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Abstract 

The relationship between the programs of the Swedish Left party and communist 

ideology is a vexed question, since the party has tried to transform itself from a 

communist party to a broad left party. This study describes the development of the 

ideology of the Left party as expressed in their party programs from the 1970’s 

until today. This development is examined with a content analysis. To 

complement this study an investigation of various political issues mentioned in 

the programs are studied with a text analysis. Four perspectives are presented to 

explain the findings: the effect of neo-liberalism on the political climate in 

Sweden, the Left party’s former relationship to the Soviet Union, the party acting 

as an independent operator, and the party leaders influence on the party. The main 

results are that the party programs have evolved from a dominating communist 

ideology to being influenced by a socialist ideology instead. Moreover, the party 

programs indicate that the number of political issues has increased during the 

years and that the party nowadays besides socialism has a feminist and ecological 

profile. 

 

 

Nyckelord: Vänsterpartiet, Vänsterpartiet kommunisterna, Ideologi, Kvantitativ 

innehållsanalys, Partiprogram, Kommunism, Socialism 

Antal ord: 9536 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vänsterpartiet är ett omdebatterat parti. Bland annat gäller diskussionerna 

utvecklingen av partiets ideologi, och huruvida den kommunistiska ideologi som 

applicerades under 1920- till 1960-talet fortfarande verkar i det nutida 

Vänsterpartiet (Hermansson, 2010, s. 216). Under 1960-talet skedde en 

modernisering, där partiet bland annat markerade en tydligare självständighet 

gentemot Sovjetunionen, den stat som partiet tidigare varit lojal mot. Partiet 

reformerade även sin ideologi mot en mer socialistiskt inspirerad (NE 2011, 

Vänsterpartiet), vilket avspeglas redan i Vänsterpartiets partiprogram från 1972 

där partiets uttalade ideologi är socialism (Vänsterpartiet Kommunisterna, 1972, s. 

5). Partiet har sedan dess tampats med att rensa ut kvarlevorna av den 

kommunistiska ideologin, dels för att man i allmänhetens ögon fått stämpeln som 

ett odemokratiskt ”ryssparti” (Hermansson, 1984, s. 26), dels för att man i och 

med moderniseringen av partiet valde den mjukare vägen där motstånd mot våld 

och odemokratiska reformer var centralt, vilket inte är självklart för den 

kommunistiska ideologin (NE 2011, Vänsterpartiet). En handling som tydligt 

visar på avståndstagandet från kommunism var partiets namnbyte året innan 

Sovjetunionens fall 1991, där det dåvarande partinamnet Vänsterpartiet 

Kommunisterna ändrades till Vänsterpartiet (ibid.). Ett annat exempel är att Lars 

Ohly idag undviker att benämna sig själv kommunist, efter att under flera år 

tidigare betraktat sig som just kommunist (SVD 2011). 

Med det kommunistiska arvet i tanke, och svårigheterna som partiet har haft 

att bli kvitt det, finns det fortfarande en anledning att fortsätta problematisera 

partiets förhållande till kommunismen. Senast i april 2011 skrev Margó 

Ingvardsson, riksdagsledamot för partiet 1983–1991, en artikel i DN där hon 

hävdar att Vänsterpartiets största problem är att kommunismen fortfarande finns 

kvar i partiet. Enligt henne leder detta till ett trovärdighetsproblem hos väljarna 

(DN 2011). Även Jörgen Hermansson, framstående forskare på området, anser att 

fortsatta diskussioner om partiets inställning till kommunism och demokrati är 

nödvändigt med tanke på partiets historia (Hermansson, 2010, s. 217). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie, med hänvisning till ovanstående problematik, är att 

undersöka partiets ideologiska utveckling från 1970-talet till idag, så som den 
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avspeglas i Vänsterpartiet Kommunisternas/Vänsterpartiets partiprogram. Denna 

utveckling anser jag är både intressant och nödvändig att undersöka, dels för att 

såväl väljare som allmänhet kan ha ett intresse av en fördjupad kunskap om partiet 

nuvarande ideologi, dels för att klargöra om den koppling som görs mellan 

Vänsterpartiet och kommunism har någon vetenskaplig grund. Det finns 

ytterligare ett syfte med denna studie: att fylla det gap som finns i forskningen om 

Vänsterpartiets ideologi sedan 1980-talet fram till idag (Hermansson, 2011, 

mailkorrespondens). Den redan existerande forskningen på området är fokuserad 

på Vänsterpartiets kommunistiska period (fram till 1960-talet) och partiets 

dåvarande förhållande till Sovjetunionen (Hermansson, 2010, s. 216). Utifrån 

ambitionen att beskriva Vänsterpartiets ideologiska utveckling, så som den 

uttrycks i deras partiprogram, kan följade frågeställning formuleras: 

 

Vilken ideologisk utveckling avspeglas i Vänsterpartiets partiprogram från 1970-

talet fram till idag? 

 

Ovanstående frågeställning avser jag komplettera med ytterligare en fråga. Utöver 

den ideologiska förändring som har skett är jag även intresserad av att undersöka 

vilka sakfrågor som partiet har aktualiserat under samma tidsperiod. Sakfrågorna 

utgör en stor del av mitt material och blir därför ett intressant komplement till den 

ideologiska analysen. Frågeställningen kan formuleras som: 

 

Vilka sakfrågor aktualiseras i Vänsterpartiets partiprogram från 1970-talet fram 

till idag? 

 

Jag vill slutligen precisera infallsvinkeln. Undersökningens principiellt intressanta 

problem kan kopplas till ideologisk förändring, och det är teoribildning på detta 

område som kommer att utgöra studiens teoretiska grund. 

1.3 Tidigare litteratur och forskning 

Vänsterpartiet får ofta, trots att det är ett litet parti som fått begränsad plats i det 

parlamentariska systemet, stor uppmärksamhet av forskare (Hermansson, 2010, s. 

216). Därför finns det också förhållandevis mycket litteratur och forskning om 

partiet. 

Framför allt finns det mycket skrivet om Vänsterpartiets utveckling fram till 

1980-talet. Kent Lindkvist skrev 1982 avhandlingen Program och parti. 

Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i Sverige 

1917–72, som alltså behandlar partiets idé- och programutveckling mellan åren 

1917 och 1972. Samma år skrevs ytterligare en avhandling på ämnet, Håkan 

Holmbergs Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. De svenska kommunisterna och 

demokratifrågan 1943–1977. Dessa avhandlingar refereras det ofta till i artiklar 

och uppsatser.  



 

 

7 

 

Yvonne Hirdman och Erland F. Josephson har båda skrivit om partiets tid 

innan 1945 i Sveriges Kommunistiska Parti 1939-1945 (1974) respektive SKP och 

Komintern 1921–1924. Motsättningarna inom Sveriges Kommunistiska Parti och 

dess relationer till den Kommunistiska Internationalen (1976). Även den tidigare 

partiledaren Carl-Henrik Hermansson har skrivit om partiet, och är idag 

fortfarande en aktuell författare till flera verk som berör kommunism och 

socialism. Två av hans verk är speciellt betydelsefulla, nämligen Kommunister. 

Första boken (1977) och Kommunister, andra boken (1980). Annars är framför 

allt en författare dominerande på ämnet: Jörgen Hermansson. Han har bland annat 

skrivit den flitigt refererade avhandlingen Kommunism på svenska? SKP/VPK:s 

idéutveckling efter Komintern (1984). Detta verk behandlar partiets idéutveckling 

från 1940- till 1980-talet. Hermansson har också skrivit artikeln ”Vänsterpartiet- 

med historien in i framtiden” (2010) i Statsvetenskaplig tidskrift. Denna artikel 

behandlar både Vänsterpartiets historia och partiet som det ser ut idag, och har 

fungerat som en viktig referens i min studie. 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas först och främst av den undersökta perioden, 1972–2008. 

Under denna tidsperiod finns det 9 partiprogram, vilka utgör mitt primärmaterial. 

Dessa partiprogram undersöks med en kvantitativ innehållsanalys, som utgör 

studiens primära metod. Innehållsanalysen begränsas till att koda 13 ideologiska 

variabler. Den kvalitativa textanalysen, där sakfrågorna beskrivs, begränsas till en 

undersökning av 9 sakfrågor. Dessutom avser jag endast undersöka den ideologi 

som manifest kommer till uttryck i partiprogrammen, och inte vilka 

underförstådda budskap eller strukturer som finns. Att just manifest ideologi 

undersöks begränsas främst av mitt huvudsakligen kvantitativa metodval. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Vänsterpartiets tidigare partinamn 

Nuvarande Vänsterpartiet har haft fyra namn sedan partiet bildades. Vid bildandet 

1917 gick partiet under namnet Sverges socialdemokratiska vänsterparti (SSV). 

1921 bytte partiet namn till Sver(i)ges kommunistiska parti (SKP), ett namn som 

partiet behöll fram till 1967. Under perioden 1967 till 1990 hette partiet 

Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) och sedan 1990 har partiet haft namnet 

Vänsterpartiet (V) (NE 2011, Vänsterpartiet). För att förenkla språket i uppsatsen 

använder jag genomgående beteckningen Vänsterpartiet, även då jag syftar på de 

tidsperioder då partiet gått under ett annat namn. Eftersom undersökningsperioden 
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sträcker sig från 1972 till idag innebär det framför allt den period då partiet hette 

Vänsterpartiet Kommunisterna. 

1.5.2 Kommunism och socialism 

Vad begreppen kommunism och socialism innefattar är inte givet. NE beskriver 

kommunism som ett kluster av besläktade idéer där kärnan är tanken att 

egendomen ska vara jämt fördelad och gemensam för ett samhälle. I den 

marxistiska teorin framställs det kommunistiska samhället som det slutstadium i 

ett samhälles utveckling där produktionen fördelas till medborgarna efter behov 

och där klasserna upphör att existera (NE 2011, Kommunism). Socialism beskrivs 

också som ett samlingsnamn för en rad olika inriktningar. Men kärnan i ideologin 

kan härledas till en tro på kollektivets och statens kapacitet att lösa politiska och 

ekonomiska problem (NE 2011, Socialism). Gränsdragningen mellan ideologierna 

är ofta diffus, och skiljer sig mellan olika teoretiker. De skillnader som brukar 

nämnas är att socialister vill skapa ett nytt samhälle medan kommunister vill 

störta det gamla, eller att man ser kommunismen som det ultimata stadium som 

uppnås efter socialismen (NE 2011, Socialism). Det finns också skillnad i 

tillvägagångssätten för att nå utopin om ett klasslöst samhälle: kommunister 

förespråkar en snabb samhällsomvandling genom revolution (Larsson, 1994, s. 

63) medan socialister förespråkar en gradvis, fredlig och icke-våldsam förändring 

(ibid. s. 76f).  

1.6 Disposition 

I kapitel 2 följer en närmare förklaring av vald metod. Det är främst den 

kvantitativa innehållsanalysen som beskrivs, men en kortfattad förklaring ges 

också av den kvalitativa textanalysen som används för att beskriva sakfrågorna. 

Kapitel 3 beskriver mitt material och den speciella funktion partiprogram har för 

partierna. I kapitel 4 ges en närmare förklaring över hur begreppsapparaterna för 

studien är konstruerade. Här återfinns också en närmare beskrivning av 

Vänsterpartiets ideologi samt av hur urvalet av ideologiska variabler och 

sakfrågor har skett. Kapitel 5 behandlar teoretiska perspektiv. Anledningen till att 

teoriavsnittet återfinns relativt sent i uppsatsen är att studien är av 

teorikonsumerande karaktär, och därför används teorier i första hand för att ge 

perspektiv på studiens resultat. De teorier som är aktuella berör främst partiers 

agerande och ideologiska förändringar. I kapitel 6 beskrivs resultatet av både den 

kvantitativa innehållsanalysen och den kvalitativa textanalysen. Analysavsnittet 

återfinnas i kapitel 7. I detta avsnitt analyseras studiens resultat med hjälp av 

teorierna från kapitel 5. En kort diskussion avslutar uppsatsen i kapitel 8. 
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2 Metod 

2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

I denna studie kommer jag att använda en kvantitativ innehållsanalys som 

metodologiskt tillvägagångssätt. De metodböcker som beskriver 

innehållsanalysen utgår ofta ifrån Bernhard Berelsons definition av metoden: 

 

Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och 

kvantitativa beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll (Nilsson, 2000, 

s. 113). 

 

Denna definition ger en bra överblick över vad innehållsanalysen innebär. 

Bergstöm och Boréus skriver att metoden främst används för att kvantifiera, dvs. 

räkna eller på något annat sätt mäta förekomsten av vissa företeelser i en text. 

Dessa företeelser kan till exempel vara ord, uttryck, metaforer och argument 

(2005, s. 43). De texter som lämpar sig för en innehållsanalys är i princip 

obegränsade, det kan till exempel vara tidningsledare, romaner, läroböcker samt 

religiösa och politiska texter. Innehållsanalysens förtjänster är att det på ett 

effektivt sätt går att finna ett mönster i ett större material eller att jämföra texter, 

kategoriseringar eller begrepp över tid (ibid. s. 45). 

Nilsson har utifrån Berelsons definition valt ut fyra begrepp som är 

grundläggande för innehållsanalysen: objektivitet, systematik, kvantitet samt 

manifest innehåll. Hennes uppdelning ger en tydlig bild av vad som är centralt vid 

genomförandet av en innehållsanalys. Begreppen beskrivs nedan. 

 

     Objektivitet innebär att analysen ska vara oberoende av forskaren och därmed 

också inneha en hög grad av intersubjektivitet, vilket alltså innebär en 

positionering mot den positivistiska vetenskapsteorin.  

 

     Systematik är i sin tur en förutsättning för objektivitet. Detta innebär att 

analysens tillvägagångssätt måste vara tydligt beskrivet och definierat.  

 

     Kvantitet innebär att förekomsten av variablerna, dvs. det som kommer att 

kvantifieras, ska kunna fastställas med hjälp av frekvens och omfång för att 

säkerställa samband.  

 

     Manifest innehåll innebär att endast det som är tydligt utskrivet i texten 

undersöks, alltså det som är tillgängligt att se för alla (Nilsson, 2000, s. 113f). 
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En innehållsanalys är inte renodlat kvantitativ, utan brukar ses som en 

kombination av en kvantitativ och en kvalitativ metod. Det kvantitativa inslaget är 

främst det jag har nämnt ovan, dvs. att man kvantifierar förekomsten av vissa 

manifesta företeelser, och därmed beskriver materialet med siffror. Det kvalitativa 

inslaget i metoden består av konstruerandet av den begreppsapparat som tydligt 

ska beskriva vad i materialet som ska kvantifieras. Denna begreppsapparat 

utvecklas med grund i tidigare litteratur och teorier som berör ämnet. Dessutom 

räcker det inte med att koda materialet efter företeelsernas frekvens, utan dessa 

företeelser måste också kodas på olika sätt beroende på kontext (Beckman, 2005, 

s. 44f). 

2.1.1 Innehållsanalysens beståndsdelar 

 

Begreppsapparaten är av avgörande betydelse för innehållsanalysen, eftersom den 

anger vad i materialet som ska kvantifieras, och på vilket sätt. Begreppsapparaten 

översätts sedan i ett kodningsschema som appliceras på materialet.  

Innehållsanalysen kan delas in i tre beståndsdelar: analysenheter, variabler och 

variabelvärden. Analysenheterna är de olika delarna av det samlade materialet 

som analyseras var för sig. Det kan till exempel vara tidningsledare, valaffischer 

och reklaminslag (Esaiasson m.fl, 2003, s. 223). I mitt fall utgör varje enskilt 

partiprogram en analysenhet, vilket alltså innebär att studien har nio olika 

analysenheter. Variablerna utgörs av de olika företeelserna hos analysenheterna 

som ska kvantifieras. Som jag nämnde innan kan dessa företeelser till exempel 

vara ord, uttryck eller metaforer. I mitt fall består variablerna av nyckelord som 

kan påvisa en ideologisk förändring. Nyckelorden är hämtade från tre av 

Vänsterpartiets partiprogram, år 1972, 1993 och 2008. Variabler kan i sin tur anta 

olika variabelvärden. Variabelvärdena används främst för att kunna klassificera 

variablerna efter kontext (ibid. s. 226). I mitt fall har jag valt variabelvärdena 

positiv, negativ eller neutral framställning. Framställningen avser alltså själva 

ordet, och det är viktig att notera eftersom det med tiden kan ske en förändring i 

både ordets innebörd och dess användning. 

2.2 Kvalitativ textanalys 

Esaiasson m.fl. beskriver den kvalitativa textanalysen som en metod som ”går ut 

på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens 

delar, helhet och den kontext vari den ingår” (2003, s. 233). Vidare skriver 

författarna att det finns två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar: 

systematiserande eller kritiskt granskande. I mitt fall är en systematisk analys 

aktuell, eftersom jag i enighet med Esaiasson m.fl. avser att klassificera innehållet 

i en text. Klassificeringen innebär att placera in ett visst tankeinnehåll under 

lämpligt sammanfattade rubriker, där man vanligtvis använder sig av analytiska 
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instrument som idealtyper eller klassindelningar (ibid. s. 235). De tankegångar jag 

avser att klassificera är de olika sakfrågor som Vänsterpartiet lyfter fram i 

partiprogrammen från 1972, 1993 och 2008. Klassificeringarna utgörs av 9 olika 

sakfrågor: det politiska systemet, det ekonomiska systemet, internationell politik, 

miljö, kvinnors ställning, invandring, omsorg, arbetsliv och sexualitet. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

2.3.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

Validitet kan förklaras som ”överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator” (Esaiasson m.fl, 2003, s. 61). I mitt fall gäller validiteten 

hur mätningen av Vänsterpartiets ideologi genomförts i partiprogrammen. För att 

kunna fastställa den ideologiska förändringen över tid har jag valt att räkna 13 

variabler som är hämtade från den socialistiska och marxistiska teoribildningen. 

Huruvida partiets ideologi kan representeras av en socialistisk ideologi med 

marxistiska drag är en invecklad fråga, men för att motivera mitt val har jag tagit 

hjälp av tidigare forskning om partiet som förespråkar samma riktning på partiets 

ideologi. Men man måste vara medveten om att utfallet kan bli annorlunda om 

man använder sig av annan ideologisk inriktning som representativ för 

Vänsterpartiet, på grund av att andra variabler blir aktuella.  

För att förstärka validiteten kodas variablerna också utifrån framställning, dvs. 

hänsyn tas till den kontext varje variabel befinner sig i. Detta görs för att undvika 

validitetsfel. Att till exempel endast undersöka förekomsten av variabeln 

”kommunism” skulle inte kunna säga något om huruvida partiet kritiserar eller 

hyllar ideologin, vilket skulle innebära att jag i slutändan inte skulle kunna uttala 

mig säkert om vilken ideologisk förändring som egentligen avspeglas i partiets 

program. 

Reliabiliteten i en kvantitativ innehållsanalys är enklare att fastställa. För att 

säkra reliabiliteten brukar ett reliabilitetstest göras på undersökningen, vilket är ett 

test på undersökningens kvalitet och noggrannhet. Ett reliabilitetstest innebär att 

undersökningen efter en viss tid kodas ytterligare en gång. Detta görs för att 

fastställa att resultatet inte är beroende från gång till gång. Stämmer resultatet till 

75 % eller mer för varje enskild variabel brukar det anses vara godtagbart 

(Esaiasson m.fl, 2003, s. 231). Resultatet av det reliabilitetstest som gjorts för 

denna studie finns i bilaga 10.3.1. Detta test visar att kodningens maximala 

felmarginal för frekvens av en variabel var 7 % och att kodningens maximala 

felmarginal för framställning av en variabel var 9 %, alltså enligt Esaiasson m.fl. 

godtagbara nivåer. 

Det finns ytterligare en faktor som kan påverka innehållsanalysens reliabilitet, 

att partiprogrammen är olika långa. Det längsta partiprogrammet från 1987 är 45 

sidor långt medan partiprogrammet från 2000 är 33 sidor långt. Om hänsyn inte 

tagits till detta faktum skulle variablernas frekvens påverkas. För att komma till 

rätta med problemet har frekvensen av variablerna från de partiprogram som är 
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längre än 33 sidor, dvs. det kortaste programmet, reducerats med samma 

procentuella storlek som partiprogrammet i fråga är längre än 33 sidor. Den nya 

frekvensen för en variabel blir ett jämförelsetal, och det är utifrån dessa 

jämförelsetal som resultatet presenteras för att få en jämförbar bild. För att 

exemplifiera har frekvensen av varje variabel i partiprogrammet från 1987, som är 

12 sidor längre än det kortaste partiprogrammet, reducerats med 27 % (avrundat 

till heltal) för att få ett jämförbart resultat. En närmare beskrivning av hur 

jämförelsetalen har räknas ut finns i bilaga 10.3.2, ”Jämförelsetal”. 

2.3.2 Den kvalitativa textanalysen 

 

Validiteten i min kvalitativa textanalys skiljer sig från mer renodlade kvalitativa 

tekniker, eftersom undersökningen av sakfrågor beskriver ett manifest budskap. 

Esaiasson m.fl skriver att man vid textanalyser får resonera i stil med huruvida de 

frågor man ställer till en viss text är rimliga indikatorer på det fenomen man avser 

att mäta (2003, s. 239). I mitt fall får jag resonera kring huruvida de sakfrågor jag 

har valt ger en god bild av vilka sakfrågor som Vänsterpartiet lyfter fram. 

Eftersom mina sakfrågor är hämtade från partiprogrammen, och kategoriserade 

för att fånga in huvuddelen av de frågor och problem som partiet behandlar, anser 

jag att sakfrågorna på ett rättvist sätt avspeglar de sakfrågor som partiet beskriver 

i sina partiprogram.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3 Material 

3.1 Primärmaterial 

Primärmaterialet består av Vänsterpartiet/Vänsterpartiet Kommunisternas 

partiprogram från år 1972 till år 2008. Partiprogram kan benämnas på olika sätt, 

bland annat förekommer även termerna princip- eller grundprogram (Wieslander, 

1977, s. 33).     

Under tidsperioden 1972 till 2008 har Vänsterpartiet antagit fem partiprogram, 

åren 1972, 1987, 1993, 2000 och 2004. År 1981 och 1985 har det antagna 

partiprogrammet för år 1972 reviderats, år 1996 har det antagna partiprogrammet 

för 1993 reviderats och 2008 har det antagna partiprogrammet för 2004 reviderats. 

Skillnaden mellan ett antaget partiprogram och ett reviderat är att delar läggs till 

eller stryks samt omformuleras i ett reviderat program, men grunden består 

fortfarande av det antagna programmet (Wieslander, 1977, s. 35). Att både 

antagna och reviderade partiprogram inkluderas i studien beror på en förförståelse 

att de ändringar som görs i de reviderade programmen kan visa på just den 

förändring partiet genomgått, både gällande sakfrågor och ideologi. Totalt består 

materialet av nio, både antagna och reviderade, partiprogram från 1972, 1981, 

1985, 1987, 1993, 1996, 2000, 2004 och 2008. 

3.2 Partiprogrammens funktion 

Om Vänsterpartiets ideologiska förändring generellt sett verkligen kan undersökas 

med partiprogram som primärmaterial är inte självklart. Wieslander hävdar att det 

främst är partiets ideologi och långsiktiga mål som kommer till uttryck i 

partiprogrammen (1977, s. 33). Enligt honom kan en uppdelning göras mellan 

manifest och latent ideologi, där manifest ideologi återfinns i partiprogrammen 

medan den latenta ideologin snarare är lösa värderingsmönster som formar och 

konstant utövar ett inflytande på partiets politik. Den manifesta ideologin uttrycks 

alltså explicit i partiprogrammen medan den latenta ideologin är ett 

värderingsmönster som t.ex. kommer till uttryck i sakfrågor (ibid. s. 44). 

Jag anser att Wieslanders resonemang brister på vissa punkter. Att ideologi 

kommer till uttryck i partiprogram och att uppdelningen i manifest och latent 

ideologi är gångbar tror även jag. Det problematiska är istället huruvida den 

ideologi som kommer till uttryck i partiprogrammen är synonym med partiets 

egentliga ideologi. Detta beror bland annat på partiprogrammens specifika 

funktion som en förmedlare av partiets budskap ut mot väljarna, vilket kan 
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innebära att den egentliga ideologin tonats ner för att tilltala en större grupp 

väljare (Wieslander, 1977, s. 44). En annan viktig aspekt är att partiprogrammen 

är ett resultat av ett kollektivt beredningsarbete, där programmen efter omfattande 

förhandlingar antas på partikongressen (Lindkvist, 1982, s. 8). Partiprogrammet 

kan alltså avspegla en nedtonad och kompromissad ideologi. Därför är det viktigt 

att vara medveten om att det undersökta i denna studie är just partiets ideologiska 

förändring som den avspeglas i partiprogrammen, och alltså inte garanterat den 

ideologiska förändring som skett i övrigt inom partiet. 
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4 Begreppsapparater 

4.1 Innehållsanalysen: ideologiska variabler 

Att utforma ett analysverktyg utgör den kvalitativa delen av innehållsanalysen, 

och därför har en begreppsapparat konstruerats ur tre partiprogram från 1972, 

1993 och 2008. År 1972 och 2008 har valts eftersom de utgör det tidigaste och det 

senaste partiprogrammet under min undersökningsperiod, vilket innebär att dessa 

partiprogram blir två viktiga jämförelsepunkter för att undersöka förändring över 

tid. Partiprogrammet från 1993 har valts främst för att ha ytterligare en 

kontrollpunkt i undersökningsperioden för att samla upp de nyanser och tendenser 

som finns i mitten av materialet. Detta partiprogram är också intressant på grund 

av att det är det första som publiceras efter partiets namnbyte och enligt partiets 

administrativa sekreterare utstakade en ny riktning för partiets politik (Hedlund, 

2011, mailkorrespondens).   

4.1.1       Vänsterpartiets ideologi 

För att kunna göra ett urval av ideologiska variabler är det första steget att 

definiera vilken kärnan i Vänsterpartiets ideologi är. På denna fråga finns det dock 

inget entydigt svar.  

Trots den ideologiska splittringen inom Vänsterpartiet vid slutet av 1960-talet 

kommer Jörgen Hermansson fram till att övergången till socialism var ett faktum 

under början av 1970-talet (1984, s. 310). Modernisterna i partiet, med då 

blivande partiledaren C.H. Hermansson som frontfigur, hade fått sin vilja igenom 

och började reformera partiet i en demokratisk och fredlig riktning (ibid. s. 176). 

Den uttalade grundideologin enligt partiet är också socialism. Detta illustreras 

nedan med tre citat från partiprogrammen 1972, 1993 och 2008: 

 

Partiets huvuduppgift är att ständigt förena rörelsen bland det arbetande folket 

med socialismen (1972, s. 5f). 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti (1993, s. 3). 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund […] 

(2008, s. 3). 

 

Socialismen är alltså Vänsterpartiets uttalade grundideologi sedan 1972. Även 

Kent Lindkvist är inne på samma resonemang när han skriver: 
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I VPK 1972 återfinns inget om alienation, borgerlig hegemoni eller 

antikapitalistiska strukturreformer. Kvar står idéer om basdemokrati, 

demokratisering av statsapparaten, analysen av socialdemokratin samt partiets 

roll (1982, s. 80).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Men att kärnan i partiets ideologi kan begränsas till endast socialism är ett snävt 

perspektiv. Lindkvist skriver att partiet 1972 var präglat av den marxistiska 

idéutveckling som skett sedan 1960-talet (Lindkvist, 1982, s. 80). I 

partiprogrammet från 1972 omnämns Marx revolutionära teori. Partiets avsikter 

var att:  

 

[…] tillämpa denna teori, utveckla den och sammansmälta den med den 

svenska arbetarklassens ideal (1972, s. 7). 

 

2008 skriver man: 

 

För Vänsterpartiet är marxistiska och feministiska teorier viktiga politiska 

verktyg […] (2008, s. 32) 

 

Hermansson gör också flera jämförelser till Marx i artikeln ”Vänsterpartiet- med 

historien in i framtiden”, och konstaterar att partiet fortfarande har ett tydligt 

idéarv från den marxistiska ideologin i sitt partiprogram från 2008: 

 

Ingen kan missa att Vänsterpartiet fortfarande har Marx som lärofader, men 

perspektivet i det nya partiprogrammet är bredare och formuleringarna för det 

mesta mindre ängsligt sekteristiska (2010, s. 216) 

 

Hermansson återkommer ett flertal gånger till det marxistiska idéarvet, vilket han 

framställer som centralt i partiets rådande ideologi (Hermansson, 2010, s. 222).  

Att sammanfatta kärnan i Vänsterpartiets ideologi är en komplex uppgift, och 

som nämnt innan finns det inga entydiga svar. Därför grundar jag mitt 

ställningstagande i partiets egna uttalanden och två av de flitigast refererade 

forskarna på området: Jörgen Hermansson och Kent Lindkvist. Med motivering i 

ovanstående källor utgår jag ifrån att socialism med marxistiska inslag är grunden 

för ideologin i Vänsterpartiets program. 

4.1.2 Urval av variabler 

 

Mot bakgrund av spekulationerna kring kommunistiska kvarlevor i Vänsterpartiet 

(jmf Margó Ingvardsson och Jörgen Hermansson), blir två variabler aktuella: 

socialism och kommunism. Socialism är som tidigare nämnt utskrivet på ett antal 

ställen i partiprogrammen från 1972, 1993 och 2008. Kommunism nämns främst i 

partiprogrammet från 1972: 
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Det kommunistiska partiets uppgift efter revolutionen är att vara en drivkraft 

för socialismens förverkligande och utvecklingen mot kommunism (1972, s. 

35). 

 

Kulturskapande och produktion, arbete och fritid upphör att vara varandras 

motsättningar. Friheten och jämlikheten förverkligas. Därmed skapas 

kommunismen (1972, s. 36). 

 

Socialism väljs för att det är Vänsterpartiets egna uttalade ideologi sedan 1970-

talet och framåt. Kommunism väljs på grund av det motsatta; att det är arvet från 

den kommunistiska ideologin som Vänsterpartiet länge försökt rensa ut från 

partiet (jmf Hermansson, 1984). 

Vidare skriver Vänsterpartiet om kapitalism. I partiprogrammet från 1972, 

2003 och 2008 står det: 

 

Kapitalismen kan inte önskas bort, den måste störtas (1972, s. 6). 

 

Vänsterpartiet verkar för att kapitalismen avskaffas (1993, s. 3) 

 

Det kapitalistiska systemet är inte bara oförmöget att lösa mänsklighetens 

stora problem; det är självt orsaken till många av dem (2008, s. 29) 

 

I partiprogrammen avspeglas kapitalismen som grunden till samhällets problem. 

Marx ansåg att det ekonomiska systemet, vid sidan av klasserna, var den 

viktigaste enheten i samhället (Larsson, 1994, s. 64) Som grund för hans 

samhällskritik ligger just ett ekonomiskt system; kapitalismen. Marx hävdade att 

kapitalismen innebar att arbetare inte längre äger eller kontrollerar sin 

arbetsprodukt, och att dessa individer i en kapitalistisk värld värderas och 

behandlas som produktionsfaktorer (ibid. s. 48). Variabeln kapitalism väljs därför 

på grund av dess betydelse för Marx.   
I partiprogrammen diskuteras imperialism. Partiet skriver: 

 

Imperialismen trampar demokratin och folkets nationella 

självbestämmanderätt under fötterna (1972, s. 6) 

 

Tvärtom kännetecknas vår tid av en allt mer imperialistisk expansion (2008, s. 

9) 

 

Marx teori om det kapitalistiska samhället vidareutvecklades till ett 

världsomspännande system i och med dess expansion till nya världsdelar. 

Kapitalismen hade därmed antagit en imperialistisk form (Larsson, 1994, s. 63). 

Med imperialismen blev kampen mot kolonisering viktig (ibid.). Detta ser man 

1972: 
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[…] en rad länder är alltjämt kolonier. Stora delar av Latinamerika och Afrika 

är kolonialt beroende. De ledande imperialistiska staterna liksom regionala 

blockbindningar av typ EEC utövar sitt förtryck av andra folk i gamla och nya 

former, med öppet och förtäckt våld (1972, s. 12). 

 

Variablerna imperialism och kolonialism väljs på grund av att dessa system anses 

vara förkastliga för såväl Vänsterpartiet som Marx. 

Crick skriver att socialismen som teori förklarar olika samhällens uppkomst 

och nedgång med ägandeskapsförhållanden och kontroll av produktionsmedlen 

(1987, s. 79).  Marx hävdade också att produktionen definierade de olika 

klasserna, där de som innehar produktionsmedlen räknas till borgarklassen och att 

de som utgör arbetskraft räknas till arbetarklassen (Larsson, 1994, s. 50). Ett 

slående likt resonemang finns 2008: 

 

Klassuppdelningen bygger på människors olika förhållande till produktionen 

av varor och tjänster. Den stora majoriteten av världens kvinnor och män 

tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta […] mot dem står borgarklassen 

[…] De bestämmer över produktionen och kontrollerar andras arbete och de 

värden som det skapar (2008, s. 4) 

 

1972 och 1993 fördes liknande resonemang: 

 

Med kapitalismen har produktionen omvandlats […] Genom monopolmakt 

inom produktion, handel och kreditväsende utplundrar storfinansen alla andra 

grupper och klasser […] (1972, s. 6) 

 

Den ökade produktiviteten skulle kunna leda till generell arbetstidsförkortning 

[…] Men då måste de arbetande själva erövra makten över teknologins 

utveckling och användning (1993, s. 20) 

 

Utifrån den centrala ställning begreppet produktion har både hos Marx och i 

socialismen väljs detta som en variabel.  

Crick skriver vidare att den centrala individen i socialism, framför allt när det 

gäller produktion, är arbetaren (1987, s. 79). Som jag nämnde innan anser Marx 

att klasserna, då framför allt de två huvudklasserna borgare (bourgeoisie) och 

arbetare (proletärer), definieras av deras position i produktionsprocessen (Larsson, 

1994, s. 50). Enligt Marx var tanken att arbetarna med en revolution skulle störta 

det rådande klassamhället, och ur denna revolution skulle det klasslösa samhället 

uppstå. För Marx hade arbetarklassen just den likhet i arbets- och levnadsvillkor 

som krävdes för ett klasslöst samhälle (ibid. s. 49). Arbetaren och arbetarklassen 

omnämns också ett flertal gånger i Vänsterpartiets partiprogram: 

 

Kapitalisterna söker med olika medel att öka utsugningen av arbetarna för att 

öka sina profiter. […] Det kapital, som skapas genom arbetarens arbete, 

förtrycker arbetaren, ruinerar småföretagare och skapar en reservarmé av 

arbetslösa (1972, s. 9) 
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Vänsterpartiet eftersträvar en solidarisk poltik som utjämnar skillnader mellan 

olika skikt av de arbetande (1993, s. 10). 

 

De äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen 

beslutanderätt över produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De 

utgör arbetarklassen (2008, s. 4) 

 

Föregående citat från 1972, 1993 och 2008 visar på att arbetaren har stor 

betydelse i Vänsterpartiets partiprogram. På grund av att arbetaren är en av de 

centrala enheterna både för Marx och i socialismen väljs arbetarklass som 

variabel i studien. Utöver denna variabel väljs också borgarklass som variabel, 

eftersom Marx betraktade borgarklassen som den förtryckande klassen. 

Som flera av föregående citat visar är klassanalysen ständigt närvarande i 

Vänsterpartiets program. Även om både socialister och Marx ser 

klassmotsättningarna som en central del av det kapitalistiska samhället finns det 

skillnader i hur och med vilka medel man ska besegra den borgeliga dominansen. 

Marx hävdade att det skulle ske genom en revolution, som Marx föreställde sig 

skulle innebära en lång tidsperiod av inbördeskrig (Larsson, 1994, s. 49). Den 

demokratiska inriktningen av socialismen förespråkar istället en gradvis och icke-

revolutionär förändring av samhället (ibid. s. 73). I partiprogrammet från 1972 är 

en av de inledande meningarna: 

 

Förtryckta samhällsklasser har i kamp störtat sina herrar, raserat gamla 

utlevade samhällsystem och byggt nya, mer utvecklingsdugliga (1972, s. 5)  

 

Detta inledande citat anger tonen i programmet, och avspeglar tydligt 

revolutionärt tänkande. Ytterligare ett exempel är: 

 

Vägen till socialismen är klasskampens väg. Kapitalismen kan inte önskas 

bort, den måste störtas (1972, s. 6). 

 

Klassamhälle och revolution väljs som variabler främst på grund av deras 

betydelse för Marx. 

Två av de viktigaste begreppen för socialism är frihet och jämlikhet (Crick, 

1987, s. 84). Betydelsen av dessa begrepp avspeglas tydligt i Vänsterpartiets 

partiprogram. 1972, 1993 och 2008 skriver man: 

 

Fördelningen grundas alltmera i människors behov. Kulturskapande och 

produktion, arbete och fritid upphör att vara varandras motsättningar. Friheten 

och jämlikheten förverkligas (1972, s. 36) 

 

Vår socialism bygger på självförvaltningens idé och uttrycker människornas 

strävan efter frihet, jämlikhet, demokrati och en god livsmiljö (1993, s. 3) 
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Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett 

samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet […]  ett rättvist och 

ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i 

frihet och samverkan (2008, s. 3). 

 

Jämlikhet och frihet väljs därför som variabler på grund av deras ställning som 

centrala värden för socialismen. Crick skriver att ytterligare ett värde är 

betydande, broderskap (Crick, 1987, s. 84). Men begreppet broderskap 

förekommer inte i partiprogrammen. Istället används solidaritet flitigt. Solidaritet 

och broderskap utmärks av en gemensam innebörd: gemenskap (SAOB 2011, 

solidaritet och broderskap). Därför väljs solidaritet istället för broderskap som en 

variabel i studien. 

Begreppsapparatens variabler är alltså: socialism, kommunism, kapitalism, 

imperialism, kolonialism, produktion, arbetarklass, borgarklass, klassamhälle, 

revolution, jämlikhet, frihet och solidaritet. Sammanlagt är detta 13 variabler. Det 

ska klargöras att dessa variabler inte nödvändigtvis på ett heltäckande sätt måste 

avspegla socialism eller marxism som ideologier. Istället utgör dessa variabler 

huvuddragen av de områden och problem som beskrivs i Vänsterpartiets 

partiprogram från 1972, 1993 och 2008, det vill säga grunddragen i den ideologi 

som avspeglas i Vänsterpartiets partiprogram. 

4.2 Textanalysen: sakfrågor 

Utöver innehållsanalysen gör jag även en textanalys på partiprogrammen från 

1972, 1993 och 2008. För att kategorisera denna textanalys använder jag mig av 

ytterligare en begreppsapparat, men som istället gäller för sakfrågor. Till 

begreppsapparaten för sakfrågorna har jag inspirerats av svenska statens 

budgetuppdelning i olika politikområden. De kategoriserar 47 olika 

politikområden som berör allt från internationellt utvecklingssamarbete till 

samepolitik (Politikområden 2011). Alla 47 politikområdena är dock inte aktuella 

för Vänsterpartiet. I min djupgående textanalys av partiets tre partiprogram från 

1972, 1993 och 2008 har framför allt 9 områden varit dominerande, och dessa 

områden är därför utvalda till begreppsapparaten på grund av deras relevans. 

Nedan återfinns en motivering till varför just dessa sakfrågeområden är relevanta 

samt en kort förklaring av vad som innefattas under varje sakfråga. 

Begreppsapparaten återfinns i bilaga 10.4. 

4.2.1 Urval av sakfrågor 

 

Det politiska systemet är en av de mest omskrivna sakfrågorna i partiprogrammen. 

Framför allt under den tidigare delen av undersökningsperioden syns detta tydligt, 

partiprogrammet från 1972 är fokuserat på just det politiska och det ekonomiska 
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systemet. Till det politiska systemet räknas allt som är kopplat till staten, 

utseendet på det politiska systemet och politisk styrning. Detaljfrågor som blir 

aktuella under kategorin för det ekonomiska systemet berör till exempel monopol, 

privatisering och skatter. 

Internationell politik är ett sakfrågeområde som nämns upprepade gånger. 

Denna kategori domineras framför allt av Vänsterpartiets relation till andra stater, 

där bland annat USA, Sovjet och Kina nämns. Men under utrikespolitik återfinns 

även internationella händelser, överstatliga organ och internationella 

konventioner.   

I senare partiprogram kan man se en inriktning mot en grön profil för 

Vänsterpartiet. 2008 är detta uttalat i partiprogrammet: 

 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund 

(2008, s. 3). 

 

1993 diskuterar man bland annat problematik som föroreningar, kärnkraft och 

djurförsök. Miljöfrågan har alltså på senare tid fått utgöra en stor del av partiets 

program, och frågan är om inte inriktningen mot en grön profil i framtiden 

kommer att integreras i partiets ideologi. I deras miljöpolitik innefattas 

detaljfrågor kring olika typer av miljöförstöring och hur samhället kan byggas 

ekologiskt hållbart.  

Samma utveckling som för miljöpolitiken finns för jämställdhetspolitiken. 

Som föregående citat från 2008 visar finns det idag även en feministisk profil för 

partiet. Kvinnofrågan ges stor vikt även i partiprogrammet från 1993, där bland 

annat kvinnans ställning i arbetslivet och i hushållet beskrivs. 1972 diskuteras 

förtrycket av kvinnor, men kvinnofrågan och framförallt förtrycket av kvinnor 

uppfattas som en biprodukt av det kapitalistiska systemet. Jämställdhet är alltså en 

viktig sakfråga för Vänsterpartiet. I denna kategori återfinns kvinnans ställning i 

arbetslivet och på arbetsplatsen, samt de strukturer som påverkar kvinnans 

ställning. 

Både 1993 och 2008 ägnas invandrarfrågan stor uppmärksamhet. 1993 är en 

av de inledande meningarna i partiprogrammet: 

 

Vi bekämpar rasism och främlingsfientlighet (1993, s. 3) 

 

2008 har partiet en utläggning om rasism och främlingsfientlighet som placeras in 

under rubriken ”Grunder för en vänsterpolitik”, vilket kan tyckas säga något om 

sakfrågeområdets betydelse. Till invandringspolitiken räknas allt som har med 

invandring, flyktingar, rasism och högerextremistiska rörelser. 

Omsorgsfrågan är av stor betydelse för Vänsterpartiet, som har haft denna 

profilfråga framför allt på senare år. Partiet har i programmet från 1993 ett stycke 

där frågor som berör vardagslivet och familjen behandlas. Även i 

partiprogrammet från 2008 finns omsorgsfrågor beskrivna. Till denna kategori 

räknas detaljfrågor som berör omsorg av framför allt barn, äldre, handikappade 

och personer med olika slags begränsningar. 
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Att arbetaren och arbetarklassen är centrala enheter för partiets program 

framgår tydligt av föregående avsnitt. Ett sakfrågeområde som fått ta plats på 

senare år är förutsättningarna för arbetaren i arbetslivet, alltså frågor som berör 

arbetsplats, arbetsmiljö och arbetstid. Förutsättningarna för arbetaren blivit en 

sakfråga utöver klassfrågan, som istället berör praktiska förslag och åtgärder i 

arbetslivet. Arbetsplats, arbetsmiljö och arbetstid är exempel på detaljfrågor som 

diskuteras i partiprogrammen från 1993 och 2008. 

Sexualitetsfrågan är omskriven i partiprogrammen från 1993 och 2008, men 

det är framför allt i partiprogrammet från 2008 som frågan får en stor plats. 2008 

finns en utläggning om olika sorters sexualitet, HBT (homo- bi- och transexuella), 

och sexuellt likaberättigande. Det finns i likhet med jämställdhetsfrågan ett 

resonemang om patriarkaliska strukturer som förtrycker människor med en 

sexualitet som avviker från normen. Men denna sakfråga berör mer än HBT. Till 

detta område räknas även sexuellt våld mot kvinnor och prostitution. 
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5 Teori 

I detta avsnitt kommer jag att presentera de fyra teoretiska perspektiv som utgör 

studiens grund. Ambitionen är att använda de teoretiska perspektiven på ett 

teorikonsumerande sätt, vilket av Esaiasson m.fl. förklaras som att ”med hjälp av 

existerande teorier och förklaringsfaktorer på ett område försöka förklara vad det 

var som hände i just detta fall” (2003, s. 40). Vidare skriver författarna att den 

teorikonsumerande studien utmärks av att själva fallet är primärt, medan valet av 

förklaringsfaktorer är sekundärt (ibid. s. 41). Denna beskrivning passar bra in på 

min studie, då teoriernas främsta funktion är att ge perspektiv på studiens resultat. 

I linje med att valet av teorier är sekundärt har urvalet av teorier gjorts på grund 

av deras relevans för studiens resultat.  

5.1 Nyliberalism: en högervåg över västvärlden 

I slutet av 1960-talet och under 1970-talet började en högervåg av nyliberala idéer 

framträda i västvärlden (Larsson, 1994, s. 115). Denna högervåg grundlades 

framför allt under Reagans och Thatchers perioder som president respektive 

premiärminister i USA respektive Storbritannien (Lundquist, 2001, s. 64), men 

spred sig allt eftersom till resten av västvärlden och är också ett faktum i Sverige 

idag. I Sverige har framför allt Moderaterna i samverkan med näringslivet verkat 

för en mer nyliberal prägel på det politiska systemet (ibid.).   

Diskussioner kring nyliberalismen som teori grundar sig till stor del i den 

klassiska frågan om statens storlek. Framför allt Harvardprofessorn Robert Nozick 

har inspirerat de nyliberala tankarna. Nozick ansåg att rätten till liv, frihet och 

egendom var prioriterade värden för individen. Politiska arrangemang tyckte han 

inskränkte individens självbestämmanderätt, och propagerade därför för en 

minimal stat där det huvudsakliga politiska arrangemanget bör vara skydd av 

individens rättigheter (Larsson, 1994, s. 116). Enligt Henri Lepage, författaren till 

I morgon kapitalism (1978) som är ett av de mest inflytelsefulla nyliberala verken, 

ger liberalismen så många människor som möjligt så stora chanser som möjligt att 

välja hur de vill leva. För att uppnå detta behövs: 

 

 Att alla samhällets medlemmar måste inse att samhällets resurser är begränsade. 

 Att hänsyn måste visas för varje människa och hennes individuella preferenser. 

 Att inget moraliskt fördömande får ske av andra individers och gruppers val av 

livsstil, så länge denna livsstil inte inkräktar på andra individers och gruppers rätt till 

fri livsstil. 
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För Lepage är kapitalismen ett neutralt verktyg för att förverkliga människors 

livsprojekt och önskningar. Detta anser han sker på bästa sett i ett samhälle med 

minimala regleringar och statsingripanden (Larsson, 1994, s. 116ff). 

De nyliberala idéer som ovanstående teoretiker skriver om må ha goda 

intentioner, men har mött motstånd hos flera etablerade forskare (jmf Lundquist 

och Boréus). Framför allt berör kritiken de nyliberalt inspirerade reformer har 

genomförts i Sverige. Lennart Lundquist skriver att den nyliberala vågen ingår i 

vad han benämner ”ekonomismen”, ett kluster av idéer där man eftersträvar att 

reducera det politiska systemet till förmån för det ekonomiska, och där idealet 

genomsyras av egenintresse, konkurrens och marknadsmekanismer (Lundquist, 

2001, s. 47). Detta ekonomiska ideal hävdar han på ett negativt sätt allt mer 

influerar den svenska politiken och begränsar demokratin (ibid. s. 65). Kristina 

Boréus har ett liknande resonemang av nyliberalismen i Sverige. Hon framställer 

högervågen på följande sätt: 

 

Högervågen internationellt sätt har handlat om en omprövning av den 

keynesianska välfärdsstatspolitik som var ett utbrett ideal i den rika 

västvärlden i flera decennier. I hela västvärlden och utanför denna har 

ekonomiska och politiska idéer slagit igenom som ifrågasätter statlig styrning 

av ekonomin, en omfattande offentlig sektor och höga skatter (Boréus, 1994, 

s. 42). 

 

Sammanfattningsvis har alltså den nyliberala vågen medfört att det politiska 

klimatet i Sverige skjutits mer åt höger på den klassiska vänster-högerskalan 

(Lundquist, 2001, s. 47). Att detta påverkat väljarna kan man se på framför allt en 

tendens, att de borgliga partierna ökat i popularitet samt att Moderaterna som är 

ett högerparti vunnit de senaste två riksdagsvalen (NE 2011, Moderata 

samlingspartiet). 

 

5.2 Vänsterpartiets relation till Sovjetunionen 

Vänsterpartiet har i historien haft nära relationer med det dåvarande Sovjetiska 

Kommunistpartiet. Mellan 1929 och 1964 hade partiet en stark koppling till 

Komintern (NE, 2011, Vänsterpartiet), ett slags övernationellt kommunistparti där 

de olika ländernas separata kommunistpartier verkade som olika sektioner (NE 

2011, Komintern). Till exempel var partiets program på 1940-talet detsamma som 

Kominterns 1928 antagna program och stadgar (Hermansson, 1984, s. 15). 1943 

upplöstes Komintern, vilket innebar att partiets huvudsakliga ideologiska 

grundval försvann (ibid. s. 45). Men Moskva och Stalin fanns kvar och bibehöll 

kontrollen över den kommunistiska världsrörelsen (ibid. s. 41). På 1950-talet 

började flera kommunistiska partier i Europa frigöra sig från Sovjetunionens makt 

samt utstaka en mer självständig inriktning och politik. Detta manifesterade sig i 

Vänsterpartiet främst genom en förnyelse av partiet på 1960-talet. Carl-Henrik 
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Hermansson, den då blivande partiledaren för partiet, förespråkade att socialismen 

skulle införas med demokratiska processer och en gradvis samhällsomvandling 

med hjälp av parlamentariska metoder, vilket inte överensstämde med det 

sovjetiska kommunistpartiets idéer (NE, 2011, Vänsterpartiet). På den 20:e 

kongressen 1964 ansåg man också att partiets erfarenheter visat att den 

internationella socialismen var i behov av en öppen och kritisk granskning (ibid.). 

En reaktion på detta var att partiet 1967 bytte namn från Sveriges Kommunistiska 

parti (SKP) till Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK) för att markera en större 

självständighet gentemot Moskva (Bäck – Möller, 2003, s. 76).  

Modernisterna i Vänsterpartiet ville alltså minska inflytandet från 

Sovjetunionen, vilket traditionalisterna ansåg var ett felaktigt agerande. Men när 

den polska militären med Sovjetunionen i ryggen slog ner den polska 

fackföreningsrörelsen Solidaritet 1981 ändrade flera traditionalister åsikt. 

Fördömanden kom från såväl Vänsterpartiet som andra kommunistpartier i 

världen. Under den senare delen av 1980-talet blev partiets huvudsakliga mål 

därför att utarbeta en socialistisk politik för svenska förhållanden, där strävan var 

att samla och ena vänstern i Sverige (NE, 2011, Vänsterpartiet). I slutet av 1980-

talet valde Gorbatjov att reformera det krisdrabbade Sovjet genom ekonomisk 

omstrukturering och demokratisering (NE, 2011, Sovjetunionen). Men utfallet av 

reformen blev inte som väntat, utan ledde istället till inflation, livsmedelsbrist och 

stora etniska motsättningar inom unionen. Denna utveckling ledde 1991 till 

Sovjetunionens upplösning, då 15 självständiga stater bildades av det före detta 

imperiet (ibid.). 

5.3 Vänsterpartiet som aktör 

Ett vanligt perspektiv på partiers agerande är aktörsperspektivet. Forskning inom 

detta perspektiv enas genom att se partier som självständiga aktörer där partieliten 

har friheten att agera på det sätt som de anser gynnar partiet mest (Erlingsson m.fl, 

2005, s. 68f). De styrande i partiet anses därför agera för att maximera egennyttan. 

All forskning hävdar dock inte att partier alltid strävar efter att maximera 

egennyttan, utan vissa forskare anser att partiet också kan agera som aktör för att 

uppnå målsättningar etc. (ibid.).  

En av de mest inflytelsefulla teorierna under detta perspektiv är Anthony 

Downs tes om partier som röstmaximerare. Down hävdade att partier i första hand 

styrs av partieliter som gynnas av att befinna sig i regeringsställning, då detta 

enligt Down medför de pengar, den prestige och den makt som partieliter 

eftersträvar. Därför är partieliterna beredda att avstå från tidigare sakfrågor och 

ståndpunkter till förmån för de sakfrågor och ståndpunkter som de tror lockar flest 

väljare. Målet för partierna är alltså att få så många röster som möjligt, därav 

termen ”röstmaximerare”. Enligt denna teori brukar partierna förändra sina 

positioner på en höger-vänsterskala, eftersom deras ståndpunkter, beslut och 

partiprogram förflyttar sig i riktning dit väljarkårens placering indikerar (ibid. s. 

69).  
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En annan inflytelsefull teori har presenterats av Otto Kirchheimer. Hans tes 

innebär att partier utvecklas mot vad han kallar catch-all partier. Kirchheimer 

hävdade att partier försöker vinna väljare från så många olika sociala grupper som 

möjligt. Traditionellt sett har partier med stark förankring i en viss social grupp 

haft svårigheter att locka väljare från övriga grupper i samhället. Därför tonar 

partierna ner sin tidigare ideologi och ståndpunkter för att istället lyfta fram frågor 

som tilltalar alla väljare. Därmed når partiet en större del av väljarna (Erlingsson 

m.fl, 2005, s. 72). 

5.4 Intern toppstyrning: partiledarens roll 

Det sista teorietiska perspektivet behandlar partiledarens roll för partiet. I 

litteraturen kring huruvida partier är internt demokratiska anses partier ofta vara 

utpräglat toppstyrda (Erlingsson m.fl, 2005, s. 25). På senare år har debatten 

angående hur partiernas ledning i allt större utsträckning tar beslut utan 

föregående diskussion inom partiet blossat upp flera gånger inom ett flertal 

partier. I Vänsterpartiet har diskussionen främst gällt koncentreringen av makt till 

partiledaren, där kongressen kritiserats för att vara maktlös (ibid. s. 25f). 

Partiledarens roll för väljarna har förändrats under de senaste decennierna. 

Idag ställs högre förväntningar på partiledaren och det sker även tätare byten av 

dem. En av förklaringarna kan vara att partiledarens roll förändrats till att främst 

bli partiets ansikte ut mot väljarna, framför allt genom media (Bäck – Möller, 

2003, s. 114-118). 

Partiledarna brukar även hävdas ha andra intressen med partiets politik än 

lägre skikt av partimedlemmar. Medan medlemmarna anser att ett förverkligande 

av partiprogrammet är det viktigaste målet för partiet eftersträvar partiledaren 

största möjliga handlingsfrihet för att dels driva igenom sin egen vision för partiet, 

dels maximera partiets antal röster (Erlingsson m.fl, 2005, s. 27). Partiledaren har 

också möjligheten att välja vilka personer som ska ta plats i partiledningen, vilket 

förstärker partiledarens egen position och förenklar förverkligandet av en viss 

vision (ibid. s. 40).  

Vänsterpartiet har under perioden 1972 till 2008 haft fyra ordinarie partiledare 

och en tillförordnad partiledare. C.H. Hermansson hade positionen 1964–1975, 

Lars Werner 1975–1993, Gudrun Schyman 1993–2003, Ulla Hoffmann 

(tillförordnad) 2003–2004 och Lars Ohly sedan 2004. Som tidigare nämnt har 

C.H. Hermansson lyfts fram som hans tids förnyare av partiet, med prioriteringar 

som parlamentarisk demokrati, en markerad självständighet mot Sovjet och ett 

nedtonande av partiets dåvarande kommunistiska ideologi (jmf Jörgen 

Hermansson). Även Schyman har utpekats som en moderniserare av partiet. 

Under hennes tid uppmättes Vänsterpartiets högsta valresultat, 12 % i 

riksdagsvalet 1998 (NE 2011, Vänsterpartiet). Lars Ohly omtalas inte som en 

förnyare på samma sätt som C.H. Hermansson och Schyman, men har enligt 

Jörgen Hermansson haft en stor betydelse för partiet. Ohly har enligt honom 
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lyckats med att ena och hålla samman det historiskt sett splittrade partiet, vilket 

har varit ett problem för föregående partiledare (Hermansson, 2010, s. 224).  
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6 Resultat 

6.1 Den kvantitativa innehållsanalysen 

Nedan redovisas resultatet för den kvantitativa innehållsanalysen. 

 

 

 
Figur 1: Totalt antal gånger samtliga variabler förekommer för respektive 

partiprogram (jämförelsetal). 

 

I figur 1 visas frekvensen för alla ideologiska variabler sammanräknade för 

respektive partiprogram. Från 1972 till 1985 är det totala antalet variabler i 

princip konstant. En minskning sker 1987, då ett nytt partiprogram antogs. I 

partiprogrammet från 1993 sker en stor minskning av ideologiska variabler, 

närmare bestämt en minskning på 94 variabler från 1987. Det relativt låga antalet 

ideologiska variabler håller i sig till 2004, då en återhämtning till en mellannivå 

sker. 
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Figur 2: Frekvens för variablerna kommunism och socialism för respektive 

partiprogram (jämförelsetal). 

 

I figur 2 presenteras resultatet för två av variablerna: socialism och kommunism. 

Som diagrammet visar förekommer socialism fler gånger än kommunism under 

hela undersökningsperioden. Båda variablerna har en minskning i frekvens 1993, 

och medan socialism återhämtar sig 2004 försvinner kommunism helt ur 

partiprogrammet samma år. Syftet med grafen är att visa att socialism under hela 

undersökningsperioden varit förekommande jämte kommunism i 

partiprogrammen. 

 

 
Figur 3: Hur variabeln kommunism framställs i partiprogrammen; positivt, 

negativt eller neutralt. 

 

I ovanstående diagram visas att begreppet kommunism, som är den enda variabeln 

som bytt innebörd, har gått från att framställas positivt eller neutralt till att 
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framställas negativt eller neutralt. Figur 4 visar framställningen av variabeln 

revolution i partiprogrammen. I diagrammet kan man utläsa att ordet endast 

används i tre partiprogram: 1972, 1981 samt 1985. Därefter upphör användningen 

av ordet. 

 

 
Figur 4: Hur variabeln revolution framställs i partiprogrammen: positivt, negativt 

eller neutralt. 

 

I nedanstående figurer, 5 och 6, visas resterande variabler i undersökningen. De 

variabler som genomgående kodats som negativa och neutrala är kapitalism, 

imperialism, kolonialism, borgarklass och klassamhälle. Kapitalism är den 

vanligast negativt förekommande variabeln, med en frekvens på 265 gånger. De 

variabler som kodats som genomgående positiva är socialism, produktion, 

arbetarklass, jämlikhet, frihet och solidaritet, där socialism är den flest gånger 

förekommande variabeln med en förekomst på 240 gånger. 
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Figur 5: Frekvens och framställning av de variabler som genomgående framställts 

som negativa eller neutrala. 

 

 
Figur 6: Frekvens och framställning av de variabler som genomgående framställts 

som positiva eller neutrala. 

6.2 Den kvalitativa textanalysen 
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7 Analys 

I detta kapitel avser jag att förklara studiens resultat med hjälp av de fyra 

teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 5. De teoretiska perspektiv som 

jag funnit mest relevanta placerar in resultatet i kontext och belyser de 

förklaringsfaktorer som brukar lyftas fram när man redogör för ideologisk 

förändring. 

Analysen är uppdelad i tre avsnitt som avspeglar studiens huvudsakliga 

resultat: från kommunism till socialism, en vidgad ideologi och partiideologi eller 

partiprogram. Jag ämnar också svara på studiens två huvudfrågor, dvs. vilken 

ideologisk utveckling som avspeglas i Vänsterpartiets partiprogram från 1970-

talet fram till idag samt vilka sakfrågor som aktualiseras i partiets program under 

samma tidsperiod. 

7.1 Från kommunism till socialism 

Ett av studiens främsta resultat, som också svarar mot den första huvudfrågan, är 

att partiets ideologi som den uttrycks i partiprogrammen har förändrats från en 

kommunistiskt inspirerad ideologi till en socialistiskt inspirerad ideologi under 

perioden 1972–2008. Både Kent Lindkvist och Jörgen Hermansson har pekat på 

denna tendens i sina undersökningar av tidigare perioder, och min studie visar att 

denna utveckling fortsatt och förstärkts. Det finns framför allt två resultat som 

underbygger detta påstående. För det första ses kommunismen i partiprogrammen 

från 1972 till 1987 fortfarande som ett ideal. Innehållsanalysen visar att tendensen 

vänder 1993, då kommunismen omnämns återhållsamt och många gånger kritiskt, 

för att 2004 försvinna helt ur partiprogrammen. Härtill kommer att begreppet 

kommunism förändras över tid från att vara ett positivt framställt begrepp till ett 

negativt framställt begrepp, vilket figur 3 i resultatavsnittet visar. För det andra 

har socialismen fått en mer betydande roll i partiprogrammen. De klassiska 

framställningarna från 1970-talet av en arbetarklass som störtar sina herrar genom 

en omfattande revolution har idag bytts mot ett demokratiskt ideal där reformer av 

samhället ska ske gradvis och fredligt, samt där till exempel ett begrepp som 

revolution helt upphört att förekomma i partiprogrammen (figur 4). Dock ska det 

påpekas, som figur 2 visar, att socialism inte är något nytt fenomen utan ett 

begrepp som förekommit i partiprogrammen under hela undersökningsperioden.  

Precis som Jörgen Hermansson (2010) också konstaterar är marxismen i 

högsta grad aktuell för partiet. Inflytandet från Marx är slående både i 

partiprogram från början av 1970-talet såväl som partiprogram från idag, och 

Marx omnämns i flera av dem som partiets lärofader. Innehållsanalysen visar 
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också att variabler som valts med grund i Marx’ teoribildning visserligen har 

minskat sedan 1972, men ändå förekommer frekvent fortfarande (figur 5 och 6). 

Marxismen influerar alltså fortfarande partiet. Detta aktualiserar i sig ännu en 

fråga: vilka skiljelinjer kan dras mellan marxismen och kommunismen? 

Marxismen kan vara ett smidigt sätt för partiet att kamouflera en egentligen 

kommunistisk ideologi. 

Ett annat resultat som figur 1 visar är att frekvensen av det totala antalet 

variabler drastiskt minskar mellan partiprogrammen från 1987 och 1993. 

Kontrasten mellan de två programmen är stor. Innehållsanalysen visar att 

variabeln kommunism förekommer flest gånger 1987 av samtliga partiprogram 

(se figur 2). 1993 visar innehållsanalysen att variabeln endast förekommer en 

gång, och textanalysen visar att partiet är uttalat kritiska mot såväl Sovjetunionen 

som kommunism i allmänhet.   

Partiprogrammens utveckling från en kommunistiskt inspirerad ideologi till en 

socialistisk ideologi och fenomenet med ett minstat antal variabler från 1987 till 

1993 kan delvis förklaras av partiets relationer till Sovjetunionen. Relationerna till 

Sovjet försämrades redan på 1960-talet, då partiledningen ansåg att den 

internationella kommunismen var i behov av granskning. Under efterkommande 

decennium kritiserade Vänsterpartiet upprepade gånger kommunistpartiet i Sovjet 

för dess agerande i ett flertal olika händelser, bland annat deras stöd av den polska 

militärens angrepp mot fackföreningen Solidaritet. 1990, året innan Sovjetunionen 

splittrades, valde partiet att stycka ”kommunisterna” ur partinamnet och 2005 

slutade Lars Ohly att kalla sig kommunist eftersom ”kommunismen som begrepp 

är så belastat att många människor förknippar det diktatur och förtryck” (SVD 

2011). Ohly har en poäng. Synen på kommunism har förändrats hos allmänheten 

och hos många partimedlemmar efter Sovjetunionens försök att applicera 

kommunism i praktiken, vilket ur flera aspekter misslyckades. Kommunismen 

som den praktiseras idag i till exempel Kina eller Nordkorea är inte heller positivt 

förknippad, sedd ur ett demokratiskt perspektiv. Vänsterpartiets skifte från en 

kommunistisk ideologi kan alltså förklaras med att relationen till Sovjet 

försämrades samtidigt som synen på kommunism förändrades till något negativt 

för många personer.  

Förändringen i partiprogrammen kan också ses ur ett 

röstmaximeringsperspektiv. Enligt Down så handlar partieliter på ett 

nyttomaximerande sätt, vilket innebär att partiet förflyttar sig mot den punkt i det 

politiska klimatet där partieliterna tror att antal röster maximeras. Vänsterpartiet 

kan alltså ha handlat som aktör och valt att förflytta sig ideologiskt mot en 

centralare punkt på höger-vänsterskalan för att inte bara locka renodlade 

kommunister, utan också för att locka vänstersocialistiska väljare med inte fullt så 

radikala åsikter. Partiets namnbyte från Vänsterpartiet Kommunisterna till 

Vänsterpartiet kan analyseras som en effekt av denna ideologiska förflyttning, då 

en profilering åt vänster, men inte enbart med en kommunistisk ideologi utan en 

bredare socialistisk, medför att partiet når ett större antal väljare.   
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7.2 En vidgad ideologi 

Vänsterpartiets partiprogram avspeglar ytterligare en utvecklingstendens, som 

svarar mot den andra frågeställningen: partiets ideologi har idag vidgats till att 

innefatta både en grön och feministisk profilering. Partiets program behandlar 

idag också ett antal fler sakfrågor än på 1970-talet, då programmen framför allt 

innehöll beskrivningar av det politiska och ekonomiska systemet samt 

internationell politik. Men det socialistiska perspektivet genomsyrar fortfarande 

sakfrågorna, vilket stärker Wieslanders teori om latent ideologi. Sakfrågorna 

behandlar utöver miljö- och kvinnofrågorna invandring, omsorg, sexualitet och 

arbetslivet, och i partiprogrammen återfinns de socialistiska idealen i form av 

beskrivningar om allas lika värde och vikten av att hjälpa samhällets utsatta 

personer.  

En enkel förklaring till varför Vänsterpartiets program idag innefattar fler 

sakfrågor än tidigare är att partiet agerar i nyttomaximeringssyfte, där en catch-all 

strategi skulle innebära att den gröna och feministiska profileringen täcker in en 

större grupp väljare. Fler sakfrågor ökar alltså partiets chans att nå framgång i de 

allmänna valen. En annan förklaring kan vara partiledarens roll. Schyman tog sig 

an positionen som partiledare vid samma tidpunkt som en feministisk profilering 

tog form, vilket kan avspegla att den feministiska profileringen blev en fråga för 

partiet i och med Schymans personliga visioner. Schyman blev efter karriären i 

Vänsterpartiet talesperson för Feministiskt Initiativ (FI). 

Ett annat resultat som sakfrågorna visar är att innehållet i dem har förändrats 

sedan 1970-talet. Ett exempel är att man i partiprogrammet från 1972 inom ramen 

för det ekonomiska systemet skriver om planekonomi och förstatligande av 

banker, försäkringsbolag och storföretag. 1993 skriver man istället om att en 

marknadsekonomi som står under statlig styrning är idealet, och 2008 att det inte 

finns några ambitioner att förstaliga i samma utsträckning som på 1970-talet. En 

förklaring till denna utveckling kan vara att den nyliberala vågen har förändrat det 

politiska klimatet i Sverige, vilket kan ha inneburit en förflyttning åt höger även 

för Vänsterpartiet. 

7.3 Partiideologi eller partiprogram 

Avslutningsvis vill jag knyta an till Margó Ingvardssons artikel i DN som 

presenterades i 1.1, bakgrund. Artikeln berör ett ämne som varit centralt genom 

denna uppsats, huruvida kommunismen fortfarande finns i partiet eller ej. Mitt 

svar på detta påstående skulle med grund i mina resultat vara att kommunismen 

inte finns kvar i Vänsterpartiets program. Men Ingvarsson, som före detta partielit, 

har en annan uppfattning om hur det ligger till. Hennes argumentation gäller de 

förhållanden som råder i partiet, och hon bygger sina argument på en bättre insikt 

i partiet än jag som författare har. Detta visar på en disrepans mellan interna 
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förhållanden och den bild partiet ger i sina partiprogram, vilket förstärker 

Wieslanders teori om att partiprogrammen avspeglar en nedtonad bild av partiers 

egentliga ideologi. Huruvida kommunismen fortfarande finns inom partiet eller ej 

kan jag alltså inte svara på, med jag kan konstatera att partiprogram inte 

nödvändigtvis behöver avspegla en partiideologi. 
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8 Diskussion 

I denna studie har Vänsterpartiets ideologiska utveckling från 1970-talet till idag 

undersökts, så som den avspeglas i deras partiprogram. Denna undersökning har 

kompletterats med en redogörelse för de sakfrågor partiet aktualiserat under 

samma tidsperiod. De främsta resultaten är att partiprogrammen avspeglar en 

förflyttning från en kommunistisk ideologi till en bredare socialistisk ideologi och 

att sakfrågorna idag behandlar flera områden än på 1970-talet, där en vidgning 

mot en feministisk och ekologisk profil har skett. Utöver dessa resultat kan det 

konstateras att partiprogrammen inte heller nödvändigtvis behöver avspegla den 

ideologi som finns i partiet. 

 Syftet med uppsatsen är bland annat att fylla det gap som finns i forskningen 

om partiets ideologi från 1980-talet till idag. Min uppsats ger ingen heltäckande 

bild av partiets ideologiska utveckling under perioden, eftersom endast 

partiprogram har undersökts. Istället säger uppsatsen något om vilken bild partiet 

vill ge ut mot väljarna, eftersom partiprogram utgör en av de kanaler som partiet 

använder för att sprida sitt budskap till allmänheten. Och budskapet mot väljarna 

är klart framträdande: partiet är inte längre ett revolutionärt kommunistparti, utan 

istället ett demokratiskt vänstersocialistiskt parti. Som tidigare nämnt konstaterade 

både Lindkvist (1982) och Hermansson (1984) att denna utveckling inletts i slutet 

av 1960-talet. Min undersökning, som till stor del tar avstamp i deras forskning, 

har påvisat att denna utveckling fortsatt och förstärkts. 

Men det behövs mer forskning om partiet under perioden 1970-talet till idag. 

Först finns det större perspektivet: ideologier i sig. Hur väl täcker 1800-talets 

ideologier in dagens politiska frågor? Kan kommunism förenas med demokrati?
 

Kan socialismen som ideologi, där planekonomi och förstatligande är ideal, 

appliceras på det moderna svenska samhället med ett framgångsrikt resultat? 

Utöver detta perspektiv finns också partiets enskilda perspektiv. Eftersom denna 

studie har visat att Vänsterpartiets ideologi inte nödvändigtvis måste vara identisk 

avspeglad i deras partiprogram öppnas ett större forskningsfält: Vänsterpartiets 

egentliga ideologi. Sympatiserar partieliten fortfarande med kommunismen? 

Vilket stöd finns för kommunismen bland partimedlemmarna? Vilka tankegångar 

avspeglar sig i både motioner till kongressen och till riksdagen? Dessa frågor 

måste bli besvarade för att inte riskera att väljarna känner sig förda bakom ljuset. 

Stor diskrepans mellan partiideologi och partiprogram kan förvärra den 

problematik Margó Ingvardsson konstaterar redan finns för partiet, ett 

trovärdighetsproblem hos väljarna.
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10 Bilagor 

10.1 Variabler för den kvantitativa innehållsanalysen 

Nedan redovisas studiens alla variabler. 

 

Variabler: Socialism, kommunism, kapitalism, imperialism, kolonialism, 

produktion, arbetarklass, borgare, klassamhälle, revolution, jämlikhet, frihet och 

solidaritet. 

 

Totalt antal variabler: 13 stycken. 

10.2 Kodningsschema 

 
År: Variabel:   

    

Variabel förekommer 

antal ggr 

Positiv/negativ/neutral 

framställning 

Sidonummer Variabelns utseende i 

texten 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

 

Övriga kommentarer… 

 

10.2.1 Kodningsanvisningar 

Nedan finns exempel på hur variablernas framställning har kodats. 

 

Positiv kodning: ”Socialismen betyder fred och frihet från utsugning”. 

Framställningen avspeglar socialismen i sig som ett positivt fenomen. 

 

Negativ kodning: ”Imperialismen bedriver folkmord och hotar med 

kärnvapenkrig”. Framställningen avspeglar imperialismen i sig som ett negativt 

fenomen. 

 

Neutral kodning: ”Med kapitalismen har produktionen omvandlats”. 

Framställningen avspeglar information om en variabel på ett neutralt sätt. 

10.3 Reliabilitet 

10.3.1 Reliabilitetstest 

Den första kodningen av de ideologiska variablerna gjordes perioden 17 till 22 

april. Reliabilitetstestet, dvs. den andra kodningsomgången, gjordes under 

perioden 2 till 5 maj. Då räknades 7 av variablerna igen, alltså i princip hälften av 

variablerna. Resultatet var att kvantifieringen av variablerna, dvs. hur många 

gånger de förekommer i materialet (se bilaga), höll en 93 % -nivå. Den variabel 

som hade störst felmarginal höll alltså en maximal felmarginal på 7 %. Variabeln i 

fråga var socialism, alltså den variabel som förekommer flest gånger i materialet. I 

5/7 fall stämde dock utfallet av frekvensen för den första kodningsomgången. 

Framställningen av variablerna, alltså positivt, negativt eller neutralt höll en 

91 % -nivå, vilket innebär att 9 % av den framställningen med störst felmarginal 
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kodades annorlunda är ursprungsgången. Denna variabel var åter igen socialism, 

och den framställning det skiljde sig år på var neutral eller positiv framställning. 

För 4/7 variabler stämde dock ursprungskodningen med reliabilitetstestet. 

10.3.2 Jämförelsetal 

1972, 33 sidor. Inget jämförelsetal behövs. 

1981, 33 sidor. Inget jämförelsetal behövs. 

1985, 33 sidor. Inget jämförelsetal behövs. 

1987, 45 sidor. 45-33=12. 12/45= 0.27. 1-0.27= 0.73 (avrundat till två decimaler). 

Variablernas frekvens i partiprogrammet från 1987 kommer att multipliceras med 

0. 73 för att få fram jämförelsetal. 

1993, 39 sidor. 39-33=6. 6/39= 0.15. 1-0.15= 0.85. Variablernas frekvens i 

partiprogrammet från 1993 kommer att multipliceras med 0. 85 för att få fram 

jämförelsetal. 

1996, 34 sidor. 34-33=1. 1/34= 0.03. 1-0.03= 0.97. Variablernas frekvens i 

partiprogrammet från 1996 kommer att multipliceras med 0. 97 för att få fram 

jämförelsetal. 

2000, 33 sidor. Inget jämförelsetal behövs. 

2004, 37 sidor. 37-33= 4. 4/37=0.11. 1-0.11= 0.89. Variablernas frekvens i 

partiprogrammet från 2004 kommer att multipliceras med 0. 89 för att få fram 

jämförelsetal. 

2008, 37 sidor. 37-33= 4. 4/37=0.11. 1-0.11= 0.89. Variablernas frekvens i 

partiprogrammet från 2008 kommer att multipliceras med 0. 89 för att få fram 

jämförelsetal. 

10.4 Klassificeringsschema för sakfrågor 

Nedan återfinns klassificeringsschemat för sakfrågorna. 

 

Sakfrågeområde  1972 1993 2008 

     

Politiskt system  

 

   

Ekonomiskt 

system 

 

    

Internationell 

politik 

 

    

Miljö 
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Kvinnans 

ställning 

 

    

Invandring 

 

    

Omsorg 

 

    

Arbetsliv 

 

    

Sexualitet     
 

10.5 Innehållsanalysen: resultat av kodning 

Nedan redovisas antal gånger en variabel förekommer, i vilket partiprogram, samt hur 

många gånger variabeln förekommer som positiv, negativ eller neutral. 

 

1972 

 

Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 35 ggr 16 ggr/0 ggr/19 ggr 

Kommunism 6 ggr 3 ggr/0 ggr/3 ggr 

Kapitalism 47 ggr 0 ggr/30 ggr/17 ggr 

Imperialism 21 ggr 0 ggr/14 ggr/7 ggr 

Kolonialism 4 ggr 0 ggr/2 ggr/2ggr 

Produktion 14 ggr 4 ggr/0 ggr/10 ggr 

Arbetarklass 16 ggr 4 ggr/0 grr/12 ggr 

Borgarklass 2 ggr 0 ggr/0 grr/2 ggr 

Klassamhälle 5 ggr 0 ggr/2 ggr/3 ggr 

Revolution 9 ggr 7 ggr/0 ggr/2 ggr 

Jämlikhet 1 ggr 1 ggr/0 ggr/0 ggr 

Frihet 5 ggr 4 ggr/0 ggr/1 ggr 

Solidaritet 3 ggr 0 ggr/0ggr/3 ggr 

 

1981 
 

Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 37 ggr 18 ggr/0 ggr/19 ggr 

Kommunism 6 ggr 3 ggr/0 ggr/3 ggr 

Kapitalism 47 ggr 0 ggr/30 ggr/17 ggr 

Imperialism 21 ggr 0 ggr/14 ggr/7 ggr 

Kolonialism 4 ggr 0 ggr/2 ggr/2ggr 

Produktion 14 ggr 4 ggr/0 ggr/10 ggr 

Arbetarklass 16 ggr 4 ggr/0 grr/12 ggr 
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Borgarklass 2 ggr 0 ggr/0 grr/2 ggr 

Klassamhälle 5 ggr 0 ggr/2 ggr/3 ggr 

Revolution 9 ggr 7 ggr/0 ggr/2 ggr 

Jämlikhet 1 ggr 1 ggr/0 ggr/0 ggr 

Frihet 5 ggr 4 ggr/0 ggr/1 ggr 

Solidaritet 3 ggr 0 ggr/0ggr/3 ggr 

 

1985 

 
Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 34 ggr 15 ggr/0 ggr/19 ggr 

Kommunism 6 ggr 3 ggr/0 ggr/3 ggr 

Kapitalism 47 ggr 0 ggr/30 ggr/17 ggr 

Imperialism 18 ggr 0 ggr/11 ggr/7 ggr 

Kolonialism 4 ggr 0 ggr/2 ggr/2ggr 

Produktion 14 ggr 4 ggr/0 ggr/10 ggr 

Arbetarklass 16 ggr 4 ggr/0 grr/12 ggr 

Borgarklass 2 ggr 0 ggr/0 grr/2 ggr 

Klassamhälle 5 ggr 5 ggr/2 ggr/3 ggr 

Revolution 9 ggr 7 ggr/0 ggr/2 ggr 

Jämlikhet 1 ggr 1 ggr/0 ggr/0 ggr 

Frihet 5 ggr 4 ggr/0 ggr/1 ggr 

Solidaritet 3 ggr 0 ggr/0ggr/3 ggr 

 

1987 

 

Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 53 ggr 18 ggr/1 ggr/34 ggr 

Kommunism 13 ggr 3 ggr/0 ggr/10 ggr 

Kapitalism 32 ggr 0 ggr/13ggr/19 ggr 

Imperialism 21 ggr 0 ggr/8ggr/13 ggr 

Kolonialism 5 ggr 0 grr/2 ggr/3ggr 

Produktion 10 ggr 2 ggr/0 ggr/10 ggr 

Arbetarklass 12 ggr 3 ggr/0 ggr/9 ggr 

Borgarklass 4 ggr 0 ggr/2 ggr/2 ggr 

Klassamhälle 7 ggr 0 ggr/2 ggr/5 ggr 

Revolution 0 ggr 0 ggr/0 ggr/0 ggr 

Jämlikhet 7 ggr 2 ggr/0 ggr/5 ggr 

Frihet 5 ggr 1 ggr/0 ggr/4 ggr 

Solidaritet 18 ggr 3 ggr/0 ggr/15 ggr 

 

1993 

 
Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 8 ggr 4 ggr/0 ggr/4 ggr 

Kommunism 1 ggr 0 ggr/0 ggr/1 ggr 

Kapitalism 4 ggr 0 ggr/3 ggr/1 ggr 

Imperialism 1 ggr 0 ggr/1 ggr/0 ggr 
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Kolonialism 1 ggr 0 ggr/1 ggr/0 ggr 

Produktion 10 ggr 8 ggr/0 ggr/2 ggr 

Arbetarklass 3 ggr 0 ggr/0 ggr/3 ggr 

Borgarklass 0 ggr 0 ggr/0 ggr/0 ggr 

Klassamhälle 3 ggr 0 ggr/1 ggr/2 ggr 

Revolution 0 ggr 0 ggr/0 ggr/0 ggr 

Jämlikhet 2 ggr 1 ggr/0 ggr/1 ggr 

Frihet 2 ggr 2 ggr/0 grr/0 ggr 

Solidaritet 15 ggr 3 ggr/0 ggr/12 ggr 

 

1996 

 

Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 12 ggr 4 ggr/0 ggr/8 ggr 

Kommunism 1 ggr 0 ggr/0 ggr/1 ggr 

Kapitalism 10 ggr 0 ggr/5 ggr/5 ggr 

Imperialism 5 ggr 0 ggr/3 ggr/2 ggr 

Kolonialism 3 ggr 0 ggr/1 ggr/2 ggr 

Produktion 12 ggr 5 ggr/0 ggr/7 ggr 

Arbetarklass 8 ggr 3 ggr/0 ggr/5 ggr 

Borgarklass 4 ggr 0 ggr/2 ggr/2 ggr 

Klassamhälle 6 ggr 0 ggr/3 ggr/3 ggr 

Revolution 0 ggr 0 ggr/0 ggr/0 ggr 

Jämlikhet 3 ggr 1 ggr/0 ggr/2 ggr 

Frihet 2 ggr 2 ggr/0 grr/0 ggr 

Solidaritet 12 ggr 5 ggr/0 ggr/7 ggr 

 

 

2000 
 

Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 10 ggr 4 ggr/0 ggr/6 ggr 

Kommunism 2 ggr 0 grr/1 ggr/1ggr  

Kapitalism 8 ggr 0 ggr/4 ggr/4 ggr 

Imperialism 1 ggr 0 ggr/0 ggr/1 ggr 

Kolonialism 2 ggr 0 ggr/2 ggr/0 ggr 

Produktion 10 ggr 3 ggr/0 ggr/7 ggr 

Arbetarklass 6 ggr 2 ggr/0 ggr/4 ggr 

Borgarklass 4 ggr  2 ggr/0 ggr/2 ggr 

Klassamhälle 4 ggr 0 ggr/0 ggr/4 ggr 

Revolution 0 ggr 0ggr/0 ggr/0 ggr 

Jämlikhet 4 ggr 2 ggr/0 ggr/2 ggr 

Frihet 2 ggr 1 ggr/0 ggr/1 ggr 

Solidaritet 11 ggr 5 ggr/0 ggr/6 ggr 

 

2004 
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Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 26 ggr 10 ggr/0 ggr/16 ggr 

Kommunism 0 ggr 0 ggr/0 grr/0 ggr 

Kapitalism 35 ggr 0 ggr/23 ggr/12 ggr 

Imperialism 9 ggr 0 ggr/8 ggr/1 ggr 

Kolonialism 2 ggr 0 ggr/2 ggr/0 ggr 

Produktion 16 ggr 1 ggr/0 ggr/16 ggr 

Arbetarklass 17 ggr 3 ggr/ 0 ggr/14 ggr 

Borgarklass 3 ggr  0 ggr/0 ggr/3 ggr 

Klassamhälle 9 ggr 0 ggr/3 ggr/6 ggr 

Revolution 0 ggr 0 ggr/0 grr/0 ggr 

Jämlikhet 5 ggr 2 ggr/0 ggr/3 ggr 

Frihet 3 ggr 1 ggr/0ggr/2 ggr 

Solidaritet 13 ggr 4 ggr/0 ggr/9 ggr 

 

2008 

 
Variabel Förekommer antal ggr Pos./Neg./Neu. 

Socialism 26 ggr 10 ggr/0 ggr/16 ggr 

Kommunism 0 ggr 0 ggr/0 grr/0 ggr 

Kapitalism 35 ggr 0 ggr/23 ggr/12 ggr 

Imperialism 9 ggr 0 ggr/8 ggr/1 ggr 

Kolonialism 2 ggr 0 ggr/2 ggr/0 ggr 

Produktion 16 ggr 1 ggr/0 ggr/16 ggr 

Arbetarklass 17 ggr 3 ggr/ 0 ggr/14 ggr 

Borgarklass 2 ggr  0 ggr/0 ggr/2 ggr 

Klassamhälle 12 ggr 0 ggr/3 ggr/9 ggr 

Revolution 0 ggr 0 ggr/0 grr/0 ggr 

Jämlikhet 5 ggr 2 ggr/0 ggr/3 ggr 

Frihet 3 ggr 1 ggr/0ggr/2 ggr 

Solidaritet 14 ggr 6 ggr/0 ggr/8 ggr 

 

 

 


