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Abstract 
This essay will address the question of the extent and the way in which the 

communist ideology is expressed in the left party of Sweden from 1987 until 2016. 

Before the 1990s, the party was called Left party communists (VPK) in order not 

to be connected with communism and the Soviet Union and the party had to 

modernize and become independent, therefore the party had to change their name 

to left-party (V). This Ideological development has been studied through the ideal 

type analysis based on the key variables found in the communist ideology and 

comparing it with the party programs and party leader's speech to answer the main 

question. It will also present what other left-wing ideologies are expressed and what 

significance they have had for the party's ideological alignment today. 
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1. Inledning 
”100 år idag. Vänsterpartiet. Grundades med ryska revolutionen. Ett sekel av att 

hylla förtryck och diktatur. Fira inte. Be om ursäkt!” 

-          Jan Björklund (2017-05-13)  

 

Partiledare Jan Björklund twittrar och beskriver på detta sätt Vänsterpartiet (V) och dess 

relation till den kommunistiska ideologin. Trots att Vänsterpartiet samlar en begränsad del av 

väljarstödet har partiet den senaste tiden varit omdiskuterat i såväl den offentliga debatten som 

i forskningen. En grund för diskussionen handlar om partiets kommunistiska arv, som i många 

aspekter strider mot den svenska grundlagen som bygger på principer om öppenhet, frihet och 

mänskliga rättigheter. 

Margo Ingvardsson som var riksdagsledamot för partiet från 1983 till 1991 skrev i en 

debattartikel publicerad under 2011 att partiets problem handlar om att kommunismen finns 

fortfarande kvar i partiet. På liknande sätt kritiserar Fredrik Malm partiet för att under 2005–

2009 med hjälp av bistånd från VIF som är partiets biståndsorganisation hjälpt auktoritära och 

totalitära regimer med flera miljoners kronor. Bland annat hjälpt Partido Comunista 

Colombiano som anses ett icke reformerat marxist-leninistiskt parti i Colombia samt 

revolutionära grupper i Filippinerna som stödjer ” revolutionära övergångsregeringar” som 

oftast sker via väpnade uppror (DN 2010). Utifrån denna bakgrund har partiets demokratiska 

trovärdighet kritiserats och ofta även kallats för det mest vänsterradikala partiet i riksdagen. 

(NE) Själva betraktar dem sig ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet med socialistisk 

och feministisk grund. Partiet har kallat sitt förflutna med kommunisterna för ett ”misstag” och 

menar att Vänsterpartiet inte har någon koppling med den gamla ideologin. (SVD 2006) Idag 

har Sverige en minoritetsregering där socialdemokraterna i många frågor är beroende av 

Vänsterpartiet, tillsammans med miljöpartiet. Detta ger Vänsterpartiet ett stort inflytande och 

ansvar. Men samtidigt som partiet vid flera tillfällen tagit avstånd från den forna ideologin riktar 

såväl politiker som debattörer kritiseras V återkommande för att vara ett kommunistiskt ett parti 

som fortfarande är förankrat i den kommunistiska ideologin. Mot bakgrund av ovanstående 

aktualiseras två frågor. I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer den kommunistiska 

ideologin till uttryck i Vänsterpartiet under perioden 1987 och 2016. Samt vilka andra 

vänstersinnade ideologier har präglat Vänsterpartiet under perioden och vad betyder det för 

partiets ideologiska hemvist idag? 
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1.2 Syfte 
Syftet är i första hand att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt den kommunistiska 

ideologin kommer till uttryck inom Vänsterpartiet mellan 1987 och 2016. Vidare är syftet att 

undersöka i vilken utsträckning andra vänstersinnade ideologier kommer till uttryck i partiet 

under perioden. 

1.3 Frågeställning 
● I vilken utsträckning och på vilket sätt kommer den kommunistiska ideologin till uttryck i 

Vänsterpartiet under perioden 1987 och 2016? 

● Finns det en skillnad när det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt den 

kommunistiska ideologin kommer till uttryck i partiprogrammen och partiledarens tal? I 

sådana fall, hur? 

 

● Vilka andra vänstersinnade ideologier har präglat Vänsterpartiet under perioden och vad 

betyder det för partiets ideologiska hemvist idag? 

1.4 Disposition  
I inledningskapitlet ges en introduktion av uppsatsens syfte, frågeställning, bakgrund och 

forskningsläge. I den andra kapitlen redogörs uppsatsens teoretiska referensram. Efterföljande 

kapitlet tar upp metoden, analysschemat samt tillvägångsättet.  Därefter inleds uppsatsens 

empiriska analys, i det fjärde och femte kapitlet där både partiprogrammet och talen att granskas 

med utgångspunkt från analysschemat. I den sjätte kapitlet redovisas resultaten samt till följd 

partiledaren tal. I de avslutande kapitlen besvaras forskningsfrågan, forskarens slutsats, 

diskussion och förslag till fortsatt forskning.  
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1.5 Bakgrund och forskningsläge 
Det har gjorts många studier av Vänsterpartiets historia sedan 1960-talet. Dessa studier har varit 

fokuserade på partiets ideologiska utveckling samt de olika konflikterna som inträffat internt 

och påverkat dessa utvecklingar.  Den svenska statsvetaren Åke Sparring som var specialiserad 

på den världskommunistiska rörelsen, skriver i sin bok från Höglund till Hermansson som blev 

utgiven år 1967 att Vänsterpartiet vid det tidigare namnet Sveriges kommunistiska parti (SKP) 

har genomgått en förändring från att vara ett leninistiskt till ett mer revisionistiskt parti. Detta 

skedde under modernisten C-H Hermansson. Sparring menar att det finns kriterier som måste 

bli uppfyllda när ett kommunistiskt parti kan omvandlas till revisionistiskt. Han säger först 

måste partiet stegvis acceptera utvecklingen mot socialismen, ta avstånd från traditionella 

ledare dvs proletariatets diktatur, dock processen kräver även att partistrukturen ändras till ett 

mer öppet och slutligen visa sin självständighet. Sparring menar att detta hände år 1967 när 

partinamnet ändrades från SKP till Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) för att på det sättet 

visa sin självständighet i förhållande till Moskva. 

Kent Lindkvist är och en av dem forskarna som följde Sparring spår och fokuserade sig på 

vänsterpartiets ideologiska utveckling. I sin avhandling under 1982 undersökte han partiets 

program sedan grundandet år 1917 fram till 1972. Enligt honom har dem mest avgörande 

utvecklingarna berott på partiets ställning till socialdemokraterna och dess hållning på den 

globala arenan. Han säger att partiet genomgått fem olika ideologiska förändringar. 

Vänstersocialism 1917–1921, leninism 1921–1935, folkfrontsideologi 1935–1964, modernism 

1964–1969 och nyleninism 1969–72. En annan forskning om partiet som blev uppmärksammat 

var avhandlingen Folkmakt, folkfront, folkdemokrati som kom ut år 1982 av historikern Håkan 

Holmberg. Han studerade partiets hållning till demokratifrågan och hans fokus var på 

SKP/VPK.  Holmberg menade att delar av partiets demokratiuppfattning kretsats mer om 

utformningen av det politiska systemet i ett socialistiskt Sverige. Som enligt Holberg slagit fast 

att när det socialistiska samhället skapas så skulle den inte avskaffas genom val eller andra 

demokratiska metoder och enligt Holmberg kunde inte partiet klassas som revisionistisk under 

1970 talet. Forskaren menar att partiet inte hade några strategier om att skapa demokratisk 

trovärdighet vid övergången till socialismen.  En annan forskare som intresserade sig av partiets 

förändringar under perioden 1943–1984 var den svenska statsvetaren Jörgen Hermansson, han 

klarlägger i sin avhandling kommunism på svenska som kom ut år 1984, att partiet inriktade 

sig på två frågor under 1943 – 1984 som var centrala inom kommunismen som var också grund 

för socialismen. Det ena handlade om huruvida socialismen stöds utifrån marxismens 
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värdegrund eller utifrån de etiska principer som Eduard Bernstein som förespråkade. 

Hermansson menar att de traditionella kommunisterna lutade sig mer åt marxismen som 

vetenskaplig teori och byggde på empiriska övervägande än att prioritera etiska resonemang. 

Detta har varit en av anledningarna bakom att marxismen inte kritiserats eftersom den blivit 

legitimerat idéarv än att ge besked om moralisk förhållning och trohet gentemot marxismen. 

Hermansson menar att partiet inte resonerat för och nackdelar med våldsanvändning som metod 

för att uppnå det socialistiska samhällssystemet. År 1956 påbörjade dem flesta kommunistiska 

partierna i Europa att söka efter egna riktningar till socialismen efter att ha frigjort sig från Josef 

Stalins ideologi. Denna intention växte ännu mer när sovjetunionen inledde invasion i 

Tjeckoslovakien. Detta blev starten av en ny våg, den så kallade eurokommunismen. År 1964 

valdes modernisten C-H Hermansson till SKP:s nya partiledare efter traditionalisten Hilding 

Hagberg som var mer Moskvaorienterade (ibid). 

SKP värnade sina socialistiska grundvärderingar även efter maktskiftet men föreslog mer den 

borgerliga demokratin än den ryska modellen. Partiet menade att man ville krossa det 

kapitalistiska systemet genom att erövra den och sedan förändra den utifrån det demokratiska 

tillvägagångssättet. Det blev även en del ändringar i partiprogrammet som ogillades av en del 

grupper i partiet som också ledde till bildandet av ett nytt parti under namnet kommunistiska 

förbundet marxist-leninisterna (KFML). Under 1990-talet genomgick partiet ytterligare en del 

förändringar bland annat namnet ändrades till endast Vänsterpartiet (V) och ett nytt program 

antogs vid kongressen 1993 där det inte återstod mycket kvar av den marxistiska ideologin och 

därmed anses vara ett socialdemokratiskt vänsterparti idag (Bäck & Möller 2003:76f). Dock 

har många företrädare lämnat partiet i protest mot att förnyelsen går för långsamt och kräver att 

det ska bli ett klarare avståndstagande från den forna ideologin (ibid). Därför aktualiseras frågan 

att i vilken utsträckning och på vilket sätt kommer den kommunistiska ideologin till uttryck i 

Vänsterpartiet under perioden 1987 fram till idag? Jag kommer att undersöka partiprogrammet 

och partiledarens tal under denna period, för att se i vilken utsträckning uttrycks det 

kommunistiska ideologin inom partiet. 
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2 Teoretisk referensram  
Under detta kapitel kommer de ideologier som ligger till grunden för analysen att introduceras.  

Den kommunistiska ideologin är studiens huvudfokus. De övriga vänstersinnade ideologierna 

tas upp för att studera de särskilda aspekterna av ideologierna och sedan beskriva partiets 

ideologiska hemvist idag. 

2.1 Marxismen 
Marxism är en politisk lära och samhällsåskådning som bygger på Karl Marx och Friedrich 

Engels idéer från mitten av 1800-talet. Enligt marxismen är samhället fördelat i två motstridiga 

sociala klasser, kapitalisterna och proletärerna. (Jan Otto Andersson u.å.) Kapitalisterna är den 

klassen som äger produktionsmedlen och proletärerna utgör arbetarklassen som enbart innehar 

sitt eget arbete. Karl Marx menar att kapitalismen strider mot den mänskliga naturen då den 

innebär att arbetaren inte längre äger eller kontrollerar sin arbetsprodukt och att människovärdet 

förvandlas till ett krasst marknadsvärde och ses som produktionsfaktorer och att detta kan 

endast upphävas under en socialistisk produktionsordning. (Larsson 2007:56)  

Framtidsvisionen för marxismen är att avskaffa alla förutsättningar för klasskillnader och till 

följd därav göra slut på all arbetsuppdelning och specialisering. (ibid) Karl Marx och Friedrich 

Engels berättar om den nya framtida sociala miljön i det Kommunistiska manifestet som kom 

ut år 1847 där dem redogör att människorna skulle skapa nya och goda egenskaper, och att det 

nya samhället skulle vara fri från gruppkonflikter samt att samhället skulle ledas och skötas av 

medborgarna själva, utan statligt våldsmonopol och dess totala förvaltning. Teoretikerna menar 

att denna funktion i staten har inrättats endast för att främja den dominerande klassen mot dem 

övriga klasser i samhället. Marx hävdar att upplösningen av denna samhällsordningen är endast 

möjligt genom en revolution, vilket Marx själv beskriver som en lång period av inbördes krig 

och ” revolutionärt världskrig” där proletariatet blir ”instinktivt’ kommunistiska under 

revolutionen.  

I ett berömt avsnitt i boken Kapitalet gör Karl Marx förutsägelsen att 

1. Antalet kapitalmagnater minskar, kapitalet koncentreras. 

2. Exploateringen av massorna tilltar, liksom massorna ”elände, slaveri och förnedring 

3. Arbetarklassen tillväxer ständigt i antal, den skolas, sammansvetsas och organiseras 
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4. Produktionsmedlen centraliseras, och arbetets samhälleliga karaktär utvecklas till 

dess att produktionsprocessen inte längre rymmes innanför det kapitalistiska skalet, 

detta sprängs.  (Reidar Larsson 2007:60)  

Enligt Marxismen kommer de tre första förutsägelserna vara stegvisa eller succesiva 

processer som kan ta årtionden eller århundraden, och när dessa har ackumulerats i det 

kapitalistiska systemet kommer motsatserna vara så starka att systemet sprängs. (ibid) 

2.2 Kommunismen 
Kommunism är en politisk ideologi med många olika inriktningar dock dess centrala tanke är 

att allting ska ägas kollektivt i samhället och att det nya samhället kan uppkomma genom en 

revolution. (Sven-Eric Liedman u.å.) Marx beskrev det framtida kommunistiska samhället i två 

faser. Han menade att i det första fas måste alla människor ha samma prestation och i det andra 

den kommunistiska synen som gick på att ”av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter 

hans behov”. Denna studiedelning fick en avgörande betydelse för den moderna 

kommunismens grundare, Vladimir Lenin. Han tolkade Marx första fas för det socialistiska och 

det andra för kommunistiska. Lenin skapade en klar elitteori, en teori om differensen mellan 

arbetarklassen och partiet. Han menade att arbetarklassen måste ledas av ett avantgarde. Lenin 

hävdade att det kapitalistiska systemet är så starkt att arbetarna kapitulerade inför dem. Ifall 

dem själva skulle avsätta det rådande systemet. Teorin gick ut på att det kommunistiska partiet 

skulle ha den ledande rollen redan under det socialistiska övergångsstadiet tills partiet erövrat 

makten och sedan utvidga elitteorin till hela samhället.  

Det kommunistiska partiet tog makten i Ryssland år 1917 och därmed gjorde anspråk på att 

ensamt företräda allas intressen och styra hela samhället. Lenin var den första som grundade 

det första moderna enpartisystemet. Innan det hade begreppet kommunism användes på olika 

sätt men efter 1918 betecknade man politiska rörelser som var antidemokratiska för 

kommunistiska. Eftersom under det kommunistiska enväldet förbuds oliktänkande och dem 

som gjorde motstånd utrensades. I sitt verk ” staten och revolutionen” skrev Lenin att det skulle 

ta tid innan människorna vänjer sig att följa reglerna för samliv utan våld och under det speciella 

tvångsapparat som kallas stat.  

Den politiska styrelseformen under Lenin byggde på den ryska revolutionens arbetar- och 

bonderåd. och bestod av företrädare som valdes vid sammanträden på företag, i militära förband 

samt i byarna. Denna sorts av styrelse ansågs av kommunisterna vara en högre form av 



7 
 

demokrati än det” borgliga demokratin” med dess flerpartisystem. (Reidar Larsson 2007:76) 

Lenin beskriv rådet som en demokrati där arbetarna och jordbrukarna kunde aktivt delta i 

politiken. Det vill säga en demokrati för det överväldigande flertalet.  Han menade att den 

borgliga demokratin är oberoende av vilket parti som hade makten. Han argumenterade att 

kontrollen över produktionsmedlen är det avgörande för maktförhållandena i det borgliga 

styret. Att en stat med hög privat ägd produktionsmedel kommer leda till att dem politiska beslut 

som fattas är för näringslivets fördel och inte för hela folket. (ibid) den ekonomiska teorin i 

kommunismen bygger på statssocialistisk systemet som går ut på att allt produktionsmedel, jord 

och naturtillgångar skall vara statlig ägd. Ekonomiska marknaden utbyttes med 

planhushållning, där produktionen, priser och löner bestämdes av politiska organ. Det 

kommunistiska enväldet varade inte länge utan vid kalla krigets slut kom en ny tidsperiod med 

fri marknads ekonomi och demokrati i stater där tidigare existerade det statssocialistiska 

systemet med auktoritära ledare. (Reidar Larsson 2007:78) På Gorbatjovs tid började det 

kommunistiska partiet i Sovjetunionen ta avstånd från att ha den centrala ställningen i 

samhället. Tanken var att landet skulle styras av folkvalda organisationer och inte att partiet 

kontrollerade statsapparaten. Som den kommunistiska styrelseformen. Detta blev starten på 

Sovjetunionens och kommunismens fall. Där dem flesta länderna valde ” en pluralistisk och 

parlamentarisk demokrati som politisk ideal. (ibid) 

2.3 Reformistisk socialism 
Den reformistiska grenen av socialismen förespråkar till skillnad från den marxismen iden om 

en icke-revolutionär samhällsförändring. Eduard Bernstein som var en medarbetare till Fredrich 

Engels förordade en revidering från den marxistiska ideologin där man ansåg att man kunde nå 

politiska resultat genom den demokratiska vägen och en revolution inte var nödvändig. Alltså 

det parlamentariska förfaringssättet. (Liedman 2002:246) Efter att Eduard Bernstein uteslöt sig 

från de marxistiska lärorna, ville han förankra den reformistiska socialismen till något som han 

ansåg speglar sin uppfattning. Dessa formationer hittade han i de moraliska reglerna som Kant 

(filosofen från 1700-talet) predikade om.  

”Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilket du handlar kan upphöjas till 

universell lag.” eller ” behandla alla människor som mål, aldrig blott som medel”. (Reidar 

Larsson 2014:86) Dessa sägelser som Kant talade om kom nu att vara argumenten mot 

exempelvis kommunismen där man föredrar revolutionära medel för att få ett socialistiskt 

samhälle. Grundvärderingar för reformistisk socialismen utgörs också av frihet, jämlikhet, 
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broderskap. Den reformistiska synen kommer inte långt ifrån den liberala människosynen. Man 

vill med sin jämlikhetslära utjämna olikheter i de politiska resurserna, genom utbildning och 

inkomstutjämning. Efterkrigstiden minskades tron i människornas demokratiska sinnelag. Då 

historien om nazismen och fascismen fick ett stort folkligt stöd gjorde så att reformisterna blev 

pessimistiska. Man tror därför inte på att förbättrade materiella förhållanden för ”folket” gör de 

”goda” utan istället ser man en optimism, att förbättrande samhällsförhållanden förändrar 

människorna till det bättre. I nu läget förändras de industrisamhällen, kontinuerligt och därför 

uppstår det samhällsproblem. För reformisterna finns det inte en definitiv lösning på 

samhällsproblemen utan detta politiska projekt har inget slut. Den betydande enheten i 

samhället för reformister är arbetaren som i kommunismen och marxismen, men med andra 

teoretiska innebörden än vad det som tidigare tilltalades av de andra ideologierna. Man 

modifierar klasstänkandet till folket eller löntagarna. Man vill inte främja ett ”vi och de” 

tänkande utan att man skall betrakta alla människor som en del av sin ”familj” Nationen och 

dess betoning är därför stark hos reformister. Reformisterna förkastar den dialektiska modellen 

som samhällsförändring som är huvudsaklig modell för marxismen och kommunismen. 

Reformisterna är istället för en politik som utgår ifrån att olika delar av samhället kan påverkas 

och ändras var och en för sig. Alltså man kan bedriva en socialistisk skolpolitik utan att förändra 

alla delar av samhället, exempelvis förstatliga produktionsmedlen. (Reidar Larsson 2014:90f) 

Reformisterna sätter högt den representativa demokratin som går ut på fri partibildning, allmän 

rösträtt och parlamentarism. Och tar starkt avstånd från kommunistiska åsikter om auktoritära 

ledare. (Liedman 2002:251) eftersom enligt Bernstein skulle arbetarklassen genom sin 

dominerande hållning vinna majoriteten i parlamentet och stegvis besegra kapitalismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Metod och Material 
I detta kapitel kommer uppsatsens metod och material att redogöras. Det förekommer även en 

diskussion om validitet, reliabilitet och uppsatsens avgränsning.  

Metod 

I den här undersökningen kommer studiegenomföraren använda sig utav den kvalitativa 

textanalysen där partiets principprogram och tal av partiledaren kommer att analyseras. Det blir 

en form av innehållslig idéanalys där syftet är att kritiskt granska vänsterpartiets partiprogram 

och partiledarens tal och sedan beskriva betydelsen av partiprogrammet samt partiledarens tal 

och titta om det existerar kommunistiska idéer i partiet. (Bergström & Boreus 2016:146) 

Anledningen till att studiegenomföraren använd sig utav den kvalitativa metoden jämfört med 

den kvantitativa är det finns fördelar men den kvalitativa då den går ut på att man fram det 

väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext den 

vari den ingår samt eftersöka det dolda i innehållet genom en intensiv läsning av 

partiprogrammet. (Esaiasson 2009:237) Sedan för att hitta likheter mellan den kommunistiska 

ideologin och Vänsterpartiet har studiegenomföraren använd sig utav idealtyp som 

analysmodell. Studiegenomföraren beskriver egenskaper som existerar enligt ideologierna och 

sedan jämförs dem med partiprogrammet och partiledarens tal för att få svar på studiens 

forskningsfråga.  

3.1 Idealtypsanalys  
En idealtyp fungerar som ett analytiskt instrument för att renodla vissa drag och för att sedan 

formulera hypoteser. (Bergström & Boreus 2016:150) eftersom vår frågeställning är om 

Vänsterpartiet har det egenskaper som kännetecknar den kommunistiska ideologin, därför kan 

vi utgå ifrån teorin marxism, kommunism och reformistisk socialism och välja några variabler 

som är väsentliga egenskaper inom dessa ideologierna och därefter undersöka materialet som 

har valt, och studera om det finns samma värde i materialet och variablerna som kännetecknar 

kommunismen. (ibid) om undersökningen visar att den analyserade materialet består av samma 

egenskaper utifrån analysschemat, så kan man hävda att textinnehållet har identiska drag som 

är typiska inom kommunismen. 
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3.2 Analysschema: Idealtyp 
I den här delen kommer de väsentliga egenskaperna av ideologierna. marxism, kommunism och 

reformistisk socialism att presenteras i ett analysschema. Analysschemat består av fem delar. 

Där studiegenomföraren beskriver teoriernas kännetecken och den högra kolumnen består av 

ett flertal frågeställningar som tillhjälp för att mäta om det finns liknande värden inom 

Vänsterpartiet och dem valda variablerna.  

Tabell 1 

Variabler Marxism Kommunism Reformistisk socialism  Vänsterpartiet 

Syn på 

demokrati 

Samhället skulle ledas 

och skötas av 

medborgarna själva, utan 

statligt våldsmonopol 

och dess totala 

förvaltning  

Vill ha anspråk på att 

företräda allas intresse och 

styra samhället. Vill ha 

enpartisystem innan 

människorna vänjer sig att 

leva utan gruppkonflikter. 

Anser att den 

representativa demokratin 

är den bästa 

styrelseformen.  

Vad är 

vänsterpartiets 

syn på 

demokrati? 

Syn på 

revolution 

Marxismen hävdar att 

dess samhällsordning är 

endast möjligt genom 

revolution. 

Vill att det nya samhället 

ska uppkomma genom 

revolution.  

Vill ha en icke-

revolutionär 

samhällsförändring. 

Genom parlamentarism 

Vad är 

vänsterpartiets 

syn på 

revolution?  

Syn på 

klassamhället 

Vill ha ett klasslöst 

samhälle  

Vill ha ett klasslöst 

samhälle. 

Vill ha ett klasslöst och 

därmed jämlikt samhälle 

med en stark statsmakt 

under medborglig kontroll.  

Vad är 

vänsterpartiets 

syn på 

klassamhället?  

Syn på det 

ekonomiska 

systemet 

Anser att 

marknadsekonomi är 

människofientlig och det 

behövs en socialistisk 

produktionsordning. 

D.v.s. ägande av 

produktionsmedlen som 

går till (hela samhället) 

samt införa 

planhushållning. 

Vill ha ett statssocialistiskt 

system. bl.a. allt ska vara 

statlig ägd. priser, 

produktion, löner ska 

bestämmas av politiska 

organ. För att de anser 

privatisering är inte för 

fördel för hela folket. 

Man utgår ifrån att olika 

delar av samhället kan 

ändras och påverkas var 

för sig. Exempelvis ändra 

skolpolitik.  

Utan att påverka 

produktionsmedlen.  

Vad är 

vänsterpartiets 

syn på 

ekonomiska 

systemet? 
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3.3 Material 
I den här analysen kommer studiegenomföraren använda sig utav både sekundära och primära 

källor. En del av undersökningen kommer att grunda sig på relevanta partiprogram och tal från 

partiledaren. Det kommer även användas litteraturer som förklarar olika begrepp och teorier 

som exempelvis. Marxism. kommunism, socialism och bakgrunden av Vänsterpartiet. Den 

primära källan utgörs av vänsterpartiets partiprogram från 1987,1993,2004 och 2016 samt tal 

från partiets företrädare under respektive tidsperiod.  

3.4 Validitet och reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten är viktiga inom forskning för att säkra kvalitén på det som 

undersöks, Reliabilitet använder man sig av för att se tillförlitligheten och om forskningen 

uppvisar samma resultat vid flera analyser av samma forskning (Esaiasson 2009:71f) Det kan 

uppkomma validitetsproblem om det som man har som mål att mäta inte mäts (Bergström & 

Boreus 2016:82). En av nackdelarna med den kvalitativa textanalysen är att metoden inte är 

lika objektiv som den kvantitativa och därmed är det svårt att avgöra graden av validitet och 

reliabilitet i undersökningen. Men variablerna som studiegenomföraren kommer använda sig 

utav i analysschemat kommer vara utifrån dem väsentliga egenskaperna hos de valda 

ideologierna. 

3.5 Avgränsning 
Studien avgränsas för att undersöka vänsterpartiets partiprogram från 1987,1993,2004,2016 

och kongresstal från partiledaren under dess respektive tidsperiod. Anledning till att 

studiegenomföraren har valt särskilt dessa perioder är för att partiet har anklagats för att ha 

nyanser av den kommunistiska ideologin. Därmed blir det relevant att undersöka partiets 

utveckling under de senaste decennierna och studera om det förekommer kommunistiska drag. 

På grund av uppsatsens omfång kommer studien att avgränsas till att endast undersöka partiet 

på nationell nivå. Det skulle varit intressant att även studera i vilken utsträckning förekommer 

det kommunistiska ideologin inom partiet på regional, lokal nivå samt hos deras 

ungdomsförbund. Men detta skulle överskrida ramen för uppsatsens nivå.  

 



12 
 

4. Empirisk Analys 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att undersökas. Detta utgörs av partiets 

partiprogram mellan 1987 fram till 2016, samt tal av partiledare från respektive period. 

Upplägget är i kronologisk ordning utifrån årtalen.  

4.1 Vänsterpartiet kommunisternas partiprogram (1987) 
Vänsterpartiet kommunisterna och demokrati 

”VPK verkar för folkmakt, det bekämpar varje inskränkning i och slåss för varje utvidgning av 

folket demokratiska fri- och rättigheter” (Partiprogrammet 1987).  Det är med det här synsättet 

partiet yttrar sin syn på demokrati i sitt partiprogram. Därefter förklarar VPK innebörden av 

demokratin som enligt partiet innebär följande: nationella självbestämmanderätter; åsikts-, 

yttrande- och tryckfrihet; mötes- och demonstrationsfrihet; allmän, hemlig och lika rösträtt; 

organisationsfrihet; strejkrätt; frihet i åskådning samt parlamentarism. Därefter uttrycker partiet 

att dessa rättigheter aldrig har skänkts och inte heller kommer skänkas, utan de är resultatet av 

folkets kamp mot den dominerande överklassen och dess statsmakt. VPK definierar demokrati 

som ett folkvälde, och menar att det är folket som måste erövra demokratiska fri- och rättigheter. 

Vidare menar de att dessa begränsas och inskränks av borgarklassen, som enligt VPK har makt 

över produktionen som dessutom i sin tur ger makt över samhällets utveckling (ibid). Detta sker 

bland annat genom deras ägande och inflytande över viktiga massmedier, som fogar till att de 

får makt över informationsflödet. VPK fastslår att demokratiska fri- och rättigheter inte kan 

användas i samma grad av alla människor i en sådan omständighet, och menar att demokrati 

råder först när de demokratiska fri- och rättigheterna utsträckts till alla delar av samhällslivet. 

För att nå detta menar VPK att folket måste organisera sig och bryta ner både kapitalismen och 

klassamhället och lämna plats för den socialistiska samhällsordningen som enligt VPK bygger 

på fullvärdiga demokratiska fri- och rättigheter (ibid).  

Vänsterpartiet kommunisterna och revolution 

VPK:s syn på revolutionen klargörs genom att ”VPK är ett marxistiskt parti och bygger på den 

revolutionära teori som grundlades och formades av Karl Marx och Friedrich Engels.” 

(Partiprogrammet 1987) Enligt partiet ger marxismen en helhetsbild av samhället som både 

klargör dess förflutna, men också utvecklingen av det. Den visar förutsättningarna och ger 

vägledning i arbetarklassens frigörelse (ibid). Vidare skriver VPK att ”marxismen ger 
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människan en världsåskådning för kampen mot vidskepelse, fördomar och varje rättfärdigande 

av utsugning och förtryck”(ibid). VPK menar att en sådan revolution kännetecknas genom att 

makten i samhället erövras av folkflertalet, samt genom att jämlikhet och solidaritet blir den 

ledande normen istället för det borgerliga idealet och livsmönstret (ibid). Enligt VPK varierar 

sådana sociala revolutioner och övergångar till socialism. Dock är det alltid i flertalets intresse 

om denna omvandling sker med fredliga medel utan att överklassen använder sig av våld för 

att bibehålla sina förmåner. Kupper och odemokratiska metoder strider mot den sociala 

revolutionens väsen och syfte (Partiprogrammet 1987). Till följd menar VPK att en socialistisk 

samhällsförändring ska ske genom att flertalfolket vinner majoritet i den representativa 

församlingen som sedan i sin tur utser regering och på ett demokratiskt tillvägagångssätt överför 

storfinansens ägande och makt till folket. Enligt VPK skapar detta basstrukturen för en påtaglig 

folkmakt på alla samhällets biståndsdelar (ibid). Gällande den socialistiska 

samhällsomvandlingen menar VPK att den inte sker i ett enda steg, utan att den istället är en 

utveckling som är resultatet av den politiska kampen och av kapitalismens motsättningar som 

detta förhållande skapas i, och som sedan leder till samhällsförändringens genombrott. I den 

här situationen tappar flertalet förtroendet för den ledande elitgruppens förmåga att leda 

samhället. Detta medför sedan även att deras normer och livsstil upphör att vara rådande i 

samhället. Folket börjar i sin tur att kräva en ny samhällsreform som gynnar folkflertalet. Till 

följd därav överförs storfinansens ägande och makt till folket som leder till att 

statsförvaltningens demokratisering, poängterar VPK. Avslutningsvis förklaras VPK:s syn på 

revolution som en sorts reformpolitik för att bilda en folklig rörelse för att skära ner 

kapitalismens materiella och dess ideologiska makthållning i samhället.  

Vänsterpartiet kommunisterna och klassamhället 

VPK skriver i sitt partiprogram att ”[O]m klassamhället skall avskaffas så måste det mänskliga 

arbetet omvandlas.” (Partiprogrammet 1987), och menar att socialismen är perioden av 

klassamhällets övergång till ett klasslöst kommunistiskt samhälle (ibid). De menar även att 

socialismens främsta angivelse är att lyfta arbetarklassen, vanliga människor, och alla hittills 

övergivna till att få makt över sina liv och över hela samhället. Vidare anser VPK att komma 

till en sådan civilisation är en stegvis process, samt att denna process kräver åsikts- och 

organisationsfrihet och därtill att folket fritt får forma sina politiska och fackliga organisationer. 

Enligt partiet kommer dessa folkliga rörelser vara slutet på det kapitalistiska systemet. 

Införande av folkmakt genom demokratiska beslutsformer kommer ge folket tillfälle att ta över 

all makt som tidigare brukats av privata finansgrupper, storföretag eller av slutna privata och 
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offentliga byråkratier. VPK anser att arbetsdelning inom arbete som utförs manuellt och 

intellektuellt måste upphävas och därtill även all form av förtryck och privilegier. När 

kapitalmakten avskaffas kommer arbetarklassens ställning att förändras radikalt. Det kommer 

ske en demokratisering på arbetsplatsen (ibid), som i praktiken kommer utgöra förutsättningen 

för att bryta ner hierarkierna och skapa en ny organisationsform där arbetsuppgifterna inte 

längre kommer vara sönderstyckade. Detta kommer att främja både kvinnor och män. VPK 

skriver vidare att under socialismen kommer det mänskliga arbetet att tas till vara och utvecklas. 

Detta eftersom att när människornas arbete värderas och inte utnyttjas kommer det öppna vägen 

för nya möjligheter. Då kommer jobbet gradvis att förändras allt mera, från något påtvingat till 

ett aktivt skapande.  

Vänsterpartiet kommunisterna och det ekonomiska systemet 

När det gäller det ekonomiska systemet menar VPK att deras utgångspunkt är att ”socialismen 

är det produktionssätt som kännetecknas av folkets gemensamma ägande av de viktigaste 

produktionsmedlen och naturtillgångarna” (Partiprogrammet 1987) Partiet definierar 

socialismen som ett ekonomiskt system som bygger på strävan efter arbetarklassens frigörelse 

från utsugning och förtryck. Med andra ord menar VPK att det kapitalistiska systemet är ett 

grymt och absurt samhällssystem som ser människan utifrån en kommersiell syn och värderar 

personen efter enbart yttre egenskaper (ibid). 

Till följd menar VPK att ett sådant system inte är gynnsamt för folkflertalet, och vill därmed ha 

en ny ekonomisk politik som står bakom kampen för minskade klassklyftor i samhället. Detta 

genom att förstärka den offentliga sektorn så att den kan ge en fullvärdig samhällsservice till 

folket (ibid). Den ekonomiska politiken ska frambringa förutsättningarna för att stegvis beskära 

kapitalmakten och påbörja demokratiseringen av det ekonomiska systemet. Enligt partiet går 

detta att fullgöra genom att överföra vissa storföretag, banker och försäkringsbolag med mera 

till statligt ägande (ibid). Under det socialistiska systemet kommer produktionen och ekonomin 

formas av folket. Partiet markerar särskilt att den nya produktionen kommer formas utifrån 

människans skaparkraft och behov. Vänsterpartiet kommunisterna betonar att dagens 

industrisamhälle i en ihållande omfattning har stegrat människans utnyttjande av naturens såväl 

förnybara som icke förnybara resurser (ibid). Effekterna av detta medför stora problem för 

människans livsmiljö, och VPK menar att det är nödvändigt med ett nytt synsätt. De förklarar 

att ”ett miljömedvetet tänkande måste föras in i ekonomi och samhällsplanering.” 

(Partiprogrammet 1987) Eftersom kapitalismens dominerande ställningstagande har gjort det 

möjligt för storkapitalister att åsidosätta beaktande till vår livsmiljö och genom utpressning 
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lyckats undvika existerande miljölagar. 

VPK vill uträtta en miljömedveten industrialism. Partiet vill minska resursslöseri och ersätta 

det med ytterst möjliga återanvändning av produkter och avfall.  Det nya industrisamhället skall 

präglas av en stramhet i hushållningen med naturresurser och materiella ting.  Detta eftersom 

socialismen står för en ekonomi som ska främja en rättvis allokering av resurser mellan världens 

befolkning (ibid). 

4.2 Vänsterpartiet (1993) 
Vänsterpartiet och demokrati 

I vänsterpartiets partiprogram från 1993 skriver de att de försvarar den parlamentariska 

demokratin och anser att det representativa flerpartisystemet är den bästa styrelseformen för att 

fatta övergripande beslut och på det sättet ”sammanjämka olika särintressen till lösningar på 

gemensamma problem” (Vänsterpartiets partiprogram 1993:4). Vänsterpartiet skriver att staten 

inte ska stödja någon särskild religiös åskådning, men bekänner sig till religionsfrihet och menar 

att den ska skyddas. Vidare menar de att monarkin inte är förenlig med en demokratisk 

styrelseform och bör avskaffas.  

Vänsterpartiet förespråkar att den representativa styrelseformen har behov av en sorts 

beslutsform som ger direkt makt åt medborgarna. De skriver att detta kan bli verklighet genom 

folkomröstningar samt genom en form av självförvaltning bland arbetande, boende och brukare 

(ibid). Partiet står för en demokrati som utgår ifrån allas rätt att kunna organisera sig och att 

kunna bilda opposition, eftersom de anser att det är viktigt att allas röster blir hörda (ibid). I 

partiprogrammet står det även att skydd av etniska minoriteter och deras rätt att kunna utveckla 

sitt språk och sin kultur måste beaktas, samt att en politisk majoritet inte får förtrycka en etnisk 

minoritet i samhället. Vänsterpartiet vill stärka rättssamhället, och vill att den dömande makten 

ska vara en oberoende instans från det politiska rummet och att den ska garantera allas likhet 

inför lagen. När det gäller folkliga aktioner förklarar partiet att de kan vara nödvändiga om de 

riktar sig mot bristande lyhördhet från politikers sida eller mot omoraliska politiska beslut 

(Vänsterpartiets partiprogram 1993:5). Slutligen skriver Vänsterpartiet att den socialism som 

de vill bygga är ägnad att stärka och fördjupa demokratin, till skillnad från dagens tillstånd där 

mäktiga koncerner har tagit över regeringar och där det fria ordet har begränsats på grund av 

kommersialiseringen av massmedier (ibid). 
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Vänsterpartiet och revolution 

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram att kampen för socialismen pågår dagligen bland annat 

i arbetslivet, bostadsområdena och hemmet. Enligt partiet kämpar människor varje dag för 

demokrati, självstyre samt för en rättvis arbets- och maktfördelning. Samtidigt utvecklas även 

den kunskap som krävs för ett självförvaltande samhälle (Vänsterpartiets partiprogram 

1993:28). Partiet skriver också i sitt partiprogram att de är ett socialistiskt parti i förnyelse och 

poängterar att marxism fortfarande är en levande tanketradition, och fortfarande kan utvecklas. 

Likväl menar de att de har självkritiska lärdomar att dra av sin historia och betonar att 

”marxismen måste behandlas som andra samhällsvetenskapliga teorier, det vill säga kritiskt och 

prövande” (Ibid). 

De menar också att marxismen i kombination med humanism, ekologiskt tänkande och 

feministisk teori kan förklara den värld vi lever i och utifrån det förändra den (ibid). Partiet 

förklarar sin anslutning till den kommunistiska världsrörelsen under 1919 och dess beroende 

till den sovjetiska regimen som ett misstag och menar att detta minskade partiets och vänsterns 

trovärdighet och styrka (Partiprogrammet (1993:27). Vänsterpartiet skriver att de försvarar det 

demokratiska tankesättet, och menar att de efter att de bröt beroendet tog sig in på en 

självständig väg och utvecklade en ny profil som är demokratisk i alla avseenden (ibid).  

Vänsterpartiet och klassamhället  

I vänsterpartiets partiprogram från 1993 står det att Sverige är ännu ett klassamhälle, samt att 

det bygger som tidigare på människors ställning i arbetet. De menar alltså att Sverige har ett 

system där folkflertalet lönearbetar och har en underlydande arbetsställning. Partiet skriver 

vidare att löner och förmögenheter är orättvist fördelade, både mellan klasserna och könen. En 

del lever i välmåga och överflöd, medan den övervägande delen av samhället har svårt att få 

ihop pengar för föda. 

De skriver att ”[O]rättvisor finns också på andra områden. Skillnaderna i hälsa och livslängd 

mellan arbetare och högre tjänstemän ökar.”(ibid) Som exempel skriver partiet att andelen 

arbetarbarn vid lärosäten med högre utbildning minskar, och att detta mönster återfinns även i 

de andra områdena som arbetsmarknaden m.m.  Detta beror enligt partiet på de klassklyftor 

som finns i samhället. De skriver att partiet strävar efter att utjämna skillnaderna mellan de 

olika klasserna och på det viset frambringa arbetarrörelsens synsätt och skapa en sorts 

konsensus i arbetslivet där allas intressen tas i hänsyn. Detta skulle i sin tur påverka 

samhällsutvecklingen. Partiet vill demokratisera arbetsplatsen och låta arbetande att överta 
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ansvaret för verksamheten i självförvaltningsformer som går ut på att arbetstagaren och 

arbetsgivaren gemensamt bär ansvaret i företaget. Vänsterpartiet vill avskaffa klassamhället då 

partiet utgår ifrån att alla människor ska vara fullvärdiga medborgare och därmed bör 

klassamhället och det kapitalistiska systemet avskaffas helt. 

Vänsterpartiet och det ekonomiska systemet 

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram att kapitalismen har utvidgats på global nivå samt att 

den domineras av mäktiga stater och multinationella företag. Vänsterpartiet anser att 

kapitalismen måste mötas av ett internationellt solidariskt motstånd och en lokalt förankrad 

kamp (Partiprogrammet 1993:6). Till följd skriver partiet att kapitalägandet har centraliserats 

och överförts från enskilda ägarinflytanden till ett fåtal stora kapitalgrupper. 

I och med detta anser Vänsterpartiet att det är viktigt att kapitalets makt bryts och ekonomin 

demokratiseras, som enligt partiet innebär att övergripande ekonomiska beslut fattas av 

riksdagen och regeringen. Partiet skriver att det behövs olika typer av företag som är statliga, 

kommunala, kooperativa och privata. Dock påpekar de att ”resurser och företag som har 

nyckelroll i den samlade ekonomin ska ägas av samhället och förvaltas till gemensam nytta.” 

(ibid) När det gäller marknadsekonomin menar partiet att varje ekonomi kräver planering och 

marknadsmekanismer. Detta för att förhindra att marknadens aktörer sätter egna regler och 

ramar som hotar miljön, den regionala utvecklingen och till sist den sociala rättvisan både 

nationellt och internationellt.  

Partiet betonar att varor ska styras efter mänskliga behov och anpassas till naturens kretslopp. 

Med detta menas att de ska produceras i den grad som det tillfrågas av marknaden. 

Vänsterpartiet beskriver sig själva som socialistiska och säger sig sträva efter ett jämlikt 

samhälle, och för att nå det vill partiet reformera skattesystemet och ändra så att en stor del av 

beskattningen flyttas från löneinkomsten till produktionen. Vänsterpartiet tar upp 

arbetarrörelsens grundidé och menar att genom den kan människorna gemensamt bygga en 

solidarisk sektor som bygger på principen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter 

behov” (Partiprogrammet 1993).  De vill genom beskattning av medborgare och företag skapa 

en rättvis fördelning av inkomster och livschanser mellan olika grupper i samhället. Partiet vill 

att även dem som är utanför arbetsmarknaden ska gynnas av detta system, såsom barnen, de 

unga, de gamla, de sjuka och de som är arbetslösa.  
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4.3 Vänsterpartiet (2004–2016)  
I det här avsnittet klarläggs Vänsterpartiets partiprogram från 2004 och 2016 tillsammans. 

Anledningen till detta är att skillnaderna inte är omfattande och även att det är lämpligt att göra 

detta för att kunna förklara partiets syn på de nedanstående aspekterna gemensamt. 

Vänsterpartiet och demokrati 

Om den politiska demokratin skriver Vänsterpartiet att ”den kommer alltid att vara ofullständig 

och påverkad av sin tid.” (Partiprogrammet 2016:13) De betraktar den kapitalistiska 

samhällsordningen som ett hot eftersom dess ekonomiska system utgör hinder för att uppnå det 

demokratiska samhället. Detta på grund av att folkflertalet inte har förutsättningar för att 

utnyttja de friheterna under en sådan samhällsordning. Det här i sin tur beror enligt partiet på 

att de valda beslutsfattarna inrättar sig till mäktiga ekonomiska intressen som är bortom folkets 

kontroll (ibid). 

Vänsterpartiets utgångspunkt är att medborgarna själva är den högsta beslutande instansen i ett 

demokratiskt samhälle. Samt att detta kan besannas genom den fritt valda folkförsamlingen som 

är riksdagen, och att ett försvar av demokratin kräver ett försvar av det nationella självstyret. 

Dock konstaterar partiet tydligt att det inte innebär försvar av nationalism eller isolering. De 

anser att demokratin ska värnas, återerövras och utvecklas i en global kontext. Vidare menar de 

att nationalismens grund bygger på att dölja klass- och könsmotsättningar och istället etablera 

myter om kulturell och etnisk gemenskap. Enligt partiet hör denna sorts synsätt inte hemma i 

en demokratisk vänsterpolitik, eftersom vänsterpolitiken utgår ifrån det ”arbetande folkets 

behov och intressen oavsett nationsgränser och kulturella skillnader” (Partiprogrammet 

2016:13). 

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram från 2004 och 2016 att folkmakten ska utövas av 

riksdagen som är den folkvalda församlingen i en demokrati, där makten fördelas mellan olika 

politiska partier utifrån det proportionerliga valsystemet. De skriver att demokratins viktigaste 

byggstenar är föreningsfriheten, yttrande- och tryckfriheten, offentlighetsprincipen, samt rätten 

att organisera sig och bilda opposition. Vidare menar de att landets konstitution ska värna om 

demokratin samt mänskliga rättigheter och i övrigt vara neutralt ställda. Reformer ska enligt 

partiet beslutas av riksdagen, men de ska dock ha folkligt stöd via allmänna val eller 

folkomröstningar. Vänsterpartiet skriver även att de vill ersätta monarkin med en republikansk 

författning där statschefen utses utifrån en demokratisk procedur (Partiprogrammet 2016:14). 

Partiet garanterar religionsfriheten, men vill upplösa bandet mellan staten och Svenska kyrkan.  
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Vänsterpartiet och revolution 

I partiprogrammet från 2004 och 2016 skriver Vänsterpartiet att många har försökt att rita upp 

planer för det framtida idealsamhället grundade på förnuft och frihet. På grund av historiska 

faktorer har dessa planer dock inte lyckats förverkligas. Vänsterpartiet skriver att socialistiska 

rörelser krossades runt om i världen när ordet socialism benämndes. De menar även att vänstern 

har dragit viktiga lärdomar av det förflutna, och anser att demokratiska principer hela tiden ska 

värnas om i en stat och att “socialism som bärs upp av folkflertalets aktiva stöd och som förmår 

anpassa till ständigt nya förhållande har förutsättningar att överleva” och påpekar att 

”statsmakten är inget värd om den bara kan överleva genom att förtrampa de mänskliga 

rättigheterna” (Partiprogrammet 2016:24). Vidare skriver partiet att det feministiska och 

socialistiska samhället inte innebär att alla konflikter och missförhållanden försvinner, utan att 

det handlar om att människor genom värnandet om och utövandet av demokrati och frihet bryter 

ner strukturer som grupperar och undertrycker dem. De skriver att dagens kapitalism skapar 

förutsättningar till morgondagens socialism, då de nödvändiga reformerna enligt partiet 

kommer att hindras av de kapitalistiska ägarförhållandena, och detta i sin tur kommer skapa 

utrymme för vänsterpolitik. Enligt partiet är det inte nödvändigt att framföra den mest radikala 

vänsterpolitiken vid varje tidpunkt. Det väsentliga är istället är att föra en politik som omformar 

det dominerande maktförhållandet till en riktning präglad av demokrati och därmed lägger 

grunden för en vänstersinnad samhällsomvälvning (Partiprogrammet 2016:25). Vänsterpartiet 

anser att denna utveckling inte är tänkbar utan en väl organiserad arbetarklass och understryker 

att inget vänsterparti kan förbli en politisk kraft utan stöd i fackliga rörelser.  

Vänsterpartiet och klassamhället 

När det gäller klassamhället betonar Vänsterpartiet i sitt partiprogram att det bygger på 

människors olika förhållanden till produktionen av varor och tjänster. Vidare utvecklar partiet 

att flertalet av kvinnor och män hittar sitt levebröd genom att lönearbeta och erbjuda sin 

arbetskraft både inom den statliga och den privata sektorn. Detta till skillnad från den lilla 

minoriteten som förfogar över kapitalet och som styr samhället in i den kapitalistiska riktningen 

som de eftersträvar (Partiprogrammet 2016:4). Partiet menar att klassförtrycket framför allt 

bemärker sig genom den övergripande ojämlikheten som finns i samhället. De skriver att 

arbetarklassen har en lägre materiell levnadsstandard, samt har högre risk att drabbas av 

arbetsskador, och understryker även att barn till arbetarklassen inte har samma förutsättningar 

när det gäller tillgång till kultur och utbildning.  
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Vänsterpartiet anser att klasstrukturer i samhället inte är homogena och att de kan ändras med 

den ekonomiska utvecklingen. Till följd skriver partiet att för att förändra ett samhälle så måste 

det finnas en förståelse för hur det fungerar. Utifrån denna förståelse kan människor i samhället 

förändra det. Partiet utgår ifrån marxistiska och feministiska teorier och betonar att dessa teorier 

ska användas kritiskt och prövande då partiets syn på samhällsutveckling förutsätter ett samspel 

mellan analys och process (Partiprogrammet 2016:26). De menar att det rådande 

maktförhållandet som finns i samhället inte kan bestå i längden utan människors vilja. Partiet 

skriver att detta samförstånd organiseras och återskapas genom allmänna uppfattningar om vad 

som är bra och dåligt. Om kapitalismen anses vara det bästa ekonomiska systemet så kommer 

det härska utan några tvivel. På samma sätt kommer patriarkatet vara rådande i samhället om 

kvinnors och mäns olika roller uppfattas som ”naturliga” och inte socialt konstruerade av 

människor. Om folkflertalet dock börjar tro att det finns en annan värld som är rättvisare och 

förnuftigare så kommer nya vägar att öppnas.  

Vänsterpartiet och det ekonomiska systemet 

Vänsterpartiet beskriver sig själva som arbetarrörelsens politiska gren, där det ekonomiska 

systemet är en central aspekt.  Partiet menar att en god ekonomi och välstånd skapas genom 

människors arbete. Vidare menar de att försörja sig själv är grunden till personlig frigörelse och 

självständighet (Partiprogrammet 2016:30). De skriver även att fackföreningsrörelsen är en 

viktig del av vänsterpolitiken, och att den har bidragit till bättre villkor i arbetslivet. De påpekar 

också att den avgörande makten i alla samhällssystem ligger hos dem som äger och kontrollerar 

produktionsmedlen. I det rådande systemet menar Vänsterpartiet att makten därmed ligger hos 

ett fåtal stora kapitalägare. De betonar att en grundläggande demokratisk princip är att 

människor ska kunna påverka beslut som påverkar dem, och detta omöjliggörs i dag på grund 

av kapitalismens framfart. De skriver att beslut som i dag fattas av bolagsstyrelser är betydligt 

viktigare än beslut som fattas av folkvalda församlingar. Det vill säga det kapitalistiska systemet 

har gjort att människors liv styrs mer av de stora bolag än det som beslutas av riksdagen som 

är den lagstiftande makt i ett land. 

Vänsterpartiet skriver vidare i sitt partiprogram att oavsett företagsform så måste arbetandets 

inflytande över arbetsplatsen garanteras och bli en väsentlig aspekt inom företaget. Detta 

eftersom den socialistiska strävan är att anställda själva ska kunna påverka arbetets utformning 

och utveckling. För att nå det här målet förespråkar partiet att kapitalets makt bryts ner för att 

demokratin ska utvidgas i samhället. Vidare skriver partiet att i en socialistisk ekonomi får 

arbetarna en central roll i arbetslivet oavsett ägandeformer, vilket på så vis förverkligar 
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människans frigörelse. Det här sker eftersom kapitalismens odemokratiska styrning i form av 

företag och koncerner som makthavare i ett vänstersinnat samhälle kommer omvandlas med 

demokratiska riktlinjer. Dessa kommer i sin tur att främja både ekonomin och det samhälleliga 

inflytandet över förvaltningen (Partiprogrammet 2016:23). 
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5. Partiledarens tal 

5.1 Lars Werner 1987  
Lars Werner föddes den 25 juli 1935.  Han var riksdagsman från 1965 fram till 1994. Werner 

valdes som partiordförande år 1975, fram till 1993 (NE). Som partiledare verkade han för ett 

självständigt svenskt parti gentemot den sovjetiska regimen. Han försökte under sin tid som 

partiledare balansera det traditionellt kommunistiska åsiktsgrupperna och de med en mer allmän 

vänstersocialistisk inriktning. Vidare stod han även bakom namnbytet till Vänsterpartiet under 

1990-talet. Nedan följer fyra utdrag från hans tal från den 28:e kongressen som ägde rum 1987.   

Demokrati 

Marxismen är exklusiv som teori men den ger oss inte några privilegier i relation till 

andra progressiva kämpande rörelser. Men den marxistiska teorin kan vara ett hjälpmedel 

i kampen för att skapa det gemensamma förnuft, den sammanhållning i synsättet bland 

olika sociala rörelser, som krävs för att vi ska åstadkomma de förskjutningar i samhällets 

ideologi som skulle kunna undergräva de härskandes herravälde över 

samhällsutvecklingen (Kongressboken 1987:53).  

I den här utdraget förklarar Lars Werner att förhållandena i dag är annorlunda och att den gamla 

identiteten håller på att upplösas. Vidare menar han att det vore nostalgi att tro att det vore 

möjligt att återvända till den gamla identiteten. Han säger att den hör till historien och att den 

för alltid är passerad. Vidare förklarar han att marxismen tillsammans med alla andra teorier är 

abstrakta och att abstraktioner inte kan ge partiet en identitet. Han menar att det skulle förvandla 

marxismen, som är ett annalistiskt arbetsverktyg med vilket man formar en bild av vad som 

sker i samhället, till en tom bekännelselära. Vidare förklarar han att begreppet makt är stort, 

men utan konkret handling så blir ordet innehållslöst. Avslutningsvis menar han att den nya 

kampen inte handlar om folkfront som i dess gamla bemärkelsen, utan att den handlar om att 

utveckla demokratin på arbetsplatserna, samt om att inta makt över arbetsmiljön, 

arbetsförhållandena och produktionen. Han säger att det handlar om att demokratisera den 

offentliga sektorn och rasera hierarkier och auktoritära strukturer.  
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Revolutionen  

Gorbatjov uttryckte sig så här om det förflutna: ”i grund och botten uppstod ett helt 

system som försvagade de ekonomiska maktinstrumenten. Ett slags mekanism som 

bromsade den sociala och ekonomiska utvecklingen (…) orsakerna till denna 

uppbromsning stod att finna i allvarliga brister i hur den socialistiska demokratins institut 

fungerade (Kongressboken 1987:40). 

Lars Werner jämför detta med demokratimanifestet som partiet hade år 1981 där de beskrev 

inskränkningar på de demokratiska fri- och rättigheterna i de socialistiska länderna. Vidare 

anser han att detta skulle innebära att socialismen förlorar sin utvecklingskraft samt skulle 

medföra att de rättigheter som arbetarklassen har i kapitalistiska länder skulle bli försvagade. 

Han menar att ”med en djupgående demokratisering kan socialismen återvinna sin fulla 

politiska kraft” (Kongresstal 1987). Vidare säger han att denna demokratisering ska uppfattas 

som vettig, förnuftig och möjlig att genomföra, samt att den är rättvis, klok och möjlig. (ibid) 

Klassamhället 

Häromdagen presenterade SCB en omfattande granskning av det svenska klassamhället 

under perioden 1975–85. Utredningen visade att var tionde svensk har en så låg inkomst 

att de behöver ekonomiskt stöd från samhället för att klara sin ekonomi (Kongressboken 

1987:42). 

Han förklarar att Sverige fortfarande är ett klassamhälle med stora sociala skillnader och 

orättvisor. Vidare menar han att trots 70-talets arbetsrättsreformer så förstärks storfinansens 

makt och ägande allt mer, och att detta i sin tur kommer leda till att de fattiga blir allt fler och 

att de rika blir allt rikare. För att bryta klassamhället menar Werner att socialdemokraterna 

måste besinna sitt historiska ansvar och vända högern ryggen och istället vända sig åt vänstern 

och inleda demokratiseringen av Sverige och bygga en socialistisk framtid.  

Det ekonomiska systemet 

De transnationella företagen omfamnar stat efter stat, nation efter nation. Kapprustningen 

rusar vidare. I denna kaotiska värld ligger Sverige också, även här drabbas vi av allt detta 

– ekonomisk, politiskt och ideologiskt. (Kongresstal 1987)  

Werner säger att Sverige är ett av världens rikaste länder och att förutsättningarna aldrig har 

varit bättre än i dag. Trots detta hävdar han att Sverige ändå behandlar sina ungdomar som om 

de vore ett av världens fattigaste länder. Vidare menar han att vi ”kommunisterna” hävdar inte 

att ha de enda lösningarna till dagens problem. Han menar inte heller att socialismen har 
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lösningar till alla problem. Istället hävdar han att socialismen ger partiet möjlighet att angripa 

orsakerna till dagens problem. Avslutningsvis säger han att deras motståndare regelbundet har 

dödförklarat både socialismen och Vänsterpartiet kommunisterna, och fortsätter med att påpeka 

att för allt fler människor står det klart att kapitalismen inte längre förmår att trygga 

folkflertalets rätt till arbete, kultur, trygghet och inflytande (Kongressboken 1987:60).  

5.2 Gudrun Schyman 1993 
Gudrun Schyman föddes den 6 juni 1948, och var riksdagsledamot från 1988 fram till 2006. 

Hon tog över efter Lars Werner som partiordförande år 1993 fram till 2003. Enligt DN brukade 

stödet för partiet historiskt sett ligga mellan 5–7, procent men under hennes ledning under 1998 

fick partiet 12 procent av rösterna i riksdagsvalet och 15,8 procent i EU-valet (Stiernstedt m.fl. 

2011) Detta var den högsta valframgången på 90 år. I början av 2003 kom det dock ut 

avslöjanden om att hon hade gjort olagliga avdrag i sin skattedeklaration, och tvingades därmed 

lämna ordförandeposten (Inga Larsson u.å.). Nedan framgår några utdrag från hennes 

kongresstal 1993. 

Demokrati 

Gudrun Schyman inledde sitt tal med att säga ”en ny tid – en ny vänster” och fortsatte med att 

säga att det med detta motto ställs stora och förpliktande krav på partiet. (Kongresstalen 1993) 

Vidare framförde hon frågan angående på vilket sätt den tid vi nu lever i är ny, och vilka som 

är dagens och morgondagens stora och avgörande politiska utmaningar. Schyman klargör att 

Vänsterpartiet har lämnat den gamla politiska modellen bakom sig, som under sitt sammanbrott 

uppvisade omänsklighet i Östeuropa. Hon påpekar att dagens vänsterparti har sin grund i 

arbetarrörelsen och att det bygger på demokrati, rättvisa, solidaritet och alla människors lika 

värde. 

Vi ska inte lämna våra värderingar men, vi ska lämna föreställningen om att det finns 

någon enskild ”-ism” eller allomfattande teori som ska kunna förklara allt i samhället. 

Istället måste vi lära oss att känna trygghet i ett kontinuerligt sökande (Vänsterpartiets 

kongressbok 1993:92).  

Schyman fortsätter med att säga att det måste vara klart för var och en att Vänsterpartiet är ett 

parti som har demokrati som en överordnad princip, vilket innebär att partiet aldrig kommer 

acceptera inskränkningar av den här principen. Hon säger att det har funnits personer i partiet 

som förespråkat ”i dag flerpartisystem, imorgon demokratisk centralism” (ibid). Vidare citerar 



25 
 

hon Sven-Erik Liedman och förklarar att ett sådant synsätt till slut kommer leda till att övriga 

partier förbjuds någon gång i framtiden. Hon anger också att Vänsterpartiet måste överge 

begreppet ”socialistiskt samhälle” och tala i termer som Sven-Erik Liedman förordar, nämligen 

att Vänsterpartiet kämpar för socialistiska lösningar och åtgärder, samt räknar med att lämna 

ifrån sig makten till andra partier som kan upphäva varje socialistiskt beslut som tagits. Detta 

då hon anser att oliktänkande är en naturlig princip i en demokrati. 

Revolutionen 

Det är vi, politiker på alla plan, som måste se kritiskt på vetenskapsmännens bilder och 

på experternas analyser, det är vår uppgift att inte bara se till statistiska uppgifter utan att 

även se människorna. Det är vi som ska se själen och inte enbart objektiva tolkningarna, 

det är våra egna tankar, inte gammal ideologi, som ska forma våra handlingar 

(Kongressboken 1993:91). 

I det här utdraget vill Schyman förmedla att partiet ska lämna det politiska språkbruk som för 

många anses vara föråldrat bakom sig. Hon anmärker begrepp som ”kamp” och ”strid” och 

menar att det fjärmar människor från partiets budskap. Vidare anser hon att partiet ska använda 

sig av ett språk som motsvarar dagens verklighet i Sverige, både när det gäller hur och vad de 

vill förändra (Kongressboken 1993:92).  

Klassamhället 

Ett samhälle som inte bygger på grundläggande gemensamma värderingar, utan värnar 

självgodhet och egoism, ger dålig grogrund för livskvalitet. Att vara med om någonting 

viktigt, att tro på något, att vara en del i ett större sammanhang, har alltid varit viktigt för 

människor – och är det än idag (Kongressboken 1993:92). 

Hon talar om att livskvalitet utvecklas bäst i ett samhälle där varje människa tillåts att fritt 

utveckla sin skapandeförmåga, sin fantasi och sitt liv, i både arbete och fritid. Vidare påpekar 

hon att detta ska gälla för alla och inte endast ett fåtal. Hon säger även att ett sådant samhälle 

inte tolererar arbetslöshet, stora löneskillnader och inbyggda sociala orättvisor.  

Det ekonomiska systemet 

”Ekonomismen är den överordnade ideologin, högsta värdet i det politiska språket har ordet 

tillväxt, det gör den politiska debatten fattig” (Kongressboken 1993:91). I ett ekonomiskt 

system menar Schyman att Sverige skulle ses som ett företag, där syftet är att gå i vinst. När 

det inte blir vinst i stunden går Sverige samman med större industrier – det vill säga bli beroende 
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av andra länder. Statsministerns roll blir då som en VD i ett företag, och denne uppträder endast 

vid nödfall för att berätta för de anställda, det vill säga folket, om vad denne gör. Schyman 

hävdar att om Sverige istället sågs som en demokrati skulle målet vara en fördjupning av 

trygghet och ökad livskvalitet. Hon menar att en ”god ekonomi” endast skulle vara ”god” om 

den tjänade det demokratiska idealet. 

5.3 Lars Ohly 2006 
Lars Ohly föddes 13 januari 1957, och har varit riksdagsledamot mellan 1998 och 2014. Han 

valdes som partiordförande den 20 februari 2004 efter Gudrun Schymans avgång. Ohly kallade 

länge sig själv för kommunist, med anledning av att han ville ge en positiv bild av begreppet 

kommunism. Senare under 2005 kallade han dock den här handlingen för ett stort misstag, och 

sade att detta skadade både honom och partiet. Under 2012 talade han om att partiet behövde 

en generationsväxling och att han därmed skulle avgå som partiledare. Nedan följer några 

utdrag från hans Almedalstal 2006, då det inte fanns några tillgängliga tal av honom från 2004.  

Demokrati 

Utdrag 1, ca 00:01 – 0:30 

Mötesdeltagare det finns dem som säger att man vinner inga val på utrikespolitiska frågor 

(…) Det är andra frågor som avgör. Därför så är det meningslös att driva en valkampanj 

där man lyfter fram internationell solidaritet och global rättvisa (Almedalstalen 2006). 

Ohly menar att det är möjligt att de andra partier har rätt, och att det är möjligt att det är andra 

frågor som kan vara avgörande i valet. Dock påpekar han även att den internationella 

solidariteten är alltför viktigt för att tiggas ihjäl i en valrörelse. Han säger att på grund av detta 

har Vänsterpartiet bestämt att deras viktigaste valkrav kommer vara att stoppa krigsmaterial till 

krigförande stater. Vidare hävdar han att trots de regelverk som finns och som är väldigt 

restriktiva och i princip förbjuder all export av krigsmaterial, så görs undantag och Sverige 

säljer krigsmaterial till USA och dess allierade. Det här resulterar i att oskyldiga dör, och Ohly 

menar att detta är en skam för svensk utrikespolitik.  
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Revolutionen 

Utdrag 2, ca 24:38 – 24:50 

”(...) därför så är det så viktigt att också tala feminism, att tala om grundläggande 

samhällsförändringar för att bryta ojämlikhe.t och skillnader mellan kvinnor och 

män”(Almedalstalen 2006). 

 I sitt tal säger Ohly att det behövs en regering och en riksdagsmajoritet som tar kvinnors frågor 

på allvar och som ser till att bekämpa mäns överordning och kvinnors underordning. Han menar 

att det är skamligt att högeralliansen inte talar om det, och inte heller är beredda att bekämpa 

det. Ohly säger att det är väldigt många som talar om att sänka skatten på olika sätt, men att de 

glömmer att varje avdrag och sänkt skatt innebär en krona mindre för nödvändiga 

samhällsreformer som borde vara en rättighet för alla.  

Klassamhället 

Utdrag 3, ca 19:23 -19:34 

Vi i Vänsterpartiet brukar prata om alla människors lika värde, och det är väl inte unikt. 

Det är väl ganska många som gör. Men att prata om det är en sak och att mena allvar med 

det är en annan. Och när vi säger människors lika värde, då menar vi verkligen det, oavsett 

sexuell läggning. Oavsett kön, etnisk härkomst, oavsett funktionshinder. (Almedalstalen 

2006 ) 

Ohly säger att när Vänsterpartiet pratar om människors värde, så pratar partiet även om 

människors olika behov. Vidare fortsätter han med att fastställa att det behövs olika stöd för att 

alla människor ska kunna leva ett värdigt liv. Han säger att våra behov inte ser likadana ut, att 

en del klarar sig själva och att en del behöver samhälleligt stöd. Ohly menar även att jobben är 

den absolut viktigaste sociala och ekonomiska frågan i Sverige i dag, och att arbetslösheten 

skapar klasskillnader. Han menar att arbetslöshet innebär att de som redan har makt får 

ytterligare makt och inflytande över lönebildning och arbetsvillkor. Ohly säger att de nya 

jobben inte ska komma till priset av orättvisa villkor på arbetsmarknaden. Han menar att 

Vänsterpartiet inte nöjer sig med att försvara fackliga rättigheter, arbetsrätten och 

kollektivavtalen, eftersom de enligt honom i dag inte är tillräckliga.  
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Det ekonomiska systemet 

Utdrag 4, ca 13:23 – 13:39 

Företag kan begå brott mot arbetsrätten, mot lagen om anställningsskydd, mot 

förtroendemannalagen och sen köpa sig fria från ansvar. Den svenska arbetsrätten får inte 

urholkas men den måste också förstärkas, fackliga rättigheter är inte till salu. 

(Almedalstalen 2006)  

Ohly menar att det i dag krävs en politik som ifrågasätter avregleringarna, privatiseringarna och 

utförsäljningarna i samhället, eftersom han menar att de har lett precis till dess motsats och att 

samhället har blivit sämre. Han säger att den största enskilda reformen för att skapa fler jobb i 

Sverige är en stor satsning inom välfärdssektorn. Ohly hävdar att den offentliga sektorn ska bli 

motorn i samhällsekonomin. För att uppnå detta säger han att det är nödvändigt att slå tillbaka 

högeralliansens ambitioner om att gripa makten efter höstens val.  

5.4 Jonas Sjöstedt 2016 
Jonas Sjöstedt föddes 25 december 1964, och är en vänsterpartist. I början av 1990-talet var 

han vice ordförande för organisationen Nej till EU och var en av de mest framträdande 

debattörerna på nejsidan. Detta resulterade till att han valdes som ledamot i Europaparlamentet, 

där han var verksam till 2006. 2010 valdes han in i riksdagen, och i januari 2012 utsågs han av 

kongressen till partiledare. Nedan framgår några utdrag från hans senaste kongresstal 2016. 

Demokrati 

Utdrag 1, ca 21:37 – 22:08 

Mina vänner i dag gör Vänsterpartiet en dubbelnytta, det vi som kan få regeringen att 

bedriva en rödgrön politik på riktigt. Vi fick bara 5,7 procent i förra riksdagsvalet och 

sedan dess har vi sett hur stödet för oss ökar. Nästa gång ska vi få fler röster. Men i 

förhållande till vårt mandat, i förhållande till våra procent så menar jag att inga väljare 

haft så stort inflytande i den praktiska politiken som dem som röstade på Vänsterpartiet 

(kongresstal 2016).  

Sjöstedt säger att partiet inte endast genomför vänsterpolitik, utan att Vänsterpartiet även utövar 

inflytande på andra partier. Han menar att det hårda oppositionsarbetet under många år har lett 

till att frågan om vinsten i välfärden blivit till en av de stora frågorna i svensk politik. Vidare 

menar han att detta lett till att till och med högern blev tvungen att prata om nackdelarna med 

vinsten i välfärden, samt att det var Vänsterpartiet som fick regeringen att ta fram förslag som 
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stoppade vinstjakten i välfärden. Han menar även att dessa uppgörelser har varit en av 

förutsättning för samarbetet och om de inte hålls så är Vänsterpartiet ett kristallklart 

oppositionsparti, och fastslår att Vänsterpartiet varken säljer ut de röda eller gröna 

värderingarna. 

Revolution 

Utdrag 2, ca 15:52 -  16:06  

Jag vet inte om alla lagt märke till det, när socialdemokraterna och miljöpartister ska 

förklara vad som är bra med regeringen, den rödgröna politiken, vad de gör för bra saker, 

då är det alltid våra reformer som de lyfter fram. Har ni lagt märke till det? (Kongresstal 

2016) 

Sjöstedt hävdar att Vänsterpartiets inflytande gör Sverige bättre, och påpekar att partiet hittills 

har lyckats en bit och fått regeringen att genomföra flera viktiga välfärdsreformer. Enligt honom 

kommer dessa vänsterreformer att göra Sverige till ett mer jämlikt och rättvist land. Han menar 

att deras motståndare inte är Svenska kyrkan som bedriver fina hospis eller de kooperativa 

förskolorna, utan att motståndarna istället är riskkapitalisterna, profitörerna och vinstjakten i 

välfärden. Sjöstedt säger att partiet är berett att delta i debatt och stegvis ta bort vinstjakten. 

Klassamhället 

Utdrag 3, ca 3:30 – 3:48 

I kontrast mot andras människosyn så blir våra egna värderingar tydliga. Vi arbetar för 

ett samhälle, där även den som inte födds med silversked i munnen kan förverkliga sina 

drömmar. Det finns andra som istället medvetet vill öka klyftorna. (kongresstal 2016) 

Här förklarar Sjöstedt att varje människa, var och en, har både goda och mindre goda sidor. Han 

menar att alla inom sig bär det egoistiska och det solidariska. Sjöstedt säger att alla tänker på 

hur omvärlden uppfattar dem och att de samtidigt trivs i gemenskap med varandra, samt att alla 

även berörs av andra människors utsatthet. Han anser att människor är komplexa, och att ett bra 

samhälle ger människor möjligheten att utveckla de goda sidorna, tilliten till andra, omtanken 

och gemenskapen. Vidare menar han att högern vill tala om våra sämsta sidor, och att om de 

får bestämma så kommer fattiga jagas med dåliga ekonomiska villkor för att de ska arbeta 

medan de rikaste kommer belönas med sänkta skatter för att förmås att arbeta. Han menar att 

ett jämlikt samhälle helt enkelt är det bättre samhället.  
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Det ekonomiska systemet 

Utdrag 4, ca 1.42 – 2:12 

Vad är det då som gör oss vänsterpartister? Jag tror det som förenar oss, det är visionen, 

att vi delar en gemensam vision. Vi vill se en värld utan klyftor mellan rika och fattiga. 

En värld där kvinnor och män äntligen behandlas lika. En värld där varje individ är fri att 

göra sina egna val och att förverkliga sina drömmar och sina ambitioner (Kongressen 

2016). 

I den här delen vill Ohly förklara att det som förenar partiet är det som står i vägen, och påpekar 

sedan kapitalismen och patriarkatet. Han menar att det är mot dessa motståndare som 

vänsterpartister organiserar sig. Detta gör de genom att engagera unga med osäkra anställningar 

att organisera sig fackligt, skapa trygga platser för kvinnor som är på flykt undan män som 

misshandlar, samt genom att protestera mot hänsynslösa storföretag som sätter egna, snabba 

vinster före den gemensamma miljön.  Ohly hävdar att det är människors handlingar som i 

grunden avgör vilka de är.  Han anser att otrygghet är en ofrihet som begränsar människor, och 

att alla i ett jämlikt samhälle kommer att kunna förverkliga det de faktiskt vill göra. Ohly 

fortsätter med att anmärka att socialismens och feminismens grundtanke är den mänskliga 

frigörelsen.  
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6. Resultatredovisning  

I det här kapitlet kommer studiens empiriska resultat att analyseras. Studiegenomföraren 

kommer att gå igenom varje årtal separat både när det gäller partiprogrammen och talen, för att 

på så vis belysa dess egenskaper i förhållande med den kommunistiska ideologin. 

Resultatredovisningen avslutas med att svara på de preciserade frågorna. 

6.1 Vänsterpartiet kommunisterna och den kommunistiska 

ideologin (1987) 
Tabell 2 

Variabler Den kommunistiska ideologin VPK  

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem 

Vill att ett parti ska företräda allas intresse och styra 

samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Vill ha en folkmakt som 

respekterar demokratiska 

rättigheter.  Vill bryta ner 

det rådande systemet och 

omvandla det till en 

socialistisk samhällsordning. 

Revolution Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Partiet bygger på marxism 

och den revolutionära teorin. 

Vill att makten ska erövras 

av folkflertalet. 

Rekommenderar fredlig 

omvandling.  

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet.  

Vill avskaffa klassamhället. 

Vill genom det demokratiska 

tillvägångsättet bryta det 

rådande systemet. Dvs 

kapitalismen  

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

Vill ha ett socialistiskt 

produktionsätt. Vill bland 

annat förstatliga avgörande 

företag och banker, och även 

att allt ska formas efter 

behov och människans 

skaparkraft. 
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Analys 

Efter att ha analyserat partiprogrammen från perioden 1987 – 2016, slås det fast att 

Vänsterpartiet utan tvivel genomgått en ideologisk förändring genom åren. När det gäller 

partiprogrammen från 1987 så framgår det att demokratin innebär folkvälde, där folket måste 

erövra makten och sedan införa demokratiska rättigheter. För att detta ska ske krävs det enligt 

partiet att kapitalismen och klassamhället bryts ner för att lämna plats för det socialistiska 

samhället. Med anledning av detta är det väldigt svårt att avgöra vad partiet menar med 

folkvälde, det vill säga om de syftar på en representativ demokrati eller ett enpartisystem med 

folkligt stöd. Det är också otydligt när partiet förespråkar att de vill bryta ner kapitalismen och 

klassamhället. Vill de bryta ner dem genom demokratiska reformer eller med en våldsam 

revolution vid maktåtertagandet? Även om det framgår att partiet stödjer parlamentarism och 

fri organisering, blir det svagt trovärdigt när partiet är så radikalt med att bryta ner det rådande 

systemet och införa det socialistiska samhällssystemet. Slutansatsen tyder på otydlighet i 

argumentationen i partiets tal om demokrati. 

När det gäller synen på revolutionen framgår det att partiet är emot kupper och odemokratiska 

metoder, eftersom det strider mot den sociala revolutionens väsen och syfte. Å andra sidan 

framgår det även att partiet är ett marxistiskt parti som bygger på den revolutionära teorin som 

etablerades av Karl Marx och Fredrich Engels. Vidare skrivs det i partiprogrammet att fredliga 

medel föredras för en socialistisk övergång, men om den fredliga metoden inte får sin plats är 

det tvunget att använda andra, mer extrema medel. Här utesluts inte en våldsam revolution, och 

därmed saknas en tydlig argumentation även om VPK skriver att samhällsförändringen kommer 

att ske med ett demokratiskt tillvägagångssätt. Detta resulterar i att trovärdigheten är blir väldigt 

vag, eftersom det finns två synsätt inom partiet. Gällande klassamhället framgår det tydligt att 

den ska avskaffas. Partiet vill upphäva arbetsdelningen, bryta hierarkierna och skapa en ny 

organisationsform där arbetstagaren har den ledande rollen. De menar att folkliga rörelser 

kommer att vara slutet på det kapitalistiska systemet. Detta är ett kommunistiskt synsätt på 

klassamhället, men tillvägagångssättet för att nå målet skiljer sig år. Det kan därmed inte påstås 

att partiet har en kommunistisk syn på klassamhället, eftersom kommunism innebär radikal och 

revolutionär omvandling. Den kommunistiska synen på klassamhället stämmer inte överens 

med Vänsterpartiets tillvägagångssätt. De menar att detta är en stegvis process som kräver 

reformer i grundlagen som sedan tillåter folket att forma de politiska och fackliga 

organisationerna som krävs för att uppnå det klasslösa samhället. När det gäller det ekonomiska 

systemet menar partiet att de utgår ifrån socialismen, som bygger på strävan efter 
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arbetarklassens frigörelse från exploatering och förtryck precis som det kommunistiska 

synsättet. Partiet skriver att detta kräver att vissa stora företag, banker och försäkringsbolag 

omvandlas till statligt ägda, samt att den nya produktionen formas av människans skaparkraft 

och behov. Detta är återigen något som ska ske stegvis, men på vilket sätt framgår inte. Därmed 

är det oklart om partiet ska klassas som kommunistiskt eller ej. Detta på grund av att vänstern 

delvis anses ge vika åt kommunismen på grund av dess grundidé, men också på grund av att 

partiet inte angett exakt vilket tillvägagångssätt de kommer att använda sig av vid övergången 

till det socialistiska samhällssystemet.  
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6.2 Vänsterpartiet och den kommunistiska ideologin (1993)  
Tabell 3 

Variabler Den kommunistiska ideologin Vänsterpartiet  

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Försvarar det representativa 

flerpartisystemet. 

Föreslår direkt makt till 

folket genom 

folkomröstningar. 

Revolution Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Anser att det dagligen pågår 

en socialistisk kamp i 

vardagslivet. Anser att 

marxism ska behandlas 

kritiskt och prövande. 

Erkänner att det var ett 

misstag att ansluta sig till 

den kommunistiska 

världsrörelsen 1919. 

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

Vill utjämna skillnaderna 

mellan olika klasser. Vill 

skapa en sorts konsensus i 

arbetslivet för att allas 

intressen ska tas hänsyn till.  

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

alt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

De övergripande 

ekonomiska besluten ska 

fattas av riksdagen och 

regeringen.  Anser att det är 

bra med olika typer av 

företag. mesta ska ägas och 

förvaltas av samhället dvs i 

statens regi. 

Analys 

I 1993 års partiprogram tog VPK en ny väg och ändra sitt namn till endast Vänsterpartiet. De 

genomförde väldigt stora förändringar, bland annat genom att de tog avstånd från 

Sovjetunionen och kommunismen. När det gäller synen på demokratin anser partiet att den 

representativa demokratin med flerpartisystem är den bästa styrelseformen, och att det är viktigt 

att allas röster blir hörda. De vill även stärka den dömande makten där allas likhet inför lagen 

ska garanteras. Detta synsätt är inte i enighet med den kommunistiska ideologin, som strävar 
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efter det motsatta. Vänsterpartiet skriver att kampen för socialismen dagligen sker i samhällets 

olika delar. De menar även att partiet är i förnyelse, och anser att marxismen ska behandlas som 

alla andra samhällsvetenskapliga teorier, det vill säga kritiskt och prövande. Dock är det 

fortfarande oklart i argumentationen om hur partiet vill uppnå det klasslösa samhället. I vilken 

utsträckning är partiet kritiska till den marxistiska teorin när det gäller tillvägångsättet att uppnå 

det klasslösa samhället? I vilken betydelse använder sig partiet av ordet ”kamp”? Menar de som 

i den gamla bemärkelsen? Eller i vilken utsträckning är det nya tillvägångsättet demokratiskt? 

Slutsatsen blir därmed att partiet är delvis kommunistisk, eftersom den partiellt utgår ifrån 

marxismen och arbetarrörelsens synsätt.  

Partiet strävar efter ett klasslöst samhälle, men betonar att detta ska ske genom att skapa en 

sorts konsensus i arbetslivet där allas intresse tas hänsyn till. De menar även att detta ska ske 

genom ett demokratiskt tillvägagångssätt, där arbetarna och arbetsgivaren gemensamt bär 

ansvaret tillsammans. Partiet utgår delvis ifrån det kommunistiska synsättet när de betonar att 

klassamhället beror på lönearbete och orättvis fördelning, och att de vill frambringa 

arbetarrörelsens synsätt som bland annat bygger på självförvaltning där arbetstagaren och 

arbetsgivaren gemensamt styr verksamheten.  Det är även otydligt i vilken bemärkelse partiet 

använder sig av begreppet demokratisering i detta sammanhang. I det ekonomiska systemet kan 

det konstateras att partiet är för marknadsekonomi, som tillåter alla typer av företag att vara 

verksamma i landet. De betonar dock att varje marknadsekonomi kräver planering för att 

förhindra att aktörerna på marknaden sätter egna regler och ramar som hotar miljön, den 

regionala utvecklingen och till sist den sociala rättvisan både i Sverige men också 

internationellt. Det är dock något svårt att avgöra i vilken grad marknadsekonomin är 

självbestämmande när partiet utgår ifrån arbetarrörelsens grundidé som bygger på ”av var och 

en efter förmåga och åt var och en efter behov.” (Partiprogrammet 1987) Alltså ett 

statssocialistiskt system där allt är statlig ägt, och där priser, produktion och löner bestäms av 

en särskild politisk myndighet. Detta är exakt i linje med den kommunistiska grundidén, men 

tillvägagångssättet är inte lika radikalt. Därför är det lämpligt att benämna att partiet delvis har 

det kommunistiska synsättet när det gäller det ekonomiska systemet.  
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6.3 Vänsterpartiet och den kommunistiska ideologin (2004 – 

2016) 
Tabell 4 

Variabler Den kommunistiska ideologin Vänsterpartiet  

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Representativ demokrati. 

Makten ska utövas av 

riksdagen och regeringen. 

Proportionerligt valsystem. 

Revolution Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Demokratiska principer ska 

ständigt respekteras. Menar 

att statsmakten som inte 

respekterar mänskliga 

rättigheter inte är 

acceptabelt.  

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

Klassamhället är inte 

homogent, och det kan 

förändras genom den 

ekonomiska utvecklingen. 

Längtar efter en socialistisk 

värld. 

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

Accepterar alla 

företagsformer. Menar dock 

att kapitalismens 

odemokratiska styrning 

kommer att brytas, och att 

samhället kommer ha ett 

centralt inflytande i 

ekonomin istället. 

Analys 

Partiprogrammet från 2004 och den senaste från 2016 skiljer sig inte särskilt mycket åt gällande 

de ovanstående egenskaperna. Partiet förklarar genom partiprogrammet från 2004 och 2016 att 

folkmakten skall utövas av riksdagen och att makten skall fördelas mellan partierna enligt det 

proportionerliga valsystemet, som innebär att varje parti får ett visst antal mandat beroende på 

stödets utsträckning. VP vill även ersätta monarkin med en republikansk författning där 

statschefen utses utifrån en demokratisk procedur. Partiet skriver även att vänstern har dragit 

viktiga lärdomar av det förflutna och menar att demokratiska principer ständigt ska värnas om, 
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för att socialismen, som stöds av majoriteten och som är villig att anpassa sig till nya 

förhållanden har förutsättningar att överleva. Med andra ord är vänsterpolitiken präglad av ett 

demokratiskt synsätt i jämförelse med den kommunistiska ideologin, som stödjer den radikala 

typen av samhällsförändring utan att ta hänsyn till de demokratiska principerna.  

Vänsterpartiet menar att klasstrukturer inte är homogena och att klassklyftor kan förändras med 

den ekonomiska utvecklingen, då de anser att den rådande maktstrukturen är ohållbar och inte 

kommer vara accepterande i längden. Detta är delvis i linje med det kommunistiska synsätt, och 

detta påstående förstärks när partiet skriver att de fortfarande utgår ifrån den marxistiska teorin 

i kombination med det feministiska. Partiet anmärker dock att dessa teorier kommer att 

användas kritiskt och prövande. Vidare menar partiet att den rådande makten kommer att ändras 

när majoriteten inser att det finns en annan värld som är rättvisare och förnuftigare, vilket också 

delvis följer det kommunistiska synsättet som går ut på att dagens kapitalism är morgondagens 

socialism. Partiet har ändrat sin inställning till kapitalismen och menar att dem kan fortsätta 

dominera, om dem anses ha det bästa ekonomiska systemet. Det är aktningsvärt att påpeka att 

även partiets kritiska synsätt gentemot den marxistiska teorin inte heller hör hemma inom 

kommunismen och därmed är det lite oklart argumentation när det gäller dess förklaring av det 

ekonomiska systemet. Eftersom till en viss del finns det kommunistiska drag när det gäller det 

framtida samhället men partiet har inte nämnt dess tillvägagångssätt på ett tydligt sätt men enligt 

tidigare politiska områdena kan vi konstatera att partiet lämnat det gamla synsättet, eftersom 

ordet kamp syftar inte längre på revolutionära metoder. Utan handlar mer om politiska reformer 

genom riksdagen. 

6.4 Sammanfattning av partiprogrammen 

Följande tabell illustrerar de fyra olika områdena samt hur dessa har förändrats under perioden 

1987 – 2016 

Tabell 5 

Variabler Partiprogram 1987 Partiprogram 1993 Partiprogram 2004 - 2016 

Demokrati Ingen tydlig 

argumentation  

Icke kommunistiskt Icke kommunistiskt  

Revolution Ingen tydlig 

argumentation  

Ingen tydlig 

argumentation 

Icke kommunistiskt 

Klassamhället Delvis kommunistiskt  Delvis kommunistiskt Ingen tydlig argumentation 

Ekonomi  Delvis kommunistiskt   Delvis kommunistiskt Ingen tydlig argumentation  
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7. Partiledarens tal   

7.1 Lars Werner och den kommunistiska ideologin (1987) 

Tabell 6 

Variabler Den kommunistiska ideologin Lars Werner 

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Vill använda maximen som 

hjälpmedel i kampen för det 

gemensamma förnuftet.  

Handlar inte om folkfront 

som i den gamla 

bemärkelsen utan vill genom 

demokratiska sätt rasera den 

kapitalistiska makten. 

Revolution Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

 

 

  

Socialismen kan uppkomma 

endast genom 

demokratisering som enligt 

Ohly är vettig, förnuftig och 

är rättvis, klokt och möjlig 

vid genomförandet.  

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

Anser att klassamhället 

beror på låg inkomst. Krävs 

att vänsterrörelser vänder 

ryggen åt högern och inleder 

demokratisering och öppnar 

vägar för en socialistisk 

framtid. 

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då privatisering inte 

anses vara till fördel för hela folket. 

Anser att den fria 

marknadsekonomin tagit 

över Sverige och påverkat 

landet negativt samt att 

kapitalismen inte förmår att 

trygga folkflertalets rätt till 

arbete, kultur, trygghet och 

inflytande.  

 

Analys  

I sitt tal förklarade Lars Werner att förhållandena i dag är annorlunda och att den gamla 

identiteten håller på att upplösas, samt att det vore nostalgi att vi ska återvända tillbaka till den 

gamla identiteten. Med andra ord handlar detta om partiets relation med Sovjetunionen. Werner 

nämner dock inget om demokratiska principer såsom flerpartisystem i talen. Istället ägnar han 

sig mer åt att förklara att marxismen inte är en lära utan att den är ett analytiskt verktyg och att 

den därmed är abstrakt, precis som alla andra teorier. Werner påpekade dock att marxismen kan 

vara ett hjälpmedel vid kampen för att undergräva de härskandes herravälde över 
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samhällsutvecklingen. Detta är helt i linje med det kommunistiska synsättet, men dock med en 

svagare inställning då partiets tillvägagångssätt utgår ifrån att demokratisera den offentliga 

sektorn och därefter rasera hierarkier och auktoritära strukturer. Hur denna demokratisering ska 

gå tillväga framgår inte i talen. Därför är det svårt att avgöra om partiledaren är kommunist 

eller icke. Bara för att Werner tagit avstånd från Sovjetunionen behöver det inte innebära att 

han även tagit avstånd från den kommunistiska ideologin. Han säger att klassklyftorna ökar 

varje dag och sträckte ut handen till Socialdemokraterna för att tillsammans bilda regering och 

bygga Sverige med en socialistisk inriktning och inleda demokratiseringen. Vad denna 

demokratisering innebär eller hur de ska gå tillväga för att nå den framförs inte av Werner. 

Därmed går det att konstatera att det saknas en tydlig argumentation. När det gäller det 

ekonomiska systemet förklarar Werner att de transnationella företagen med det 

marknadsliberala tänket har tagit över de ekonomiska faktorerna i alla länder, och att Sverige 

har drabbats av denna kapitalistiska våg. Werner framför ingen lösning på problemet och säger 

att de ”kommunisterna” inte har lösningar till alla problem men att socialismen ger dem 

möjligheten att angripa orsakerna till dagens problem. Till slut säger Werner att det för allt fler 

människor står klart i dag att kapitalismen inte längre förmår att trygga folkflertalets rätt till 

arbete, kultur, trygghet och inflytande. Detta är precis som det kommunistiska synsättet, men i 

Werners tal framgår det inte hur de ska gå tillväga för att uppnå det här målet, samtidigt som 

han förkastar deras gamla identitet. Slutsatsen blir att det finns delvis kommunistiska drag i 

talen, men i svagare intryck. 
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7.2 Gudrun Schyman och den kommunistiska ideologin (1993)  

 

Tabell 7  

Variabler Den kommunistiska ideologin Gudrun Schyman 

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Demokrati är den 

överordnade principen för 

partiet. Säger nej till 

enpartisystemet och 

kommunism. 

Revolution Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Partiet kämpar för 

socialistiska reformer. Anser 

att oliktänkande är en 

naturlig princip i en 

demokrati.  

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

Kämpar för ett samhälle som 

bygger på grundläggande 

gemensamma värderingar. 

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

Strävar efter en ”god 

ekonomi” som ökar trygghet 

och livskvalitet.  

 

Analys 

Gudrun Schyman inledde sitt tal med att säga ”en ny tid – en ny vänster”. (kongresstalen 1993) 

Hon säger att Vänsterpartiet har lämnat den gamla modellen bakom sig, samt erkänner att 

kommunismen begått omänskliga handlingar i Östeuropa under sitt sammanbrott. Schyman 

hävdar att partiet ska lämna föreställningen om att det finns någon enskild ”-ism” eller annan 

teori som skulle kunna förklara allt i samhället. Här har hon bevisat någonting som Lars Werner 

inte vågade göra, det vill säga förkasta marxismen och kommunismen. Schyman menar att 

demokrati är den överordnade principen för partiet, och detta bekräftas med att hon säger att 

Vänsterpartiet inte kämpar för ett ”socialistiskt samhälle”, med andra ord det kommunistiska 

synsättet, utan hon menar istället att partiet kämpar för socialistiska lösningar. Hon påpekar 

även att oliktänkande är en naturlig princip i en demokrati, och med detta syftar hon på att det 

måste vara naturligt för Vänsterpartiet om de socialistiska reformerna upphävs av andra 

politiska partier. När det gäller revolutionen menar Schyman att partiet skall sluta att använda 

sig av begrepp som ”kamp” och strid” eftersom det fjärmar människor från partiets budskap. 
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Schyman säger även att partiet ska använda sig av ett språk som motsvarar dagens Sverige. 

Med detta yttrande ges ett intryck av att det revolutionära språkbruket som fanns inom partiet 

är förbi, och att de nu har som målsättning att bli en del av det nya politiska etablissemanget 

och bruka ett vårdat språk för att inte fjärma väljare från partiets budskap. När det gäller 

klassamhället kan det konstateras att Schyman inte brukade ordet ”klassamhälle”, utan hon 

talade istället om livskvalitet, och att denna utvecklas bäst i ett samhälle där varje människa 

tillåts att fritt utveckla sin skapande förmåga både i arbetet samt på fritiden. Schyman säger att 

i ett sådant samhälle tolereras inte stora löneskillnader, arbetslöshet och inbyggda sociala 

orättvisor. Gällande det ekonomiska systemet menar Schyman att Sverige inte ska ses som ett 

företag och statsministern som VD. Hon menar istället att det behövs en ekonomisk politik som 

tjänar det demokratiska idealet. Med detta anförande ges en bild av att partiet har lämnat det 

radikala språkbruket som de tidigare använde sig av vid kritik mot det kapitalistiska systemet 

bakom sig. Även om politiken har en socialistisk grundidé så anförs den på ett demokratiskt 

synsätt.  

7.3 Lars Ohly och den kommunistiska ideologin (2006) 

Tabell 8 

Variabler Den kommunistiska ideologin Lars Ohly 

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgliga. 

Han stödjer 

flerpartisystemet, 

oliktänkande dvs en 

styrelseform som bygger på 

demokrati. 

Revolutionen Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Säger att det behövs en 

regering och en 

riksdagsmajoritet för att göra 

nödvändiga 

samhällsreformer som borde 

vara en rättighet för alla.  

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

att alla människor har olika 

behov, Klasskillnader beror 

på arbetslöshet.  

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

Är emot avregleringarna, 

privatiseringarna och 

utförsäljningarna. Vill att 

den offentliga sektorn ska 

bli motorn i 

samhällsekonomin.  
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Analys 

I Lars Ohlys tal hörs det tydligt att han har en väldigt positiv inställning till de demokratiska 

principerna. Han inleder sitt tal med att prata om valrörelsen samt andras rätt att tänka 

annorlunda än vänsterpartister. Detta synsätt hör absolut inte hemma hos den kommunistiska 

ideologin, som endast accepterar en socialistisk modell av demokrati som bygger på att ett parti 

ska företräda allas intressen och styra samhället. När det gäller synen på samhällsförändring 

menar Ohly att det behövs en regering och en riksdagsmajoritet för att på så vis föra in 

samhällsreformer som enligt honom borde vara en rättighet för alla. Här finns inget signalement 

på att han menar den radikala vänsterpolitiken som i den gamla bemärkelsen. Han talar mer om 

jämlikhet, hög skatt och att det är skamligt för högerpolitiken att dm inte tar hand om 

underordningar som finns i samhället när det gäller kvinnor, med mera. Detta synsätt liknar inte 

den kommunistiska ideologin som anser att den borgerliga politiken inte har lösningar på 

samhällsproblemen. Här talar Ohly om att de borgerliga inte tar hand om underordningar som 

finns i samhället. Han kräver därmed att högeralliansen ska ta sitt ansvar istället för att förkasta 

dess politik fullständig, som den kommunistiska ideologin gör. När det gäller klassamhället 

menar Ohly att det handlar om alla människors lika värde samt att det är väldigt många som 

pratar om det men ingen som menar det på allvar som Vänsterpartiet. Ohly menar att 

människors behov ser olika ut, och menar även att vissa klarar sig själva och en del människor 

behöver samhälleligt stöd för att klara sig. Han säger att klasskillnader är en fråga om jobb, och 

menar att arbetslöshet innebär att de som redan har makt får mer makt och inflytande över 

lönebildning, och orättvisa villkor på arbetsmarknaden. Dvs anställda har otrygga tider m.m. 

Här finns inte heller något kännetecken av den kommunistiska ideologin, eftersom Ohly talar 

här om demokratiska reformer via den folkvalda församlingen. Det framgår inte några radikala 

förändringar utan, Ohly anser bara att det som finns i dag inte är tillräckligt bra. När det gäller 

det ekonomiska systemet anser Ohly att avregleringar och privatiseringar leder till sämre 

samhällsförutsättningar, och hävdar att den offentliga sektorn ska bli motorn i 

samhällsekonomin för att skapa fler jobb. Här utesluter han inte den fria marknadsekonomin 

utan anser att den svenska arbetsrätten inte ska urholkas och istället förstärkas, jämfört med den 

kommunistiska ideologin som bland annat vill att allt ska vara statlig ägt samt att priser, 

produktion och löner ska bestämmas av politiska organ. 
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7.4 Jonas Sjöstedt och den kommunistiska ideologin (2016)  

Tabell 9 

Variabler Den kommunistiska ideologin Jonas Sjöstedt 

Demokrati Är fientlig gentemot flerpartisystem. 

Vill att ett parti ska företräda allas intressen och 

styra samhället. Anser att detta är en högre form av 

demokrati än den borgerliga. 

Talar om den representativa 

demokratin. Är 

samarbetsvillig med andra 

partier, men säljer dock inte 

ut de röda och de gröna 

värderingarna.  

Revolutionen Vill att det nya samhället ska uppkomma genom 

revolution. 

Vill genomföra 

välfärdsreformer. 

Klassamhället Vill ha ett klasslöst samhälle genom revolution. Är 

emot det rådande systemet. 

Vill ha ett mer rättvist land, 

ett jämlikt land som enligt 

honom helt enkelt är det 

bättre samhället. 

Ekonomi  Vill ha ett statssocialistiskt system. Bland annat ska 

allt vara statlig ägt. Priser, produktion och löner ska 

bestämmas av politiska organ, då det anses att 

privatisering inte är till fördel för hela folket. 

Delar en vision om en värld 

utan klyftor mellan rika och 

fattiga och menar att 

kapitalism och patriarkatet 

står i vägen för den världen.  

 

Analys 

Jonas Sjöstedts tal präglas mer av Vänsterpartiets enorma inflytande i den svenska politiken. 

Han menar att med det hårda oppositionsarbetet under många år har de lyckats få regeringen att 

ta fram förslag om att stoppa vinster i välfärden, där även högern varit tvungen att prata om 

nackdelarna med det. Sjöstedt anmärker tydligt det moderna Vänsterpartiet som sätter 

människan och miljön före vinster i välfärden utan att hänvisa till den gamla ideologin. Han 

förespråkar ett vänsterparti som är villigt att samarbeta med andra partier och samtidigt strävar 

efter att få fler mandat i riksdagen. Sjöstedt hävdar att när regeringen tar upp saker som de gjort 

bra, är det alltid Vänsterpartiets reformer som de lyfter fram. Han menar att dessa 

vänsterreformer gör Sverige bättre, och till ett mer jämlikt och rättvist land. Här talar han inte 

om att bryta ner det kapitalistiska systemet eller frambringa det klasslösa samhället som det 

framgår i den gamla bemärkelsen. Ohly hävdar istället att partiet strävar efter ett samhälle där 

även den som inte föddes med silversked i munnen kan förverkliga sina drömmar. Han påpekar 

även att det finns de som medvetet skapar klyftor i samhället. Ohly uppmuntrar unga med 
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osäkra anställningar att organisera sig fackligt, och säger att det är människors handlingar som 

i grunden avgör vilka de är. Med detta syftar han på samhällsreformer som partiet hela tiden 

kämpar för att föra in i den svenska politiken. Detta synsätt har ingen liknelse med det 

kommunistiska synsättet som utgår ifrån den marxistiska läran som genom revolutionära 

metoder vill bryta ner den rådande maktstrukturen. 

 

7.5 Sammanfattning av partiledarnas tal 

Följande tabell illustrerar de fyra olika områdena samt hur dessa har förändrats mellan 

partiledarna under perioden 1987 – 2016.  

Tabell 10 

Variabler Lars Werner 1987 Gudrun Schyman 1993 Lars Ohly 2006 Jonas Sjöstedt 2016 

Demokrati Delvis 

kommunistiskt 

Icke kommunistiskt Icke 

kommunistiskt  

Icke kommunistiskt 

Revolution Otydlig 

argumentation 

Icke kommunistiskt Icke 

kommunistiskt 

Icke kommunistiskt 

Klassamhället Otydlig 

argumentation 

Icke kommunistiskt Icke 

kommunistiskt 

Icke kommunistiskt 

Ekonomi Delvis 

kommunistiskt 

Icke kommunistiskt  Icke 

kommunistiskt 

Icke kommunistiskt 
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8. Diskussion och slutsats  
Under detta avslutande kapitel kommer det föras en diskussion och besvarandet av de två 

sistnämnda forskningsfrågorna. Uppsatsen avslutas med en slutsats och förslag på försatt 

forskning kring partiet. 

 

Diskussion 

Syftet med denna analys har varit att studera i vilken utsträckning och på vilket sätt den 

kommunistiska ideologin kommer till uttryck i Vänsterpartiet under perioden 1987 – 2016. 

Detta syfte besvarades genom en idealtypsanalys som konstruerades genom ett analysschema 

där det valdes fyra variabler som kännetecknade den kommunistiska ideologin. Dessa 

jämfördes sedan med partiprogrammen och partiledarnas tal från perioden 1987 fram till 2016. 

I inledningen presenterades även två preciserade forskningsfrågor som kommer att besvaras i 

nästkommande sektion. 

o Finns det en skillnad när det gäller i vilken utsträckning och på vilket sätt den 

kommunistiska ideologin kommer till uttryck i partiprogrammen och partiledarens tal? 

I sådana fall, hur? 

 

Efter genomförd analys av både partiprogrammen och partiledarnas tal går det att konstatera att 

det finns både liknelser men också skillnader jämfört med den kommunistiska ideologin. 

Gällande partiprogrammet från 1987 kan det konstateras att det inte framgår några tydliga 

argumentationer när det gäller partiets syn på demokrati och revolution. Partiet tar upp 

demokratiska principer, men dessa är dock utan någon fördjupning. Därför blir det svårt att 

avgöra i vilken bemärkelse är dessa demokratiska principer, demokratisk eller inte. Det 

kommunistiska draget är delvis framkommande i partiprogrammet i deras syn på klassamhället 

och det ekonomiska systemet. Partiet förklarar att de vill uppnå den socialistiska 

samhällsordningen där det inte finns några klasskillnader, vilket påvisar en delvis liknelse med 

den forna ideologin. När detta sedan jämförs med partiledarens tal från samma årtal går det att 

fastställa att det inte finns några stora skillnader. Detta eftersom partiledaren också till viss del 

har den forna ideologin kvar bland annat i sin syn på revolutionen och klassamhället. På dessa 

områden syns det tydligt att han med hjälp av marxismen vill undergräva det härskande 

herraväldet, men dock genom demokratisering. Är det dock möjligt att kalla det för 
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demokratisering, när den motsatta åsikten inte tillåts? Tidigare har partiledaren även betonat att 

partiet lämnat den gamla identiteten, dock i vilken utsträckning framgår inte. I andra aspekten 

delar partiledaren samma åsikt om marknadsekonomi som den gamla vänsterpolitiska 

ideologin. slutligen kan man tolkas denna attityd till att det fortfarande finns ett delvis 

kommunistiskt synsätt både i partiledarens tal men även i partiprogrammet. När Gudrun 

Schyman tog över ordförandeposten1993 var hon väldigt noga med partiets ideologiska 

förflutna. Hon förespråkade demokratin som den överordnade principen inom partiet till 

skillnad från Lars Werner som menade att marxism fortfarande skulle användas som 

hjälpmedel. Schyman anser att oliktänkande är en naturlig princip i en demokrati. Partiets 

grundvärderingar är precis desamma som tidigare. Det som skiljer sig är att Schyman bytt taktik 

och ändrat ordval. Dessa ändrade ordval återfinns dock inte i partiprogrammet. Där talar partiet 

fortfarande om ett klassamhälle medan partiledaren använder sig av andra ordval som 

”grundläggande gemensamma värderingar” (kongresstalen 1993) Schyman menar att partiet 

måste anpassa sig till dagens realitet och göra sig fritt från den gamla ideologin. Gällande det 

ekonomiska systemet förmedlar partiledaren att det är viktigt med en ”god ekonomi” 

(kongresstalen 1993) för att öka tryggheten och livskvaliteten. I jämförelse med 

partiprogrammet framgår det där att det övergripandet ansvaret bör ligga hos riksdagen och 

staten. Partiprogrammet menar även man att partiet fortfarande utgått ifrån arbetarrörelsens 

grundidé, det vill säga ”av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov.” 

(partiprogrammet 1993) Med det gamla uttryckssättet blir det tydligt att partiet fortfarande har 

ett oklart resonemang när det gäller deras avståndstagande från den forna ideologin. Syftar 

partiet på det som kommunismen eftersträvar, det vill säga den socialistiska 

samhällsordningen? Om inte, varför utgår partiet fortfarande ifrån marxismen? 

Studiegenomföraren anser att partiets ideologi i partiprogrammet innehåller mer inslag av 

kommunistiska drag än partiledaren gör i sitt tal, då hon endast förespråkar en ny vänsterpolitik 

byggd på demokrati som den överordnade principen. 

Den kommunistiska retoriken som Vänsterpartiet var känt för förekommer dock inte längre i 

deras politik. Även om Lars Ohly anklagades för att ha kallat sig för kommunist så framgår det 

ingenstans i hans tal att han förespråkar det forna ideologin. Tvärtom stödjer han 

flerpartisystem, oliktänkande, och säger att det krävs riksdagsmajoritet för att göra nödvändiga 

samhällsreformer. Här är det tydligt att Ohly eftersträvar samhällsreformer än radikal 

socialistisk samhällsordning som den forna ideologin förespråkade en gång i tiden. Det 

förekommer inte heller några kommunistiska drag i partiprogrammet från 2004.  Dock så 
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framgår det både i partiprogrammet och i partiledarens tal att partiet är emot avreglering och 

privatisering, och att de istället vill föra en politik som gör den offentliga sektorn motorn i 

samhällsekonomin. Detta kan verka vara i linje med den kommunistiska ideologin, men Ohly 

menar i sitt tal att han också vill förstärka den svenska arbetsrätten. Han förespråkar alltså inte 

att bryta ner marknadsekonomin och skapa en socialistisk samhällsordning, utan han vill istället 

föreslå reformer som gynnar alla i samhället. Analysen av partiprogrammet från 2016 och Jonas 

Sjöstedts tal från kongressen visar att det inte förekommer några vänsterradikala tendenser inom 

partiet. I sitt tal pratar han om den representativa demokratin, precis som det framgår i 

vänsterpartiets partiprogram. I frågan om hur de vill förändra samhället förespråkar partiledaren 

att det ska ske genom demokratiska procedurer och genom politiska överenskommelser med 

andra partier. Definitionen om det klasslösa samhället har också förändrats. I dag talar 

Vänsterpartiet om ett rättvist och jämlikt land.  Dock finns det inslag som påminner om den 

forna ideologin, till exempel att Dock det Sjöstedt skyller klyftorna mellan rika och fattiga på 

kapitalismen och patriarkatet. Sjöstedt förespråkar dock ingen strid som i den gamla 

bemärkelsen för att bryta ner dem, utan menar att partiet kommer anstränga sig mer för att 

införa samhällsreformer i den svenska politiken.  

o Vilka andra vänstersinnade ideologier har präglat Vänsterpartiet under den här perioden 

och vad betyder det för partiets ideologiska hemvist i dag? 

 

I denna uppsats har Vänsterpartiets ideologiska utveckling från 1987 fram till 2016 analyserats 

utifrån det som framställts i partiprogrammen. Denna forskningsfråga aktualiserades på grund 

av att partiet stämplades som ett kommunistiskt parti på grund av dess förflutna. Därför var det 

utmanande att studera de kommunistiska dragen som partiet har lämnat bakom sig, samt vilka 

andra vänstersinnade ideologier som präglade partiet under perioden och vilken betydelse det 

har för partiets ideologiska hemvist i dag. Håkan Holmberg som studerade partiets 

demokratifråga slog fast att partiet inte kan klassas som revisionistiskt under 1970-talet, 

eftersom det inte fanns några politiska strategier grundade på demokratiseringen inom partiet. 

Jörgen Hermansson skrev i sin avhandling att detta beror på att partiets förhållning till 

marxismen var stort och att partiet inte intresserade sig för att resonera kring för- och nackdelar 

med det. Hermansson menar också att de flesta kommunistiska partierna i Europa började söka 

egna vägar 1956. Detta ledde till att även Sveriges kommunistiska parti (SKP) fick en ny 

partiledare vid namn C-H Hermansson. Hermansson ansågs vara modernist, och sedan detta 

menar Bäck och Möller att partiet förändrats. De menar även att ändringarna i partinamnet 
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under 1990-talet ledde till att det inte fanns något kvar av det kommunistiska arvet i partiet. 

Trots detta har partiet kritiserats för att ha kopplingar till den forna ideologin. Denna 

undersökning fokuserade på att forska om partiets koppling till den forna ideologin samt vilka 

andra vänstersinnade ideologier präglade Vänsterpartiet under perioden 1987–2016. Det visade 

sig att det har skett förändringar, och att partiet har utvecklats från att vara delvis kommunistiskt 

till att bli reformistiskt socialistiska. När partiprogrammen från 2004 och framåt studeras 

framgår begreppen kommunism och marxism ingenstans i programmet. Det finns inte håller 

något om en socialistisk samhällsordning. Därmed kan slutsatsen dras att partiet har lämnat den 

marxistiska ideologin bakom sig. I dag klassas partiet mer som en reformistisk socialism byggd 

på demokratiska principer.  

 

Vänsterpartiet och de vänstersinnade ideologierna  

Nedan illustreras partiets ideologiska förändring mellan 1987 – 2016.  

Tabell 11 

Variablerna 1987 1993 - 2016 

Demokrati Delvis kommunistiskt Reformistisk socialism 

Revolution Otydlig argumentation Reformistisk socialism 

Klassamhället Delvis kommunistiskt Reformistisk socialism 

Ekonomi Delvis kommunistiskt Reformistisk socialism 
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8.1 Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Syftet med analysen var att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt den 

kommunistiska ideologin kommer till uttryck inom Vänsterpartiet från 1987 fram till 2016. Ur 

en synvinkel anser studiegenomföraren att målet har uppnåtts i denna undersökning. Insyn har 

getts i hur partiet förhåller sig till den kommunistiska ideologin gällande demokratin, 

revolutionen, klassamhället och det ekonomiska systemet som är de centrala aspekterna i den 

forna ideologin. Utifrån uppsatsens resultat kan studiegenomföraren hävda att det påstående 

som har gjorts om att partiet har koppling till dess forna ideologi inte stämmer överens med 

verkligheten. Detta eftersom man finner ingenstans i partiprogrammet eller i de tal vars 

partiledare har uttryckt sig inom de kommunistiska nyanserna, Det fanns dock delvis 

kommunistiska toner under 1987 men med mycket svag styrka, eftersom det inom partiet pågick 

en viss modernisering när det gällde deras sätt att föra sin politik. Undersökningen riktade 

endast in sig på Vänsterpartiets förhållning till kommunism på nationell nivå. Därmed går det 

inte att dra slutsatsen att det inte finns några drag av kommunismen exempelvis på regional 

eller lokal nivå och/eller hos partiets ungdomsförbund. Detta skulle vara värt att undersöka i 

framtiden för att få en bredare insikt i hur den forna ideologin existerar i det moderna 

Vänsterpartiet. 
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