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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett partistrukturellt och demokratiskt perspektiv
undersöka den Socialdemokratiska studentklubben Spartakus politik och verksamhet, samt
dess relationer och politiska och ideologiska skillnader gentemot Socialdemokraterna och
övriga SSU i Linköping under perioden 1969-1971. För att uppfylla detta syfte har jag
studerat litteratur i ämnet,  intervjuat personer som var aktiva i Spartakus, samt i SSU och
SAP i kommunen under den aktuella perioden. Jag har även studerat skriftligt material som
klubben själva producerade under perioden. Den teoretiska referensramen består av Dahls
teori om den demokratiska politiska ordningen, och partiteorier så som Duvergers
masspartiteori, Sjöbloms teori rörande programrealisering, teorier av Panebianco, Lipset och
Tingsten och i Wihlborg om drivande aktörer, samt Gidlund & Möllers teori om olika typer
av partimedlemmar. Jag har redogjort för en bakgrund om Socialdemokraterna som parti och
en historik om dess ungdoms- och studentförbund samt en redogörelse för den politiska
tidsandan under perioden. Uppsatsens empiri har därefter presenterats och analyserats för att
besvara syftet och frågeställningarna. Uppsatsens resultat visar att Spartakus ursprungligen
var en traditionell studentklubb vars relationer till partiet och SSU fungerade bra, men att nya
aktiva medlemmar som i hög grad inspirerats av de vänstervindar som blåste under denna
period förändrade Spartakus till en mycket aktiv, radikal och partikritisk klubb vars mål var
att föra partiet längre åt vänster. De verkade under några aktiva och intensiva år, men när
Spartakus med kommunistisk retorik försökte att ta över SSU i regionen och med
regeringskritik trotsade partiets demokratiska ordning fick dessa organisationer nog och den
mest radikala gruppen fick lämna SSU: s styrelser och partiet.
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1. Inledning

1.1. Introduktion

Det finns i alla politiska partier medlemmar ur olika åldrar och yrkesgrupper, som med
sina skilda bakgrunder och erfarenheter för med sig en mängd åsikter in i partiernas
verksamhet. Dessa för på olika sätt fram sina politiska krav inom ramen för partiernas
värderingar, vilket kan leda till konflikter i de fall som kraven blir motstridande. Det är
de politiska motsättningar som kan uppkomma mellan ett partis aktiva ungdomar och
äldre medlemmar, om de har skilda ambitioner och planer för partiets framtid, som står i
fokus i denna uppsats.

Under den svenska välfärdsstatens uppbyggnad under 1950-talet stärkte de politiska
partiernas ledningar sin ställning på de aktiva partimedlemmarnas bekostnad. Partierna
blev allt mer lika varandra och mobiliseringen av anhängare till partierna för en viss
ideologisk uppfattning trängdes tillbaka av uppgiften att framställa partiprogram som
gillades av så många som möjligt. Debatten handlade inte längre om politiska principer
utan om serviceanda och vilken teknik man skulle använda sig av för att fördela det
ökande välståndet i landet.1

Under slutet av 60-talet och början av 70-talet blåste det vänstervindar genom hela
Europa, och i Sverige gick den politiska debatten inom vänstern igenom en marxistisk
pånyttfödelse.2 Det växte fram en ny vänsteropposition som befann sig politiskt till
vänster om Socialdemokraterna. Den bestod mestadels av grupper av intellektuella och
akademiska socialister vars syfte var att stärka vänsteroppositionen både inom och
utanför de båda socialistiska partierna. Några grupper inom Vänsterpartiet
Kommunisterna (VPK) bröt sig också ur och ett par mindre kommunistiska förbund
bildades vid sidan om riksdagspartiet, till skillnad från Socialdemokraterna som klarade
av att behålla sitt parti intakt.3 Denna nya vänster satte dock också sina ideologiska spår i
det Socialdemokratiska partiet och i dess ungdomsförbund SSU, men den nya vänstern
fick fäste och påverkade mer i det socialdemokratiska studentförbundet. Detta skedde
samtidigt som kontakterna med den organiserade arbetarklassen så som t.ex.
fackföreningsrörelsen blev allt svagare.4

Socialdemokraterna var vid sitt bildande både ett idé- och ett klassparti med krav på
mycket grundliga sociala samhällsförändringar. Partiet har dock aldrig vid något tillfälle
varit revolutionärt samhällsomstörtande på det sätt som har kommit att förknippas med
kommunismen, och allmän rösträtt var ett av partiets första och viktigaste mål.
Socialdemokraterna utvecklades till ett massparti – en demokratisk folkrörelse, till
                                                
1 Petersson, O. m.fl. (1996), Demokrati och ledarskap, Demokratirådets rapport 1996, Stockholm: SNS
Förlag, s. 116
2 Kokk, E. (2001), Vitbok – Militärens hemliga nätverk i arbetarrörelsen, Stockholm: Hjalmarsson &
Högberg Bokförlag, s. 40
3 Hadenius, S. m.fl. (1993), Sverige efter 1900 – en modern politisk historia, 13: e uppl., Stockholm:
Bonnier Alba, s. 238-240
4 Kokk, E. (2001), s. 40, 42
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skillnad från den leninistiska partiteorin som fokuserar på det socialistiska elitpartiet.5

Man har alltid från Socialdemokraternas sida försökt att noga vårda partiets demokratiska
värderingar och tydligt särskilja mellan Socialdemokrater och kommunister.

Det är mot denna bakgrund som jag i denna uppsats kommer att studera den
Socialdemokratiska studentklubben Spartakus, som var verksam i Linköping vid skiftet
mellan 60- och 70-talet. Jag kommer att undersöka klubbens förvandling från en
traditionell Socialdemokratisk ungdomsklubb, och dess utveckling under stark påverkan
av de vänstervindar som genomsyrade den politiska debatten under den aktuella tiden, för
att se vilka konsekvenser detta hade på klubbens verksamheter och inte minst relationerna
till det övriga Socialdemokratiska partiet och ungdomsförbundet. Jag ser på denna
undersökning som en analys av modern partipolitisk historia och som ett fall av ett parti
vars olika delar utvecklas åt olika håll och blir starkt kontrasterande vilket riskerar att
skapa stora spänningar inom partiet.

1.2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett partistrukturellt och demokratiskt perspektiv
undersöka den Socialdemokratiska studentklubben Spartakus politik och verksamhet,
samt dess relationer och politiska och ideologiska skillnader gentemot
Socialdemokraterna och övriga SSU i Linköping under perioden 1969-1971.

1.3. Frågeställningar

1. Hur såg studentklubben Spartakus politik, aktiviteter och verksamhet ut under den
undersökta perioden?

2. Hur såg skillnaderna i politik och ideologi ut mellan å ena sidan Spartakus och å
andra sidan det Socialdemokratiska partiet och SSU och hur påverkade det
relationerna mellan dessa parter?

3. Vilken inverkan hade drivande aktörer på denna utveckling?

1.4. Avgränsningar

Jag avgränsar mig i min uppsats om inre partidemokrati till att studera
Socialdemokraterna i Linköping mellan 1969-71 och då särkilt studentklubben SSU-
Spartakus verksamhet och dess relation till SSU och moderpartiet i den lokala
arbetarekommunen. Det är studentklubben Spartakus som är i fokus för denna uppsats,
men min undersökning är ingen komplett redogörelse för klubbens totala verksamhet,
utan jag har istället avgränsat mig till att undersöka några av de aktiviteter och händelser
som har påverkat klubben och dess relationer med ovannämnda grupper. Jag har
genomfört fyra intervjuer med personer som på olika sätt var aktiva inom
Socialdemokraterna. Det skriftliga källorna är avgränsat till material från Spartakus.

                                                
5 Misgeld, K. (2001), Socialdemokraternas program 1897 till 1990, Stockholm: Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek, s. 9-11
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1.5. Metod och material

Denna uppsats är av teorikonsumerande art där det är fallet Studentklubben SSU-
Spartakus som står i centrum. Jag kommer därför att använda mig av existerande teorier
för att försöka förklara vad som hände i detta fall och varför det skedde. I en
teorikonsumerande uppsats är valet av föremål att studera det primära och valen av
förklaringsfaktorer sekundärt.6 Det studerade området är ett fall av inre partidemokrati
och relationer mellan olika delar och grupper inom ett svenskt parti. Det finns i uppsatsen
en såväl beskrivande som förklarande ambition.

För att besvara uppsatsens frågeställningar så har jag valt att genomföra en kvalitativ
studie. Mitt empiriska material är hämtat från två olika typer av material, intervjuer och
skriftligt material. Det är intervjuerna som kommer i främsta rummet och som kommer
att utgöra den största delen av det empiriska materialet i denna uppsats. Jag har dels gjort
djupintervjuer med fyra personer, varav två som var aktiva och ledande personer i
studentklubben SSU-Spartakus, en ledande person från SSU i Linköpings kommun samt
en fackligt aktiv person som var bland de ledande personerna i det Socialdemokratiska
partiet i Linköpings kommun under perioden 1969-71.

De personer som jag har valt ut är enligt min mening nyckelpersoner som var väldigt
aktiva i sina respektive organisationer och som till stor del kan anses vara representativa
för de olika delarna av Socialdemokratin i Linköping under perioden som jag vill
undersöka i denna uppsats. Jag vill med dessa intervjuer belysa fallet SSU-Spartakus i
Linköping. Jag kommer genomgående att benämna de fyra intervjupersonerna som
Spartakist A, Spartakist B, den SSU: aktive och den SAP/LO: aktive. Detta skall inte
förväxlas med dessa olika förbunds namn som också flitigt förekommer i uppsatsen.

Djupintervjuer har använts för att få möjlighet att träffa intervjupersonerna personligen
vilket har givit goda möjligheter till interaktion genom samtal kring olika händelser för
en god förståelse i ämnet. Det ger även möjligheter att registrera oväntade svar, förklara
frågorna samt följa upp respondenternas svar genom att ställa fler följdfrågor.7

Intervjuerna har genomförts med en i förväg skriven intervjumall med öppna frågor som
respondenterna fick besvara och diskutera kring. Samtliga intervjuer har spelats in med
bandspelare och skrivits ned i efterhand.

Jag är medveten om att respondenterna kan ha haft egna förväntningar på de ämnen som
diskuterades och att deras svar är färgade av deras respektive bakgrund och de roller de
hade i de händelser som behandlas i uppsatsen. Jag är även medveten om att det finns en
risk att respondenterna i vissa fall kan tänkas minnas något fel på grund av att frågorna
rör händelser som skedde för cirka 35 år sedan.

                                                
6 Esaiasson, P. m.fl. (2003), Metodpraktikan - Konsten att studera samhälle, individ och marknad,
Stockholm: Norstedts Juridik, 2: a uppl., s. 40-41
7 Ibid., s. 279
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Den andra delen av det empiriska materialet är olika typer av skriftligt material som är
författat av och kommer direkt från klubben Spartakus genom Spartakist B, som under en
period var klubbens sekreterare och har sparat materialet fram till idag. Det består av
klubbtidningar, klubbmötesprotokoll, studiecirkelmaterial, essäer, politiska program för
kåren och material för att värva medlemmar m.m.. Jag är medveten om att detta material
är färgat av de politiska åsikter som då var rådande i Spartakus. Detta material kommer
att användas som ett komplement till intervjuerna och för att verifiera de påståenden som
sägs där och för att kontrollera och rätta till eventuella minnesfel. Intervjuerna i sin tur
hjälper till att få en bättre förståelse av det skriftliga empiriska materialet som inte kan
täcka allt som skedde runtomkring klubbens möten eller helt kan fånga t.ex. den politiska
kulturen under perioden. Jag menar därför att dessa båda typer av källor kompletterar
varandra för en god förståelse av ämnet.

SSU-Spartakus var rent formellt en SSU-klubb, men klubben var i realiteten en
studentklubb för studenter vid dåvarande Linköpings högskola. Jag studerar därför
klubben i egenskap av en studentklubb och särskiljer den på det sättet från de övriga
SSU-klubbarna i Östergötland vid perioden.

Jag är själv medlem i den nuvarande s-studentklubben Spartacus i Linköping och jag är
medveten om att det gör att jag har en egen förförståelse och åsikter som kan färga
innehållet i uppsatsen. Jag kommer ändå att göra mitt bästa för att skriva uppsatsen på ett
så sakligt och opartiskt sätt som möjligt. Dagens studentklubb Spartacus har inga direkta
kopplingar till den klubb som uppsatsen handlar om, och klubben kan idag sägas ligga
ideologiskt och politiskt nära dagens Socialdemokratiska parti. Jag har i denna uppsats av
tids och utrymmesskäl ingen möjlighet att utreda varje detalj av klubbens ideologiska
studier och politiska aktiviteter osv. utan jag vill istället ge en övergripande bild av
politiken och händelseförloppen under den undersökta perioden.

För uppsatsens avsnitt om teori, tidigare forskning och bakgrund har även litteraturstudier
genomförts. För teorikapitlet har jag studerat litteratur av bl.a. Robert Dahl som skriver
om den demokratiska politiska ordningen, Maurice Duverger och Antonio Panebianco
som behandlar partiers olika organisationsstrukturer, Gunnar Sjöblom om partiers
målsättningar, John May om krav från de partiaktiva kontra partiledningarna samt Mats
Bäck, Tommy Möller och Gullan Gidlund som skriver om partiers funktioner,
partiprogram, politiska förslag och olika typer av partimedlemmar. Till det tredje kapitlet
har jag studerat litteratur av t.ex. Richard S. Katz & Peter Mair som behandlar det
svenska partisystemet, Torsten Svensson, Herbert Tingsten och Bengt Schüllerqvist som
skriver om det Socialdemokratiska partiet och Mats Bäck & Tommy Möller som skriver
om båda delarna. Jag har även studerat Håkan A. Bengtsson som har skrivit om SSU: s
historia och Stig Hadenius som behandlar de starka politiska vänstervindar som blåste
under den aktuella tidsperioden.

1.6. Tidigare forskning

Enligt Statsvetaren Sören Holmberg så har graden av partiidentifikation i Sverige
förändrats under de senaste fyrtio åren. 1968 var det 65 % av de undersökta som hade en
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känsla av partianhängarskap och 39 % som ansåg sig ha en stark partiidentifikation, och
1970 låg det på 64 respektive 33 %. Dessa siffror från den period som uppsatsens kretsar
kring kan jämföras med år 1998 då partiidentifikationen hade sjunkit till 42 % som ansåg
sig vara anhängare av ett parti och 19 % som ansåg sig vara starka anhängare.
Kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO var under den undersökta perioden
väldigt stark. 1968 röstade 81 % och 1970 75 % av LO: s medlemmar på
Socialdemokraterna i riksdagsvalen medan siffran hade sjunkit till 55 % i valet 1998.8

Gidlund & Möller skriver att en oavbruten tillströmning av medlemmar skedde till de
politiska partierna i Sverige från början av 1900-talet fram till 1960-talet för att sedan
stagnera. Det var år 1962 som mest 1,5 miljoner personer som var medlemmar i något
svenskt parti, eller 21 % av hela befolkningen. Denna siffra stod sig fram till 1990
mycket på grund av Socialdemokraternas kollektivanslutningar av fackliga medlemmar
som avskaffades år 1992. Partierna förlorade sedan under 1990-talet drygt en miljon
medlemmar för att sedan få mer stabila medlemssiffror. 1979 hade de politiska partierna
enligt Gidlund & Möller i genomsnitt 856 medlemmar per primärkommun för att 1998
endast ha 237 stycken. Socialdemokraterna hade 1979 cirka 3000 medlemmar per
arbetarekommun för att 1998 endast ha kvar cirka 800 medlemmar per genomsnittlig
arbetarekommun. Enligt Gidlund & Möller så kan man tala om en reell ”förgubbning” av
det svenska partiväsendet då partierna har särkilt svårt att rekrytera kvinnor och
ungdomar.9

Partiernas möten spelar en central roll och de är ofta organiserade sammankomster som
äger rum på en bestämd tid och plats. De interna partimötena innehåller en stor andel av
organisationsfrågor, nomineringsarbete och behandling av partimotioner och remisser,
och i folkrörelsepartierna har mötesfrekvensen historiskt sett varit högre än i övriga
partier. Partierna utvecklade tidigt en formbundenhet på sina interna möten med strikt
mötes- och styrelseordning och en stor och grundligt utarbetad intern kontroll över de
procedurer och beslutsordningar som används. Antalet besökare på partimötena har
halverats från i genomsnitt 42 personer 1970 till 21 stycken tjugo år senare.10

Partimötena har enligt Gidlund & Möller haft olika roller för partierna och dess
medlemmar. Mötena har mobiliserat medlemmarna genom att de där får möjlighet att ta
ställning till olika politiska frågor och ledningen har i sin tur fått möjligheter att övertyga
och entusiasmera de partiaktiva inför kommande politiska frågor och uppgifter.
Partimötet har även en legitimerande funktion då de verkar som forum för
partiorganisationen att förankra sin politik och de beslut som tagits. Mobilisering av
partimedlemmarna genom skolning har varit viktigt för de svenska partierna. Det har
skett bl.a. genom studiecirklar, kurser och konferenser där man har tränat olika delar av
partiorganisationen genom åsiktsbildning och studier.11

                                                
8 Holmberg, S. (2000), Välja parti, Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 40-41, 69
9 Gidlund, G. & Möller, T. (1999), Demokratins trotjänare – Lokalt partiarbete förr och nu,
Demokratiutredningens forskarvolym X, SOU 1999: 130, s. 25-28, 34-35
10 Ibid., s. 47, 53, 68
11 Ibid., s. 48, 55
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Partiernas viktigaste strategier för att minska osäkerhet över företeelser som är okända
och hotfulla i omgivningen är enligt Gidlund & Möller anpassning och kontroll. Detta
sker genom att försöka få inflytande över faktorer som kan skapa problem och utveckla
flexibilitet gentemot förändrade förutsättningar. Instabilitet inom och utom partiet kan
ändra den organisatoriska ordningen och skapa osäkerhet och frustration om var
auktoriteten finns. De menar vidare att ett parti som upplever sig vara starkt motarbetat
eller förföljt har benägenhet att sluta leden och försöka att på olika sätt föra
organisationen vidare. En partiledning som upplever ett stort mått av yttre instabilitet i
fråga om hur olika politiskt känsliga frågor och konflikter utvecklas försöker på olika sätt
att stärka kontrollen över organisationen. De måste även ta hänsyn till problem såsom
risker för fragmentisering och splittring i organisationen. Sammanhållning är i den
traditionella masspartimodellen en viktig målsättning för att kunna nå inflytelserika
positioner och få makt.12 I den svenska kommunalpolitiken ökade partipolitiseringen
under 1970-talet och kraven på partilojalitet ökade inom främst de socialistiska
partierna.13

Den sociala snedrekryteringen till universitet- och högskolestudier i Sverige minskade
enligt Robert Eriksson & Jan O. Jonsson under 1960-talet och början av 1970-talet och
fler och fler studenter med arbetarbakgrund påbörjade högre studier. Andelen nyinskrivna
studenter med arbetarbakgrund var år 1960-61 14.9 % och denna siffra hade ökat till 23.4
% år 1972-73. Under samma period minskade andelen studerande med
akademikerbakgrund från 48.6 % till 41.8 % av samtliga nyinskrivna studenter.14

1.7. Disposition

I kapitel 2 följer en redogörelse för den teori som används i uppsatsen. Kapitel 3 består av
bakgrundsfakta om det Socialdemokratiska partiet och dess ungdoms- och
studentförbund och om det politiskt klimatet under perioden. I Kapitel 4 redovisas
empirin från intervjuerna och det skriftliga materialet och i kapitel 5 följer analys och
diskussion.

                                                
12 Gidlund, G. & Möller, T. (1999), s. 87-88
13 Hedlund, G. (1996), “Det handlar om prioriteringar.” Kvinnors villkor och intressen i lokal politik,
Örebro: Örebro Studies 14, s. 33
14 Eriksson, R. & Jonsson, J. O. (1993), Ursprung och utbildning – social snedrekrytering till högre studier,
SOU 1993:85, Stockholm: Fritzes AB, s. 100-101
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2. Teori

2.1. Demokratiteori

2.1.1. Den demokratiska processen

Robert A. Dahl ställer upp de grundläggande kriterier som enligt honom kännetecknar en
demokratisk politisk ordning:

1. Effektivt deltagande. Under beslutsprocesser bör alla medborgare ha tillräckliga och
lika möjligheter att föra fram och förespråka de alternativ som de prefererar.

2. Lika rösträtt. Varje medborgare måste vid beslutsfattande garanteras att deras åsikter
väger lika tungt som alla andra medborgares.

3. Upplyst förståelse. Varje medborgare bör ha tillräckliga och lika möjligheter att
självständigt upptäcka och överväga de politiska valmöjligheter som bäst tjänar deras
egna intressen.

4. Kontroll över dagordningen. Medborgarna måste ha en exklusiv möjlighet att
bestämma över hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens
dagordning.

2.2. Partiteorier

2.2.1. Politiska partiers funktioner

De politiska partierna har en mängd olika funktioner att fullgöra i det politiska systemet.
De fungerar som länkar eller kanaler mellan staten och medborgarna, både uppåt med
önskemål till beslutsfattare och nedåt för att legitimera deras olika beslut. Partierna har
också en viktig rekryteringsfunktion genom att finna nya personer till de olika politiska
poster och befattningar som finns i landet. De ska också ha en god förmåga att uttrycka
och representera de målsättningar och krav som finns hos olika grupper i samhället och
förena dem till en samlad officiell ståndpunkt i den politiska debatten. Detta kräver att
partierna använder sig av en aktiv socialisationsprocess för att ge medlemmarna de
politiska attityder och beteenden som är nödvändiga. Skapandet av en gemensam ideologi
kan då även leda till en gemensam identitet i partiet. Partierna står för beslutsfattande i de
politiska församlingarna såsom riksdagen och kommunfullmäktige där de politiska
diskussionerna inom respektive parti oftast sker tidigare på egna separata partimöten. 15

De politiska partierna ska slutligen om de vinner de allmänna valen vara beredda på att
bilda en regering i landet.16

                                                
15 Bäck, M. & Möller, T. (2001), Partier och organisationer, Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 19-21
16 Petersson, O. m.fl. (2000), Demokrati utan partier?, Demokratirådets rapport 2000, Stockholm: SNS
Förlag, s. 27
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2.2.2. Typer av partiorganisationer

Vid klassificering av politiska partier i olika typer är idémässiga kriterier de vanligaste.
Man delar ofta in i socialistiska eller kommunistiska vänsterpartier och borgerliga,
liberala eller konservativa högerpartier. Man använder även partiers sociala underlag för
indelning i olika grupper. Man skiljer då vanligtvis mellan arbetarpartier, bondepartier
och medelklasspartier. Man skiljer också mellan partiers arbetsmetod och då framförallt
mellan reformistiska och revolutionära partier. De reformistiska partierna kan delas upp i
ideologiska partier vars handlande bestäms av deras världsåskådning och pragmatiska
partier som är mer resultatinriktade och kompromissbenägna.17

Partier har även olika typer av organisationsstrukturer. Maurice Duverger skiljer mellan
Masspartier och Kaderpartier. Kaderpartiet är löst organiserat med få medlemmar. Det
kretsar kring få kända inflytelserika personer med prestige, och kandidaternas
valkampanjer organiseras av experter. Den begränsade och slutna valkommittén är
grunden på den lokala nivån. Masspartiet som också kallas medlemspartiet är öppet för
alla sympatisörer och vill ha så många medlemmar som möjligt. Medlemmarna kan bidra
med omfattande frivilligt arbete genom sitt stora antal. De blir i sin tur undervisade och
fostrade i partiets analyser av samhället samt dess visioner och planer för framtidens
samhälle. Masspartiet har en permanent och väl utbyggd organisation med
lokalavdelningar som är sammanlänkade i en riksorganisation. Partibyråkratin har enligt
Duverger en central roll i masspartiet, vilket möjliggör för partiledningen att hålla en nära
och fortlöpande kontakt och dialog med sina medlemmar och vidare ned till de
samhällsgrupper som de representerar.18

Politiska partier är formellt sett demokratiska organisationer men man kan fundera över
och diskutera hur det förhåller sig i praktiken. Robert Michaels hävdar pessimistiskt i sin
teori om oligarkins järnlag att det var svårt att uppnå intern demokrati i partier. Han
menar att det i alla stora organisationer krävs en viss arbetsfördelning där vissa har mer
makt än andra för att uppnå ett tydligt ledarskap. Dessa ledare blir med tiden mer
kompetenta än medlemmarna och de förmår då att manipulera och kontrollera
rekryteringen för att på så sätt göra den egna maktställningen permanent. Organisationen
har då enligt honom blivit en oligarki, ett fåtalsvälde.19 Det har visat sig att partier i
maktställning och masspartier har en starkare tendens till fåtalsvälde än kaderpartier och
partier i opposition. 20

För att förstå partiers beteende måste dess interna organisatoriska processer
uppmärksammas. Alla politiska partier måste enligt Panebianco hantera avvägningen
mellan ideologiska och realpolitiska mål samt mellan en centraliserad och en
decentraliserad organisationsstruktur, vilket ger respektive parti sin speciella
organisatoriska profil. Panebianco menar att de flesta partier stabiliseras efter ett tag då

                                                
17 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 16-17
18 Duverger, M. (1964), Political Parties. Their Organization and Activity in the Modern State, London:
Methuen & Co Ltd, s. 63-64
19 Michels, M. i Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 113-114
20 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 115
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idealismen blir mindre och partiorganisationens överlevnad mer viktig. Han skiljer
mellan dessa två typer av institutionaliserade partier, hårda och lösa partier. De hårda
partierna är starkt centraliserade och byråkratiska samt oberoende gentemot andra
organisationer. De lösa partierna har en decentraliserad och obyråkratisk
organisationsstruktur samt är mer mottagliga och beroende av omvärlden och dess
påverkan. Brittiska Labour är enligt Panebianco ett typiskt löst parti, och det tidiga tyska
Socialdemokratiska partiet ett hårt parti. 21

2.2.3. Partiers åsikter och handlande

Det har diskuterats i hur stor grad partiers agerande kan förklaras med ideologiska
överväganden, eller vilka andra motiv finns som kan ligga till grund för partiers
ansträngningar.22 En ideologi är enligt Robert Heeger ”en övertygelsemängd som
omfattas av en stor social grupp, vars centrala värderingar och föreställningar om
verkligheten samvarierar, som fyller politiska funktioner och som innehåller
handlingsrelaterade politiska tankelement”. 23 Ideologier har beskyllts för att vara
täckmantel för de klassintressen som olika partier företräder, och att de syftar till att
förmå personer utanför den klass som partiet vill hjälpa att stödja deras politik.24 Public
Choice företrädaren Anthony Downs menar istället att politiska partier kan liknas vid
vinstdrivande företag som vill öka den egna vinsten, då de strävar efter att formulera sin
politik med syftet att kunna vinna så många röster som möjligt i valen.  25 Intresset spelar
alltså en stor roll för båda dessa grupper vad gäller partiers agerande.

Den välståndsökning som skedde i de västliga demokratierna i Europa, samt i Amerika
och Australien under de första årtiondena efter andra världskriget förvandlade enligt
sociologen Seymour M. Lipset de politiska partierna från stridande anförare, till apparater
för samhällsadministration. 26 Herbert Tingsten menade att partierna utvecklades från
politik till förvaltning och från principer till teknik.27

2.2.4. Partiprogram

Politiska partiers grundläggande principer och värderingar samlas vanligtvis i ett idé- och
principprogram som även kallas partiprogram. Där beskrivs både partiets analys av hur
det nuvarande samhället ser ut och fungerar samt en vision med målsättningar om hur det
samhälle som man strävar efter ska se ut. Förutsättningarna för detta förändras hela tiden
då omvärlden och vilka frågor som är aktuella hela tiden förändras. De politiska partierna
genomgår också kontinuerligt ideologiska förändringar och partiprogrammens roll är att
sammanlänka de olika åsikter som finns till en gemensam linje. De är en plattform för

                                                
21 Panebianco, A. (1988), Political Parties: Organization and Power, New York: Cambridge University
Press, s. 70-78, 88-95
22 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 47
23 Heeger, R. (1975), Ideologie und Macht: eine Analyse von Antonio Gramscis Quardeni, Uppsala:
Uppsala Studies in Social Etics, s. 21
24 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 47
25 Downs, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, New York: Harper & Row, s. 11, 28, 31
26 Lipset, S. M. i Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 48
27 Tingsten, H. i Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 48
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partierna och dess formuleringar blir därför ofta relativt vaga och svåra att använda för att
styra politiken i realiteten. De ändras också ganska sällan och de blir därför snabbt
inaktuella. De fyller dock en viktig funktion genom att stora delar av partiets medlemmar
vid revideringarna får diskutera sig fram till en gemensam ideologisk uppfattning till det
omskrivna partiprogrammet.28

2.2.5. Programrealisering

Enligt Gunnar Sjöblom är partiers övergripande mål programrealisering och det
genomförs på tre olika arenor: den interna arenan, väljararenan samt den parlamentariska
arenan. På den interna arenan är det nödvändigt med enighet kring partiets politiska
huvudlinjer för att kunna maximera den interna sammanhållningen. Frågor som är
kontroversiella eller där oenighet råder måste lösas antingen med majoritetsbeslut där den
förlorande minoriteten följer beslutet, genom att kompromisser skapas eller genom att
frågan lyfts bort från dagordningen och exempelvis beslutas genom folkomröstning. Alla
partier är en sorts sammanslutningar av olika grupper i samhället vilket skapar
oundvikliga spänningar som generellt tilltar med ett partis storlek. Ju större ett parti är
desto större åsiktsmässig spänningsvidd kan det också ha.29

2.2.6. Partiaktiva

Enligt John May sammanfaller kraven från medlemmarna inte alltid med väljarnas
önskemål. Han menar att det är de partiaktiva som har de mest extrema åsikterna och
ståndpunkterna, medan partiledningarna ofta är mer måttfulla och har åsikter som i högre
grad stämmer överens med väljarna än med de aktiva medlemmarna. Partierna har
således en målkonflikt mellan att följa medlemmarna som väljer partiledningen på
kongresserna eller väljarna som röstar på partiet i valen. 30

Många förslag formuleras i politiken som sedan aldrig genomförs. Ibland kanske de inte
heller är menade att genomföras utan förs fram mer för att väcka uppmärksamhet. Partier
som sitter i regeringsställning eller som snart räknar med att göra det är generellt mer
försiktiga med att föra fram spektakulära förslag eller att driva kontroversiella frågor som
gått igenom på partikongresserna.31

Drivande aktörer kan finnas i alla organisationer och de utmärker sig genom att de är
drivande i de processer som förs. De framträder genom att andra personer talar om dem
och de har del i att andra engagerar sig i en verksamhet eller ändrar sin uppfattning om
den. De har agerar avsiktligt för att få makt i relation till andra aktörer, och de har en
förmåga att entusiasmera andra samt att uttrycka sig retoriskt så att andra övertygas.

                                                
28 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 55-56
29 Sjöblom, G. (1968), Party Strategies in a Multiparty System, Lund: Studentlitteratur, s. 183-188   
30 May, J. D. (1973), Opinion Structure of Political Parties: The Special Law of Curvilinear Disparity,
Political Studies, nr. 21, s. 139
31 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 52
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Drivande aktörer har ofta tillgång till resurser som andra inte har och ett exempel på
drivande aktörer kan vara ledande kommunalpolitiker.32

Gullan Gidlund & Tommy Möller har genomfört en studie av den lokala
partiverksamheten och menar att medlemskap i ett parti inte betyder samma sak för alla
medlemmar då vissa medlemmar aldrig deltar i de arrangemang som partierna anordnar
medan andra lägger ned väldigt mycket tid på att engagera sig. De ser även
kvalitetsmässiga skillnader då vissa medlemmar tar för sig på partimötena med en
självklar auktoritet medan andra av olika skäl nästan alltid är lyssnare. Det finns dock
enligt dem fyra egenskaper som är gemensamt för alla typer av partiaktiva. De anser det
vara väldigt viktig att kunna påverka samhället, de är aktiva s.k. handlingsmänniskor, de
har samma syn vad gäller att verka inom det demokratiska systemet, och de värdesätter
alla den sociala gemenskap som uppstår i det politiska arbetet. De har från detta tagit
fram sex olika typer av partimedlemmar.

1. Idealister. De är politiskt engagerade av pliktskäl och gör en sorts politisk
värnplikt med demokratin för ögonen. De har inga ambitioner på någon politisk
karriär och de har ofta ett krävande arbete utanför politiken.

2. Ideologer. De brinner för sitt politiska engagemang och vill förverkliga sina
värderingar. De känner en stark tillfredställelse över att göra någonting, hur litet
det än är, för att minska olika missförhållanden i samhället.

3. Resultatpolitiker. De är handlingsinriktade och vill uppnå snabba, praktiska och
konkreta lösningar och finns ofta i olika lokala partier. De vill inte hindra några
bra och praktiska lösningar genom att ha ideologiska skygglappar för ögonen.

4. Lojala trotjänare. Dessa medlemmar ställer lojalt upp i mindre statusfyllda
sammanhang såsom praktisk basverksamhet. De är ofta äldre eller medelålders
och deltar ofta i partiets sociala verksamheter.

5. Karriärister. De är öppet intresserade av olika uppdrag, de arbetar hårt och
försöker få alla att uppmärksamma det. Att synas är viktigt och de talar mycket på
möten samt försöker att bygga upp personliga nätverk.

6. Postgiromedlemmar. De är oftast passiva medlemmar och får och tar del endast
av den information som kommer via massutskick. De har ett starkt emotionellt
band till partiet och passiviteten beror ofta på tidsbrist.33  

2.3. Teoretisk referensram

För analysen av det empiriska materialet kommer jag att från de teorier som står
omnämnda i detta kapitel använda mig av Dahls teori om den demokratiska politiska
ordningen, Duvergers masspartiteori, Panebianco, Michels, Lipset och Tingstens teorier,
Sjöbloms teori rörande programrealisering, teorierna i Wihlborg om drivande aktörer,
samt Gidlund & Möllers teori om olika typer av partimedlemmar.

                                                
32 Petterson, Minstrom & Vergari och Stone i Wihlborg, E. (2000), En lösning som söker problem. Hur och
varför lokala IT-policyer utvecklas i landsbygdskommuner, Linköpings Universitet: Linköping Studies in
Arts and Science 225, s. 115-118
33 Gidlund, G. & Möller, T. (1999), s. 109, 132-140
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3. Bakgrund om Socialdemokraterna som parti

3.1. Det svenska partisystemet

Det svenska partisystemet var mellan 1920- och 1980-talet väldigt stabilt. Få nya partier
tog sig under den tiden in på den politiska scenen och de som ändå gjorde det lyckades
inte riktigt etablera sig. 34 Partiorganisationerna är väl utbyggda med omfattande
partiaktiviteter även mellan valen. De svenska partierna är normalt relativt centralstyrda,
men under turbulenta perioder då det interna stödet för partiledningen sviktar blir det
svårare att centralt styra händelserna. En stor del av resurserna finns på den regionala och
den lokala nivån och det finns därför utrymme för lokalavdelningarna till självständigt
agerande.35 Sverige har i jämförelse med andra västländer en ovanligt stark arbetarrörelse
både politiskt och fackligt.36

Partierna har även flera sidoorganisationer såsom ungdomsförbund, studentförbund och
kvinnoförbund som är mer eller mindre knutna till respektive parti. 37 Relationerna till
dem regleras detaljerat i partiernas stadgar.38 Ungdomsförbunden är vanligen avsevärt
radikalare än sitt moderparti och agerar som en pådrivare på dem.39 De svenska partierna
har svårt att rekrytera ungdomar och de är dominerade av äldre och medelålders personer
med en övervikt av män. På 1960-talet ansågs det vara angeläget att få en bättre
representation av yngre politiska ledamöter.40

3.2. Socialdemokraterna

3.2.1. Socialdemokraternas bildande och utveckling

Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP) är ett reformistiskt, socialistiskt arbetarparti.
Partiet bildades år 1889 och vände sig då främst till grupper som var utestängda från
politiskt inflytande. Hjalmar Branting blev 1897 partiets första representant i riksdagen
och 1905 hade Socialdemokraterna 13 mandat. Under 1930-talet växte partiet i styrka och
Socialdemokraterna kunde 1932 bilda en egen minoritetsregering, samt 1936 en
koalitionsregering tillsammans med bondeförbundet som stabiliserade det politiska
läget.41

Socialdemokraterna har varit oerhört dominerande i den svenska politiken med ett nästan
obrutet regeringsinnehav mellan 1932 och 1976, samt även mellan 1976 och fram till

                                                
34 Katz, R. S. & Mair, P. (ed.) (1994), How Parties Organize – Change and Adaptation in Party
Organizations in Western Democracies, London: Sage Publications, s. 335
35 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 42-43
36 Svensson, T. (1994), Socialdemokratins dominans – en studie av den svenska socialdemokratins
partistrategi, Uppsala: Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, nr. 120, s. 12
37 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 122
38 Katz, R. S. & Mair, P. (ed.) (1994), s. 345
39 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 123
40 Ibid., s. 101, 107
41 Ibid., s. 16, 26-28
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idag förutom nio år med borgerliga regeringar. Socialdemokraterna har varit så
dominerade i den svenska politiken under 1900-talet att det går att tala om en hegemoni.
Herbert Tingsten menade under 60-talet att Socialdemokraterna hade en särställning, ett
nästintill magiskt försteg jämfört med de övriga partierna i Sverige som enligt honom
bara blev starkare för varje val. En av anledningarna till detta är att partiet har varit
skickliga på att forma klasskoalitioner.42 Då inte endast arbetarklassen räckte till för att
vinna en majoritet i valen så har de, med risk för att arbetarväljarna skulle fly sitt
moderparti, på ett framgångsrikt sätt vidgat sin klassbas genom att förena både arbetar-
och de nya medelklassväljarnas samtycke bakom sin allmänna välfärdspolitik.43

Socialdemokraterna har genom åren målmedvetet strävat efter att hålla kommunisterna
borta från fackföreningarna, då deras demokratiska trovärdighet samt koppling till de
ryska kommunisterna har ifrågasatts. Detta har motiverats med omsorgen om demokrati
och det nationella oberoendet. Kontrollen över fackföreningarna har för
Socialdemokraterna varit av avgörande betydelse för dess parlamentariska framgång, och
kampen mot kommunisterna har passat väl in med ambitionerna att bredda partiets
väljarbas.44

Socialdemokraterna införde en aktiv arbetsmarknadspolitik och en expansion av den
offentliga sektorn med en vision om jämlikhet och ett klasslöst samhälle.
Välfärdspolitiken syftade till att skapa en hög standard för alla medborgare med
medelklassens standard som norm. Partiet lyckades skapa en koalition mellan arbetar-
och medelklassen vilket har gjort att både arbetare och tjänstemän numera har en naturlig
plats i partiet. En större blandning av olika grupper med olika intressen riskerar dock att
skapa ökade interna konflikter i partiet.45 Då Socialdemokratin från början var starkt
ideologiskt och organisatoriskt sammankopplade med arbetarintresset och LO: s
organisation, så innebar det ett hinder för tjänstemän och andra högre utbildade grupper
att få en central plats i partiet.46

3.2.2. Socialdemokraternas organisation

Socialdemokraternas organisation finns partiledaren, det verkställande utskottet och
partistyrelsen i toppen på riksnivån. På distriktsnivån i länen finns en distriktstyrelse och
på lokalnivån i kommunerna en arbetarekommun med styrelse samt flera olika s-
föreningar och klubbar. På alla dessa nivåer hålls partikongresser eller årsmöten som
väljer styrelserna. Lokalnivån är basen i Socialdemokraternas verksamhet. Det är där som
medlemsrekryteringen och mötesverksamheten äger rum och det är lokalorganisationerna
som sköter nomineringen av personer till kommunala uppdrag. 47 Partiet hade år 1970
cirka 890 000 medlemmar i hela landet.48 Genom partiets indirekta medlemskap av

                                                
42 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 34
43 Svensson, T. (1994), s. 12, 25
44 Ibid., s. 73
45 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 58-59
46 Svensson, T. (1994), s. 112
47 Bäck, M. & Möller, T. (2001), s. 117, 120
48 Svensson, T. (1994), s. 53
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många kollektivanslutna fackföreningsmedlemmar fick partiet den speciella karaktär som
Maurice Duverger kallar för ett indirekt parti. 49

Enligt Tingsten var det Socialdemokratiska Arbetarepartiet ursprungligen i den första
fasen en liten rörelse med en marxistisk världsåskådning där klasskampen och ett totalt
maktövertagande stod i fokus. I den andra fasen utvecklades partiet till ett massparti och
marxismen mjukades upp med enligt Tingsten en ideologi i begynnande upplösning. Man
riktade nu in sig på att förändra inom ramarna av det befintliga samhället och
klasskampen tonades ned på bekostnad av samarbete med vissa borgerliga
reforminriktade krafter.50

Bengt Schüllerqvist menar med Panebiancos åtskillnad mellan lösa och hårda partier som
utgångspunkt att Socialdemokraterna genomgått en konsekvent och medveten förändring
från ett löst till ett hårt parti. Man gick från ett parti med olika fraktioner till ett mer
enhetligt och gentemot omvärlden avgränsat parti både i förhållande till
fackföreningsrörelsen och till kommunisterna.51

3.2.3. SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) bildades 1917. En av förbundets
uppgifter är att vara en brygga för ungdomar in i partiet och det har kallats för
socialdemokratins rekrytskola. Det har även till uppgift att artikulera politiska intressen,
att bevaka ungdomars intressen och att driva frågor som gynnar ungdomar. SSU växte
snabbt i storlek och antalet medlemmar var 1931 64.000 stycken, 1934 100.000 och 1937
hade SSU 106.000 medlemmar. SSU hade blivit en mäktig och inflytelserik rörelse utan
konkurrenter från vare sig höger eller vänster. Socialdemokraterna styrde landet och
ungdomsförbundet blev medagerande i det praktiska reformarbetet exempelvis som
remissinstans och genom att medlemmar anlitades som sakkunniga vid utredningar.52

Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund (SSSF) bildades i november 1931 av de två
dåvarande klubbarna Laboremus i Uppsala och Socialdemokratiska Studentklubben i
Stockholm, efter ett initiativ från SSU och SAP. Några år senare bildades även klubbar i
Lund och i Göteborg och förbundet hade därmed klubbar på alla de dåvarande
universiteten och högskolorna i landet. Studentförbundet hade en storhetstid under 50-
och 60-talen då flera tusen medlemmar bedrev omfattande verksamheter både lokalt och
centralt.53

När Herbert Tingstens bok om den svenska socialdemokratins idéutveckling kom ut 1941
så ledde den till en stor debatt inom socialdemokratin omkring hans tes att partiet hade
lämnat den deterministiska marxismen för en allmän reformpolitik. En del SSU: are ville
                                                
49 Duverger, M. (1964), s. 6-7, 11, 15-16
50 Tingsten, H. (1941), Den svenska Socialdemokratins idéutveckling II, Stockholm: Tidens Förlag, s. 403-
405, 418, 426-427
51 Schüllerqvist, B. (1992), Från Kosackval till kohandel. SAP: s väg till makten 1928-33, Stockholm:
Tidens Förlag, s. 204-206
52 Bengtsson, H. A. (1992), Vägval - idéutvecklingen i SSU, SSU, s. 12-13, 27, 39, 41
53 www.s-studenter.se, Det socialdemokratiska studentförbundets historia, hämtat 13/9 2004
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rensa ut hela eller i varje fall delar av marxismen ur partiet och ungdomsförbundet,
medan andra ville hålla fast vid det marxistiska idéarvet och ett mer revolutionärt
perspektiv. SSU kom att företräda en mellanlinje, men denna motsättning har levt kvar i
förbundet ända fram till idag. 54

Vid 1949 års SSU-kongress fanns en motion som tog upp frågan om att överföra hela det
svenska bankväsendet i samhällets ägo och en annan som krävde en socialisering av
försäkringsväsendet. Kongressens historiskt självständiga beslut gentemot partiet blev att
verka för att tillsätta en utredning för att överföra det svenska bankväsendet i samhällets
ägo samt att intensifiera de interna studierna om socialisering. I och med denna kongress
kunde en förskjutning vänsterut märkas och SSU fick en mer radikal vänsterposition i
partiet.55

Under de välmående åren på 50-talet när den akuta fattigdomen hade försvunnit, fick
SSU allt svårare att samla stora skaror på samma sätt som tidigare och på många håll
ställdes 1 maj demonstrationerna in. SSU var under denna period en sorts fackförening
för ungdomen med ett SSU-program som mestadels rörde ungdomsfrågor såsom
utbildning, arbetsmarknad och bostäder. Förbundet tappade medlemmar i takt med
välståndsökning, avideologisering, ett mer samarbetsinriktat klimat. SSU: s verksamhet
ändrade karaktär från att ha varit mestadels politiska till att även innehålla en stor mängd
opolitiska aktiviteter såsom idrott, resor, dans och olika utflykter. Frågan om SSU skulle
vara en elit- eller massrörelse kom upp till debatt och förbundet valde att gå åt det senare
hållet med en mer differentierad verksamhet.56

På SSU-kongressen 1955 uppkom en konflikt om ordförandeposten mellan de två
kandidaterna. Det handlade om den klassiska konflikten i SSU, mellan å ena sidan
lojalitet mot partiet och å andra sidan förbundets roll som en pådrivande och självständig
politisk kraft. Den ena sidan hade en mer försiktig framtoning och de ville genom att
vinna partiets respekt påverka via de inre kanalerna, medan den andra sidan var djärvare
och mer uppkäftig och önskade att driva sin politik mer fristående från partiet.57

60-talet var ungdomens årtionde. Det var ett nytt klimat med minskande auktoritetstro där
de äldres svar och lösningar ofta ifrågasattes av den nya generationen unga
socialdemokrater. SSU fick en ny och mer pådrivande hållning som inleddes med Ingvar
Carlsson som valdes till ordförande 1961. Många partiaktiva ansåg att SSU gick lite för
långt, men SSU menade att deras krav inte stred vare sig mot någon del av
partiprogrammet eller mot den demokratiska socialismen. Samhället började politiseras
igen och SSU växte i medlemsantal igen delvis pga. att de politiska ungdomsförbunden
växte på skolorna. Det internationella engagemanget för u-länderna, Sydafrika och
Vietnam och medvetenheten om de orättvisor som förekom på dessa och andra platser
ökade inom SSU under denna tid.58

                                                
54 Bengtsson, H. A. (1992), s. 43-44
55 Ibid., s. 49
56 Ibid., s. 55, 58-61
57 Ibid., s. 62-64
58 Ibid., s. 74, 77
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SSU: s handlingsprogram från 1967 behandlade inte som tidigare ungdomsfrågor utan
förbundet försökte istället ta ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. SSU ville med
sin då så levande idépolitik uppnå ett klasslöst samhälle och en socialistisk ekonomi men
till skillnad från kommunisterna, använde de den demokratiska socialismen som verktyg.
Under 60-talet utmanades SSU från vänster och även om inga allvarliga försök att splittra
förbundet gjordes så som skedde på flera andra håll i Europa, så förlorade man en del
medlemmar till olika politiska vänstergrupper. De opolitiska sociala aktiviteter som
förekommit under 50-talet skalades bort, när förbundet under denna period
radikaliserades, politiserades och blev till en blåslampa på partiet.59

Många av inläggen i de idépolitiska debatterna inom SSU var vid denna tid akademiska
och teoretiska, vilket retade upp många av de fackligt aktiva medlemmarna som ville ha
diskussioner som alla medlemmar kunde följa med i. Det ledde till en motsättning mellan
de fackliga SSU: arna som blev allt färre, och de medlemmar som gick i skolan eller
studerade på universitet som blev allt fler. Samtidigt blev studenterna en del av
ungdomsförbundet då det Socialdemokratiska studentförbundet på sin kongress 1970
beslutade sig för att gå upp i SSU. 60 Detta berodde på att vänstervågen under det sena
1960-talet hade skapat en stor turbulens i studentförbundet då många medlemmar och
rentav hela klubbar försvann vänsterut politiskt vilket gjorde att förbundet föll samman.
För att kunna rädda något av studentverksamheten kvar åt socialdemokratin tvingades
man ta till drastiska lösningar och trots motstånd från ungdomsförbundet, som ogärna såg
inträde av de radikala och vilda studenterna lades studentförbundet ner och de återstående
klubbarna anslöts till SSU. 61 Det var nu i studentklubbarna samt i vissa oppositionella
SSU-klubbar som vänsteroppositionen inom SSU fick sin bas, och den ömsesidiga
misstron mellan studentklubbarna och SSU-förbundet och då speciellt de fackliga SSU-
klubbarna kom att prägla ungdomsförbundet under hela 70-talet.62

Kraven ökade inom SSU  på större självständighet gentemot partiet i förbundets klassiska
motsättning. Det var flera s-student- och SSU-klubbar runt om i landet som fick
sympatier för vänstern utanför det Socialdemokratiska partiet, som inte sågs som
någonting som den socialistiska kampen kunde byggas på utan som lite av en fiende.
Inför 1 maj 1971 så valde t.ex. några SSU-medlemmar i Uppsala att istället gå med i Röd
Fronts demonstrationståg då deras paroll ”Bekämpa SAP-byråkratins samarbete med
monopolkapitalet” avslogs. Studentklubben Laboremus i Uppsala lämnade senare det
Socialdemokratiska partiet, och klubben kom inte tillbaka till SAP förrän år 1982. SSU-
klubben i Tumba valde också de att samma år gå med i en Röd Front demonstration och
detta fick SSU-förbundet att reagera kraftigt på att klubbarna gick ifrån den politiska
kritiken och till vad de ansåg vara en organisatorisk strid mot arbetarrörelsen. 63

                                                
59 Bengtsson, H. A. (1992), s. 81-82, 86-88
60 Ibid., s. 90-92
61 www.s-studenter.se, Det socialdemokratiska studentförbundets historia, hämtat 13/9 2004
62 Bengtsson, H. A. (1992), s. 90, 92
63 Ibid., s. 93-94
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3.2.4. Politiska vänstervindar genom Sverige

Den svenska ekonomin var under 1950- och 60- talen präglad av en stark tillväxt och
expansion inom industrin vilket ledde till låg arbetslöshet.64 Tidsandan handlade om ett
växande välstånd, framstegsoptimism och effektiviseringar och om en arbetarklass som
blev allt lyckligare i takt med ett växande materiellt välstånd.65 1960-talet i Sverige
började lugnets tecken och med en stor dominans för socialdemokraterna, men mot slutet
av decenniet utvecklades det till utrikespolitisk oro och studentrevolt. Det svenska
välfärdsbygget ifrågasattes för första gången och socialdemokraterna kritiserades även
från vänster. Socialdemokraterna försökte för att bemöta kritiken genomföra en del
socialistiskt inspirerade ekonomiska reformer, vilket medförde en ökad kritik från
borgerligt håll.66

Det blåste vänstervindar under slutet av 60-talet i hela Europa och den nya vänstern
påverkade både partimedlemmar och vanliga väljare och opinionen försköts åt vänster
både gällande ekonomiska frågor och sociala fördelningsfrågor.67 Den politiska debatten
blev starkt marxistiskt influerad och detta påverkade både det Socialdemokratiska partiet
och SSU men framförallt det socialdemokratiska studentförbundet.68

Många sökte efter allt mer extrema åsikter i reaktion mot en påstådd högervridning av
politiken, och i VPK bildades några av de utbrytargrupper som kallas bokstavsvänstern,
som t.ex. KFML, MLK och FK.69 Socialdemokraterna har allt sedan Vänsterpartiet bröt
sig ur 1917 försökt att hålla en tydlig gräns gentemot kommunismen och begränsa dess
inflytande över fackföreningsrörelsen. Partiet har bekämpat kommunismen både av
övertygelse och av egenintresse.70 Vänstervindarna var på vissa håll väldigt starka.
Studenter ockuperade kårhuset i Stockholm i maj 1968 och under årsskiftet 1969-70
strejkade gruvarbetarna på LKAB i Kiruna och det var nu tal om klasskamp istället för
samförståndsanda. Effekten av kritiken mot SAP blev särkilt stark då partiet inte längre
hade förtroende från de arbetare som utförde ett av landets hårdaste jobb.71

Det internationella engagemanget och solidariteten med tredje världen ökade framförallt
bland ungdomar under slutet av 60- och början av 70-talet. Sverige var också ett av de
länder i Europa som kraftigast protesterade mot USA under Vietnamkonflikten genom
demonstrationståg, FNL-rörelsen och andra protester som präglade en hel
ungdomsgeneration. 72

                                                
64 Hadenius, S. (1996), Svensk politik under 1900-talet – konflikt och samförstånd, Stockholm: Tiden
Athena, s. 143
65 Bengtsson, H. A. (1992), s. 52
66 Hadenius, S. (1996), s. 157, 161
67 Gilljam, M. & Holmberg, S. (1990), Rött blått grönt – en bok om 1988 års riksdagsval, Stockholm:
Bonniers, s. 308
68 Kokk, E. (2001), s. 40
69 Förkortningarna betyder Kommunistiska Förbundet Marxist- Leninisterna, Marxist- Leninistiska
Kampförbundet och Förbundet Kommunist
70 Kokk, E. (2001), s. 45 , 48-49, 60, 99
71 Hadenius, S. (1996), s. 166
72 Ibid., s. 172, 174
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4. Empiri

4.1. Bakgrund

4.1.1. Studentklubben SSU-Spartakus

Klubben SSU-Spartakus, fick då den bildades 1967 som en studentklubb vid den
dåvarande universitetsfilialen i Linköping, 73 heta Socialdemokratiska Studentklubben. 74

Klubben var ansluten till Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund. De var då en
”kamratförening för Socialdemokratiska studenter” i Linköping och bedrev ”en utåtriktad
programverksamhet i gammal god stil”.75 Den var ”en klassisk Socialdemokratisk
studentklubb som stod för klassisk socialdemokrati på universitetet”. 76 Klubbens karaktär
började under år 1969 att förändras och klubbens medlemmar kom ”på gott och ont att
stadigt utgöra en högröstad minoritet på arbetarekommunens möten”. Deras förslag bars
inte upp av ”någon politisk helhetssyn” och uppfattades ofta som något gnällig.77

I januari 1970 gick Linköpings Socialdemokratiska Studentklubb in i SSU och antog
namnet SSU-Spartakus, vilket skulle komma att få stora konsekvenser för SSU-
distriktet.78 Klubben kvarstod dock i SSSF fram till dess nedläggning och upplösning i
september 1970.79 Anledningen till att man valde att lägga ned studentförbundet som
landsomfattande organisation var att det låg i tiden att inte skilja ut studenterna från de
förvärvsarbetande genom särskilda studentklubbar. Det var en politisk markering att
försöka utjämna skillnader mellan ungdomar, då det traditionellt hade betraktats som lite
finare att vara student än att vara arbetare. ”Var man ung så skulle man vara med i SSU
oavsett om man var förvärvsarbetande eller studerande.”80 Debatten på 60-talet handlade
även om att eliten måste försöka få arbetarklassen med sig och man försökte från
klubbens sida att få några personer som arbetade med som medlemmar i Spartakus, vilket
man även lyckades med.81

Under år 1970 så utvecklades klubben snabbt. Politisk studieverksamhet startades och en
systematisk och disciplinerad utåtriktad verksamhet började bedrivas.82 Linköping som

                                                
73 SSU Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 2
74 Spartakist A, intervju 040411
75 SSU Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 2
76 Spartakist A, intervju 040411
77 SSU Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 2
78 www.s-info.nu/Spartacus, Spartacus historia, Sven-Inge Nylund, “Spartakus och SSU”, hämtat 19/5
2004
79 SSU Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 2
80 Spartakist A, intervju 040411
81 SSU: aktive, intervju 040419
82 SSU Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 2
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universitetsort var under denna tid präglad av borgerligheten i hög grad och den sociala
snedrekryteringen till universitetet var större än vid flera av de andra orterna vilket
präglade det politiska klimatet.83 SSU var under perioden den enda stora
vänsterorganisationen i Linköping vilket gjorde att Spartakus fångade upp hela vänstern
som fanns i studentvärlden. 84

SSU-Spartakus skriver i sitt program till studentkåren 1971 att de vill ”arbeta för en
socialistisk samhällsomvandling på reformistisk eller revolutionär väg”85, en formulering
som de tagit från det dåvarande studentförbundet centralt.86 De menar att kampen för att
”höja klassmedvetandet och kunskaperna om det kapitalistiska systemets struktur” måste
föras på många olika fronter och att för detta mål bl.a. aktivera studenterna genom att
vara aktiv i studentkåren. De skriver vidare att de anser det vara naturligt för socialister
att ansluta sig till arbetarerörelsens organisationer, och att klubben har valt att verka inom
det Socialdemokratiska partiet för att de ”stödjer de centrala tankegångarna i
partiprogrammet”, inte för att de ”stödjer tankegångarna i partiets centrala delar”. 87 Detta
berodde på att de uppfattade att det fanns skillnader mellan partiledningens praktiska
handlande och partiets skriftliga material såsom partiprogram och annat och att de då i
första hand politiskt ville stå bakom betydelserna av det skriftliga materialet. Detta trots
att det då gällande partiprogrammet från 1960, enligt Enn Kokk präglades av Tage
Erlanders tanke, att det inte bör vara några starka spänningar mellan partiprogram och
praktisk politik.88

4.1.2. Spartakus organisation

Spartakist A uppskattar att klubben hade cirka 70-80 stycken medlemmar inkluderat dem
som var mindre aktiva, med mestadels killar men även en del tjejer, och med en kärna av
10-15 som var väldigt aktiva.89 Spartakist B uppskattar istället antalet medlemmar till
ungefär 120 stycken som de allra flesta var rejält aktiva. Medlemmarna var uppdelade i
10-12 basgrupper med basgruppsledare som ledde de politiska studierna som fördes där.
Basgrupperna användes också för att sprida material till studenterna och varje grupp hade
ansvar för 500 studentlägenheter.90 Spartakus hade under år 1970 mellan 110 och 130
medlemmar91 och våren 1971 hade klubben cirka 75 medlemmar92 så båda hade rätt.
Klubben var traditionellt organiserad med en styrelse som kallades centralkommittén och
man hade även en studiekommitté.93 Spartakist A var klubbens ordförande under 1970 då
Spartakist B var studieledare94 och han blev 1971 ordförande i klubben95. Av

                                                
83 SSU-Spartakus, Välkommen till Linköping!, stencil från SSU-Spartakus
84 Spartakist B, intervju 040414
85 Socialdemokratiska kårpartiet Spartakus (1971), För ett Socialistiskt samhälle – program 1971, s. 1   
86 SSU-Spartakus, Välkommen till Linköping!, stencil från SSU-Spartakus
87 Socialdemokratiska kårpartiet Spartakus (1971), För ett Socialistiskt samhälle – program 1971, s. 1   
88 Misgeld, K. (red.) (2001), s. 51
89 Spartakist A, intervju 040411
90 Spartakist B, intervju 040414
91 SSU-Spartakus, Förslag till verksamhetsberättelse för år 1970, 7/2 1970, s. 1
92 Medlemsförteckning för SSU-Spartakus, Linköping
93 Klubbmeddelande nr. 1-1971 för SSU-Spartakus, årg. 4, 15/1 1971, s. 10
94 SSU-Spartakus, Förslag till verksamhetsberättelse för år 1970, 7/2 1970, s. 1
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klubbmedlemmarna läste många samhällsvetenskap, och några humaniora, medan det var
få teknologer. Många i klubben hade arbetarbakgrund och det fanns betydligt fler
studenter med arbetarbakgrund på universitetet än vad det hade varit bara fem år tidigare.
”Det var en explosion i slutet av 60-talet och början av 70-talet.”96     

4.1.3. Intervjupersoner

Spartakist A

Spartakist A föddes genom sina parti- och fackligt aktiva föräldrar in i den
Socialdemokratiska rörelsen och de ville gärna att han skulle få möjlighet att studera
vidare. Efter studentexamen arbetade han i 3-4 år innan han började läsa en
samhällsvetenskaplig utbildning på den dåvarande högskolan i Linköping. Han läste nu
för första gången tillsammans med andra personer från samma sociala bakgrund. Han var
aktiv i SSU innan han flyttade till Linköping och han var även engagerad i FNL rörelsen
innan han gick med i studentklubben. Det var när han träffade andra SSU:are som han
1969 gick med i Spartakus, som då hette Socialdemokratiska studentklubben och han låg
politiskt relativt långt till vänster av klubbens medlemmar. Han blev väldigt aktiv i
klubben, men högskolestudierna blev det istället inte så mycket av. 97

Spartakist B

Spartakist B blev politiskt intresserad och gick med i SSU redan under gymnasietiden.
Han började läsa Juridik i Uppsala för att sedan arbeta i ett år på Sveriges Studerande
Ungdomars Helnykterhetsförbund. Därefter flyttade han till Linköping för att studera och
träffade då några personer från Socialdemokratiska Studentklubben som fick honom att
bli medlem. Engagemanget i klubben ledde även till en plats i styrelsen och han blev
senare ordförande. Han läste samhällsvetenskapliga ämnen på universitetet men han läste
väldigt lite och ägnade sig väldigt mycket åt politiken, vilket gjorde att han lärde sig
ganska lite av sina studier och väldigt mycket av sitt politiska arbete.98

SAP/LO: aktive

Den SAP/LO: aktive är född och uppväxt i Linköping. Hans pappa var fackligt aktiv, och
att han själv gick med i SSU år 1945 efter att fackförbundet Metall haft en lång konflikt,
när han som ung arbetade på en yrkesskola. Han blev därefter verkstadsarbetare och lokal
ombudsman för Metall i Linköping. Han blev även ordförande i den fackliga
centralorganisationen (FCO) i Linköping under ett antal år i slutet av 60-talet, det som
numera kallas för LO-sektionen, och som ordförande där fick han en plats i den
Socialdemokratiska arbetarekommunens styrelse i Linköping. 99

                                                                                                                                                
95 Protokoll fört vid sammanträde med SSU-Spartakus centralkommitté 28/ 3 1971
96 Spartakist A, intervju 040411
97 Ibid.
98 Spartakist B, intervju 040414
99 SAP/LO: aktive, intervju  040414
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SSU: aktive

Den SSU: aktive föddes 1950, växte upp i Linköping och han var 14-15 år när
Vietnamkriget var högaktuellt. Han engagerade sig då i FNL som bildade grupper i hela
Sverige till stöd för det Vietnamesiska folkets kamp och mot USA i vad de såg som ett
orättvist och orättfärdigt krig, och det var enligt honom så hans politiska intresse och
engagemang startade. Efter ett tag förstod han att kommunistiska vänstergrupper försökte
ta över FNL rörelsen i Sverige för att utnyttja den som ytterligare en politisk plattform.
Då sökte han sig istället till SSU-klubben ”Unga viljor” i Linköping som enligt honom
var en mycket traditionell SSU-klubb, där han var aktiv under sin gymnasietid. Han var
även aktiv i SSU-kretsen i Linköping där han arbetade mycket med olika internationella
frågor. Efter gymnasiet började han läsa Statistik på universitetet och han gick under
hösten -69 med i den Socialdemokratiska studentklubben som sedan blev Spartakus. Han
fortsatte dock under hela perioden att vara aktiv i SSU i de sju-åtta fackliga klubbarna
såväl som skolklubbarna som bildade SSU-kretsen i Linköping. 100

4.2. Spartakus politik och ideologi

På frågan om vad som inspirerade klubben och dess politik så säger Spartakist A att det
varierade över tiden. När han först gick med i klubben så var den en ”klassisk
Socialdemokratisk studentklubb som stod för klassisk socialdemokrati på universitetet”
präglad av 60-talets Socialdemokrati. De var engagerade i studentkåren och hade ett
samarbete med SSU i något som hette ungdomsfullmäktige där de politiska
ungdomsförbunden valde särskilda representanter och försökte lyfta fram särskilda
ungdomsfrågor. ”Men det var bland det första vi gjorde rent hus med, så det blev
nedlagt.” Klubben var ”omhuldad av Socialdemokratin som tyckte att det var spännande
och imponerande med Socialdemokratiska studenter”. 101

När den SSU: aktive gick med i Socialdemokratiska studentklubben år 1969 var en av
hans bästa kompisar ordförande. På klubbens årsmöte 1970 avgick ordföranden för att
istället koncentrera sig på sina studier. ”Sen började det ganska snabbt.” Han minns att då
började ”ett antal vänstermänniskor” med Spartakist A och en till i spetsen arbeta internt i
klubben för att döpa om klubben till Studentklubben Spartakus, som enligt honom var en
historisk vänsterrörelse.102 Klubbens namnbyte vid ombildningen till en SSU-klubb var
enligt Spartakist A politisk. Den hette tidigare Linköpings Socialdemokratiska
studentklubb, och namnet Spartakus valdes medvetet efter den tyska Spartakiströrelsen
med Rosa Luxemburg i spetsen. Spartakisterna i Tyskland utgjorde en vänsteropposition
som bröt med det Socialdemokratiska partiet efter det första världskriget, och Spartakist
A menar att han vet att några partiaktiva från arbetarekommunen insåg vad namnet stod
för. Det nya namnet lade an en ny politisk ton från klubbens sida.103

                                                
100 SSU: aktive, intervju 040419
101 Spartakist A, intervju 040411
102 SSU: aktive, intervju 040419
103 Spartakist A, intervju 040411
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Sverige var politiskt präglat av den kommunistinspirerade vänstervågen. Det var vid
denna tid som Mao Tse Tung i Kina, och Tito i Jugoslavien var som störst, och det var
också då som Fidel Castro och Che Guevara gav sig ned till djungeln i Sydamerika och
försökte att skapa en gerillarörelse som de hoppades skulle frånta ett antal
militärdiktaturer makten i Sydamerika.104

Klubben var politiskt väldigt heterogen men med en mittfåra som låg mer vänsterut
jämfört med s-studentklubbarna idag. Det fanns dels de medlemmar som ”stod till vänster
lite grann”, ”och så var det vi andra som var mer vänster”. 105 Blandningen av medlemmar
berodde enligt Spartakist B på att SSU under 1969-1970 var den enda
vänsterorganisationen i Linköping och att de därför fångade upp hela den politiska
vänster som fanns bland studenterna, men det kom fler grupperingar efter hand.106

Spartakist A säger även han att Spartakus under perioden 69-71 var den klubb som låg
längst till vänster i Linköping, medan det i t.ex. Stockholm, Uppsala och Lund fanns
”hela vänsterspektrumet” med många olika kommunistiska grupper. Klubben blev också
politiskt väldigt vänsterorienterad därför att de rekryterade många som om de hade gått i
Uppsala eller Lund sannolikt skulle ha gått med i KFML eller KFML (r), och flera av
medlemmarna i klubben hamnade också mycket riktigt senare i olika kommunistiska
grupper.107

Den SAP/LO: aktive håller också med om att det fanns politiska skillnader mellan de
aktiva i klubben. Några personer från klubben var eldsjälar på universitetet och av dem
fanns det enligt honom några som var hängivna socialdemokrater. Den dåvarande
ledningen för arbetarekommunen med ombudsmannen i spetsen var väldigt nöjda över att
ha ett direkt inflytande på den politiska verksamheten på universitetet. Han menar dock
att det även fanns andra från klubben som var kommunister och som ”inte gjorde annat
än att jävlas” och när de skulle ”ta dem i örat så sa de, vi är ju med i SSU”. 108 Spartakist
A menar att klubbens ideologi och politiska målsättningar låg till vänster om den
traditionella Socialdemokratin, men att det hela tiden fanns stora ideologiska skillnader
inom klubben i bakgrunden. De influerades starkt av de vänstervindar som rådde i hela
Europa. Det gavs vid denna tid ut hundratals olika vänstertidskrifter, och det fanns i
Sverige ett tiotal olika förlag som ”bara spottade ut vänsterlitteratur” och mycket
marxistisk litteratur översattes till svenska för första gången. 109

Klubben eftersträvade ett alternativ till marknadsekonomin och trodde på planhushållning
och på kollektivt ägande av produktionsmedlen, och drev banksocialisering samt att den
ekonomiska makten skulle ligga i folkets händer som självklara utgångspunkter. Men de
gjorde också analysen att ett öppet demokratiskt samhällssystem var grunden för allt, och
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att det var bristen på demokrati som gjorde att de kommunistiska enpartistaterna inte
fungerade.110

Det var en mycket större andel ungdomar som var politiskt aktiva än idag. Det politiska
klimatet inspirerade klubben, med studentuppror i Europa där tiotusentals studenter
tågade genom Berlin och Paris i protest över dåliga förhållanden och inflytande på
universiteten. Det var även studentprotester i Stockholm vid denna tid, i form av en
kårhusockupation där studenterna krävde en första öppning till inflytande på universiteten
av Olof Palme som då var utbildningsminister. De krävde revolution och det blev en
riktig sammandrabbning på gatorna i Stockholm med poliser. Det menar den SSU: aktive
ger ”en bild av vilken stämning det var runt studenter och studentliv i Sverige på den
tiden”. Flera av de inblandade som hade mer än radikala idéer då, är idag vanliga
Socialdemokrater, och han tror att en del av dem ångrar vissa av sina handlingar.111

Spartakist A säger att han själv tillhörde den grupp som gick åt vänster och som kom att
behärska klubben organisatoriskt och politiskt och han berättar att det fanns några
personer som ”följde med en viss bit längs vägen” vänsterut när klubben radikaliserades,
men som sedan sa när de andra fortsatte att ”nu får ni vandra er ökenvandring själva, vi är
inte med längre”. Där var Spartakist B en utav dem och den SSU: aktive var en annan,
och han tycker att de ska ha heder åt att de orkade stå emot detta och hålla fast vid
Socialdemokratin. ”Så här i ett perspektiv efteråt har jag kunnat konstatera att det var
dem som var de sansade som hade rätt, och vi som spårade ur vi andra.” Han menar att
för den utveckling som blev i klubben krävdes det en kombination av olika saker. Dessa
faktorer var vänstervågen, att Socialdemokratin var relativt trög för förändring, samt att
de var studenter. ”Jag tror aldrig att allt det här hade hänt om alla vi som var med hade
haft ett förvärvsarbete och varit tvungna att försörja oss. Jag tror faktiskt inte det.” Han
minns att de lade ner ungefär lika mycket tid på klubben som på sina egna studier.112

Spartakist B menar att ”SSU Spartakus låg någonstans i gränslandet mellan reformistisk
och revolutionär organisation och sökte en identitet”. 113 Den SSU: aktive säger att vissa i
klubben tog steget förbi vad Socialdemokrater alltid har hållit som en gränslinje när det
gäller att värna om demokratiska värderingar, och att inte tro på att en elit bäst kan tolka
den rätta läran, som vissa kommunistiska teorier sa. Klimatet som fanns runt om i världen
och på studentkårerna i Sverige påverkade Spartakisterna när de försökte sig på en
”mycket radikal Socialdemokratisk linje inom ramen för det Socialdemokratiska
organisationslivet”. Till skillnad från Spartakist A så tycker den SSU: aktive att
Spartakisterna ”ibland i mina och andras ögon klev över när det gäller demokratiska
arbetsformer och ibland när det gällde de politiska kraven också”. 114

Spartakist A säger att han var en av flera som började utvecklingen att radikalisera
klubben vänsterut, och att han förmodligen var den mest dominerande. Han menar att en
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studentklubbs politiska inriktning till stor del kunde bero på en eller ett fåtal dominerande
personer som styrde vad som skulle hända i klubben. Han tror att den utveckling som
följde var svår att undvika, och att det skulle ha krävts att det hade kommit någon väldigt
duktig radikal socialdemokrat till klubben, som kunnat koppla klubbens verksamhet mer
till konkret vardagspolitik för att få det på en annan bana. Han tar på sig en del av
ansvaret för att så inte skedde då han tror att han var för stark jämfört med de krafter som
försökte. ”De klarade inte av att ta debatten så jag fick med mig folk på den här
vänstervinden, olyckligtvis.” ”Så det ledde ut ur partiet.”115 Den SAP/LO: aktive talar om
hur bristen på ledarfigurer gjorde att klubben gled längre ifrån partiet. Han håller med om
att politiken vid denna tid låg mer till vänster och tror att anledningen till att klubben
skaffade sig sin politiska plattform från början var vänstervindarna. Att det sedan spårade
ur berodde på att klubben inte hade någon stark ledare, då han menar att det krävs att
några på något sätt tar tag i verksamheten och talar om vad som ska göras för de
övriga.116

4.3. Spartakus verksamhet

Klubbmedlemmarna var överlag väldigt aktiva och Spartakus var representerade på de
flesta av mötesaktiviteterna såsom SAP: s, SSU: s och SSSF: s olika kongresser och
årsmöten på riks- och distriktsnivån. Klubben var för SAP: s räkning aktiv under
valrörelserna men de ägnade sig även åt annan verksamhet så som FNL- och Nej till
EEC-demonstrationer. De värvade medlemmar och skrev klubbmeddelanden som spred
information om den politiska verksamheten. Klubben sysslade även med omfattande
studieverksamhet.117 De hade många studiecirklar och några av dem var väldigt
ambitiösa. När de studerade marxism och ideologi var det enligt Spartakist A nästan som
en tiopoängskurs bedriven som studiecirkel. 118 En cirkel i socialism kunde innehålla
tretton olika texter á cirka hundra sidor, och bland författarna märks bl.a. Marx & Engels,
Lenin och Ernst Wigforss.119 Protokollen bekräftar att klubben hade mycket
studiecirkelverksamhet och under våren 1970 hade Spartakus hela fyra stycken parallella
studiecirklar i ämnet socialism, med mellan elva och femton deltagare i varje cirkel120,
och under hösten 1970 var det cirka 35 ”kamrater” i klubbens socialismcirklar.121

Spartakist A berättar att de skrev en grundcirkel som de försökte lansera i SSU. Han
skrev två delar och den första blev ganska bra då den var någorlunda distanserad, medan
den andra skrevs när han var på väg ut ur Socialdemokratin och in i den marxist-
leninistiska rörelsen. Detta var enligt honom förödande för kvalitén på texten då han
skrev för att rättfärdiga sin egen ståndpunkt, istället för att underlätta för läsaren att själv
resonera sig fram. 122
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4.3.1. Möteskultur

Spartakist A tycker att klubben i realiteten hade en ”väldigt odemokratisk
organisationsform därför att det formellt fanns en styrelse, men de reella dagliga besluten
kom under långa tider att fattas på något som vi skämtsamt kallade för
lunchberedningen”. Alla som kunde komma, vilket brukade vara cirka tjugo personer,
samlades och åt lunch ihop nästan varje dag på en restaurang i centrala Linköping som
hette Ringbaren där de hade politiska diskussioner och tog beslut. Detta var inte något
hemligt men han tycker ändå att det var lite tveksamt, för de formella besluten togs på
långa nattliga klubbmöten. Spartakus hade klubbmöten ungefär en gång i månaden och
de började vanligtvis klockan sex på kvällen och slutade i bästa fall klockan två på natten
efter enorma politiska diskussioner följda av omröstningar. Spartakist A säger att de
medlemmar som inte studerade utan som de hade ett arbete att sköta hade ett elände, men
de brukade kämpa sig kvar om diskussionen gällde någon fråga med skarpa motsättningar
som kunde sluta med omröstning.123

Att Spartakus hade några medlemmar som arbetade berodde på att debatten på 60-talet
handlade om att den kunniga eliten behövde få arbetarklassen med sig. Men
arbetsformerna i Spartakus med de långa mötena och den höga aktivitetsnivån gjorde att
det blev en omöjlighet för dem att kombinera det med att arbeta. ”Man var tvungen att
leva studentliv, och knappt studentliv utan att studera, för att kunna hänga med på alla
arbetsgrupper och alla studiecirklar som man försökte bedriva.” Möteskulturen i
Spartakus var inspirerad av de kommunistiska vänstergrupperna med stökiga möten med
formfrågor och ordningsfrågor kring det mesta på dagordningen och det var också en
anledning till att mötena ofta blev väldigt långa.124

4.3.2. Kåraktivitet

Spartakus var aktiva i studentkåren och när klubben till kårvalet hösten 1970 ställde upp
under namnet Socialdemokratiska kårpartiet Spartakus så ökade de sina 4 mandat i
kårfullmäktige till 11 stycken av 49.125 Den SSU: aktive var själv inte aktiv i
studentkåren men han säger att ”studentkårsmötena var rena maratonföreställningarna”
och Spartakisterna försökte få studentkåren att engagera sig i frågor som inte var
studentfackliga frågor utan mera allmänpolitiska, så som att anta stöduttalanden för olika
internationellt utsatta grupper. Spartakist A säger att deras kårpolitiska program var
våldsamt radikalt med t.ex. försvar av palestinska flygplanskapningar, men även med
kårspecifika frågor. Några av parollerna ur klubbens kårpolitiska program är krav på
studielön, införandet av ett högskolefullmäktige dit varje student har en röst i fria val,
obligatorisk utbildningspraktik, obligatoriska kurs- och litteraturutvärderingar samt
avskaffande av kårobligatoriet och att studentkåren lämnar SFS och avvecklas.126 Det
fanns enligt Spartakist A en stor grupp opolitiska teknologer i kårfullmäktige ”och de var
inte så hemskt intresserade av att diskutera palestinska flygplanskapningar”. Han kan
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dock inte minnas att de ville genomföra någonting konkret i kåren utan den var en
”plattform för allmänpolitiskt agerande”. 127

Den SSU: aktives berättelse bekräftar vad Spartakist A pratar om då han säger att flera av
klubbmedlemmarnas filosofi var att i alla sammanhang och oavsett på vilket sorts möte
de var med på, ta upp alla frågor som de ville driva oavsett om de var relevanta eller inte.
Han menar att de inte hade riktigt klart för sig att man t.ex. har fackliga organisationer för
att driva fackliga frågor, studentkåren för att driva studentfackliga frågor, och att man har
politiska partier för att driva politiska frågor, utan de drev sina aktuella frågor i alla
sammanhang. 128 De var en kärna av otroligt aktiva människor som märktes väldigt
mycket och engagerade sig väldigt brett. Spartakist B och några andra kom in i
institutionsstyrelser på universitetet där de lyckades få med det Kommunistiska
manifestet på litteraturlistan i Sociologi. 129

Spartakist A och B berättar båda om en uppmärksammad händelse i studentkåren då de
lade ner den samhällvetenskapliga föreningen som var en av sektionerna i kåren. Den var
en opolitisk förening, vilket de inte trodde på då de ansåg att så mycket som möjligt i
samhället skulle politiseras. Dessa två och ytterliggare en person från Spartakus blev
valda till föreningens styrelse men då det visade sig vara svårt att få studenter att
intressera sig för verksamheten så kallade de till extra årsmöte med budskapet att om det
inte kom några personer som ville engagera sig i föreningens verksamhet så skulle de
lägga ned den. Detta var också vad som skedde och de beslutade att skänka hälften av
pengarna från föreningens kassa till FNL-rörelsen och hälften till de strejkande
gruvarbetarna på LKAB i Kiruna och de betalade ut pengarna redan nästa morgon. Det
blev väldigt stor uppståndelse i kåren efter denna händelse och Moderaterna krävde att ett
nytt möte skulle sammankallas där de som hade verkställt beslutet skulle få ett personligt
återbetalningsansvar. Detta möte blev väldigt uppmärksammat och de flesta av
studenterna som kom bar FNL-märken och de blev beviljade ansvarfrihet, deras åtgärd
godkändes med bred marginal. ”Så var stämningen på den tiden.”130

Många av medlemmarna prioriterade klubbens verksamhet och var väldigt aktiva vilket
medförde att mycket hände i klubben på kort tid medan högskolestudierna istället fick stå
tillbaka. Masspartiets filosofi är bl.a. att de många medlemmarna kan bidra med
omfattande frivilligt arbete för att föra organisationen framåt, och de får i sin tur lära sig
om dess samhällsanalyser och visioner för framiden vilket stämmer med hur Spartakus
verkade.

4.4. Relation till SAP i kommunen

Som en studentklubb var Spartakus en del av det Socialdemokratiska partiet och deltog
på partiets möten i kommunen. Relationerna mellan klubbens medlemmar och de
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partiaktiva var inte alltid de bästa då de båda parterna hade relativt skilda politiska
prioriteringar.

Spartakist A anser att ett parti och dess ungdomsförbund eller studentförbund i allmänhet
bör stå ganska nära varandra politiskt.131 Den SAP/LO: aktive ”ser helst att
ungdomsförbundet ska var den motor som får igång moderpartiet i frågor som är väldigt
viktiga” och han anser att det är viktigt att från moderpartiets sida uppmuntra ungdomar
att driva frågor som alla i partiet kanske inte vill ställa sig bakom men som ändå är
hederligt genomförda förslag. 132 Den SSU: aktive anser även han att studentförbundet
och SSU ska vara pådrivande när det gäller att formulera politiska målsättningar och
krav. Han menar dock likt den SAP/LO: aktive att det alltid krävs att man använder sig
av demokratiska arbetsmetoder vid genomförandet av olika politiska förslag. Detta
innebär att det krävs en majoritet i organisationen, kraven får inte strida mot
partiprogrammet och man måste använda sig av öppna kort istället för att försöka ta över
makt på något halvt kuppartat sätt.133

Spartakist A menar dock att det svenska Socialdemokratiska partiet är unikt då det under
lång tid varit det statsbärande partiet och att med det följer ett större ansvar som gör att
partiet blir lite trögare. Förändringar tog längre tid, och partiet var tvunget att vara mera
försiktiga med att anta radikala och provocerande förslag, inte minst i internationella
frågor då partiordföranden samtidigt var Sveriges statsminister. Det är därför naturligt
med ett ungdomsförbund som är mera rörligt och som kan fylla en viktig roll genom att
tidigt fånga upp nya frågor för att ”hjälpa partiet att reagera lite snabbare så att man inte
sitter med en politik utformad för tio år sedan baserad på en verklighet som är tjugo år
gammal”. Han tror att partiets framgångar under 50- och 60-talen varit så stora att de inte
trodde att några större förändringar var nödvändiga.134

Studenterna var ett relativt nytt fenomen i Linköping och inte särkilt många i förhållande
till det totala antalet medlemmar i arbetarekommunen och den SSU: aktive tycker att det
fina med studentklubben Spartakus var att de gjorde resten av Socialdemokraterna i
Linköping medvetna om att det kommit en ny grupp som ville ställa politiska krav och
vara aktiva i partiet.135 Det Socialdemokratiska partiet i Linköping var under denna tid
organiserat i betydligt större omfattning än idag i de fackliga organisationerna som fanns
ute på företagen. Det var enligt den SAP/LO: aktive på fackföreningsmötena som många
av de politiska frågorna initierades för att sedan drivas vidare på arbetarekommunens
möten. Han var facklig ordförande i stan och satt i arbetarekommunens styrelse i sju-åtta
år, och vilket gjorde att han stod för ett fackligt inflytande som är ovanligt i partiet
idag. 136 När klubben fortfarande hette Socialdemokratiska studentklubben och i början
när den döptes om till Spartakus så fungerade relationerna till partiet enligt den SSU:
aktive alldeles utmärkt. ”Hela arbetarekommunen tyckte att det var jättebra med aktiva
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Socialdemokratiska studenter” och de ville satsa på att utveckla och bygga ut vad som då
var en filial till Stockholms universitet till att så småningom bli ett fullvärdigt
universitet.137

När Spartakisterna argumenterade mot andra ungdomsförbund agerade man tillsammans
med partiet. Klubben var också väldigt engagerad i valrörelserna och inga andra klistrade
upp så många valaffischer som dem. Spartakisterna drev enligt den SSU: aktive många
frågor som övriga SSU var överens med dem om, som krav på föryngring när
fullmäktigelistorna skulle fastställas. Ungdomsrepresentationen var vid denna tid väldigt
dålig och merparten av de valda till fullmäktige var mellan femtio och sextio år. Det som
gjorde att relationerna fungerade sämre var istället när klubben internt i partiet ställde
krav som i grunden inte var Socialdemokratiska utan snarare kommunistiska och som de
övriga inte kunde tänka sig att ställa upp på.138

Relationerna med moderpartiet i Linköpings arbetarekommun blev med tiden alltmer
kärva. Istället för att försöka få igång en dialog med arbetarkommunens styrelse för att på
så vis påverka dem, så skrev Spartakus medlemmar motioner till arbetarekommunens
möten som innehöll radikala, provokativa förslag. De partiaktiva reagerade då med att
samlat rösta ned klubbens radikala förslag. Spartakist A har dock idag förståelse för det
då förslagen mestadels handlade om att göra ideologiska uttalanden.

”Vi var ofta väldigt ointresserade av politiken på vardagsnivå och om sådant som verkligen
betydde något för vanliga människor. Jag kan inte påminna mig att någon av oss någonsin
lade sig i en fråga om vatten och avlopp i Linköping, sådana futtigheter ville inte vi syssla
med. Vi ville syssla med stora viktiga frågor.”139

Spartakisterna kunde lägga ned timmar på att skriva motioner som var långa och
omfattande och som ”skulle förändra världen inom alla områden på en gång” vilket
gjorde att ”ingen orkade läsa dem”. Om de istället hade sänkt ambitionsnivån lite och
koncentrerat sig på en fråga i taget tror Spartakist B att de hade haft lättare att få igenom
sina motioner på partiets möten. 140

Partiets arbetarekommunmöten började vanligtvis vid klockan sju men de drog ofta ut på
tiden efter långa diskussioner med Spartakisterna och slutade därför sällan före klockan
elva, vilket var svårt för dem som arbetade skift och skulle gå upp tidigt nästa morgon.
Den SAP/LO: aktive säger att han

”kommer så väl ihåg hur det såg ut på arbetarekommunens möten när de gamla grånade
gubbarna blev vansinniga och bara gick hem, och de tyckte att det var jätteroligt, de
applåderade när en del gick.”

I Spartakus fanns det några stycken rejäla partivänner så som Spartakist B, men också
gott om andra som han hade mindre förtroende för. Han hade gärna sett att det funnits
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fler i klubben som mer liknade de fackligt aktiva ungdomar han mötte ute på
verkstäderna som det enligt honom var mer ordning på, och som kunde ha sagt ifrån mot
Spartakisternas beteende.141 De äldre partiaktiva tvingades att ta politiska diskussioner
med Spartakisterna när de skrev motioner till arbetarekommunen eller partidistriktet, men
i övrigt så förlitade sig partiet på att de SSU-aktiva skulle ta debatterna vilket den SSU:
aktive anser var klokt då de var från samma generation. 142

Spartakus politik var mycket radikalare än partiets i kommunen med en progressiv
ekonomisk politik i socialistisk inriktning som de inte fick något stöd för. Spartakus drev
t.ex. förstatliganden av bankerna och läkemedelsindustrin i motioner som aldrig blev
bifallna av partiet och en USA-fientlig linje i utrikespolitiken då de var väldigt formade
av sitt engagemang för Vietnam. 143 I Spartakus ideologi och politik fanns det också
väldigt mycket kritik mot den socialdemokratiska regeringen och de långtgående
samhällsekonomiska kraven stämde inte överens med att ha kvar den blandekonomi som
Sverige länge har haft, och allt detta skapade spänningar. Den SSU: aktive tror att det var
på grund av några starka individer varav Spartakist A var en, som politiken kunde
utveckla sig på det sättet i en Socialdemokratisk klubb.144

Det var den politiska kampen som stod i centrum för medlemmarnas och styrelsens mål
med klubben. De ville ”sprida socialismen och bekämpa kapitalets kontroll över
människors vardag”. Den internationella solidariteten var stor och även solidariteten mot
t.ex. de strejkande gruvarbetarna i den stora LKAB strejken vintern 69-70 var
självklar.145 Den SAP/LO: aktive tror inte att Spartakisterna hade något speciellt mål eller
syfte med sin verksamhet utan han upplevde det som att de bara tyckte att det de gjorde
var roligt. ”Att gå ner en gång i månaden och reta upp gamla hederliga sossar, det var för
en del det roligaste de kunde ha.”146 Den SSU: aktive säger istället att det från kärnan i
Spartakus fanns ett tydligt övergripande mål att driva Socialdemokratin åt vänster när det
gällde ekonomisk politik, utvecklingen på universitetet och det internationella
solidaritetsarbetet. Han menar, tvärt emot den SAP/LO: aktive, att det inte bara gällde att
bråka eller stöka till lite, utan att det låg politiska syften bakom. ”Deras yttersta syfte var
att driva så många Socialdemokrater som möjligt åt vänster. Men det de misslyckades
med så som jag ser det var att hålla gränslinjen mot de här kommunistiska grupperna.”147

Den SAP/LO: aktive uppfattade inte att klubben drev någonting särkilt. Spartakisterna
hade en mängd olika förslag, och kritik mot partiförslag som de ogillade. De försökte från
partiets sida ta reda på vad detta berodde på, men fick aldrig några ordentliga svar. Han
menar att det delvis kan bero på att arbetarekommunen var organiserat på ett sätt ”som
inte precis entusiasmerade alla ungdomar, precis som det är idag” och han tilläger sedan
att ”det är ju inte en meter bättre idag än vad det var då.” Den SAP/LO: aktive säger
vidare att det var en helt annan styrning av arbetarekommunens politiska verksamhet i
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stan då, där partiets kommunalråd och de fackliga organisationerna på företagen och
verkstäderna hade ”ett kraftigt inflytande på vad som hände och skedde”. ”Så att det var
annorlunda på något vis.” Han berättar att det inte bara var i Linköping, utan även på
flera andra platser, som denna situation uppkom vid denna tid. Olof Palme, Sten
Andersson och några andra av partiets tunga politiker som såg åt vilket håll det hela
utvecklade sig, tog tag i att starta överläggningar med partiet och facket. ”Det lades ner
mycket, mycket möda på hur man skulle få ordning och reda” i partiet igen. 148

Spartakist B säger att moderpartiet i Linköping inte tog någon diskussion med dem eller
släppte in dem i några av deras styrelser, och han tror att den SAP/LO: aktive betraktade
dem som ganska hopplösa, världsfrånvända och typiska studenter.149 Spartakist A tror att
utvecklingen hade kunnat ta en helt annan vändning om partiet istället för att isolera
klubben hade valt in några från Spartakus styrelse till arbetarkommunens styrelse och
några kommunala nämnder och styrelser.150 Den SAP/LO: aktive hävdar att Spartakus
mest ställde till med förtret och inte var den typ av motor som han önskade och också såg
i flera av de andra SSU-klubbarna i staden. Han har dock förståelse för att det fanns
problem med lyhördheten och att de unga tyckte att förändringsarbetet gick för trögt. Han
tycker dock att Spartakus representanter gjorde bort sig på arbetarekommunens möten
som t.ex. efter att kommunalrådet som alla hade stor respekt för hade hållit anförande, så
kunde de börja ställa irrelevanta och oförskämda frågor till denne.151

Spartakist B gör en jämförelse mellan händelserna i Linköping och parallella
diskussioner som fanns hos Socialdemokraterna i Örebro under denna period och

”skillnaden var att där hade man en ideologiskt medveten ledning i partiet som tog en
diskussion med sin studentklubb. I Linköping gick vi på partimötena och skrev motioner
och var otroligt väl förberedda när vi skulle driva politiska frågor, men ingen vågade
egentligen ta en diskussion med oss. Man följde stadgarna, man lyfte en motion, vi fick
ha vår föredragning och så sa man ungefär att, styrelsen föreslår avslag på motionen, kan
vi gå till beslut och så klubbade man ett avslag. Man tog aldrig sakdiskussioner.”

I Örebro där studenternas politiska inställning respekterades och diskuterades i högre
grad, så uteblev också avhoppen vilket enligt honom visar att en rädsla för att ta politiska
diskussioner med sina aktiva ungdomar kan skapa onödigt stora spänningar. Med en
bättre dialog och öppnare diskussioner hade partiet kunnat påverka studenterna i
Spartakus som blev politiskt ganska isolerade.152 Spartakus antog en huvudmålsättning på
ett seminarium i mars 1971 som löd

”att bekämpa monopolkapitalet och avslöja SAP- och LO-byråkratin, som aktivt
stödjer monopolkapitalet och sprider illusioner som hämmar klasskampens
utbredning och passiviserar arbetarklassen” .153
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Spartakist B säger att när man kommit fram till något sådant så var man besviken på ett
parti som inte alls lyssnade på deras åsikter.154

Spartakus önskade sig ”mer av klasskamp och mindre av klassamarbete” och tyckte att
den socialdemokratiska politiken mest var utformad så att kapitalisterna kunde tjäna
pengar. Ord som klasskamp fanns under 50- och 60- talen inte i den Socialdemokratiska
vokabulären utan det var något som direkt förknippades med kommunismen. Relationen
mellan Spartakus och de partiaktiva blev till slut så förgiftad att de inte umgicks på något
vettigt sätt. Partiet uppskattade visserligen att klubben ställde upp i kårvalet som
Socialdemokrater, men det kårpolitiska programmet var komprometterande för
Socialdemokratin då de låg så långt till vänster.155 Spartakus var en aktiv klubb med
många medlemmar som hade en väldigt snabb politisk utveckling jämfört med de
partiaktiva då vissa av dem i princip ”ägnade sig på heltid åt politiska diskussioner”.
Spartakist B tror att de lyckades påverka partiet väldigt lite, och att om partiet försökte
påverka dem så tog de aldrig riktigt till sig det.156

Det var oftast de partiaktiva som reagerade på Spartakus initiativ till uttalanden och
motioner, eller deras upptåg som när några Spartakister lånade insamlingsbössor av
partiet och samlade ihop pengar till de strejkande gruvarbetarna i Kiruna som av partiet
ansåg vara kommunister, vilket inte blev så populärt.157 Spartakist B tror att de var
bekymrade över hur situationen utvecklade sig och att kontakterna med studenterna var få
och inte så goda. De försökte att prata med den SSU: aktive som betraktades som relativt
stabil och förnuftig, medan de inte kom särkilt långt med honom själv och Spartakist A
och de övriga i Spartakus ledning.158

Det fördes diskussioner i klubben om det var möjligt och meningsfullt ”att stanna kvar i
Socialdemokratin och försöka att föra kampen för den marxistiska politiken” med de
möjligheter och fördelar som det skulle erbjuda, eller om det för att uppnå den
vänsterpolitik som de förespråkade skulle vara mera rationellt att istället vara aktiv i
något parti som låg längre till vänster. Fördelen med Socialdemokraterna var enligt
Spartakist A att om de tog ställning för en radikal reform så skulle det få praktisk
betydelse. De var trots det några stycken som långt innan klubben sprack och de lämnade
partiet, innerst inne kände att de inte hörde hemma inom Socialdemokratin och att de var
på väg ut ur partiet. Denna fråga var inte lika självklar för andra i klubben. 159

4.5. Demokratisyn

Den största och mest uppmärksammade politiska striden som Spartakus var inblandad i
var den som utspelade sig runt 1 maj 1971 i Linköping. Spartakus fick i början av mars
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1971 en inbjudan från Linköpings Röd Front-kommitté att delta i deras 1 maj-
demonstration, där klubben både skulle få möjligheten att gå i tåget med valfria paroller
och hålla tal på det efterföljande mötet. Det sistnämnda gällde även vid
Socialdemokraternas 1 majfirande, men partiet ville i förväg godkänna Spartakus förslag
till paroller. På ett klubbmöte den 14 april diskuterades 1 maj och förslag till olika
paroller och man beslutade att Spartakus skulle delta i den Socialdemokratiska
demonstrationen med fem 1 majparoller och dessa löd:

1. Bekämpa regeringens klassamarbete! (huvudparoll)
2. Nej till ”blandekonomi”! Ja till socialism!
3. Ja till klasskamp! Nej till Saltsjöbadsanda!
4. Bekämpa USA-imperialismen!
5. EEC – hot mot arbetarklassen!

De skickades vidare till partiets 1 maj-kommitté som valde att förbjuda parollerna 1 och 3
och godkänna de övriga tre.160

Den SAP/LO: aktive var en av de ansvariga för demonstrationen och han var som facklig
ordförande med i den grupp som i förväg skulle godkänna plakaten. De ville att det skulle
vara stil på plakaten i tåget och han reagerade på att Spartakus tänkte demonstrera mot
partiets politiska ledning. De hävdade att i ett Socialdemokratiskt demonstrationståg när
tusentals människor ser på, bör det inte finnas plakat med en så pass stark kritik som
Spartakus hade mot det egna partiet. Om man ”ska tvätta bykar så får man göra det i små
kretsar” inom organisationen. 161

Den SSU: aktive tycker att vissa av parollerna var mycket regeringsfientliga162 och
Spartakist A kallar dem provocerande.163 På ett klubbmöte 28 april diskuterade
Spartakisterna hur klubben nu skulle agera och de beslutade att trotsa partiets förbud och
så långt det var möjligt försöka föra fram alla fem parollerna i tåget. Om parollerna
skapade för mycket tumult bestämde de att lämna tåget utan bråk och om klubben inte
skulle få delta i partiets demonstration skulle de istället som organisation gå i Röd Fronts
tåg.164 Beslutet att eventuellt gå i Röd Fronts demonstration var dock varken bindande för
medlemmarna att följa eller försvara.165 Spartakist B var under våren 1971 ordförande i
klubben och han reserverade sig mot beslutet att anta parollerna. Då han inte kunde tänka
sig att gå bakom framförallt huvudparollen bestämde han sig för att inte gå med i 1 maj-
tåget.166

                                                
160 SSU-Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 3
161 SAP/LO: aktive, intervju  040414
162 SSU: aktive, intervju 040419
163 Spartakist A, intervju 040411
164 SSU-Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj firandet i
Linköping våren 1971, s. 4
165 Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 28/ 4 1971, s.2
166 Spartakist B, intervju 040414



34

1 maj-demonstrationerna var på denna tid en folkfest som lockade väldigt mycket mer
folk än idag. Inte långt innan demonstrationen skulle börja var det några från Spartakus
som såg att det stod andra Spartakister bakom Domkyrkan med alla de förbjudna
plakaten och de rapporterade detta till den SAP/LO: aktive som var demonstrationsledare.
Han blev dock trots att han var orolig över vad som skulle hända, tvungen att släppa iväg
tåget eftersom de annars skulle ha mött ett kommunisttåg. 167 Spartakisterna hade planerat
hur de skulle försöka få in sina förbjudna banderoller och plakat i tåget via särskilda
vägar utan att någon av de partiaktiva som var på sin vakt märkte det, och banderollerna
fanns också i tåget precis innan de skulle gå iväg. De var 50-60 personer och skulle gå
mitt i tåget som var uppdelat i tre delar. Den första avdelningen hade redan börjat gå när
de efterföljande fick se plakaten och började packa ihop för att gå hem. Spartakisterna
började då att gå själva och då väntade de resterande demonstranterna en stund för att få
ett lagom säkerhetsavstånd och gick de också. ”Så det blev tre Socialdemokratiska 1
majtåg efter varandra”, och när de kom fram till Folkets park som var slutmålet så
samlade de ihop banderollerna och gick därifrån. 168 Före under och efter demonstrationen
hade Spartakisterna hunnit med att sprida 3000 tryckta flygblad där deras paroller
utvecklades.169 Spartakist B såg på när första delen av tåget gick förbi och efter en lång
stund kom Spartakisterna, men de resterande demonstranterna hade valt att gå en annan
väg då de inte ville gå efter Spartakisterna med deras provocerande plakat.170

Händelserna på 1 maj blev inte bara omskrivna av media i Östergötland utan frågan
uppmärksammades även av riksmedia, vilket ledde till att partiledningen i Stockholm
blev väldigt undrande över vad som hände i Linköping. Många partiaktiva i övriga landet
fick klart för sig att det fanns en väldigt aktiv grupp i Linköping som hette Spartakus, så
att om syftet var att få uppmärksamhet så uppfylldes det.171 Arbetarekommunen styrelse
beslutade efter detta enhälligt att till partistyrelsen föreslå att de medlemmar i SSU-
Spartakus som agerade vid 1 majdemonstrationen med icke godkända paroller skulle
uteslutas ur partiet, då de uppträtt osolidariskt, förrädiskt och bedrivit propaganda i strid
mot partiets allmänna grundsatser. Arbetarekommunens ordförande menade att de inte
kunde ha medlemmar som inte följer demokratiskt fattade beslut.172 Den SAP/LO: aktive
säger att de inte hade någon omröstning i frågan, utan istället kom några personer från
partidistriktet för att höra deras berättelse som därefter bad att få namn och adress på de
aktuella personerna för att kunna utesluta dem. ”Vi hade aktiva kommunister i Spartakus.
Dem kunde vi inte ha kvar.” Han tog kontakt med några personer för att uppmana dem att
lämna partiet, då de enligt honom hade gjort bort sig så mycket att de inte längre hade
någon framtid i partiet. Några personer valde själva att lämna partiet medan några andra
uteslöts. Det rörde sig om totalt 15-20 personer där många enligt honom var långt ifrån
socialdemokrater.173  
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När diskussionerna om uteslutningar tog fart så tog Spartakus vid ett klubbmöte den 12
maj beslut om att bilda en från SSU och SAP fristående förening med namnet
”Socialistiska klubben Spartakus” dit alla klubbens ekonomiska tillgångar, fordringar och
inkomster skulle överföras.174 Detta bekräftas av Spartakist A. 175 De beslutade även att
samtliga medlemmar i klubben skulle lämna SSU och Socialdemokraterna om någon av
dem blev uteslutna.176 Den SSU: aktive tror att agerandet var ett utryck för frustration
över att parollerna inte godkänts, och en känsla från den inre gruppen i klubben av att
vara kunnigare än de ”förstockade metallgubbarna och byggnadsgubbarna” i partiet. De
saknade enligt honom inställningen att för att verkligen kunna påverka samhället så måste
man först förankra och få en majoritet för sina förslag för att de ska bli starka nog att
genomdrivas. Kraven formerades istället efter vad de i sina studiecirklar kommit fram till
var det rätta, och de som inte ställde upp på kraven hade inte studerat socialismen
tillräckligt väl eller var ingen god demokratisk socialist. De försökte att förena andan i de
kommunistiska grupperna med radikala Socialdemokratiska och socialistiska idéer. Det
var främmande för de flesta av  partiets medlemmar att göra på något annat sätt än att
vinna majoritetens bifall för sina förslag eller att acceptera att man blivit nedröstad, men
då Spartakisterna tyckte att kraven var korrekta så gick de med parollerna ändå.177

Spartakist B valde att som ordförande i klubben efter att ha blivit nedröstad inför 1 maj
och med tanke på vad som sedan skedde att själv begära utträde ur klubben och lämna
den.178 Detta bekräftas av ett meddelande som klubbens sekreterare undertecknat i juni
1971.179 Den SSU: aktive engagerade sig nu helt i SSU-klubben Unga viljor i Linköping
där han hade varit medlem under hela perioden och dit sökte sig nu även Spartakist B. 180

4.6. Relation till övriga SSU

SSU-förbundet förstod enligt Spartakist B inte vilka strömningar som pågick i den
politiska vänstern på den tiden. Deras förslag till aktiviteter kunde exempelvis vara
”cykelutflykt vid tjänlig väderlek” vilket inte uppskattades av Spartakisterna som ville ha
en mer politisk verksamhet i SSU. SSU-distriktet var Östergötlands län och SSU-kretsen
bestod av Linköpings, Åtvidabergs och Kisa kommun. 181 Spartakus blev som tidigare
beskrivits en SSU-klubb i Östergötlands SSU-distrikt 1970. De blev redan samma år den
starkaste klubben i SSU-kretsen. 182

Spartakist B berättar att han själv, och den SSU: aktive, som under hela tiden också varit
aktiv i SSU-klubben Unga viljor i Linköping, samt en person till avdelades att från
Spartakus engagera sig i SSU för att ”ta hand om” SSU på krets- och distriktsnivån. Det
resulterade i att den SSU: aktive blev ordförande, han själv studieledare och den tredje

                                                
174 Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 12/5 1971
175 Spartakist A, intervju 040411
176 Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 12/5 1971
177 SSU: aktive, intervju 040419
178 Spartakist B, intervju 040414
179 SSU-Spartakus Klubbmötet, meddelande 8/6 1971
180 Klubbmeddelande nr. 10-1971 för SSU-Spartakus, årg. 4, 30/8 1971, s. 10
181 Spartakist B, intervju 040414
182 Klubbmeddelande nr. 15-1970 för SSU-Spartakus, årg. 3, 8/12 1970, s. 6



36

personen kassör i SSU-distriktet183 under två intensiva år. Man ville från Spartakus sida
väldigt gärna hålla i den politiska skolningen i SSU-distriktet då det fanns mycket pengar
att söka till utbildningar. De nya medlemmarna i SSU gick flera interna utbildningar där
Spartakisterna till stor del fick styra föreläsningarnas politiska innehåll och de ordnade
även olika ideologiska seminarier. ”De som är otroligt aktiva och jobbar hårt har lätt att
få kontroll.” Han tycker dock att klubben genomförde mycket som var bra och som fick
fart på SSU-distriktet.184

Många SSU-kretsar var under denna tiden starka organisationer som hade råd att ha egna
anställda ombudsmän och Spartakist A var vid denna tid under en kort period anställd
som ombudsman på Linköpings SSU-krets. Spartakist B, den SSU: aktive och kassören
ledde från SSU-distriktet en mer reformistisk falang, medan en mer revolutionär grupp
från Spartakus med Spartakist A i spetsen hade kontroll på kretsen. 185

Spartakist A och några fler ur den mest revolutionära delen av klubben hade kontakt med
liknande revolutionärt inriktade falanger i studentklubbarna i Uppsala och Umeå. De
träffades i hemlighet vid minst ett tillfälle i början av 1971 för att fastställa en gemensam
plattform för ett fortsatta samarbete, där en målsättning enligt Spartakist B blev att
”bekämpa SAP och LO byråkratin som sprider illusioner och hämmar klasskampen”. Den
SSU: aktive, Spartakist B och kassören hittade protokollen från detta möte på SSU-
kretsens expedition där Spartakist A hade gömt och låst in dem. Strategierna i den
politiska plattformen handlade om hur de på olika håll skulle arbeta vidare inom SSU där
målet med Spartakisternas engagemang i SSU var att ”ta över SSU-kretsen och utnyttja
SSU-kretsens styrka för att driva sin egna politiska krav”. Målet med detta var att på sikt
kunna styra SSU verksamheten i hela länet från Spartakus.

Dessa planer kom enligt Spartakist B av att klubben influerats av trotskistiskt inriktade
kommunistiska grupper, vars idéer går ut på att det är lättare att ta kontrollen över en
redan befintlig organisation inifrån och därifrån driva sin politik, än att bygga upp en helt
ny organisation från grunden. Denna sorts försök att successivt och i hemlighet ta över
majoriteten och därmed makten över en organisation inifrån kom senare inom SSU att
kallas entrism, vilket i några fall ledde till uteslutningar ur ungdomsförbundet. Detta
material som de hittade hade varit underlag nog för att kunna kräva en uteslutning av den
revolutionära falangen ur SSU, men de valde efter en diskussion att inte göra det då de
inte trodde på de byråkratiska metoderna.186

Det kallades till ett extra kretsårsmöte under senhösten 1971 där syftet var att istället
försöka rösta bort dessa personer . Inför detta möte var både Spartakist A och Spartakist
B ute var för sig hos i princip alla SSU-klubbar i kretsen för att kämpa om ombudens
förtroende och röster på årsmötet, med en diskussion om man ville ha en revolutionär
eller en reformistisk utveckling. 187 SSU-kretsen bestod av sju-åtta klubbar som alla hade
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varsin ledamot i kretsstyrelsen där några av dessa, mestadels skolklubbar, sympatiserade
med Spartakisternas revolutionära linje, medan andra såsom de fackliga klubbarna inte
gjorde det. De reformistiska rösterna räckte ändå inte riktigt för att få en majoritet, men
då hittade de en förening som hette SSU-Björkeberg vars medlemmar var 27-28 år och
inte längre aktiva, men som fortfarande fanns kvar på pappret. Den SSU: aktive bad de då
att ”göra en sista insats i SSU” och komma på kretsårsmötet.188 Mötet blev dramatiskt då
det hela gällde kampen om makten och pengarna men det slutade med att reformisterna
vann en mycket klar seger i omröstningen och revolutionärerna röstades bort ur
styrelserna. Arbetarekommunen valde att frysa sina anslag till kretsen och Spartakist A
fick som ombudsman problem med kretsens ekonomi. Han fick då hjälp att reda ut dessa
problem då Spartakist B menar att de respekterade honom även när han blev revolutionär,
eftersom han hela tiden varit motorn i klubbens politiska utveckling.189

Spartakist A kommenterar Spartakisternas försök att kontrollera SSU-kretsen och
distriktet med att

”det skulle visa sig sen i slutändan att vi behärskade dem organisatoriskt genom att vi var
rätt många och var väldigt aktiva, men när det verkligen brände till i slutet så visade det sig
att vi inte hade övertygat någon i hela Östergötland om det riktiga i vår politiska linje.”

När det som de i klubben då kallade den högra delen av SSU, men som han i efterhand
hellre vill kalla den normala delen av SSU samlade sig till organiserat motangrepp så var
de enligt honom chanslösa - totalt isolerade. ”Vi var ju kommunister.”190 Det blev en stor
diskussion om Spartakist A: s lämplighet som ombudsman i SSU-kretsen och det nya
verkställande utskottet beslutade i september 1971 att säga upp honom. 191

Dessa händelser i SSU utspelade sig tämligen parallellt med det kaos i klubben som 1
majfirandet hade skapat och som gjorde att  klubben började spricka. Uppgifterna om vad
som hände med klubben och dess medlemmar och om några medlemmar blev uteslutna
ur partiet efter dessa båda händelser  är något oklara. Det tog enligt Spartakist B ett
halvår innan konflikten var över och revolutionärerna insåg att de inte hörde hemma i
SSU. Efter dessa båda politiska strider lämnade några från Spartakus SSU och gick
istället med i SKP, Ung Vänster och Trotskisterna. Spartakist B tror att det var på grund
av att han, den SSU: aktive och de andra från Spartakus som även var aktiva i SSU
därigenom fick andra politiska intryck än de som var rådande i klubben och i
studentvärlden, inte heller drogs med på samma sätt i dess radikala teoretiska analyser. På
grund av sitt mer utåtriktade arbete diskuterade de mer verklighetsnära frågor och fick
fler influenser vilket hjälpte dem att hålla fast vid de Socialdemokratiska värderingarna
när det delvis blev en brytningen med partiet i klubben under 1971.192

Klubbens innersta kärna levde under cirka två år ett superaktivt politiskt liv och kraven
på aktivitet på medlemmarna var så höga att alla omöjligt kunde leva upp till dem i
                                                
188 SSU: aktive, intervju 040419
189 Spartakist B, intervju 040414
190 Spartakist A, intervju 040411
191 Klubbmeddelande nr. 11-1971 för SSU-Spartakus, årg. 4 23/9 1971, s. 3
192 Spartakist B, intervju 040414
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längden. Många av de som varit aktiva i klubben i några år började bli färdiga med sina
studier, Spartakist A flyttade ifrån staden och andra började arbeta och insåg då att det
inte längre gick att fortsätta ha möten till klockan tre på nätterna eller ständigt vara
upptagen med klubbaktiviteter. Den gamla kärnan i klubben försvann och nya studenter
kom in och engagerade sig i Spartakus.193 Spartakus organiserades under 1972 om och
fick nya medlemmar och en helt ny ledning och ordförande.194 Föreningen som Spartakus
bildat efter bråket kring 1 maj levde vidare ett tag men upplöstes enligt Spartakist A då de
icke partitrogna kastats ut från SSU-kretsen och många av klubbens medlemmar
skingrades då klubben upplöstes. De använde de resterande pengarna i föreningen för att
trycka upp brev där de sa tack och adjö till medlemmarna. När Spartakus sprack stannade
en del personer kvar i Socialdemokratin, medan några gick över till VPK, KFML (r) eller
som Spartakist A själv till KFML, men många av medlemmarna slutade helt med
partipolitiken. 195

Alla de personer som jag intervjuade är idag Socialdemokrater. Numera är en av dem
riksdagsman för Socialdemokraterna, en är företagarekonsult, en arbetar för LO med
utbildningsfrågor, och en är pensionerad från sina arbeten som biträdande
förbundsordförande i Metall och från industridepartementet.196

                                                
193 SSU: aktive, intervju 040419
194 Spartakist B, intervju 040414
195 Spartakist A, intervju 040411
196 Spartakist A, intervju 040411, Spartakist B, intervju 040414, SAP/LO: aktive, intervju  040414,
SSU: aktive, intervju 040419



39

5. Analys

Syftet med denna uppsats är att undersöka s-studentklubben Spartakus verksamhet samt
hur deras politik och ideologiska ståndpunkter såg ut samt påverkade relationerna med de
övriga SSU-klubbarna och moderpartiet Socialdemokraterna i Linköpings kommun under
perioden 1969-71. Enligt Sjöblom genomförs partiers programrealisering på den interna
arenan, väljararenan och den parlamentariska arenan och det är kring ett partis interna
arena som denna undersökning kretsar.

5.1. Spartakus verksamhet och politik

Studentklubben SSU-Spartakus utvecklades från att vara en traditionell studentklubb i
60-talets anda som uppskattades av det egna partiet i kommunen för sitt engagemang som
Socialdemokratiska studenter i kårpolitiken, till en radikal och mycket aktiv klubb. Alla
aktiviteter var numera politiska och de nya medlemmarna influerades starkt av
vänstervindarna och de kommunistiska grupper som följde med den. Klubben fick en ny
ordförande och de nya aktiva i klubben markerade att förändringar var att vänta genom
namnbytet till Spartakus, inspirerat av en tysk socialdemokratisk vänsteropposition. De
var aktiva i studentkåren, på SSU-distriktets möten och kurser, på många av partiets
möten och konferenser och de hade ofta egna klubbmöten samt dagliga informella träffar.
All denna aktivitet tog förmodligen upp den mesta av deras lediga tid och gjorde att de
nätt och jämnt hann med att studera.

Under denna period var det enligt Holmberg vanligare än idag att identifiera sig med ett
parti och klubben hade många aktiva medlemmar. De var så många att de hade olika
mindre basgrupper för ideologiska studiecirklar och diskussioner och de användes också
för att sprida information om klubbens politik till Linköping studenter. Att klubben hade
så många medlemmar kan förklaras med att allt fler personer med arbetarbakgrund enligt
Eriksson & Jonsson påbörjade högre studier under denna period. Klubbmedlemmarnas
åsikter var olikartade vilket kan förklaras med hjälp av Sjöblom som säger att ett partis
åsiktsmässiga spänningsvidd kan öka med storleken. Då Socialdemokraterna är landets
största parti så är det naturligt att deras medlemmars åsikter har en relativt stor
spännvidd. Många av de nya aktiva i klubben var väldigt engagerade i sin politiska
gärning och ville skapa förändringar i samhället. De många och livliga debatter som de
politiska åsiktsskillnaderna framkallade skapade tillsammans en aktiv och levande klubb
som på kort tid blev den starkaste av alla partiets ungdomsklubbar i Linköpingsområdet.

De flesta Spartakister var studenter som nyligen börjat studera på högskolan där flertalet
läste samhällsvetenskapliga ämnen. De blev inspirerade av vänstervågen och av att lära
sig mer om de olika marxistiska teorier som de kanske för första gången upplevde sig
kunna förstå och diskutera med andra likasinnade. Det var inte lika vanligt då att studera
som det är idag och spartakisterna var förmodligen stolta över sina kunskaper som de
använde för att försöka vinna debatterna med övriga i partiet. Skillnaderna mellan
akademiker och arbetare var större än idag och de fackligt aktiva Socialdemokraterna
kände ett ganska litet mått av samhörighet med Spartakisterna.
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Man skiljer enligt Bäck & Möller vanligtvis partiers arbetsmetoder mellan reformistiska
och revolutionära partier. Politiken försköts under denna period åt vänster och
vänstervågen fick ett särkilt fäste i studentförbundets klubbar vilket gjorde att mittfåran i
Spartakus blev mer radikal. Delar av klubben influerades så starkt av det radikala
politiska klimatet att de såg den revolutionär vägen som möjlig för att uppnå sina
politiska mål, medan andra i klubben höll fast vid reformismen och många av
socialdemokraternas värderingar. Detta kan ha varit på grund av att de fått andra politiska
influenser än de från Spartakus. Spartakus försökte i sin jakt efter en egen identitet att
föra en mycket radikal politisk linje inom Socialdemokraterna. De balanserade på
gränsen mellan en reformistisk och revolutionär politisk syn, och de gick också över
denna gräns vilket skapade stora problem. De ansåg att så mycket som möjligt skulle
politiseras och såg varje forum som en möjlig politisk plattform. Mycket tyder på att en
stor del av klubbens agerande kan förklaras med deras ideologiska överväganden.
Spartakisterna handlade efter sina övertygelser som de såg ut då, även om respondenterna
i efterhand anser att de inte alltid var väl genomtänkta och att det förde dem för långt bort
från partiet.

5.2. Spartakus relationer till SAP och SSU i Linköping

Spartakus var till en början den sorts ”lagom” pådrivande studentklubb som partiet
uppskattade, men i och med vänsterinfluenserna och ett antal radikala nya medlemmar
som tilläts bli dominerande i klubben påbörjades påtryckningar med syftet att flytta
partiets fokus från deras dåvarande politik till spartakisternas mer radikala och
ideologiskt inriktade politik. De partiaktiva uppfattade spartakisterna mest som stökiga,
respektlösa och några som retade upp dem genom provocerande uttalanden i långa
debatter som förlängde mötena så till den grad att vissa partiaktiva blev tvungna att lämna
dem för att klara av att arbeta morgonen därpå. Är man i minoritet så kan man alltid
försöka att minska antalet i majoriteten.

Socialdemokraterna var ursprungligen ett parti för arbetare och kopplingen till LO var
enligt Holmberg stor under denna period, vilket också stämmer med denna undersökning.
De fackligt aktiva var många och hade ett stort inflytande i partiet och kulturkrocken blev
total när studentklubben bestämde sig för att med radikala och teoretiska förslag
inspirerat av kommunistiska grupper försöka driva partiet åt vänster. Enligt Sjöblom är
partier sammanslutningar av olika samhällsgrupper vilket skapar spänningar och när
studenterna som en ny grupp aktiverade sig i partiet med inställningen av att veta bättre
än de som varit aktiva i partiet längre så ökade spänningarna i partiet. Spartakisterna var
inspirerade av de kommunistiska teorier som sade att det var den välutbildade eliten som
skulle få med sig arbetarna på den socialistiska samhällsomvandlingen, något som var
främmande för många Socialdemokrater. Att ungdomar inte hörsammade deras åsikter
var inte minst främmande för många av de fackligt aktiva som var vana vid att ha ett stort
inflytande i partiet och att åtnjuta respekt.

Viktiga funktioner för de politiska partierna är att rekrytera nya medlemmar till de
politiska posterna och att genom socialiseringsprocesser skapa gemensamma politiska
attityder hos dem. Partiledningen i Socialdemokraterna som är ett typiskt massparti ska



41

enligt Duverger med hjälp av partibyråkratin kunna hålla en nära dialog med sina
medlemmar. Detta misslyckades då många av spartakisterna saknade en fungerande
dialog och förbindelse till de partiaktiva och tvärtom. Att de kände sig utestängda av
partiet kan ha varit en av anledningarna till att de uppträdde alltmer provocerande för att
få uppmärksamhet. De partiaktiva ändrade inställning och vad som tidigare kan ha varit
omedvetet, blev nu ett medvetet avståndstagande där de etablerade partiaktiva inte längre
ville representera en del av deras krav.

Enligt Panebianco gör alla partier en avvägning mellan ideologiska och realpolitiska
frågor, och då dessa båda parter valde olika avvägningar så kunde de inte heller fungera
som en enhet. Panebianco menar att idealismen inom  de flesta partier blir mindre efter
ett tag då de stabiliseras och partiets överlevnad blir viktigare. Detta anser jag stämmer
bra in på detta fall då Socialdemokraternas kampglöd till viss del hade falnat. Man kan
tolka Lipset och Tingsten som att välståndsökningen under 50- och 60-talen gjorde
Socialdemokraterna till en etablerad organisation som sysslade med
samhällsadministration och förvaltning av välståndet. Spartakus var istället en ung
organisation med unga aktiva där kampglöden och idealismen precis hade tänts och i allra
högsta grad var levande och där medlemmarnas första politiska intryck var vänstervågen
med allt vad den förde med sig.

Enligt May är det partiernas aktiva medlemmar som har de mest extrema åsikterna medan
partiledningen är mera måttfulla, vilket stämmer i detta fall. Många politiska förslag
väcks enligt Bäck & Möller mer för att skapa uppmärksamhet än för att genomföras. Det
stämmer till viss del in på Spartakisterna som provocerade med sina radikala motioner
och förslag på partiets möten vilket skapade långa och intensiva debatter. De hade inte
lyckats få några politiska poster i partiet som de riskerade att förlora, medan partiet som
helhet kunde ha riskerat sitt regeringsinnehav genom att anta alltför radikala förslag.
Partier som sitter i regeringsställning är mer försiktiga med att driva kontroversiella
frågor vilket stämmer väl in på Socialdemokraterna och det kan även hjälpa till att
förklara varför partiets förändringsarbete gick relativt långsamt. De partiaktiva kände sig
manade att tänka framåt och bortom kommunens gränser och de kan ha, för att använda
Downs termer, formulerat politiken för att vinna så mycket röster som möjligt i valen.
Det handlade dock troligtvis till största delen om att som Svensson beskriver det till varje
pris hålla alla kommunistiska influenser borta från partiet och LO:s organisationer. Enligt
Schüllerqvist har Socialdemokraterna tidigare förändrats från ett parti med olika
fraktioner till ett mer enhetligt parti som avgränsade sig mot kommunismen, och detta var
man förmodligen inte beredd att släppa. Spartakisterna trodde dock på många av sina
radikala förslag som de också trots allt försökte genomföra, och parollerna på 1 maj är ett
bra exempel på detta.

Vid en jämförelse med Dahls kriterier för en demokratisk politisk ordning så använde
Spartakisterna sig i hög grad av ett effektivt deltagande då de med hjälp av motioner och
debattinlägg förde fram sina förslag på partiets möten. Det var dock ledningen för partiet
som genom att de kunde bestämma över mötenas innehåll och hur olika förslag togs upp
till debatt hade kontroll över dagordningen. Alla deltagare hade lika rösträtt men eftersom
Spartakisterna enbart bestod av en liten minoritet av de aktiva i partiet så blev deras
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förslag ofta nedröstade. Många av de fackligt aktiva hade inte någon särkilt stor förståelse
för hur spartakisterna kombinerade sina radikala regeringskritiska förslag med
kommunistisk retorik och sitt studentliv med att vara Socialdemokrater.

Med Gidlund & Mölles olika typer av partimedlemmar som mall kan man säga att
Spartakisterna i stor utsträckning var ideologer med ett brinnande politiskt engagemang,
men även till viss del karriärister då en del uttryckte önskemål för partiuppdrag och
syntes och hördes mycket på partimötena. De ledande partiaktiva var resultatpolitiker
som ville uppnå praktiska realpolitiska lösningar istället för att anta allmänna ideologiska
uttalanden. De övriga partimedlemmarna var antingen lojala trotjänare, idealister eller
postgiromedlemmar som inte alls kom på partiets möten.

Enligt Sjöblom är det viktigt med intern sammanhållning och enighet kring partiets
politiska huvudlinjer för en god sammanhållning, och när det råder oenighet kring någon
fråga bör det lösas med majoritetsbeslut som den förlorande minoriteten respekterar.
Detta kan förklara varför båda parter var missnöjda över situationen. Intern debatt är
oftast nödvändigt, nyttigt och vitaliserande, men när spartakisterna bl.a. hånade de
partiaktiva på mötena, vägrade att följa beslutet rörande parollerna och öppet visade sin
regeringskritik på 1 maj så blev det för mycket för de partiaktiva.

Spartakisterna var som andra unga partiaktiva pådrivande med förslag på reformer till sitt
moderparti och de ville se mera av ideologiska diskussioner och mindre av politiskt
förvaltande, men det här var inget vanligt sådant fall. Detta var en politisk brytningstid
och de nya influenser som svepte över Sverige förde med sig osäkerhet. Det brukar enligt
Gidlund & Möller göra att partier för att inte riskera splittring försöker stärka kontrollen
och sluta leden för att föra organisationen vidare. Detta gjorde också de partiaktiva, men
skillnaderna mellan de båda parterna blev alltför stora då vissa ur Spartakus kan antas ha
haft en ideologisk syn som mera liknade den kommunistiska än den demokratiskt
socialistiska och en stor del av Spartakus medlemmar lämnade på olika sätt
Socialdemokraterna.

Det är intressant att när Spartakus blev en del av SSU för att man försökte utjämna
skillnaderna mellan de fackliga och studerande socialdemokratiska ungdomarna, så
utvecklades klubben istället åt motsatt håll. Deras politik var radikal, teoretisk och
avfärdades av bl.a. de fackliga klubbarna som höll fast vid reformismen och den
demokratiska socialismen. Detta kan antas vara en del av den klassiska konflikt som har
följt SSU genom åren, mellan de som vill vara partitrogna och de som vill agera mer
självständigt från partiledningen. Klubben hade en så hög aktivitetsnivå att det var
omöjligt för arbetande personer att vara medlemmar. Spartakus studier influerade även
övriga SSU och då särkilt vissa skolklubbar. När Spartakisternas planer på att ta
kontrollen över SSU uppdagades så visade det sig att klubben inte hade övertygat de
övriga ungdomar politiskt, utan de var ganska isolerade och deras representanter röstades
bort ur kretsstyrelsen.
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5.3. Drivande aktörer

Drivande aktörer märks genom att andra personer pratar om dem och genom att de med
sin retorik kan påverka andra personers engagemang och åsikter. Alla de personer som
jag har intervjuat var mer eller mindre drivande aktörer och påverkade på olika sätt i sina
respektive organisationer. Spartakist A skapade sin ideologiska identitet under denna
period och uppfattade vänstervågen, som i själva verket i efterhand har visat sig vara en
exceptionell period i svensk politik, som det normala. Han representerar i uppsatsen de
som var allra mest radikala i klubben och hans engagemang, styrka och ideologiska
intresse gjorde att han blev den politiska motorn i klubben. Han blev en av klubbens mest
drivande aktörer vilket troligen hade en avgörande inverkan på klubbens vägval som
ledde till att den splittrades.

Spartakist B representerar de i Spartakus som inspirerades av de radikala idéerna och
diskuterade och stod bakom många av dem, men som ändå aldrig övergav sina
socialdemokratiska värderingar. Detta kan ha berott på styrka i de egna värderingarna och
att han även fått andra politiska influenser ifrån sitt engagemang i SSU. Den SSU: aktive
representerar de som var aktiva i ungdomsförbundet och som stod närmare det
Socialdemokratiska partiet än Spartakisterna. Dessa två personer var drivande i processen
när Spartakisterna röstades bort från SSU. Den SAP/LO: aktive representerar i uppsatsen
de äldre partiaktiva samt de som var fackligt aktiva i partiet. Han hade varit aktiv i
Socialdemokraterna under många år och var därför präglad av 50- och 60-talens politik
som enligt Tingsten förvandlat partiet till förvaltare. Han påverkades inte nämnvärt av
vänstervågen, som för honom till skillnad från de yngre var en extraordinär period,
genom vilken han behöll sina Socialdemokratiska värderingar. Han var framförallt
drivande vid de processer kring 1 majfirandet när Spartakister fick lämna partiet.

5.4. Slutord

Alla personer som är partimedlemmar är det av olika anledningar och de har olika stort
behov av att synas och skilda åsikter om hur partiets politik bäst styrs, men det är också
den debatt och de skilda visioner som det medför som skapar liv och nya idéer åt
organisationerna. Det som håller medlemmarna samlade är att de har vissa grundläggande
gemensamma värderingar. I detta fallet försökte Spartakus som var en oerhört aktiv klubb
men som blivit alltför isolerad, där en del av de tongivande medlemmarna var
kommunister, att kombinera sin politik med den förd av äldre socialdemokraterna som
knappt hade påverkats alls av de radikala politiska strömningar som hade influerat
klubben så starkt. Detta skapade stora problem, spänningar och konflikter som slutligen
när Spartakisterna försökte att  efter trotskistisk modell ta över SSU: s verksamhet i
kommunen, och när klubben trotsade partiets beslut och gick med förbjudna paroller som
var kritiska mot Socialdemokraternas politik i ett 1 majtåg, fick ungdomsförbundet och
partiet att sätta ned foten. De aktuella Spartakisterna blev bortröstade från sina uppdrag i
SSU och de partiaktiva förmådde dem att på olika sätt lämna klubben och partiet. Det har
visat sig att denna period var en exceptionell sådan i svensk politik och dagens ungdoms-
och studentklubbar inom Socialdemokraterna har överlag gått märkbart till höger
politiskt.
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47

Medlemsförteckning för SSU-Spartakus, Linköping

Protokoll fört vid sammanträde med SSU-Spartakus centralkommitté 28/ 3 1971

Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 28/ 4 1971

Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 12/5 1971

Protokoll fört vid SSU-Spartakus klubbmöte 20/5 1971

Socialdemokratiska kårpartiet Spartakus (1971), För ett Socialistiskt samhälle – program
1971

SSU-Spartakus, Förslag till verksamhetsberättelse för år 1970, 7/2 1970

SSU-Spartakus Klubbmötet, meddelande 8/6 1971

SSU-Spartakus, närvarolistor från ABF i ämnet socialism, 1969-1970

SSU-Spartakus, (1971), Spartakus och första maj – en kort rapport om och kring 1: maj
firandet i Linköping våren 1971

SSU-Spartakus, Välkommen till Linköping!, stencil från SSU-Spartakus

Internetkällor

www.s-info.nu/Spartacus, Spartacus historia, Sven-Inge Nylund, ”Spartakus och SSU”,
hämtat 19/5 2004

www.s-studenter.se, Det socialdemokratiska studentförbundets historia, hämtat 13/9
2004

Intervjuer

Spartakist A, intervju 040411

Spartakist B, intervju 040414

SAP/LO: aktive, intervju  040414

SSU: aktive, intervju 040419





Bilaga 1

Intervjufrågor

Individuell bakgrund

1. Berätta lite kort om vad du gör idag? Bakgrund?
2. Berätta om hur du först blev politiskt intresserad?
3. Hur uppfattar du idag den tid som du var aktiv i Spartakus/kom i kontakt med

klubben Spartakus?
4.  Vad läste du på Linköpings universitet?
5. Berätta om hur du kom i kontakt med S-student klubben Spartakus /eller

Socialdemokraterna.
6. När, och varför gick du med i Spartakus/el. SSU?
7. Beskriv hur dina egna ideologiska/politiska grunder/värderingar/influenser såg ut

då och senare som aktiv i klubben. Har dessa förändrats något jämfört med idag?

Klubben och dess organisation

8. Berätta om hur du uppfattade klubben under den tiden som du var aktiv.
9. Hur var klubben organiserad/och ev. SSU/partiet organiserat?
10. Kan du ge några exempel på aktiviteter som genomfördes i klubben under den

tiden? Hur var aktivitetsnivån i klubben? Kåraraktivitet?
11. Ungefär hur många aktiva medlemmar hade klubben? Könsfördelning?
12. Hur såg klubbens ideologi/politik ut? Vilka ideologiska förebilder hade klubben

och dess medlemmar?
13. Hur såg medlemmarnas och styrelsens övergripande mål och visioner ut med

klubben? Lyckades man med dessa?
14. Vad eller vilka personer/organisationer/händelser påverkade/inspirerade klubben

och dess politik?
15. Var det konsensus i klubben vad gäller val av politik och aktiviteter eller fanns det

olika grupper vars åsikter stod i konflikt med varandra?

Relationer

16. Hur anser du att relationen och likheter/skillnader i politik och ideologi mellan ett
moderparti och dess ungdoms/studentförbund och dess klubbar bör se ut?

17. Hur såg kontakten ut med moderpartiet Socialdemokraterna?
18. Hur pass stämde klubbens politiska riktning överens med Socialdemokraterna på

lands, distrikt och kommunnivå? Stämde de tillräckligt mycket överens?
19. Hur var relationerna med partiet på dessa olika nivåer? Repskapet t.ex.?
20. Berätta kort om de övriga studentklubbarna i landet.
21. Vilka skillnader och likheter politiskt och organisatoriskt hade Spartakus med de

övriga studentklubbarna runt om i landet? Relationer/kontakter?



22. Vilka skillnader och likheter politiskt och organisatoriskt hade Spartakus med de
övriga SSU klubbarna i Östergötland? Relationer, maktbalans? Hur fungerade det
i SSU-distriktet, kretsen?

23. Hur var Spartakisterna representerade i SSU?

Politisk oenighet

24. Berätta om händelseutvecklingen i klubben och i distriktet under 1970-1971.
25. Vad var motiven bakom utvecklingen? Konsensus bakom beslut?
26. Påverkade det relationerna med de andra klubbarna?
27. Vad var det enligt din mening som gjorde att det hela gick för långt och

uteslutningar genomfördes?
28. Var de uteslutningar och nedläggningar av klubbar som genomfördes under denna

tid rätt gjorda beslut? Följder av besluten?
29. Kunde man ha agerat på ett annat sätt för att på något sätt förhindrat denna

utveckling eller förmått klubben att närma sig partiet?
30. Övriga kommentarer, synpunkter?
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