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Abstract 
This essay is about the Workers Communist Party. My method for the analyzing 

part in this essay is qualitative methods such as text and idea analysis. I have 

chosen the words of Claudin to describe which ideological standpoints Workers 

Communist Party have. First I write about the background to why Workers 

Communist Party was formed in 1977. The background is the big split of 

extreme left wingers from the left party, which formed several organisations 

such as The Communist Marxist-Leninist Revolutionary Party and The 

Communist Organization for Marxist-Leninists. The first was neo-stalinistic, the 

second was maoistic. The ideology of Workers Communist Party is at most 

stalinistic. But the question of worldwide peace takes the party a bit off from the 

Stalinist ideology. Somehow, the politics of Workers Communist Party is at 

most similar to radical social-democratic or ordinary left-wing politics. The 

most important questions for the party are equality, democracy in state and 

economy and, at last, work and safety for all people. In Swedish elections, 

Workers Communist Party has failed. At 1979 they had 15 mandates in eleven 

counties in the northeast part of Sweden. At 2006, Workers Communist Party 

only has two mandates in the county of Gällivare in the northeast of Lapland. 
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1: INLEDNING 
Den här C-uppsatsen i statskunskap ska handla om Arbetarpartiet 

Kommunisterna (APK) och deras politik. Anledningen till att jag valt just detta 

ämnesområde är att jag tycker politiska organisationer, speciellt små och 

oetablerade, är mycket intressanta att studera och analysera på ett politiskt sätt. 

Ämnesområdet ligger också nära den statsvetenskapliga subdisciplinen politisk 

teori, som jag är mycket intresserad av. 

 

1.1: Disposition 
Den här uppsatsen kommer att vara upplagd på följande sätt.  

 

Resten av inledningskapitlet kommer att behandla syfte, frågeställningar, 

metod- begrepps- och materialdiskussion. Dessa bitar är mycket viktiga i en 

uppsats, då de är grundläggande för att läsaren ska kunna förstå uppsatsens 

helhet. 

 

Kapitel två är ett bakgrunds- och teorikapitel och kommer att behandla 

kommunismens historia i Sverige under 1960- och 70-talen, med största 

tonvikten lagd på perioden 1964-1977. Detta kapitel är mycket viktigt för att få 

en djupare förståelse om situationen för kommunistiska organisationer under 

den aktuella tidsepoken samt för att på ett bra sätt kunna förstå de 

omständigheter som ledde till alla splittringar och fraktionsbildningar under den 

nämnda tiden. 

 

Kapitlen tre, fyra och fem kommer att vara huvuddelen i uppsatsen och på ett 

djupgående sätt redogöra för var och en utav de delfrågor som jag redogör för 

under rubriken frågeställningar. 

 

Det sjätte och sista kapitlet kommer att bestå utav de slutsatser jag dragit och en 

avslutande del med personliga reflektioner. Framför allt det senare anser jag 

vara viktigt i ett så pass engagerande och omfattande arbete som en c-uppsats 

innebär. 
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1.2: Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att beskriva Arbetarpartiet Kommunisternas politik 

och ideologi. 

 

Min huvudfråga i denna uppsats är följande: 

 

Vilka kännetecken, ideologiskt och politiskt, har Arbetarpartiet 

Kommunisterna? 

 

De delfrågor som följer av huvudfrågan är följande: 

 

Vilka ideologiska ståndpunkter har Arbetarpartiet Kommunisterna? 

Vilka politiska frågor är viktigast för Arbetarpartiet Kommunisterna? 

 

Andra frågor som är viktiga att besvara för att den här uppsatsen ska bli så 

fullständig som möjligt är: 

 

Varför bildades Arbetarpartiet Kommunisterna och finns de fortfarande idag? 

Hur har det gått i allmänna val för Arbetarpartiet Kommunisterna? 

 

1.3: Metoddiskussion 
Metodologiskt kommer den här uppsatsen mestadels att vara kvalitativ, 

anledningen till detta är att de data som ska analyseras inte är av sådan art att 

det går att ställa upp i tabeller. Och även den lilla valstatistik jag lyckats få fram 

är av för liten omfattning för att det ska vara värt att kategorisera i en tabell. 

 

De kvalitativa metoder som kommer att användas är i huvudsak käll- och 

idéanalys. Dessa två forskningsmetoder har inte varit något självklart från 

början, utan det har allt eftersom uppsatsen vuxit fram utkristalliserats att det är 

dessa två forskningsmetoder jag kommer att använda mig av när jag analyserar 

den fakta jag har fått fram. 
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Enligt Holme & Solvang kan en källa i princip vara vad som helst som är 

tillräckligt informativt för att kunna vara användbart i samhällsvetenskaplig 

forskning (Holme & Solvang 1997:125). Källor kan vara kognitiva (berättande) 

eller normativa (värderande). Oftast förekommer både kognitiva och normativa 

inslag i en och samma källa. Källor kan också vara historiskt inriktade eller 

framtidsinriktade. Ofta sammanfaller dessa två parametrar när man bedömer en 

källa (Ibid:126f). Redan här kan jag dra den slutsatsen att mitt källmaterial är 

framtidsinriktat och mestadels normativt. 

 

Enligt Holme & Solvang är det fyra saker man måste tänka på när man 

analyserar källmaterial; observation, ursprung, tolkning och användbarhet. 

Dessa fyra saker är avgörande för att en källa ska gå att analysera (Ibid:130). 

 

Nu tänker jag övergå till att diskutera idéanalysen. Ludvig Beckmans bok gör en 

rejäl djupdykning i idéanalysens alla varianter och metoder, men jag har valt att 

bara ta med de stora huvuddragen.  

 

Idéanalysen som forskningsmetodik grundades mer eller mindre av Herbert 

Tingsten, som var starkt kritisk till de flesta politiska ideologier och filosofier. 

Tingsten menade att statsvetenskapens främsta mål borde vara att kritiskt 

granska och analysera politiska idéer (Beckman 2005:12). Även om jag själv 

inte är direkt imponerad av Tingsten så anser jag att han hade rätt i den här 

frågan, och jag kommer att ha detta i minnet när jag analyserar mina fakta. 

 

Det finns tre analystekniker i idéanalys, nämligen begreppsanalys, 

argumentationsanalys och innehållsanalys. Begreppsanalys innebär helt enkelt 

att analysera olika begrepp, och anses av Beckman vara en oundviklig del av 

idéanalysen (Ibid:31). Argumentationsanalys går ut på att analysera de åsikter 

som förs fram i politiska texter för att övertyga läsaren om att det texten 

förmedlar är riktigt. Argumentationsanalys kan också gå ut på att kritiskt 

granska och ta ställning för eller mot olika argument (Ibid:38). Innehållsanalys, 

slutligen, är en kvantitativ analysmetod som används för att räkna ut frekvenser 

i form av förekomst av värdeord och annat i samma stil (Ibid:42). 
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För egen del är innehållsanalys ointressant för denna uppsats, eftersom 

kvantitativa analyser inte förekommer. Däremot kommer jag att använda mig 

flitigt utav argumentations- och begreppsanalys. Särskilt argumentationsanalys 

kommer att användas i stor utsträckning eftersom de fakta jag ska analysera i 

mångt och mycket består av argumentationer. 

 

1.4: Begreppsdiskussion 
”Kommunism” är det första begreppet jag kommer att diskutera. Jag kommer 

inte att använda begreppet kommunism särskilt ofta i den här uppsatsen, just 

därför anser jag det vara viktigt att diskutera varför jag inte kommer att göra det. 

 

Kommunism är enligt Claudin, och jag delar hans uppfattning, den ideologi som 

är skapad av Marx, Engels och Lenin. En av dess grundpelare är tron på den 

socialistiska revolutionen som en global, världsomfattande revolution. Denna 

teori reviderades senare av Stalin, som ville mena att den socialistiska 

revolutionen kan isoleras till ett enskilt land med stöd av Lenins idéer (Claudin 

1979:73f). Eftersom mitt analysobjekt tillhör denna variant av kommunismen, 

kommer begreppet kommunist inte att användas annat än när partier bär 

kommunism som namn eller om det i något stycke i uppsatsen blir aktuellt att 

närmare beskriva en grupp som håller sig till den kommunistiska ideologin. 

 

”Stalinism” är det viktigaste begreppet i den här uppsatsen. Som jag delvis 

redan varit inne på så är stalinism just Stalins variant av kommunismen i 

allmänhet och Lenins politiska idéer i synnerhet. Denna variant går dels ut på att 

socialismen kan (eller kanske till och med bör) införas i ett enskilt land samt att 

denna revolution måste ledas av en beslutsam och välorganiserad elit som är i 

stark minoritet gentemot övriga medborgare (Claudin 1979:81). Detta enda land 

var enligt Stalin just Ryssland, vilket står i stark kontrast till Lenins och 

Trotskijs teori om det europeiska proletariatets revolution, som mer liknar 

kommunismens grundidé (Claudin 1979:115). Som sagt, mitt analysobjekt 

tillhör Stalins tolkning av kommunismens idéer, därför kommer begreppet 

stalinism att användas i denna uppsats, på grund av att det stämmer bäst överens 

med den ideologi som jag ska analysera. Begreppen ”marxism-leninism”, som 
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stalinisterna definierar sig själva som, och ”gammelkommunism”, som mer 

reformistiskt sinnade grupper inom VPK använde mot APK på 1970-talet, kan 

också förekomma i viss utsträckning men har i princip samma betydelse som 

stalinist fast från andra synvinklar. 

 

”Maoism” är det andra viktiga begreppet i denna uppsats. Maoism är dels den 

stalinistiska uppfattningen av kommunism samt en stark tro på det kinesiska 

kommunistpartiets första ordförande Mao Tse Tung och dennes tolkning utav 

Stalins politiska idéer samt Kinas avståndstagande från Sovjetunionens politik i 

skiftet 1950-60-tal (Rosin i Engberg m.fl. 1978:46ff).  

 

”Modernism/Folksocialism” och ”reformism” är de två sista begreppen som 

kommer att användas i uppsatsen i sådan utsträckning att jag anser att en 

förklaring och diskussion är nödvändig. De hänger delvis ihop, men är ändå två 

olika begrepp som förklarar två delvis olika ideologiska ställningstaganden. 

Gemensamt för alla dessa begrepp är att de står för en så kallad 

eurokommunistisk ideologi som mer liknar 1960-talets nyvänster än de andra 

ideologiska alternativen vid denna tidpunkt (Olsson i Engberg m.fl. 1978:189). 

 

Alla dessa begrepp anser jag vara mycket viktiga för att över huvud taget kunna 

analysera det jag har förutsatt att analysera i den här uppsatsen. 

 

1.5: Materialdiskussion 
För att kunna analysera den politik som APK står för har jag valt ett antal 

skrifter. Materialet är inte så omfattande, vilket kan vara problematiskt, men det 

är allt som går att hitta om APK. Det material jag hittat är partiprogram, 

kongressdokument från kongresserna 1977 och 1986 samt Knut Olssons lilla 

förklarande skrift ”Därför K”. Dessa skrifter har hjälpt mig att få en mer 

djupgående förståelse för Arbetarpartiet Kommunisterna, deras ideologi och 

politik samt hur de ställer sig till Vänsterpartiet Kommunisterna. Jag anser dessa 

källor vara tillförlitliga därför att de på ett ingående sätt berättar om den 

ideologi och politik som APK står för. Däremot är källorna mycket partiska och 

därmed både obalanserade och icke-neutrala. Detta tror jag dock inte kommer 
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att innebära något större problem för uppsatsen, då målet är att kunna beskriva 

den ideologi och politik som APK står för. 

 

För att få en bra bakgrund rent teoretiskt har jag även använt mig av flera 

böcker i ämnet kommunismens historia i Sverige. Att gå in djupare i alla dessa 

böcker anser jag inte nödvändigt, då de sällan tar upp just APK speciellt 

mycket. Det man kan säga om de böcker jag valt är att de gett en bra bakgrund 

och förståelse för mitt ämnesval samt att de skildrat mer eller mindre samma 

händelseförlopp från lite olika politiska vinklar. Anledningen till att jag valt just 

dessa böcker är helt enkelt därför att de tar upp det tema som är intressant för 

bakgrundskapitlet. Den mesta litteraturen jag valt har en historisk tyngdpunkt, 

och täcker därmed inte in dagens politiska läge så bra. Jag anser det dock inte 

som ett stort problem, eftersom det kapitel där böckerna ingår är ett historiskt 

kapitel med tyngdpunkt på 1960- och 70-talens politiska situation för vänstern i 

Sverige. 

 

För att få metodologisk bakgrund till min uppsats har jag också valt ut två 

utmärkta metodböcker, som på ett mycket in- och djupgående sätt förklarar och 

analyserar de metoder jag kommer att använda mig utav i denna uppsats. 

 

1.6: Avgränsningar 
Några direkta avgränsningar i kapitlen 3, 4 och 5 finner jag inte nödvändiga. 

Detta på grund av att Arbetarpartiet Kommunisterna är (var) en så pass liten 

organisation att källmaterialet är hanterbart och överblickbart. En avgränsning 

skulle möjligen kunna vara att jag inte kommer att ta upp så mycket om 

enskilda personer i APK och konflikter dem emellan. 

 

När det gäller kapitel 2 så är flera skarpa avgränsningar däremot inte bara 

nödvändiga utan ett måste för att det här arbetet inte ska bli alltför omfattande. 

Till att börja med skulle det bli ett alldeles för stort projekt att beskriva hela den 

svenska kommunistiska historien från 1945 fram till idag. Därför har jag valt att 

endast titta på konflikterna inom VPK under perioden 1964 till och med 1977 

och de splittringar som följde därav.  
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Jag kommer heller inte att ägna alltför mycket uppmärksamhet åt alla 

utbrytningar som skedde under den nämnda tiden, utan endast på ett översiktligt 

sätt gå igenom de många olika organisationsbildningarna. Undantaget är förstås 

APK, som är huvudämnet i denna uppsats. 

 

För att förstå splittringen i skiftet 1960/70-tal och varför till exempel APK valde 

att bryta sig ur, kommer jag även att göra en kortare beskrivning av brytningen i 

samband med att det gamla SKP bildades i slutet av 1920-talet och det som 

hände med framför allt Socialistiska partiet på 1930-talet. Detta anser jag vara 

nödvändigt för att få en utökad förståelse om partisplittringar på vänsterkanten 

överhuvudtaget. 
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2: BAKGRUND: EN KORT GENOMGÅNG AV SVENSK 
KOMMUNISTISK HISTORIA EFTER 1945 
Detta bakgrundskapitel kommer inte att beröra alla delar utav den svenska 

kommunistiska historien, utan endast de delar som kan anses vara relevanta för 

mitt uppsatsämne. Fokus kommer att ligga på splittringen på 1960- och 1970-

talen, varifrån Arbetarpartiet Kommunisterna så småningom uppstod. 

 

Redan i slutet av 1950-talet skedde en mindre utbrytning ur SKP, då Set Persson 

uteslöts för sina åsikter som på flera avgörande punkter skilde sig från 

partiledningens. Persson bildade då med ett antal likasinnade Sveriges 

Kommunistiska Arbetarförbund (SKA). Detta förbund var mer vänligt inställda 

till Kina än SKP´s ledning, i och med det var man också mer kritisk till 

Chrusjtjovs nya politik i Sovjetunionen. Efter Set Perssons död år 1960 löstes 

emellertid SKA upp och deras tidning Revolt lades ner (Holmberg 1982:85). 

 

När Carl Henrik Hermansson valdes till ordförande på Svenska Kommunistiska 

partiets 20:e kongress 1964 så inleddes den process som skulle leda till den 

välkända splittringen på vänsterkanten i slutet av 1960- och under större delen 

av 1970-talet. En ideologisk konflikt uppstod mellan flera olika grupper inom 

Svenska Kommunistiska partiet. I mitten och slutet av 1960-talet radikaliserades 

en grupp maoistiskt inspirerade medlemmar inom SKP, denna grupp bröt sig ur 

SKP efter kongressen 1967, då partiet bytte namn till VPK, Vänsterpartiet 

Kommunisterna (Schmidt 2005:427). Utbrytargruppen med maoistiska 

medlemmar, som fick brett stöd hos ungdomar, bildade efter splittringen istället 

Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML), där den radikale 

ekonomihistorikern Bo Gustafsson valdes till ordförande (Schmidt 2005:429). 

 

I samband med CH Hermanssons tillträde på ordförandeposten inom SKP 

förändrades också förhållandena till andra politiska organisationer och partier på 

vänsterkanten, framför allt när det gäller synen på socialdemokraterna. Trots 

den antikommunistiska propaganda som delar av socialdemokratin varit med 

om att sprida på 1950- och 60-talen så var förhållandena mellan SKP och 

socialdemokratin relativt goda fram till 1964. 
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Då skärptes kritiken mot socialdemokratin, som numera sågs som förvaltare 

utav det kapitalistiska systemet (Olsson 1976:239). Ännu skarpare kritik mot 

socialdemokratin fördes fram av blivande medlemmar av KFML, som menade 

att socialdemokratin var ”förrädisk och dess inflytande måste likvideras” (Rosin 

i Engberg m.fl. 1978:47). 

 

Redan innan CH Hermansson valdes till SKP:s ordförande 1964 hade det 

förekommit kritik inom partiet mot partiledningen i frågan om partiets ställning 

gentemot socialdemokratin. Bo Gustafsson, som senare skulle bli en av de 

ledande inom KFML, gick till hårt angrepp mot partiledningen i början av 1960-

talet. Gustafsson menade att partiledningen för SKP inte klargjort skillnaderna 

mellan sitt eget parti och socialdemokratin, dessutom ansåg han att SKP agerade 

stödtrupp åt socialdemokraterna (Hermansson 1984:209). Denna debatt måste 

ses mot bakgrund av de dåliga valresultaten för SKP under det tidiga 1960-talet, 

då partiet backade en hel del i antal röster mellan 1960 och 1962. 

 

Enligt Hermansson fanns det under 1960-talet fyra riktningar inom SKP/VPK. 

Den första riktningen kallar han traditionalister, det var det gamla gardet kring 

Hilding Hagberg och tidningen Norrskensflamman. Denna grupp kallades också 

för 1929 års män. Den andra riktningen var vänsteroppositionen, de som skulle 

bli de nya vänstergruppernas ledare på 1970-talet. Den tredje gruppen var 

modernisterna, som försökte fjärma sig från de två stalinistiska stormakterna 

Sovjetunionen och Kina. Denna grupp var numerärt sett en av de två större och 

fick snabbt CH Hermanssons stöd. Den sista riktningen var en högeropposition 

som var svag men ändå märkbar för partiet (Hermansson 1984:215). Huruvida 

man kan tala om en enhetlig ideologi för denna högeropposition är däremot 

mycket tveksamt, anser Hermansson (Ibid:225). 

 

1973 så bytte KFML namn till VPK:s gamla namn, SKP, Sveriges 

Kommunistiska Parti. Men då hade redan två utbrytningar ur den organisationen 

inträffat, den första redan vid gruvstrejken 1969-70, då en grupp ur KFML 

bildade KFML(r) med r som beteckning för revolutionärer. Den andra 

utbrytningen skedde ett par år senare under namnet Marxist-Leninistisk front 

(MLF). Denna grupp gick senare in i KFML(r) (Holmberg 1982:147). 
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På grund av KFML(r)´s dåliga valresultat så krävdes på deras kongress 1975 

lojalitetsförklaring gentemot förbundsledningen. En grupp individer vägrade 

och uteslöts därmed ur förbundet. Senare bildades Kommunistiska 

Enhetsgrupperna (KEG) som till större delen bestod av dem som vägrade 

lojalitetsförklaringen gentemot KFML(r)`s ledning. De flesta som tillhörde 

KEG gick sedan med i SKP istället. Vad beträffar KFML(r), så ombildades 

förbundet 1977 till Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna 

(Revolutionärerna) (KPML(r)) (Holmberg 1982:147).  

 

VPK´s ungdomsförbund, Vänsterns Ungdomsförbund (VUF) råkade i strid med 

partiet i slutet av 1960-talet. Detta ledde till att flera medlemmar i VUF gick sin 

egen väg och bildade Marxist-Leninistiska Kampförbundet för Sveriges 

Kommunistiska Parti (MLK). Denna organisation hade väldigt mycket 

gemensamt med KFML, men drev en mer extrem politik (Holmberg 1982:148). 

Snart bröt sig ett antal medlemmar ur MLK och bildade istället Förbundet 

Kommunist (FK). Denna organisation har av många beskrivits som intellektuellt 

nyvänster och är på så sätt unikt för den svenska vänstern på 1970-talet 

(Holmberg 1982:149). 

 

Berg har en helt annan uppfattning om dessa splittringar. Till skillnad mot 

Holmbergs till synes neutrala förhållningssätt, anser Berg att utbrytningarna 

från VPK var olyckliga på flera sätt. Exempelvis så anser Berg att KFML var en 

”vänsteristisk maoistiskt inspirerad grupp” (Berg 1982:110). Och när det gäller 

striderna mellan VUF och VPK är tongångarna ännu hårdare. Berg anser dels att 

VUF bedrev ett aktivt fraktionsarbete och dels att organisationen spårade ur 

totalt. De nya politiska grupper som bildades av de gamla medlemmarna i VUF 

betecknar Berg som ”ännu mindre och ännu mer betydelselösa smågrupper” 

(Berg 1982:111).  

 

Olsson har, både i sin egen bok och i Engbergs antologi, en mer försiktig syn på 

partiets motgångar än Berg. Olsson inriktar sig mer på det dåliga valresultatet 

1968 och förklarar detta med invasionen av Tjeckoslovakien samma år (Olsson i 

Engberg m.fl. 1978:183). 

 10 



Överhuvudtaget inriktar sig Olsson på nationella och internationella händelser 

åren 1968-1978 i betydligt högre grad än de utbrytningar ur VPK som skedde 

under samma tid. 

 

Efter att CH Hermansson avgått som ordförande för VPK 1975 och ersatts av 

Lars Werner började ett antal medlemmar kring Hilding Hagberg och tidningen 

Norrskensflamman att uppträda alltmer självständigt. Kritik hade länge 

framförts från denna grupp angående partiets liberalisering men 1977 fick 

Hagberg och andra så kallade arbetarkommunistiska partimedlemmar nog och 

bildade Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) (Schmidt 2005:545). Även i 

frågan om denna utsplittring är Berg mycket kritisk och anser att partiet har 

använt sig av oacceptabla metoder som till exempel att beslagta medlemslistor 

och tekniskt material som tillhör VPK. Dessutom betecknas bildandet av APK 

som ett kuppförsök (Berg 1982:128). 

 

Även här har Olsson en betydligt mer försiktig framställning än Berg. Olsson 

ser inte bildandet av APK som någon form av kuppförsök, utan som en helt 

vanlig utbrytning med missnöjda partimedlemmar. Enligt Olsson berodde detta 

missnöje på att förut starka fästen för den traditionalistiska gruppen i början av 

1977 höll på att tas över av mer modernistiskt sinnade krafter inom VPK 

(Olsson i Engberg m.fl. 1978:196f).  

 

Alla dessa splittringar och utbrytningar från SKP/VPK liknar den uteslutning 

utav medlemmar som skedde från SKP år 1929 och senare tog sig uttryck i 

bildandet av Socialistiska Partiet (SP). Detta parti var starkt kritisk till 

Kominterns politiska linje samtidigt som socialdemokratin fördömdes 

(Kennerström 1974:122). SP stod alltså mitt emellan två internationaler. 

 

Vad har då denna tidiga splittring gemensamt med de senare som jag tagit upp i 

boken? Något exakt svar på frågan finns nog inte, men en sak som är slående 

med alla partisplittringar är att den grupp som bryter sig ur allt som oftast gör 

det på grund av det helt enkelt inte finns någon arena för just den gruppens 

åsikter. 
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Innan jag går vidare i uppsatsen ser jag det som en nödvändighet att analysera 

dessa splittringar. Två frågor inställer sig, dels vad som är gemensamt för alla 

partisplittringar och dels vad som är specifikt med APK. Den första frågan har 

jag delvis svarat på, de organisationer som bryter sig ur gör det ofta för att de 

inte passar in i någon annan organisation. Men det finns ytterligare en viktig sak 

att tillägga, detta faktum att liberaliseringen och uppmjukningen av stalinismen 

på 1960-talet ledde till en radikalisering inom vissa grupper. Vad som var 

specifikt med APK i det här sammanhanget var att medan de flesta andra 

utbrytargrupper på vänsterkanten försökte hitta nya vägar till en radikal politisk 

ideologi, så stod APK fast vid den gamla stalinistiska traditionen från 1930- och 

40-talen. 
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3: ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNAS IDEOLOGI 
I detta kapitel kommer jag inte enbart att analysera Arbetarpartiet 

Kommunisternas ideologiska grund, utan även deras stadgar i den mån det berör 

frågeställningar som är intressanta för den här uppsatsen. Analysen kommer jag 

att försöka göra så bred och djup som det är möjligt. 

 

3.1: Fakta 
Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) bildades vid en grundningskonferens den 

26-27 mars 1977. Rolf Hagel, tidigare riksdagsledamot för VPK, valdes till 

partiordförande. I och med detta partibildande hade Sverige fått ett nytt 

kommunistiskt parti istället för det urartade VPK (Olsson 1977:14). 

Arbetarpartiet kommunisterna ser sig själva som arbetarklassens redskap, och 

de har i och med det samma intressen som det svenska, arbetande folket (APK 

Rikskonferens 1977:81). 

 

När det gäller medlemskap i APK så är alla som stöder partiets politik välkomna 

att ansöka om medlemskap. Alla medlemmar, oavsett kön, etnicitet eller annat, 

har samma rättigheter och skyldigheter. Varje medlem bör efter förmåga delta i 

partiets praktiska och teoretiska arbete, läsa politiskt material på egen hand samt 

organisera sig i andra föreningar så länge de är demokratiska och inte aktivt 

arbetar för mål som strider mot partiets egna uppsatta mål (APK 

Grundningskonferens 1977:83f).  

 

Organisatoriskt är Arbetarpartiet Kommunisterna uppdelat i distrikt, 

kommunistiska arbetarkommuner och partiorganisationer. Möjligheter finns att 

bilda partiorganisationer på högskolor och universitet, på arbetsplatser samt för 

invandrare av språkmässiga orsaker. Framför allt partiorganisationer på 

arbetsplatser runt om i landet fyller en mycket viktig funktion för partiet (APK 

grundningskonferens 1977:84f). Arbetsuppgifterna för dessa organ är 

sedvanliga mötesuppgifter på alla nivåer, för partiorganisationen gäller det att 

göra sin röst hörd på den plats man finns genom att bland annat sälja tidningen 

Norrskensflamman. 
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För kommunistiska arbetarkommuner är huvuduppgiften att organisera flera 

partiorganisationer i en och samma kommun samt se till att kommunalråden 

sköter sina åtaganden. För distrikten gäller det att rapportera in till 

distriktskonferenser och kongresser samt att se till att landstingsråden sköter 

sina åtaganden (APK Grundningskonferens 1977:85f). 

 

När APK bildades 1977 kom frågan upp bland vänstersinnade grupper om det 

var nödvändigt att bilda ett nytt parti. Efter de tidigare partisprängningarna inom 

SKP/VPK var det många som år 1977 stod tveksamma inför ytterligare en 

sprängning. APK vill mena att detta var helt och hållet nödvändigt därför att 

varje land behöver ett kommunistiskt parti (Olsson 1977:5). APK kallar sig 

själva marxist-leninister och är mycket kritiska till alla andra tolkningar av 

Marx, som de anser är revisionistiska (Ibid:6).  

 

Marxism-leninism innebär för APK en perfekt samhällsmodell och ett 

fullständigt vetenskapligt system som kan förklara alla problem och dess 

lösningar. Det senare gäller alla vetenskapliga ämnen såsom historia, ekonomi 

och även naturvetenskap (Program 1977:6). APK vill starta en 

antimonopolistisk och antiimperialistisk kamp med alla medborgare och 

organisationer som stödjer en sådan kamp. Partiet vilar på Marx och Lenins 

idéer om samhällets historiska förändring och den proletära internationalismens 

principer (APK Grundningskonferens 1977:82). 

 

APK är mycket kritisk till VPK, som de tycker drar alltför mycket åt det 

opportunistiska hållet. Det är ytterligare en anledning till varför denna 

partisprängning 1977, som beklagades utav många vänsteranhängare, anses som 

nödvändig av APK (Olsson 1977:6f). Enligt APK gjorde VPK ett avgörande fel 

då de gjorde begreppet demokratisk centralism till dogm istället för att se det 

som ett arbetssätt (ibid:9). 
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När det gäller frågan om hur arbetarklassen ska kunna befrias så anser APK att 

enda sättet att nå det målet är att ”…kapitalismens störtande och avskaffandet 

av den privata äganderätten till produktionsmedlen”. APK ser sig som 

arbetarklassens förtrupp och säger sig stå för en ”revolutionär omdaning” utav 

det kapitalistiska samhället (Program 1977:7f). 

 

Antimonopolitisk demokrati är namnet på en övergångsfas mellan kapitalism 

och socialism som APK använder i sitt partiprogram. Med antimonopolitisk 

demokrati menas att organisera sig mot alla former av monopol och styrning 

från dessa. För att den antimonopolitiska demokratin, och därmed senare också 

socialismen, ska kunna bli verklighet krävs enligt APK ”…en massmobilisering 

av arbetarklassen och alla demokratiska krafter mot monopolen (Program 

1977:15f). 

 

APK:s syn på demokrati kommer med all önskvärd tydlighet fram i dokumentet 

från grundningskonferensen i mars 1977. Där finns följande citat: 

 

”En bättre tillvaro för det arbetande folket kan bara säkras när folket ständigt 

har inflytande över de beslut, som fattas och dessas genomförande. Bara genom 

det aktiva utnyttjandet utav nya, utvidgade och garanterade demokratiska 

rättigheter kan monopolens makt brytas” (APK Rikskonferens 1977:73). 

 

Även i skriften ”Kommunisterna och demokratin” tar APK upp sin syn på 

demokrati. Först och främst fastslås att eftersom ekonomin i Sverige är 

undantagen ifrån demokratin så är Sverige ingen riktig demokrati. I och med att 

ekonomin har ställts utanför demokratisk kontroll så är det i själva verket 

kapitalisterna som styr samhället, eftersom deras kontroll över ekonomin ger 

makt att bestämma även över andra viktiga delar av samhället. Kapitalisternas 

demokratisyn är alltså oförenlig med den socialistiska/kommunistiska 

demokratisynen, eftersom den går ut på att ge folket demokratisk kontroll över 

ekonomin (Kommunisterna och demokratin:5f).  
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För att råda bot på dagens samhälleliga problem tar APK upp två alternativa 

demokratiska modeller, den antimonopolitiska, utvidgade, demokratin och den 

socialistiska demokratin. Den första modellen har jag delvis redan berättat om, 

och det ska ses som en övergångsfas mellan den borgerliga och den socialistiska 

demokratin. I den antimonopolitiska eller utvidgade demokratin ingår även 

ekonomin i den demokratiska kontrollapparaten. Det kapitalistiska monopolet 

har i den här fasen fråntagits sin makt och sina nyckelpositioner och dessa har 

överförts till samhället. Demokratisering av polis, militär och domstolsväsende 

ingår också i den här varianten av demokrati (Kommunisterna och 

demokratin:22ff). 

 

Socialistisk demokrati är en ytterligare utvidgad demokrati som förbereder 

människorna och samhället på det slutliga målet, det kommunistiska samhället. 

Socialistisk demokrati innebär att människorna får ännu större möjligheter att 

själva styra över samhällets utveckling än i den antimonopolitiska demokratin. 

Socialistisk demokrati innebär också att arbetarnas parti, det kommunistiska 

partiet, blir alltmer ledande i alla politiska sammanhang (Kommunisterna och 

demokratin:26f).  

 

3.2: Analys 
Att placera Arbetarpartiet Kommunisterna på en ideologisk skala är lite knepigt. 

Det finns väldigt många saker som måste stämma överens för att man exakt ska 

kunna placera ett politiskt parti i ett ideologiskt fack.  

 

Stalinism är det ideologiska fack som ligger närmast till hands att placera in 

APK i. Anledningarna till detta är flera; dels är partiet väldigt vänligt inställda 

till diktaturerna i Östeuropa och Sovjetunionen och dessutom ser APK dessa 

länder som socialistiska länder och inte diktaturer. 
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Delvis gör dock APK avsteg från stalinismen genom att propagera för det 

internationella fredsarbetet och stödja arbetare i andra länder. Denna 

internationalism kan dock bero på många saker, dels kan det vara ett sätt att 

vilseleda folk på vänsterkanten att tro det bästa om APK, dels kan det vara ett 

uttryck för sympatier med de länder som APK kallar socialistiska i första hand 

eller så är det helt enkelt ett politiskt avsteg från stalinismen, som ju oftast drar 

åt en närmast nationalistisk världsåskådning. 

 

Arbetarpartiet Kommunisterna är ett revolutionärt parti. Det framkommer 

tydligt i källmaterialet där revolution nämns som ett nödvändigt 

tillvägagångssätt för att störta det kapitalistiska systemet och därmed befria 

befolkningen från förtryck. APK har även vissa elitistiska drag som är typiskt 

för stalinistiska partier och organisationer. Det framkommer tydligt i och med 

att partiet ser sig som arbetarnas förtrupp och verkar vara helt inställda på att bli 

den ledande kraften i en framtida politisk revolution. 

 

Ytterligare ett skäl till varför APK bör ses som ett stalinistiskt parti är dess 

inställning till andra partier och organisationer på vänsterkanten. APK beskyller 

ju vänsterpartiet för att vara opportunistiska och de andra, mindre partierna på 

vänsterkanten är inte heller direkt populära och ses inte med blida ögon. Detta 

är också ett rätt typiskt drag för stalinismen, endast det egna partiet och den 

egna tolkningen av de kommunistiska grundtexterna duger, allt annat är helt 

förkastligt och fel. 

 

I frågan om man ska ha planekonomi eller inte så lämnar källmaterialet efter sig 

en rad frågetecken. Ingenstans står det klart och tydligt att Arbetarpartiet 

Kommunisterna står för en planerad ekonomi. Det enda som sägs i 

källmaterialet är att ekonomin i dagens läge inte är demokratiskt kontrollerad 

och att det vore önskvärt att kontrollera ekonomin på ett demokratiskt sätt. Om 

detta innebär att APK står för en planerad ekonomi eller endast en 

blandekonomi av äldre svensk modell fast med större demokratiskt inflytande 

från medborgarna är svårt att bedöma. 

 17 



Det troligaste är ändå att APK vill se en planerad ekonomi, för hur ska 

ekonomin annars kunna kontrolleras om den inte också planeras? Den frågan 

kommer jag dock inte att kunna svara fullt ut på här, men jag återkommer till 

detta i mina personliga reflektioner. 

 

APK står, mer eller mindre outtalat, för det som kallas tvåstegsmodellen. Detta 

innebär att samhället ska omvandlas från kapitalistiskt till socialistiskt i två steg. 

För APK innebär det första steget en demokratisering av ekonomin, det som i 

källmaterialet kallas för antimonopolitisk demokrati. Det andra steget är 

införandet av den socialistiska demokratin, där mänskligheten inte bara har 

kontrollen över ekonomin utan över hela samhället. Observera att 

tvåstegsmodellen i det här sammanhanget är en modernare variant av den 

ursprungliga, som går ut på att omvandla ett feodalsamhälle först till kapitalism 

för att sen omvandlas till ett socialistiskt samhälle. 

 

APK talar sig varma om demokrati, det syns mer än väl i källmaterialet att detta 

parti är starkt kritiskt till dagens samhälle därför att det är odemokratiskt. Men 

här kommer en stark självmotsägelse; samtidigt som APK starkt värnar för 

demokrati och demokratiska rättigheter så värnar de lika starkt det som de kallar 

de socialistiska länderna. Eftersom dessa länder i regel ses som diktaturer där 

folk inte har några som helst möjligheter att yttra sin åsikt utan olika former av 

repressalier så känns det inte bara motsägelsefullt utan även rent ologiskt att 

prata sig varm om demokrati samtidigt som man stödjer dessa system. Vad 

denna ologiskhet beror på är svårt att säga, det kan vara allt mellan okunskap 

och en helt annan demokratiföreställning än den som är gångbar i Sverige. 

 

Organisatoriskt skiljer sig inte APK nämnvärt från andra partier på 

vänsterkanten. De flesta mindre organisationer på vänsterkanten prioriterar 

spridning av den egenhändigt utgivna tidningen och organisering av medvetna 

människor i det egna bostadsområdet eller på det egna jobbet. 
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3.3: Sammanfattning. 

Arbetarpartiet Kommunisterna grundades i mars 1977. Partiet är i huvudsak ett 

stalinistiskt parti, som kallar sig själva för marxist-leninister.  Partiet är 

revolutionärt och internationalistiskt, kapitalismen tar man däremot starkt 

avstånd ifrån. Partiet vill förändra samhället i två steg, först genom att införa 

antimonopolitisk demokrati för att sedan övergå till den socialistiska 

demokratin. I och med partiets internationalism värnar man också starkt för 

fredsrörelsen, och gör därmed ett avsteg från stalinismen. I övrigt är partiet 

starkt kritiskt till andra partier och organisationer på vänsterkanten och tycker 

att den egna tolkningen av de kommunistiska grundtexterna är den korrekta. 
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4: ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNAS POLITIK 
 

4.1: Fakta 
Redan i deklarationen om bildandet av Arbetarpartiet Kommunisterna från 

februari 1977 ställs fem viktiga politiska mål upp. Dessa mål är kamp mot 

arbetslösheten, kamp mot inflationen, kamp för lönehöjningar, stopp för 

valutaexporten och förstärkt fredskamp. Dessa politiska mål är grundläggande 

för APK:s politik, framför allt på den ekonomiska sidan (APK Rikskonferens 

1977:12). 

 

För APK är det ytterst viktigt att bedriva en internationalistisk politik, att stödja 

de förtryckta folken i de fattiga delarna av världen anses vara en av 

kommunismens grunder. I detta ingår också att stödja alla former av fredsarbete, 

då fred mellan folken är avgörande för kommunismens överlevnad (Olsson 

1977:15). I och med det värnar man också starkt för den svenska neutraliteten, 

landets säkerhet måste i första hand garanteras genom politiska beslut och allt 

samröre med NATO och andra liknande organisationer måste förhindras 

(Program 1977:21). APK menar också att de flesta borgerliga, kapitalistiska 

länder inte är demokratiska ens på den nivå som Sverige är. Detta gäller främst 

länder i Afrika, Asien, Syd- och Centralamerika. Även USA och Tyskland 

(dåvarande Västtyskland) ses som mer odemokratiskt än Sverige. I dessa länder 

förtrycks folk med avvikande åsikter mer öppet och rena förföljelser, särskilt 

mot kommunistiska och socialistiska partier och alla medlemmar och 

sympatisörer till dessa, förekommer ofta och med stor brutalitet 

(Kommunisterna och demokratin:14). 

 

På kongressen 1986, bara en kort tid efter att det så kallade Reykjaviksmötet 

hållits mellan USA och Sovjetunionen angående frågan om kärnvapen, tog 

partiledaren Rolf Hagel ställning för Sovjetunionens kärnvapenpolitik. Hagel 

menar att Sovjetunionen visar vägen till fred till skillnad mot USA som vill 

fortsätta kapprustningen. Hagel fördömer starkt alla planer och upprustningar 

som gäller kärnvapen, militariseringen av rymden måste stoppas omedelbart 

(Hagel i Militär nedrustning, social upprustning 1986:4f). 
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Hagel betonar också vikten av att bedriva handel med de ”socialistiska” 

länderna och att Sverige inte på några villkor får underkasta sig USA, NATO 

eller ens den svenska högerns intressen (Ibid:7). 

 

En övergripande demokratisering av Sveriges alla viktiga organ och 

myndigheter är en annan och mycket viktig fråga för APK. Denna 

demokratisering, som presenteras i partiprogrammet, är mycket omfattande och 

berör alla delar av Sverige. Den svenska författningen måste förbättras, 

rättigheter såsom tryck- mötes- och yttrandefrihet måste göras till 

medborgerliga rättigheter. Monarkin ska avskaffas och ersättas med en 

demokratisk republik. Riksdagen ska kunna tillmätas större befogenheter 

gentemot myndigheter och det svenska näringslivet för att på så vis stävja 

eventuella problem. Alla former av maktmissbruk och byråkratisering måste 

förhindras. Alla medborgare ska ha rätt att organisera sig politiskt, både i partier 

och i fackföreningar. Alla partier som följer och respekterar svensk lagstiftning 

måste garanteras sin rättmätiga existens. Diskriminering ska beivras, ingen ska 

särbehandlas på negativt sätt på grund av etnisk tillhörighet eller kön. 

 

Religionen och staten måste bli åtskilda. Polis och militär måste omorganiseras i 

en mer demokratisk riktning, den auktoritära uppbyggnaden inom polis och 

militär måste avskaffas och istället ersättas av en djupare förankrad 

interndemokrati. Vidare bör de privata vaktbolagen avskaffas (Program 

1977:18f). 

 

Enligt APK måste Sverige ha en regionalpolitik som på ett bättre sätt gynnar 

alla delar av landet. I dagens läge gynnas bara södra och kustnära delar av 

landet tack vare det kapitalistiska systemet. Därför måste politiken läggas om så 

att alla landets delar aktiveras efter de naturliga förutsättningar som finns. 

Kommunerna måste få en starkare ställning än vad som är fallet idag (Program 

1977:20). 

 

En demokratisering av den ekonomiska politiken anser APK vara nödvändig för 

att, som det heter, ”…beröva monopolen deras makt och trygga de arbetande 

människornas intressen” (Program 1977:21).

 21 



Detta innebär bland annat att man tar avstånd ifrån samarbete med den 

europeiska unionen och att man hellre gör affärer med ”de socialistiska 

länderna” och utvecklingsländerna än med länder i väst (ibid). 

 

På den nationella nivån innebär den ekonomiska demokratiseringen först och 

främst att de stora företagen ställs under samhällelig kontroll. Det gäller 

nyckelbranscher såsom krigsindustri, bank- och kreditföretag och 

försäkringsbolag i första hand (Program 1977:21). Skattepolitiken måste ändras 

så att skattesatsen blir mer progressiv och så att de stora företagen, som har mest 

pengar, också betalar mest. Inflationen bör bromsas eftersom den leder till högre 

vinster för stora företag men sämre levnadsförhållanden för vanligt folk. 

Dessutom bör momsen avskaffas (Program 1977:22). 

 

Småföretagarnas verksamhet måste värnas, anser APK. De små näringsidkarna 

och enskilda firmorna inom service, lätt industri, handel och liknande sektorer 

ses mer eller mindre som vilka arbetande människor som helst. APK anser att 

deras nationaliseringspolitik skulle komma småföretagarna väl till pass 

(Program 1977:23). 

 

Energipolitiskt är APK för kärnkraften ur miljösynpunkt, men vill se denna 

under en strikt samhällelig kontroll med anledning av de enorma risker som 

ändå finns med denna energikälla. Den stora faran anses inte vara kärnkraften 

som sådan, utan dess användning för krigsändamål i västvärlden (Program 

1977:23). Även naturliga energikällor, sol, vind och vatten, måste tas tillvara 

och för att trygga medborgarnas energitillgång bör hela energisektorn 

nationaliseras (APK Rikskonferens 1977:78). 

 

Utrikespolitiskt vill APK som redan nämnts se en mer internationalistisk politik, 

som jag redan varit inne på i beskrivningen av partiets ideologi så är samarbetet 

med länder utanför Europa mycket viktigt. Det gäller främst länder som är 

fattiga, har ”socialistiskt” styrelseskick eller blir utsatta för nykolonialt eller 

fascistiskt förtryck (Program 1977:24). Att samarbeta med Förenta Nationerna 

för att hindra dessa former av förtryck anses också vara viktigt (APK 

Rikskonferens 1977:79). 
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APK vill ha en arbetsmarknadspolitik för de arbetande, inte för storföretagens 

ledningar. Bland annat måste arbetslösheten elimineras och de som i alla fall 

inte har något arbete ska kunna få en fullvärdig ersättning. De som arbetar 

måste få betydligt bättre inflytande över sin arbetsplats än vad som är fallet 

idag.  Medbestämmandelagen fungerar inte fullt ut och måste bli bättre, 

fackföreningar måste få mer att säga till om och engagemang i fackföreningar 

ska kunna utövas på arbetstid med bibehållen lön. Arbetstiden måste minskas 

för att människor på så sätt ska kunna ägna sig åt fritidsintressen och 

vidareutbildning. Dessutom bör skiftarbete inte förekomma annat än vid absolut 

nödvändighet (Program 1977:24f). Även äldre och funktionshindrade ska ha rätt 

till ett riktigt jobb (APK Rikskonferens 1977:69). 

 

På kongressen 1986 tar Rolf Hagel upp frågan om sex timmars arbetsdag. Han 

anser att det är nödvändigt att införa sextimmarsdagar på grund av att den 

teknologiska utvecklingen leder till ökad psykisk stress och isolering på arbetet. 

Dessutom minskas arbetsmängden i och med den tekniska utvecklingen, vilket 

leder till att åtta timmars arbetsdag helt enkelt blir överflödigt (Jagel i Militär 

nedrustning, social upprustning 1986:11f).  

 

APK vill också att reallönerna måste bli bättre, i dagens läge får arbetarna en 

alltför liten del av den lön de egentligen är berättigade till. Dessutom måste 

monopolens prissättning regleras för att på så sätt hindra inflation (APK 

Rikskonferens 1977:67). 

 

Social- och utbildningspolitiken bör även den läggas om så den blir mer 

anpassad till vanligt folk. I det ingår att garantera alla medborgare rätten till 

bostad, gratis eller billig social service, billig och väl utbyggd kollektivtrafik 

och sjukvård samt en utbildning som är vetenskaplig, fri från vanföreställningar 

och främjar en variation av praktiskt och teoretiskt inriktade studiesätt (Program 

1977:27f). 
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I bostadsfrågan vill APK värna varje enskild person eller familj att själv välja i 

vilken boendeform och i vilket bostadsområde man önskar bosätta sig. 

Bostäderna måste vara billiga och privatägda flerfamiljshus bör tas över av 

kommunerna (APK Rikskonferens 1977:69). 

 

Kvinnor, ungdomar och invandrare eller andra etniska minoriteter ska, enligt 

APK, bli behandlade med respekt. Diskriminering av dessa grupper ska inte 

vara tillåten och de ska ha samma rättigheter och skyldigheter som medborgare i 

övrigt (Program 1977:30f). 

 

4.2: Analys 
De flesta politiska krav som APK ställer känns lätt igen från de flesta 

vänstersinnade organisationers partiprogram eller andra skrifter som tar upp 

vilka politiska förändringar man vill åstadkomma. En del av de politiska 

förslagen är snarlika vänsterpartiets eller socialdemokraternas dåvarande 

politiska agenda. Vissa politiska idéer finns rent av i vissa liberala kretsar. Här 

följer en grundlig analys av de olika frågorna som APK tar upp. 

 

Frågor som känns som typiskt socialdemokratiska eller vänsterpartistiska för 

den här tiden är den starka tron på Sveriges neutralitet, motståndet mot 

kärnvapen samt stödet för alla former av fredsarbete. Dessa frågor har drivits av 

både socialdemokratin och vänsterpartiet sedan andra världskrigets slut, och får 

ses som traditionella vänsterfrågor. 

 

En del andra idéer är mer likt det som de radikalare leden inom vänsterpartiet 

och även en del mer radikala vänsterorganisationer kämpar för är de politiska 

mål som APK satt upp för arbetsmarknad, ekonomi och bostäder. Speciellt 

kritiken mot Medbestämmandelagen, kraven på sex timmars arbetsdag, kraven 

på ökat fackligt inflytande och det starka avståndstagandet från bostadsrätter är 

typiskt för mer radikala vänstergrupper. 
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Frågor som känns hämtade från liberalt eller borgerligt håll är dels 

regionalpolitiken som APK står för, dels värnandet om de små företagen och så 

naturligtvis detta att APK stödjer användandet av kärnkraft i syfte att framställa 

elektricitet till medborgarna. 

 

Den enda frågan som APK tar upp som känns rent stalinistisk är stödet till 

Sovjetunionen i frågan om kärnvapen. En del av de frågor jag tidigare tagit upp 

tangerar visserligen en stalinistisk politik, men är ändå inte fullt ut stalinistiska. 

 

APK:s starka engagemang i den internationella fredsrörelsen känns inte direkt 

igen i någon av de politiska riktningar jag tidigare nämnt. Fredsfrågan är helt 

enkelt en fråga för sig som i slutändan handlar mer om mänsklighet än vilken 

ideologi man råkar stå för. 

 

Kravet på en omfattande demokratisering av den svenska statsapparaten och 

dess myndigheter, avskaffandet av monarkin samt kravet på att religionen och 

staten skiljs åt är krav som framförts av alla som över huvud taget står till 

vänster politiskt. Dessa idéer går inte att kategorisera eftersom så många olika 

riktningar inom vänstern tycker lika eller i alla fall ganska lika i dessa frågor. 

 

Åsikten att alla människor ska ha rätt att yttra sin åsikt i tal och skrift, gå med i 

och bilda partier och föreningar känns som en demokratisk självklarhet. Dessa 

åsikter är de mest elementära för varje människa som ser sig som en demokrat. 

 

4.3: Sammanfattning 
Arbetarpartiet Kommunisterna har ett antal politiska mål som de strävar efter. 

Dessa är bland annat demokratisering av staten och ekonomin, en bättre 

regionalpolitik, bättre villkor på arbets- och bostadsmarknaden, kamp för fred 

på jorden, kamp mot kapitalism och kärnvapen, kamp mot diskriminering samt 

värnande om de demokratiska rättigheterna. De flesta av dessa krav är allmänt 

gångbara för de flesta politiska riktningar till vänster. Men på vissa punkter 

märker APK ut sig, bland annat genom att i de flesta lägen försvara 

Sovjetunionen och andra ”socialistiska” länder. 
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5: ARBETARPARTIET KOMMUNISTERNA I SVENSKA VAL 
Detta kapitel har varit det svåraste att genomföra. Det beror på att det är väldigt 

svårt att hitta information om valresultat för just Arbetarpartiet Kommunisterna. 

Jag har i alla fall kommit så pass långt att jag hittat valresultatet för 

kommunalvalen i Norrbottens län, där partiet är som starkast. Jag kommer i det 

här kapitlet att redovisa valresultaten för APK i alla norrbottniska kommuner 

från valen 1979, 1998 och 2006. De variabler som är intressant i denna 

undersökning är antalet mandat i kommunfullmäktige och hur många 

kommuner som partiet sitter i. Anledningen till att jag valt just dessa variabler 

är för att den på ett tydligt sätt klargör hur starkt partiet är i de olika 

kommunerna. 

 

5.1: Fakta 
1979 fick APK följande mandatfördelning: 

Arjeplog: 1, Arvidsjaur: 1, Gällivare: 2, Haparanda:1, Jokkmokk: 1, Kalix: 1, 

Kiruna: 2, Pajala: 3, Älvsbyn: 1, Överkalix: 1 och Övertorneå: 1. Sammanlagt 

fick Arbetarpartiet Kommunisterna 15 mandat i elva norrbottniska kommuner 

(Norskensflamman 1979-09-19). 

 

I valet 1998 fick Arbetarpartiet Kommunisterna följande mandatfördelning: 

Gällivare: 1, Pajala: 1. Alltså två mandat fördelat på två kommuner (www.val.se 

läst 2006-12-21). 

 

I valet 2006 fick Arbetarpartiet Kommunisterna följande mandatfördelning: 

Gällivare: 2. Alltså två mandat i en enda kommun (www.val.se läst 2006-12-

21). 
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5.2: Analys 
Om man analyserar valresultaten från de olika åren kan man se att APK, 

sedermera SKP, har minskat radikalt under en tjugofem års period. Från att ha 

varit en liten men ändå betydelsefull kraft och ett politiskt alternativ, åtminstone 

för människor i Norrbotten och norra Lappland, har APK nästan försvunnit helt 

och hållet från den politiska kartan. Från att ha fått 15 mandat i elva kommuner 

i valet 1979 till att endast få två mandat i en enda kommun i 2006 års val är en 

oerhörd minskning. Och detta gäller endast för Norrbottens län, alltså 

Norrbotten och norra Lappland, där kommunismen alltid haft starkt stöd. I andra 

delar av landet har minskningen säkert varit ännu större, APK/SKP har kanske 

rent av försvunnit helt från vissa delar av landet. 

 

I det här läget uppkommer oundvikligen frågor om varför denna enorma 

minskning kunnat ske och vad som hänt med de människor som fortfarande står 

riktigt långt till vänster. Några riktiga svar på dessa frågeställningar är inte 

möjliga att få i det här läget, men man kan alltid spekulera. Den största orsaken 

till att APK blivit så impopulära är att de så stenhårt hållit fast vid den gamla 

stalinistiska politiken. I dagens samhälle, efter stalinismens fall, så känns den 

stalinistiska politiken väldigt gammaldags och förlegad. Många människor som 

står långt till vänster drar sig med största sannolikhet hellre till det mer 

nystalinistiska KP (Kommunistiska Partiet), eller så överger man helt denna 

politiska riktning och går med i Vänsterpartiet eller något antistalinistiskt parti 

på vänsterkanten istället. Detta att gå med i Vänsterpartiet torde gälla flertalet av 

dem som var relativt unga vid bildandet av APK eller för de som gått med i 

APK i ett tidigt skede utan att för den skull varit med i Vänsterpartiet innan  

 

Partiet självt är alltså ansvarigt för sitt misslyckande i svenska allmänna val. De 

har inte kunnat axla den tunga uppgift det innebär att föra ut sin politik på ett 

vettigt sätt och att kunna förändra densamma utan att för den skull dras in i 

populismens och opportunismens djungel. Detta kräver en noggrann ideologisk 

precision och att det råder konsensus eller åtminstone är relativt högt i tak 

åsiktsmässigt i partiledningen, vilket man knappast kan beskylla APK för. 
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Det troliga är alltså att det fortfarande finns folk som skulle kunna stödja APK 

om organisationen hade en vettig politisk linje och där varje medlem fick yttra 

sin åsikt utan att riskera uteslutning eller att fråntas uppdrag i partiledningen. 

Men eftersom APK stenhårt håller fast vid en reaktionärt stalinistisk politik och 

har lågt i tak åsiktsmässigt så väljer människor som står långt till vänster istället 

andra organisationer att bli medlemmar i och lägga sina röster på i allmänna val. 
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6: SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 
Innan jag går in på slutsatser och personliga kommentarer så anser jag att det är 

nödvändigt att svara på frågan ifall Arbetarpartiet Kommunisterna fortfarande 

finns som parti. 

 

År 1990, när Arbetarpartiet Kommunisterna tog avstånd från Michail 

Gorbatjovs liberalisering av den stalinistiska politiken i Sovjetunionen, glasnost 

och perestrojka, ledde detta till att en grupp lämnade APK. Mot de befintliga 

stadgarna togs tidningen Norrskensflamman med av dem som lämnade APK, 

tidningen bytte så småningom namn till endast Flamman. År 1995 beslutade 

APK att återta det ursprungliga namnet, Sveriges Kommunistiska Parti 

(www.skp.se läst 2006-12-12). I valen 1998 och 2006, som jag analyserat ovan, 

ställde SKP upp under beteckningen Kommunisterna (www.val.se läst 2006-12-

21). 

 

6.1: Slutsatser 
Så har det blivit dags att i kortfattad form presentera vad jag kommit fram till. 

Arbetarpartiet Kommunisterna är ett stalinistiskt parti som bildades 1977 på 

grund av starkt missnöje med vänsterpartiet. Partiet finns fortfarande idag, men 

heter numera Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Ideologiskt är partiet som 

sagt stalinistiskt, men vissa avsteg förekommer som till exempel stöd för den 

internationella fredsrörelsen och värnandet om de svenska, demokratiska 

rättigheterna. Demokratisering av staten och ekonomin, en bättre arbets- och 

bostadsmarknad samt världsfred och stöd till de så kallade socialistiska länderna 

är de viktigaste frågorna för Arbetarpartiet Kommunisterna. I övrigt driver 

partiet i stort sett samma frågor som vänsterpartiet och andra organisationer som 

står politiskt till vänster. I allmänna val har det gått mindre bra för APK, från att 

i valet 1979 ha fått 15 kommunala mandat i elva kommuner i norrbotten till att 

endast besitta två mandat i Gällivare kommun i östra Lappland, Norrbottens län. 

Partiet är därmed i stort sett betydelselöst fast det fortfarande existerar. 
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6.2: Personliga reflektioner 
Eftersom jag själv står långt till vänster politiskt så har det här uppsatsämnet 

varit intressant att studera. Jag är själv medlem i ett litet politiskt parti som 

endast har utspridda kommunala mandat i vissa begränsade regioner i Sverige. 

Jag kan därför på ett bras sätt känna igen och förstå den situation som 

Arbetarpartiet Kommunisterna befinner sig i.  

 

Jag anser att jag inte kan ställa mig helt utanför och vara objektiv, det finns 

därför en risk att min politiska åskådning kan ha bidragit till de analyser och 

slutsatser jag dragit i det här arbetet. Jag har dock försökt att vara så objektiv 

som möjligt, eftersom det är god forskningstradition på svenska universitet idag. 

Jag anser dock att jag i den här frågan står närmare den hermeneutiska 

forskningstraditionen, som tillåter mer personligt färgade analyser och slutsatser 

än vad som idag är riktigt acceptabelt inom akademiskt arbete. 

 

Den största orsaken till att jag ser Arbetarpartiet Kommunisterna som 

stalinistiskt och inte kommunistiskt är därför att partiet stödjer de stalinistiska 

diktaturerna, som de själva har valt att kalla de socialistiska länderna. 

Socialism/kommunism är för mig de idéer som Marx, Lenin och Trotskij förde 

fram i sina böcker och inte ett totalitärt system där folk med avvikande åsikter 

utsätts för brutala repressalier. Jag anser att många av de idéer som APK har kan 

vara vettiga, men den tillämpningen som de föreslår går helt emot 

kommunismens grundprincip om varje människas självbestämmanderätt. 

Exempelvis har vi sett skrämmande resultat av planekonomins följder när 

tillämpningen har varit odemokratisk och styrts uppifrån, vilket lett till att de 

ekonomiska planerna varit extremt långsiktiga och inte på något sätt tagit 

hänsyn till olika människors eller företags enskilda behov. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka professor Mats Lindberg vid statsvetenskapliga 

fakulteten för bra och professionell handledning. Med hjälp av hans långa 

erfarenhet från politisk teori, som är den statsvetenskapliga subdisciplin som jag 

är mest intresserad av, har jag fått en bra förståelse för vad denna typ av 

forskning innebär och hur man ska gå tillväga för att uppnå bästa möjliga 

resultat. 
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