat att kommunismen inte kunde nå en ledande position med 

hjälp av deklarationer utan det krävdes en ihärdig kamp för att driva igenom arbetarnas delkrav och 

en tydlig verklighetsförankring. Den linje som , Gross och Baude kallade »gottköpssocialism» var 

enligt redaktionen således en nödvändig del av kampen för socialismen.104

I och med att motsättningarna inom förbundet hade stärkts antog förbundsstyrelsen 18:e oktober 

1970 en resolution som även den publicerades i Meddelande från KFML. I resolutionen fastslog FS 

att det enhälliga beslutet som FS kommit fram till vid mötet i Stockholm den 23–24.5.1970 skulle 

gälla. Beslutet handlade om att meningsskiljaktigheterna som rådde inom FS och förbundet skulle 

behandlas genom en gemensam diskussion men detta först efter att valet 1970 var avslutat. Denna 

linje hade fastslagits då förbundet skulle kunna lägga alla krafter på det stundande valet. Men efter 

att detta beslut kommit till stånd hade göteborgsavdelningens styrelse, enligt FS-majoriteten, drivit 

fram ytterligare  motsättningar  inom FS och förbundet.  Bland annat  handlade det  om den ovan 

nämnda artikeln från Roger Gross. Vidare hade göteborgsavdelningens styrelse agerat utan AU:s 

godkännande när de den 12.9.1970 hade startat en insamling till taktäckarstrejken i Göteborg samt 

att  göteborgsavdelningen  på  ett  medlemsmöte  hade  kallat  förbundsledningen  och 

Gnistanredaktionen  för  »högeropportunister»,  »revisionister»,  »reformister»  samt 

»socialdemokrater».  Vid  samma  möte  hade  göteborgsstyrelsen  utropat  sig  själv  till  att  vara 

förbundets proletära centrum och tillbakavisat den demokratiska centralismen. Förbundsstyrelsen 

menade också att vissa kamrater hade vägrats medlemskap i avdelningen då de öppet hade visat 

stöd  för  förbundets  linje.  Göteborgsavdelningens  politiska  linje  var,  enligt  förbundsstyrelsen, 

antimarxistisk samt att de visade en sekteristisk inställning till enhetsfrontspolitiken, samtidigt som 

avdelningen  visade  på  anarkistiska  åsikter  beträffande  organisationsfrågan.  Förbundsstyrelsen 

102 Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Göteborgsstyrelsens linje – antimarxistisk, s. 20 ff. Citat hämtat från: 
Lenin, Vladimir Ilʹič, V. I. Lenin, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1965, s. 97 ff

103Bulgarisk marxist-leninist
104Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Göteborgsstyrelsens linje – antimarxistisk, 20 ff 
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menade att  göteborgsstyrelsens  linje  var  »småborgerlig»,  »vänsteropportunistisk»,  »sekteristisk» 

samt »anarkistisk» då de angripit förbundets kamp för arbetarklassens dagskrav under valarbetet. 

Göteborgsstyrelsens agerande visade också på att de inte var villiga att utveckla det ihärdiga och 

ansträngande arbetet  att leda massorna till den socialistiska revolutionen. De ville istället framkalla 

en  revolution  genom  genvägar  vilket  inte  var  möjligt  enligt  förbundsstyrelsen.  Avslutningsvis 

krävde förbundsstyrelsen att kamraterna i göteborgsavdelningen och dess styrelse skulle ändra sin 

uppfattning, ställa sig bakom samt föra ut förbundets linje tillika ansluta sig till den demokratiska 

centralismens grundsatser.105

Delanalys  

I ledaren från  Marxistiskt Forum 3/70 går det utifrån Sjöbloms teori tydligt att se vilka strategier 

förbundet hade för att nå röstmaximering på väljararenan samt programrealisering genom påverkan 

på den parlamentariska arenan. Att framhålla de dagskrav som förbundet gjorde kan tolkas som en 

strategi för att påverka debattklimatet i en viss riktning vilket skulle kunna leda till att de till viss del  

fick parlamentariskt inflytande. Genom att föra fram dagskraven och att visa på vad som skiljde 

förbundet från övriga partier kan också tolkas som en strategi för röstmaximering på väljararenan. 

Det  fanns  en  tydlig  strategi  att  först  vinna  arbetarnas  stöd  genom att  föra  fram dagskrav  som 

gynnade  dem.  Denna  strategi  skulle  tjäna  för  det  större  syftet,  nämligen  den  socialistiska 

revolutionen. 

Om  vi  istället  ser  till  Roger  Gross  ställningstagande  med  hjälp  av  Sjöbloms  teoretiska 

utgångspunkter  var  strategin  på  den  parlamentariska  arenan  och  väljararenan  en  annan.  Gross 

strategi  på  den  parlamentariska  arenan  var  inte  att  vinna  inflytande  genom  att  propagera  för 

dagskrav  i  första  hand.  Utan  förbundet  skulle  i  detta  skede  visa  massorna  att  en  socialistiskt 

revolution  var  nödvändig,  behövlig  och  oundviklig.  Det  var  marxism-leninismens  uppgift  i 

parlamentariska  val  i  kapitalistiska  samhällen  menade  Gross.  Strategin  om  att  förbundet  i 

parlamentet  skulle  fungera  som pådrivare  menade  Gross  var  inte  i  enlighet  med den  väg  som 

marxist-leninister stod bakom utan kunde tolkas som att partiet förespråkade en parlamentarisk väg 

till  socialismen, vilket var en omöjlighet. Detta ställningstagande kan förstås som att förbundets 

strategi på den parlamentariska arenan var mer utstakad då Gross inte ger några tydliga uttalande 

om hur förbundet skulle handla istället.  För att nå röstmaximering skulle förbundet enligt Gross 

105Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, resolution från förbundsstyrelsen 18.10.1970, s 26 ff 
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framhålla det slutgiltiga målet och inte skjuta dagskraven i förgrunden.

I kritiken mot Roger Gross artikel menade redaktionen för Meddelande från KFML att den linje som 

han förespråkade var antimarxistisk. Att framhålla dagskrav för att vinna arbetarnas stöd och således 

röstmaximering var i enlighet med marxism-leninismen. Denna strategi skulle i sin tur i längden 

leda  till  att  förbundet  skulle  kunna  uppnå  det  slutgiltiga  målet,  en  socialistiskt  revolution.  Att 

förbundet lyfte fram konkreta dagskrav i valet kan enligt Sjöbloms teori förstås som en strategi för 

att göra arbetarna medvetna om att vikten av en revolution och således leda till röstmaximering. 

Gross strategi var, enligt redaktionen, omöjlig då det inte gick att driva massornas tänkande utan det 

var något som de själva skulle utveckla, alltså var det fel väg för att vinna arbetarnas förtroende. 

Linjen som förbundet  drev i  valet  1970 försvarades under  rubriken  Göteborgsstyrelsens  linje  –  

antimarxistisk.  Med  hjälp  citat  från  Lenin  visar  de  vilken  strategi  förbundet  förespråkade  för 

programrealisering på den parlamentariska arenan. Den resolution som förbundsstyrelsen lade fram 

18.10.1970 vittnar om att det från förbundets sida även i detta skede fanns en strategi på den interna 

arenan för att maximera den interna sammanhållningen. Med hjälp av Sjöbloms teori kan strategin i 

detta skede tolkas som att göteborgsavdelningen skulle rätta in sig i ledet och följa den linje som 

FS-majoriteten fastslagit. Utifrån debatten om förbundets linje i valet kan vi, enligt Sjöbloms teori, 

se  att  det  som  en  målkonflikt  mellan  den  interna  arenan  arenan,  väljararenan  och  den 

parlamentariska arenan. Men det framkom i debatten olika strategier inom de olika arenorna. I detta 

skede kan vi också se att förbundsstyrelsen blivit allt mer kritiska till göteborgsavdelningens och 

dess  förespråkares  agerande  om  vi  jämför  med  brevväxlingen  kring  förbundets  agerande  i 

gruvstrejken.

De förenade FNL-gruppernas linje i valet 

I  Meddelande från KFML,  nr 2 från december 1970 finns en redogörelse av KFML-majoritetens 

syn på hur DFFG skulle  agera.  I  denna skrift  publicerades också göteborgsavdelningens linje i 

samma fråga.  Majoriteten ansåg att  DFFG i  valet  skulle  genom propaganda visa  att  de  övriga 

partierna i Sverige utgjorde ett stöd för USA-imperialismen, vilket skulle framhäva KFML som den 

enda organisation som på riktigt stöttade det vietnamesiska folket. Linjen innebar att DFFG tog 

ställning för förbundets politik i vietnamfrågan. Men i och med att DFFG inte var en organisation 

som stödde hela KFML:s politiska linje, samt att de även hade stöd från partilösa, socialdemokrater, 

VPK-are  och  liberaler  menade  majoriteten  att  det  var  fel  att  DFFG  öppet  uppmuntrade 
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medlemmarna att rösta på KFML. Förbundsmajoriteten menade att de skulle vinna stort stöd för 

sina  ståndpunkter  om DFFG i  sin  valpropaganda granskade alla  partiets  vietnampolitik,  då  det 

skulle innebära att många inom DFFG skulle få en fullständig bild av KFML. Som i sin tur skulle  

leda till att de närmade sig förbundet.106 

Göteborgsavdelningen deklarerade på ett medlemsmöte den 17.6.1970 att DFFG i sin propaganda 

samtidigt skulle uppmana alla anti-imperialister att stödja KFML i 1970-års val. Den linje som hade 

slagits fast vid ett fraktionsmöte inom FNL, den 15.5.1970, som innebar att DFFG skulle dela ut ett  

flygblad där  alla  partier  fick svara på  frågor  om deras  inställning till  vietnamfrågan var  enligt 

göteborgsavdelningen  också  felaktig.  De  ansåg  att  det  inte  var  Palmes  eller  CH Hermanssons 

inställning  till  Vietnam  som  var  det  intressanta  utan  deras  handlande,  eller  som  avdelningen 

uttryckte det, deras förräderi mot det vietnamesiska folket som var intressant. Av den anledningen 

gav  göteborgsavdelningen  ett  förslag  till  hur  DFFG  skulle  framhålla  de  olika  partiernas 

vietnampolitik.107

KFML-majoriteten tillbakavisade göteborgsavdelningens deklaration då de menade att ett sådant 

tillvägagångssätt skulle leda till att DFFG splittrades både politiskt och organisatoriskt. Samtidigt 

skulle KFML:s förtroende inom organisationen DFFG försvagas om en sådan linje fastslogs, då det 

bland aktivisterna fanns  de som tillhörde  både  socialdemokraterna och VPK. Majoriteten inom 

förbundet  menade också att det var viktigt att bevara DFFG i den form organisationen var då de såg 

den som en anti-imperialistisk enhetsfront där de som var eniga om DFFG:s målsättningar kunde 

enas oavsett vilka ställningstaganden som tog i andra politiska frågor. Om göteborgsavdelningens 

linje skulle följas skulle det leda till att DFFG skulle få svårt att mobilisera ett brett stöd för det 

vietnamesiska folkets kamp samt att  KFML:s chanser  att  via  vietnamarbete skola en kärntrupp 

försvåras. Förbundsmajoriteten ansåg inte heller att folk skulle rösta på förbundet genom att DFFG 

propagerade för det. Folk skulle rösta på förbundet genom att de var övertygade om att KFML:s 

politik var den rätta. Visst var det en uppgift för alla KFML:are att försöka vinna stöd för förbundet, 

men det var inte en uppgift för enhetsfronten DFFG. Förbundsmajoriteten såg också DFFG som en 

bra rekryteringsbas och menade att göteborgsavdelningens linje i denna fråga skulle splittra DFFG 

som organisation  vilket  i  sin  tur  skulle  leda  till  att  möjligheterna  till  att  vinna  större  stöd  för 

106Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, Meddelande från KFML, nr 2, Stockholm, 1970-1971, Vår 
uppfattning om DFFG och valet, s. 13 ff  

107Meddelande från KFML, nr 2, 1970–1971, F d göteborgsstyrelsens deklaration, s. 22 ff  
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förbundet begränsades avsevärt.108

 

Göteborgsavdelningen gav också ett förslag till DFFG om ett vietnamveckoflygblad där fokus låg 

på den svenska imperialismen snarare än USA-imperialismen, då de menade att det var viktigt att 

visa på de svenska monopolens utsugning av andra folk.109 Majoriteten inom KFML menade att 

denna fråga inte fick ta fokus från DFFG:s huvuduppgift, nämligen att belysa vietnamkriget och de 

svenska partiernas inställning till  det.110 I och med att förbundets inflytande bland massorna vid 

denna tidpunkt var begränsat var det viktigt att behålla en enhetsfrontstaktik för att vinna större stöd 

menade KFML.

Delanalys 

Frågan  om  DFFG:s  linje  i  valet  kan  utifrån  Sjöbloms  teori  ses  som  att  det  handlade  om 

meningsskiljaktigheter beträffande strategin på väljararenan. Förbundsmajoriteten ställningstagande 

kan tolkas som att förbundet inte fick gå för hårt fram inom DFFG, då det skulle kunna utmynna i  

att organisationen splittrades, vilket i sin tur skulle påverka stödet för KFML på ett negativt sätt. 

Förbundsmajoritetens  strategi  kan  tolkas  som att  de  kunde  vinna  stöd,  såldes  röstmaximering, 

genom ett träget arbete inom DFFG. Göteborgsavdelningens strategi var i detta fall en aning mer 

aggressiv. För att nå så brett stöd som möjligt skulle DFFG öppet propagera för att stödja KFML i 

valet och samtidigt svartmåla de andra partiernas vietnampolitik. Strategi innebar också att DFFG 

skulle  jobba  för  att  avslöja  den  svenska  imperialismen.  Förbundsmajoriteten  menade  dock  att  

KFML inte skulle vinna fler röster genom att DFFG propagerade för att folk skulle stödja partiet, 

utan folk la sin röst på förbundet då de ansåg att deras politik var den rätta. Det kan tolkas som att 

förbundsmajoriteten såg DFFG som en långsiktig  faktor  till  röstmaximering och den linje  som 

göteborgsavdelningen  förespråkade  riskerade,  enligt  förbundsmajoriteten,  att  spränga 

organisationen. Vilket i sin tur skulle leda till motsatt effekt på väljararenan. 

Suspendering och uteslutning

Vid ett medlemsmöte vid göteborgsavdelningen den 21.10.1970 lade dess ordförande Frank Baude 

fram ett resolution med anledning av vad han kallade »FS opportunistiska flygels ultimatum till 

108Meddelande från KFML, nr 2, 1970–1971, Vår uppfattning om DFFG och valet, s. 21 
109Meddelande från KFML, nr 2, 1970–1971, göteborgsstyrelsens förslag till vietnamveckoflygblad, s. 24 ff  
110Meddelande från KFML, nr 2, 1970–1971, Vår uppfattning om DFFG och valet, s. 20 
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Gbg-avdelningen».111 Baude riktade  stark kritik  mot  arbetsutskottet  och  stora delar  av FS.  Han 

menade att dessa grupper fört förbundet bort från dess grundprinciper viket resulterat i att KFML 

hade avvikit från Marx, Engels, Lenin, Stalin och Mao Tse-tungs utstakade väg. På så sätt hade de  

svikit  arbetarklassen  och,  enligt  Baude,  hjälpt  monopolkapitalisterna  och  dess  allierade  i 

socialdemokraterna och LO-byråkratin.  Vidare ansåg Baude att  AU genom falskt  prat  om olika 

förbundsstadgar och demokratiskt socialism hindrat de riktiga marxist-leninisterna att föra partiet i 

rätt riktning. Avslutningsvis framhöll han att AU och stora delar av FS gång på gång hade visat att  

de inte hade kapacitet  att  leda KFML, varken i  klasskampen utåt  eller  att  internt  kunna bygga 

organisationen. I och med detta fråntog göteborgsavdelningen FS-majoriteten att sätta förbundets 

revolutionärer under förmyndarskap.112 

Nils Holmberg ställde sig i ett resolutionsförslag mot Baudes resolutionsförslag. Holmberg begärde 

att göteborgsavdelningen och dess styrelse, med hänvisning till den demokratiska centralismen och 

förbundets  stadgar,  att  per  omgående  avbryta  med  sin  splittringsverksamhet.  Han  föreslog  att 

styrelsen och avdelningen i Göteborg skulle förbinda sig till att fullfölja diskussionerna enligt, den 

av AU framförda principen, enhet-kritik-enhet. Vidare skulle de förbinda sig till att i det praktiska 

arbetet endast föra ut den linje som fastslagits av förbundet.113

26.10.1970  beslutade  FS  att  suspendera  göteborgsavdelningen  och  utesluta  Frank  Baude  från 

förbundet. Detta på grund av att de inte valt att ställa sig bakom den resolution som FS framförde 

18.10.1970.114 Frank Baude uteslöts då han såg som den drivande kraften bakom splittringspolitiken 

samtidigt som han, enligt FS, hade förskingrat 6000 kr från Gnistan.115

Slutsatser och diskussion

Nedan kommer jag redogöra för mina slutsatser utifrån undersökningens syfte och frågeställningar 

samt göra ett försök att lyfta resultatet till en generell nivå med hjälp av en diskussion gentemot den 

tidigare forskningen. 

111Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Frank Baudes resolutionsförslag, s. 34 ff 
112Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Frank Baudes resolutionsförslag, s. 34 ff 
113Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Kamrat Nils Holmbergs resolutionsförslag 
114Resolutionen finns presenterad under rubriken Linjen i valet 1970 
115Meddelande från KFML, nr 1, 1970–1971, Göteborgsavdelningen suspenderad, Frank Baude utesluten ur KFML
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Syftet med uppsatsen var att utifrån en idéanalys av argumentationen inom KFML förklara varför 

förbundet splittrades, detta genom att visa hur de olika falangernas ställningstagande kan tolkas 

partistrategiskt.  Detta  syfte  utmynnade sedan i  två olika frågeställningar  som löd:  Vilka var  de 

drivande faktorerna till förbundets splittring? Hur kan splittringen förklaras utifrån partistrategier i 

demokratiska flerpartisystem?

Motsättningarna  inom  förbundet  tycks  uppståt  i  början  av  1970.  Då  en  minoritet  inom  FS 

kritiserade den av majoriteten fastslagna linjen i gruvstrejken. Frank Baude med stöd från bland 

annat Leif Roland Jönsson samt Gnistans redaktion menade att den linje som FS-majoriteten hade 

fastslagit var fel väg att gå. I materialet som behandlar gruvstrejken finns det tydliga tecken på att 

det under denna period fanns stora förhoppningar om att maximera den interna sammanhållningen. 

FS-majoritetens paroll »enhet-kritik-enhet» samt Baudes uttalande om att det i en klasskamp alltid 

togs  snedsteg som gick att  rätta  till  vittnar  om detta.  Men det  kan också ses  som att  de både 

falangerna menade att den interna sammanhållningen skulle nås om det var just deras linje som 

följdes. Det fanns alltså olika strategier för att maximera den interna sammanhållningen. 

Debatten kring förbundets agerande i gruvstrejken kan kopplas till strategier på väljararenan då FS-

majoriteten  menade  att  förbundet  skulle  vinna  den  stora  massans  stöd  genom  att  stötta  27-

mannadelegationen så  länge  de  hade  arbetarnas  stöd.  Minoriteten menade  istället  att  förbundet 

aldrig  kunde  vinna  stöd  från  arbetarna  så  länge  som  förbundet  förde  en  svanspolitik  åt  27-

mannadelegationen.  Edvin  Berglund  menade  också  att  förbundet  skulle  bli  mer  trovärdigt  och 

således vinna mer stöd om de »intellektuella» fick begränsat utrymme i förbundet. Det framkommer 

också olika idéer om hur förbundet skulle se på strejkledningen. FS-majoriteten förespråkade en 

linje där de progressiva krafterna skulle enas, medan Frank Baude menade att förbundet skulle slå 

hårdast mot de som stod dem närmast. Dessa idéer kan tolkas som olika strategier för att vinna 

arbetarnas stöd och således röstmaximering.

Senare under 1970 tycks meningsmotsättningarna vidgats. Det hade i detta skede blossat upp olika 

idéer om hur förbundet och DFFG skulle agera i det stundande valet. I förbundets linje i valet 1970 

går det att skönja olika strategier på främst väljararenan och den parlamentariska arenan. För att 

vinna väljarstöd och påverka det parlamentariska debattklimatet lyfte förbundet fram dagskraven 

framför kravet på socialistisk revolution, medan Roger Gross men stöd av göteborgsavdelningen 
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hävdade att förbundet i första hand skulle vinna stöd genom att propagera för den oundvikliga och 

nödvändiga revolutionen. Gross menade också att förbundets agerande kunde tolkas som att  de 

förespråkade en parlamentariskt väg till socialism. Det framkom också att förbundet i detta skede 

eftersträvade en maximal intern enighet, men den skulle uppnås genom att göteborgsavdelningen 

rättade in sig i ledet och skrev under på den av FS-majoriteten fastslagna linjen. 

När det gäller meningsskiljaktigheterna om DFFG:s linje i valet tycks dem kretsa kring strategin på 

väljararenan. Förbundsmajoriteten menade att DFFG var en bra rekryteringsbas samt att förbundet 

genom ett gott arbete inom organisationen skulle kunna vinna stort stöd, vilket kan kopplas till  

röstmaximering.  Göteborgsavdelningen  menade  istället  att  förbundet  skulle  kunna  vinna  stort 

väljarstöd om de gick hårdare fram i DFFG och öppet propagerade för att medlemmarna skulle visa 

sitt stöd för KFML. Den linje som göteborgsavdelningen förespråkade skulle innebära att DFFG 

splittrades,  vilket  skulle  leda  till  att  förbundets  stöd  skulle  få  en  negativ  utveckling  ansåg 

förbundsmajoriteten. När frågan om DFFG:s linje i valet diskuterades inom förbundet kan vi se 

tendenser av det som Kjell Östberg framhåller som skillnader mellan KFML och KFML(r). Han 

menade att KFML framhävde en folkfrontspolitik vilket innebar att de försökte bygga breda fronter 

tillsammans  olika  arbetargrupper.116 Den  linje  som  förbundsmajoriteten  förespråkade  angående 

DFFG:S linje i valet kan ses som just ett sådant brobyggande. 

De drivande faktorerna till splittringen kan utifrån det källmaterial som behandlats, vid ett första 

ögonkast, förstås som ideologiska motsättningar om vem som tolkar den kommunistiska ideologin 

och de fem stora (Marx, Engels, Lenin, Stalin och Mao) på rätt sätt. Om de drivande faktorerna till  

splittringen kretsar kring ideologi skulle den kunna förklaras med strukturella processer. Detta i 

enlighet med Åke Sparring och hans syn på SKP:s ideologiska utveckling under ledning av CH 

Hermansson.117 Men vad källmaterialet,  enligt mig, egentligen visar är att splittringens drivande 

faktorer i huvudsak kretsade krin intern maktkamp mellan å en sidan Frank Baude och Roger Gross 

och å andra sidan FS-majoriteten, de som Edvin Berglund benämnde som de »intellektuella». Här 

sätts alltså aktörerna i centrum för splittringen. Aktörers påverkan inom politiska rörelse är något 

som Henningsson belyser när han studerar splittringar på gräsrotsnivå.118 Splittringen av KFML 

1970  visar  att  således  att  enskilda  aktörer  kan  han  en  stor  påverkan  på  ett  politiskt  partis 

116 Östberg, se: Blomqvist, Håkan & Ekdahl, Lars (red.), Kommunismen - hot och löfte: arbetarrörelsen i skuggan
av Sovjetunionen 1917-1991, Carlsson, Stockholm, 2003

117 Se vidare: Sparring, 1968 
118Se vidare, Henningsson, 2004 
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uteveckling. Men i detta fall kan inte aktörerna tillskrivas den enda faktorn till förbundets splittring. 

Kennerström menar att Splittringen av SKP 1929 måste ses i ljuset av meningsskiljaktigheter kring 

ett fåtal sakfrågor.119 Kan det finns liknade faktorer till splittringen av KFML 1970? Jag skulle vilja 

hävda detta. Resultatet av undersökningen visar tydligt att förbundet hade svårt att nå enighet kring 

gruvstrejken, förbundets linje i valet och DFFG:s linje i valet. Det mest intressanta är att att partiets  

agerande i fackföreningsrörelsen, enligt Kennerström, var en bidragande faktor till SKP:s splittring 

1929.  Exakt  samma förklaring kan ges  till  splittringen av KFML. Om vi  endast  skulle  studera 

förbundets agerande i gruvstrejken. Där förbundets förhållningssätt till fackföreningsrörelsen kan 

ses som avgörande för meningsskiljaktigheterna. Således kan ett kommunistiskt parti eller förbunds 

förhållande gentemot fackföreningsrörelsen väcka interna oroligheter. Undersökningen visar alltså 

att  aktörer  och  meningsskiljaktigheter  kring  sakfrågor  får  ses  som  avgörande  för  ett  partis 

utveckling i en splittringsprocess. Men det går kanske inte helt att utesluta vissa strukturella drag för 

att ge en fulländad förklaring.

Utifrån  de  teoretiska  utgångspunkterna  kan  splittringen  förstås  som en målkonflikt  mellan  den 

interna arenan,  väljararenan och den parlamentariska  arenan. Exempelvis att  den linje  som FS-

majoriteten förde fram för att nå röstmaximering påverkade den interna sammanhållningen. Men det 

finns också tydliga målkonflikter inom de olika arenorna, framförallt gäller detta för väljararenan 

där helt olika strategier förespråkas. Undersökningen visar också att det var den interna arenan och 

väljararenan som var de viktigaste för förbundet under denna tidsperiod. En förklaring till detta kan 

vara att förbundet var så litet och att parlamentariskt inflytande låg långt 

borta samt att det inte var något egentligt mål för förbundet. 

119 Se vidare: Kennerström, 1974
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