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Titel  

Vänsterideologi i Sverige – En idé- och diskursanalys av konstruktionen av Vänsterideologi inom Sveriges 
partipolitik under 2001-2013 med anknytning till Ideologiernas Död 
 
Left wing ideology in Sweden – An idea and discourse analysis of the construction of Left wing ideology within  
Sweden’s party politics during 2001-2013 with extension to The Death of Ideology 
 
 

Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar konstruktionen av Vänsterideologi i den svenska partipolitiken under 2001-2013. 
Uppsatsen förhåller även sitt material och sina fynd till teoretiseringar om Ideologiernas Död och Vänsterns 
Pånyttfödelse. Det är främst Socialdemokraterna (S) Vänsterpartiet (V) och Kommunistiska Partiet (KP) som 
undersöks i denna studie. Detta görs med idé- och diskursanalys på partiprogram, valmanifest och TV-sända 
debatter. Konstruktionen av Vänsterideologi ställs sedan i förhållande till teorin om Ideologiernas Död kontra teorin 
om Vänsterns Pånyttfödelse.     
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Inledning   

Vårt västerländska samhälle är starkt präglat av politik i alla dess slag. Det som sker i den politiska 

arenan genomsyrar hela samhället. Partipolitiken kan sägas både skapa och styras av ideologi. 

Ideologi kan, förenklat, ses som en samling av värderingar och idéer, en väv utav dessa som 

bildar mönster. Gällande just partipolitik handlar dessa värderingar och idéer, huvudsakligen, om 

hur samhället ska se ut och fungera. Ideologier finns i minst lika många slag som politiska partier 

och rörelser. Denna studie rör sig inom partipolitiken och ideologiernas värld. Främst ligger 

fokus på ”Vänsterideologi” i dagens Sverige och dess partipolitiska arena. Det är viktigt att ha i 

åtanke att begrepp såsom ”Vänsterideologi” innehar många olika innebörder och betydelser för 

många olika människor och grupper. Den syn på innebörden av ”Vänsterideologi” som 

presenteras i denna studie är endast ett sätt att se på begreppet. Vad som avses som 

”Vänsterideologi” i detta sammanhang är i första hand ett samlingsbegrepp för Kommunism, 

Socialism och Socialdemokrati. Den definition av ”Vänster” och ”Vänsterideologi” som avses i 

denna studie kommer att redogöras för mer utförligt under ett senare kapitel i denna uppsats. 

 

Då Ideologi och partipolitik har en stark genomslagskraft blir just detta ämne av oerhört intresse 

att studera. Ideologiska värderingar genomsyrar samhället och dess invånare till så stor del att det 

kan ses som ytterst viktigt att undersöka just hur dessa ideologier uttrycker sig, men främst hur de 

skapas, eller konstrueras. Konstruktionen av ”Vänsterideologi” i den svenska partipolitiken idag 

är vad denna studie främst ämnar studera.  

Ideologier och politik har studerats och undersökts och analyserades alltsedan den dag de tog 

form. Detta till trots vill jag ändå bidra till detta fält genom min studie, och uppsatsen den 

redovisas i.  

Studier av ”Vänsterpolitik” i Sverige har gjorts i stor mängd. Dessa studier har sina egna 

inriktningar och perspektiv. Min studie kommer dock att ligga på den Ideologiska partipolitiska 

nivån för att se till konstruktionen av ideologi inom den svenska partipolitiken. Dessutom 

kommer detta problematiseras och relateras till de teoretiseringar1 om ”Vänsterns” och 

”Ideologiernas död”, vilka kommer att presenteras utförligare under uppsatsens gilla gång. Denna 

studie bidrar till fältet genom perspektiv och aspekter som inte fullt ut har utforskats tidigare, 

vilka främst gäller konstruktion av Vänsterideologi idag och hur detta förehåller sig till de 

teorierna om Ideologerinas Död, samt att den tillför ytterligare problematiseringar till fältet i 

fråga. Detta är ven den första studie som kommer att beröra Socialdemokraternas partiprogram 

från 2013, men jag kommer att gå in på detta senare. 

 

Konstruktionen av ”Vänsterideologi” kommer att exemplifieras genom att ställas intill två viktiga 

politiska områden. Dessa är arbetsmarknads- och finanspolitiken. Detta då jag har en viss 

                                                 
1 R. Larsson, Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur (2006) s. 13ff 
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förförståelse om att mycket Ideologi figurerar och konstrueras i dessa områden. Jag kommer 

dock inte att fördjupa mig i sakfrågorna rörande dessa områden, ej heller kommer jag slaviskt 

förhålla mig till endast dessa områden utan de kommer tjäna som exemplifierande kontexter.  

 

Således hoppas jag att med denna studie kunna ge en bild av hur ”Vänsterideologi” konstrueras 

inom den svenska partipolitiken, främst utifrån arbetsmarknads- och finanspolitiken, samt att 

väga detta gentemot de rådande teoretiseringar angående ”Vänsterns pånyttfödelse” och 

”Ideologiernas död” för att sedan även problematisera huruvida den ”vänster” som konstrueras 

är en ”renodlad” sådan. Med benämningen ”renodlad” avser jag här en ideologi som innefattar de 

egenskaper och karaktäristika som framkommit ur dess historiska grundkällor.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att i huvudsak undersöka hur ”Vänsterideologi” konstrueras och 

förstås i dagens partipolitiska arena i Sverige. Studien kommer att undersöka denna konstruktion 

dels utifrån hur ”Vänstern” konstruerar och förstår sig själva samt hur ”Vänsterideologi” 

konstrueras och förstås utav utomstående parter. Jag vill även ställa ovanstående konstruktion i 

förhållande till teoretiseringar angående ”Ideologiernas död” och ”Vänsterns pånyttfödelse” för 

att problematisera detta ytterligare. Slutligen syftar studien till att göra en mindre tolkning och 

problematisering om huruvida en renodlad ”Vänsterideologi” kan sägas existera i Sveriges 

partipolitik idag.  

Frågeställning 

Jag kommer att utgå ifrån följande frågeställning som hjälp till att uppfylla mitt syfte. 

- Hur definieras och förstås ”Vänsterideologi” utav Vänstersidan själva samt utomstående parter? 

-Hur ser konstruktionen av ”Vänsterideologi” ut idag, utifrån en analys av samtida källmaterial? 

-Hur har ”Vänsterideologins” innehåll sett ut över tid? 

-Hur kan Sveriges ”Vänsterideologi” tolkas om den ställs emot teoretiseringar om ”Ideologiernas 

död” och ”Vänsterns pånyttfödelse”? 

 

Begreppsapparat  

En studie av detta slag tenderar till att fyllas med svårdefinierade begrepp. Begreppen kan ha 

många innebörder, varav en del av dessa kan vara av subjektiv natur. I detta kapitel vill jag därför 

redogöra för denna studies syn på och definition av några av dess mest frekventa begrepp. Jag 

kommer således att erbjuda min definition utav begreppet Ideologi, samt vad jag menar med 

begreppet ”Vänsterideologi” och slutligen vad jag anser Död vara då jag talar om en ideologis 

”död”. Det sistnämnda kommer dock att utökas och problematiseras under Teoriavsnittet.  



 3 

Ideologi 

När man talar om ideologi finns det ett flertal faktorer att ha i åtanke. ”Ideologi” som begrepp är 

tämligen svårdefinierat då det kan fyllas med en rad olika definitioner, innebörder och värden. En 

enkel, och även normativ, definition utav begreppet är att ideologi ses som ett ”sammanhängande 

system av idéer och värderingar”. Utifrån detta ses sedan ideologi bestå utav tre delar, varav den 

första delen går ut på att Ideologi beskriver verkligheten. Ideologin talar om för oss hur vår tillvaro 

och verklighet ser ut och presenterar därför diverse problem som förekommer i vår verklighet. 

Utifrån dessa olika problem erbjuder ideologi sedan sin andra del, värderingar. Värderingarna 

speglar vad man tycker om diverse samhällsfrågor och problem, men än viktigare vad man bör 

göra åt dem. Ideologi innehåller även värderingar om hur samhället och verkligheten bör vara. En 

ideologis tredje del är således rekommendationer. Vad som ska göras för att ovanstående ”bör” ska 

uppnås.2 

 

Ovanstående är en grundläggande, förhållandevis enkel, definition utav begreppet Ideologi. Jag 

kommer i denna studie till viss del att utgå ifrån denna definition då jag nämner ideologi samt att 

ser ideologi som såväl ett verktyg som skapar, som ett verktyg som används i partipolitik. 

Däremot kommer jag inte enbart mena ovanstående förenklade definition utav begreppet, utan 

jag använder även en något djupare vetenskaplig syn på det hela.  

 

Filosofen Hegel definierade företeelsen Religion utifrån tre aspekter: Doktrin, Tro och Rit 

(Doctrine, Belief and Ritual.) Utifrån dessa tre aspekter har samhällsteoretikern Slavoj Zizek, gjort en 

tolkning tillämpad just Ideologi. Den innehåller tre steg, eller axlar. Om man baserar Ideologi 

runt dessa tre axlar kan man tolka en ideologis konstruktion på följande sätt. Det första steget rör 

ideologi som en samling av idéer, teorier, övertygelser och värderingar. Det andra steget är 

materialiseringen utav dessa idéer, i form av exempelvis olika institutioner som ”bedriver” 

ideologin ifråga. Det tredje steget ligger i människans/folkets/individens egen syn och tro till 

ovanstående idésamling. Människorna börjar leva utefter den, de börjar tro på den, de 

konstruerar den självt i sina sociala handlingar och dylikt.3   

 

Zizek har döpt ovanstående steg till ”I-sig-själv”, ”För-sig-själv” och ”I-och-För-sig-själv”. (In-

itself, For-itself, In-and-For-itself) Med detta menar han att Ideologi I-sig-själv är kompositionen av 

idéer, koncept, värderingar och dylikt. Ideologi För-sig-själv är således utövandet av 

idékompositionen genom exempelvis institutioner eller instiftandet av olika lagar. 

Det tredje steget, I-och-För-sig-själv är något svårare att konkretisera. Men, i grund och botten 

tolkar jag det som att ideologin sprider sig till ”den lilla vanliga människan”, till folket, till 

individen och således börjar befästa sig som diverse sociala normer och diskurser.4   

                                                 
2 S-B. Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s.12ff  

3 S. Zizek, Mapping Ideology, Verso (London 1994) s. 9  

4 Ibid. s. 10-15 
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Utifrån ovanstående stycke, samt andra teoretiseringar på området, kan man fastställa att ideologi 

inte nödvändigtvis måste vara banalt partipolitiskt utan att även människors olika sociala normer 

eller moraliska etiska värderingar och dylikt kan ses som form av ideologi. 

 

Den syn på ideologi som jag avser i denna studie rör dock ideologi som ett partipolitiskt verktyg. 

Jag avser ideologi, i denna studie, som en samling av idéer och värderingar med ett politiskt syfte 

samt som en grund till den politik som förs. Det är således steget ideologi I-sig-själv som jag i 

denna uppsats avser som ”Ideologi”. Dock, bör det nämnas, inbjuder mitt syfte till att undersöka 

hur ideologin, i detta fall ”Vänsterideologi”, konstrueras, men även förstås utav såväl ideologin 

självt som utomstående parter. Dessa parter, såväl inom- som utomstående, är i själva verket 

också människor och individer, vilket i sin tur leder till att vissa aspekter utav steget I-och-För-

sig-själv tillkommer till min ideologi-syn. I denna uppsats använder jag ordet Ideologi som ett 

begrepp för ett teoretiskt fenomen, varav jag har valt att skriva ut ordet med stor bokstav, såsom 

vore det ett namn på sagda fenomen samt för att ge extra slagkraft till begreppet. Jag kommer att 

vidare reflektera och problematisera begreppet Ideologi i ett senare avsnitt rörande teoretiska 

infallsvinklar.  

Vänsterideologi 

Vad jag således avser som ”Vänsterideologi”, vilket hädanefter kommer att benämnas utan 

citationstecken, är de politiska ideologierna på vänster sida av ”det klasiska spektrumet” som 

länge har används för att kategorisera politiska ideologier, rörelser och partier. Detta ”spektrum” 

eller ”den traditionella skalan” delar in det politiska landskapet på en sträcka som rör sig från 

vänster till höger. Enligt den traditionella definitionen är vänstersidan de som högst förordar 

jämlikhet och som brukar förespråka olika former av Socialism. Högersidan är de som högst 

förordar frihet och därför förespråkar någon form av marknadskapitalism. Liberalerna brukar 

återfinnas mer mot mitten av skalan och de ses som stödjare av en blandning utav jämlikhet och 

frihet samt som förespråkare av en kapitalistisk välfärdsstat.5  

 

Det förekommer givetvis andra ideologier och partier på denna skala som alla har olika 

positioner. Den traditionella skalan har dessutom utsatts för mycket kritik genom åren och börjar 

idag anses som tämligen utdaterad. Detta då det finns många aspekter den ej tar hänsyn till samt 

att den innehar en påtaglig inskränkthet som gör den oförmögen att kategorisera in alla de olika 

ideologierna och rörelserna som växt fram under vår tid.6  

 

Jag kommer dock inte att vidröra denna företeelse i min studie. Ej heller kommer jag att 

problematisera eller kontextualisera detta politiska spektrum och indelningsverktyg då det inte 

                                                 
5 W. Kymlicka, Modern Politisk Filosofi, Nya Doxa (Nora 1995) s. 10f 

6 Ibid. s. 13 
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erhåller någon alltför påtaglig relevans för min studies syfte. Jag nämner det endast då denna 

indelningsmekanism bidrar till att förklara min definition utav Vänsterideologi. 

 

Vad jag avser vid benämningen Vänsterideologi är helt enkelt den politik som återfinns på 

Vänstersidan av ovanstående indelning. Vänstern brukar traditionellt sett ses som Socialism och 

Kommunism, vilka i sin tur har en rad olika förgrenar, samt även Socialdemokrati, vilken är något 

modernare.7 De som sympatiserar med ideologin och/eller är medlemmar i partier med 

Vänsterideologi kan anses ”tillhöra Vänstern”. I denna studie representeras Vänsterideologi just 

av Socialdemokrati, Socialism och Kommunism. Det förekommer även att jag i denna uppsats 

använder ordet ”Vänstern”, med detta avser jag således de rent partipolitiska partierna i Sverige, 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet. Detta då dessa tre grenar lättast 

går att upphitta inom den svenska partipolitiska sfären och således faller sig naturligt förenliga 

med mitt övergripande syfte.  

En Ideologis Död 

Denna aspekt kommer att grundligt utökas under Teoriavsnittet i denna uppsats. Kortfattat kan 

dock min definition av en ideologis död, detta med ovanstående definition av ideologi i åtanke, 

sägas vara när ideologin inte längre tillämpas. När ideologins grundvärderingar inte längre yttras, 

inte längre är relevanta för samhället, samt att de förändras och/eller byts ut till andra implicita 

värden, även om, i vissa fall, grundvärdena fortfarande uttrycks explicit. Jag skulle således anse en 

ideologi som ”död” när denne tappat all makt, inflytande och egentlig betydelse. Dock kan detta 

innebära att aspekter av ideologin till viss mån fortfarande existerar vilket gör denna ”döds” 

egentliga innebörd inte till en fullkomlig Död utan snarare att ideologin är ”i stort sett död eller 

döende”. Därav måste ideologin vara fullständigt bortglömd och fullkomligt icke-existerande för 

att kunna definieras som ofrånkomligt Död. Trots ovanstående brist är det dock just den första 

definitionen av en ideologis död som jag i denna uppsats avser. Ideologin behöver alltså endast, 

paradoxalt nog, vara ”döende” för att uppfattas som Död i mina ögon. Detta då ”döende-fasen” 

trots allt innehar en inneboende stundande Död.   

 

Konstruktion 

Jag använder mig även av begreppet ”konstruktion” i denna uppsats. Vad jag avser med 

konstruktion i detta avseende är således att människan, genom socialt samspel, konstruerar sin 

verklighet och alla företeelser inom den.8 Människan konstruerar socialt olika begrepp som fylls 

med olika värden och olika egenskaper. I denna uppsats avser jag just denna konstruktion i 

förhållande till politik och ideologi. Jag kommer att återkomma till den sociala konstruktionen 

under mina teoretiska infallsvinklar. 

                                                 
7 S-B. Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 148ff 

8 V. Burr, Social Constructionism, Routledge (London 2003) s. 4 
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Avgränsningar 

Jag har valt att göra ett antal avgränsningar för denna studie. I första hand görs dessa då studien 

skulle bli opraktiskt omfattande om de inte gjordes. Jag riktar endast in mig på Vänsterideologin 

och gör detta i huvudsak på den svenska sådana, även om det kommer förekomma utländska 

aspekter i avseendet vänsterideologins historiska bakgrund och utveckling.  

 

Utöver detta undersöker jag endast de tre av de politiska partierna som i Sveriges offentliga 

partipolitik kan tolkas ”bedriva vänsterpolitik”. Dessa är således Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet vilka är de störst och mest etablerade vänsterpartierna. Det tredje partiet är 

Kommunistiska partiet. Det finns ett flertal mindre partier och rörelser i Sverige som ser sig som 

kommunistiska, jag har dock endast tid och resurser till att rikta in mig på ett av dessa och således 

valt Kommunistiska Partiet. Min tre partier får representera Vänsterideologi i form av 

Socialdemokrati, Socialism och Kommunism. 

Jag rör mig endast i vänsterideologins konstruktion i den offentliga sfären. Jag har även gjort 

avgränsningar i tid och politiska områdesfrågor. Studien kommer att fokusera på perioden 2001-

2013 samt lägga mest fokus på arbetsmarknads- och finanspolitiken hos de utvalda partierna. 

Tidsavgränsningen tjänar till att lägga studiens huvudfokus på Ideologi i Sverige idag. Idag är 

således tidsperioden 2001-2013. Tidsperioden kommer jag dock inte att följa slaviskt, utan det är 

endast mitt material som ligger helt fast mellan denna period. Teorier och historisk bakgrund 

sträcker sig givetvis längre i tiden.   

  

Metod  

I detta kapitel kommer jag att närmare beskriva de olika vetenskapliga metoder som jag använt 

mig av. I korta drag är studiens metod en kombination av Idéanalys och Diskursanalys. Jag har 

använt olika metod under olika stadier av analysprocessen, dock har de genomförts i kombination 

eller som komplement till varandra. Metoderna är relativt snarlika vilket leder till att de är 

förenliga inför analysavsnittet.  

Idéanalys 

En metod som är väl förenlig med mitt syfte och mitt material är vad som brukar benämnas som 

Idéanalys. Metoden går ut på att, främst, studera och analysera politiskt material. Det rör sig om 

analysen av politik, politiska budskap och politisk argumentation. Inom idéanalysen studeras detta 

genom studier av tidskrifter, artiklar, manifest, partiprogram, debatter och dylikt där de politiska 

idéerna, budskapen och därav ideologin formulerats. Metoden innehar relevans då de politiska 

idéerna ligger till grund för både lagstiftningar, synen på vad staten ska göra samt invånarnas egna 

värderingar om hur samhället ska se ut och utvecklas. 
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Genom detta blir idéanalysen en viktig metod för samhällsforskingen.9 Idéanalysen är en relativt 

bred metod och innehar en rad olika skolbildningar och variationer. Jag har i denna studie använt 

mig utav två varianter av Idéanalys. Innehållslig och beskrivande idéanalys. 

Den innehållsliga idéanalysen går ut på att ”söka klarhet” i vad det studerade politiska materialet 

säger. Detta görs med frågeställningar såsom: ”Hur argumenterar partiet i en viss fråga?” ”Vilka 

huvudbegrepp används av partiet i dess argumentation?” ”Vilken innebörd eller värde eller 

betydelse ges begreppen av partiet?”10   

Den beskrivande idéanalysen syftar, som namnet antyder, till att beskriva och framhålla det 

budskap de politiska texterna innehar. Forskaren beskriver budskapet i ett politiskt material och 

påvisar sedan innebörden av sagda budskap och förmedlar dess betydelse. Man beskriver således 

det politiska budskapet och påvisar budskapets innebörder, vilka kanske inte framkommer konkret 

och direkt i materialet självt.11  

Idéanalysen kan ses som något av ett ”hopkok” utav ideologikritik och diskursanalys, vilket gör 

den till en ytterst lämplig metod för denna studies syfte. 

Diskursanalys 

En andra metodologisk ansats jag har använt mig av i denna studie är Diskursanalys. 

Diskursanalys syftar, som namnet så uppenbart antyder, till att analysera diskurser. Diskurser 

brukar anses som en ”social text”, men behöver inte exklusivt röra sig om just renodlade texter 

utan kan även innefatta bilder och tal och andra sociala språkhandlingar.12 Diskursanalysen 

studerar språket och ser det som kontextberoende. Det förekommer även en viss aspekt av 

dekonstruktion vid diskursanalys då metoden innebär att man ”plockar isär” och analyserar ”bit 

för bit” av vad som sagts eller uttryckts i det analyserade materialet.13 Inom diskursanalysens 

analys utav språket är det således just Språket i den aktuella kontextberoende situationen som 

studeras och där fokus ligger. Diskursanalysens försöker därav inte peka ut någon bakomliggande 

”sanning” utan endast framhålla hur diskursen i en viss situation utifrån en viss kontext kan se ut 

och därigenom skapa nya frågeställningar om varför diskursen såg ut just så just då samt hur 

diskursen ser ut och används.14  

 

Inom traditionell kvalitativ forskning brukar material samlas in med syfte att kunna vara till hjälp 

med att belysa verkligheten ”som den är” medan det, inom diskursanalysen, mer går ut på att 

använda sig utav teoretiska teman för att bidra till en intressant och ”fruktbar” analys.15 I enlighet 

                                                 
9 L. Beckman, Grundbok i Idéanalys, Santérus (Stockholm 2005) .9ff 

10 G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och makt, Studentlitteratur (Lund 2000) s. 154ff 

11  L. Beckman, Grundbok i Idéanalys, Santérus (Stockholm 2005) s.48f 

12 M. Alvesson & K. Sköldberg, Tolkning och Reflektion, Studentlitteratur (2008) s. 459f 

13 Ibid. s. 462f 

14 Ibid. s. 464f 

15 M. Börjesson & E. Palmblad, ”Introduktion”, i, M. Börjesson & E. Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken, Liber 

(Malmö 2007) s. 18 
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med denna metod ser man språket som högst konstruerande och med konsekvenser som även de 

innehar en konstruerande nivå.  

Gällande diskursens kontextberoende och konstruerande kan det sägas att diskursen ”finns i 

verkligheten och föreställer verkligheten”.16  

Diskursanalys kan således, i praktiken, användas på så sätt att forskaren ser vad diskuren i fråga 

innehåller, vilken verklighet som framträder ur den enskilda diskurs forskaren tittar på, samt slutligen 

vilken verklighet som konstrueras utav ovanstående.17 Därav förefaller sig ett diskursanalytiskt 

synsätt som relevant i denna studie, då jag ser det politiska språket i mitt material som högst 

konstruerande av ideologi samt tämligen kontextberoende.  

Det går att sammanfatta Diskursanalysens språksyn utefter ett antal antaganden. Dessa 

antaganden, sex stycken till antalet, lyder som följer: 1. ”Språket används för varierande 

funktioner och har varierande konsekvenser.” 2. ”Språket är både konsturerat och 

konstruerande.” 3. ”Samma fenomen kan beskrivas på många olika sätt.” 4. ”Därför kommer det 

att finnas betydande variationer i utsagorna.” 5. ”Än så länge finns det inget iditosäkert sätt att 

handskas med dessa variationer och sålla ut redogörelser som är ’bokstavliga’ eller ’riktiga’ från de 

som är retoriska eller felaktiga och därmed undvika de problem som variationer innebär för 

forskare med en ’realistisk’ språkmodell.” 6. ”De konstruktiva och flexibla sätt på vilket språket 

används borde i sig bli ett centralt ämne att studera”.18  

 

Utifrån denna språksyn utgår Diskursanalysen och vad gäller den praktiska analysen utav material 

kan det sägas finnas tre nivåer materialet i fråga låter sig tolkas utifrån. Den första utav dessa är 

”Den diskursiva nivån” vilket innebär att språkanvändandet och uttrycksätten står för sig själva 

och blir det intressanta fenomenet i sig självt. Det som studeras här är således hur material i olika 

sammanhang självt beskriver diverse fenomen, såsom sig själv eller andra eller en viss händelse 

eller dylikt. Den andra nivån, ”Föreställningsnivån”, går ut på att forskaren uttalar sig om samt 

tolkar vilka olika föreställningar, idéer, värderingar och liknande som kan förekomma i diskursen 

hos det studerade materialet. Den tredje och sista nivån, benämnd som ”Handlings- och 

förhållandenivån”, innebär att forskaren uttalar sig om händelser, förhållanden, sociala mönster 

och/eller relationer som kan ha betydelse för materialets utsagor.19  

 

Jag kommer i min analys att förhålla mig till mitt studerade material utifrån de tre ovanstående 

tolkningsnivåerna då jag först kommer att presentera vad materialet självt säger (”Den diskursiva 

nivån”) för att sedan göra min tolkning av idéer, värderingar och föreställningar som kan tänkas 

figurera i de olika utsagorna (”Föreställningsnivån”) för att sedan slutligen även tolka eventuella 

                                                 
16 Ibid. s. 16f 

17 M. Wreder, ”Ovanliga analyser av vanliga material”, i, M. Börjesson & E. Palmblad (red.), Diskursanalys i praktiken, 

Liber (Malmö 2007) s. 33 

18 M. Alvesson & K. Sköldberg, Tolkning och Reflektion, Studentlitteratur (2008) s. 465 

19 Ibid. s. 469 



 9 

förhållanden och händelser som kan innehaft betydelse hos och för materialet (”Handlings- och 

förhållandenivån”).  

För användandet av Diskursanalys till denna studie, mer specifikt, tar jag hjälp utav Norman 

Fairclough. När det studerade området berör politik och ideologi nämner Fairclough att 

forskning om Ideologi som tema och kategori har minskat under åren men att det är av vikt att 

bibehålla begreppet som kategori att studera då Ideologi är en stor del av maktförhållanden och 

andra fenomen i ett samhälle.20 Han menar vidare på att Ideologi bör konceptualiseras inom 

forskning om diskursiv och samhällskulturell förändring. Då specifikt menat relationen språk-

ideologi. Fairclough, med flera, menar här på att Ideologi påverkar maktrelatinoer samt att 

Ideologi är en del av diskursiva fenomen då det dels formar och strukturerar diskurser som har 

betydelse och inflytande över, exempelvis, samhälleliga institutioner samt att Ideologi dessutom 

formas, generaras och konstrueras åter genom diverse diskursiva företeelser. Ideologi både 

formar diskurser och formas av diskurser.21 Ideologi är alltså både konstruerat och konstruerande, 

vilket berörs under flertalet andra avsnitt i denna uppsats. Fairclough menar även på att Ideologi 

förekommer i olika grader inom olika diskurser och då all diskurs riskerar att bli ideologiska 

bärare innebär det inte att all diskurs är ideologisk. Ytterligare säger Fariclough att Ideologi ofta 

maskerar sig inom diskurserna och ”gömmer sig” genom att agera som sunt förnuft och 

vedertagna sanningar.22 Detta är en faktor som är av vikt att ha i åtanke vid en politisk 

diskursanalys, särskilt för mig som forskare i denna studie. Jag utgår utifrån denna 

Diskursanalytiska aspekt i såväl tidigare omnämnda språksyn som syn på Ideologi inom diskurser 

och detta ligger således till grund för hur jag förhåller mig till mitt materials diskurser under 

analysens gång.   

 

Material 

Analysmaterialet i denna studie består av Socialdemokraternas partiprogram från 2001 samt deras 

valmanifest ifrån 2002, 2006 och 2010. Utöver detta tillkommer Vänsterpartiets partiprogram 

från 2004 och deras valmanifest (valplattformer) ifrån 2002, 2006 och 2010. Slutligen kommer jag 

även att analysera Kommunistiska partiets partprogram ifrån 2011. Detta material ämnar jag 

analysera och tolka för att se till hur vänsterideologin konstrueras och förstås genom ”dess egna” 

diskurs. Valmanifest är dokument sammanställda utav det aktuella partiet i fråga. De författas 

inför varje val och ämnar till att presentera partiets olika ställningstaganden i olika frågor inför 

potentiella väljare. De är uppdelade i rubriker och avsnitt som rör de olika frågorna, exempelvis 

miljö, arbete eller sjukvård. Valmanifesten, eller valplattformerna, är runt 10-20 sidor i omfång. 

Partiprogrammen är något större, cirka 20 sidor, och författas för att ge en djupare mer 

ideologisk blick över partiets politik. Dessa har en förutbestämd tid då de gäller och de författas 

                                                 
20 N. Fairclough, Critical Discourse Analysis, Pearson (Harlow 2010) s. 25f 

21 Ibid. s. 58 

22 Ibid. s. 67 
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vid partikongresser. I April 2013 släpptes Socialdemokraterna ett nytt partiprogram vilket jag har 

hunnit integrera i min studie för att ge ytterligare djup och bredd till analysen samt en större 

samtida aktualitet. Ovanstående material blir av relevans för studien då de skänker en bild av 

konstruktionen av Vänsterideologin ifrån ”Vänstern” själva.  

 

Gällande material för hur Vänsterideologi konstrueras och förstås utav utomstående parter har 

jag valt ut ett antal artiklar som jag ämnar analysera för att tillgodose ett perspektiv på detta. Hur 

konstrueras och förstås Vänsterideologi av utomstående och motståndande parter? Jag har valt ut 

några debattartiklar av tämligen vänsterkritisk natur för att belysa detta. De artiklar som kommer 

att figurera i denna studie är följande: (S) är inget trovärdigt regeringsalternativ, skriven av Alliansena 

partisekreterare, Kent Persson (M), Nina Larsson (Fp), Michael Arthursson (C) och Acko 

Ankarberg Johansson (Kd). Denna artikel är en replik till en tidigare Socialdemokratisk artikel 

och den går, som namnet antyder, ut på att debattera för att Socialdemokraterna inte är ”ett 

trovärdigt regeringsalternativ”.  

Den andra artikeln är av liknande slag. Dock berör den mer specifikt arbetsmarknadsfrågan, 

vilken gör den relevant för min studie, då jag vill se till just arbetsmarknadsfrågan. Artikeln är 

skriven av Krister Hammarbergh (M) och heter Sluta sprida osanning om massarbetslöshet. 

Ovanstående två artiklar är producerade inom den partipolitiska arenan och kommer därav att 

analyseras därefter. Dessa två artiklar kan därigenom ses som ett mer empiriskt material. 

Nästkommande två artiklar är producerade inom den akademiska världen och kan således ses 

som mer av ett teoretiskt material. Den tredje artikeln är därav något mer akademisk. Det är en 

vetenskaplig artikel skriven av Bo Rothstein, Demokratisk Socialism: Ett historiskt misslyckande och dess 

förklaring. Den slutliga artikeln bygger vidare något på ovanstående. Den är skriven av Göran 

Duus-Otterström och Mikael Persson och heter Saknar Vänstern respekt för individens rättigheter? 

 

Slutligen innehåller studien en tredje typ av material. Detta är partiledardebatter och dylikt som 

tjänar till att ge en bild av Vänsterideologins konstruktion och förståelse genom tal samt i det 

direkta samspelet mellan Vänstern och dess opposition. Det rör sig således om en 

partiledardebatt, som sändes av Agenda, SVT 2012, samt två ytterligare partiledardebatter, här 

kallade ”slutdebatter”, som sändes i SVT inför valen 2010 och 2006. Därutöver följer två 

”utfrågningar”, sända i SVT inför valet 2002. En av Göran Persson (S) och en av Gudrun 

Schyman (V). Slutligen tillkommer även en ”duell” mellan Göran Persson (S) och Bo Lundgren 

(M), även denna sänd av SVT inför valet 2002. En aspekt gällande detta material i förhållande till 

politisk ideologi är intressant att reflektera över. Detta är huruvida ideologin yttrar sig i debatter 

som står så nära de politiska valen. Medför närheten till valen att Ideologin blir tydligare eller 

”kryper” ideologin tillbaka och sakfrågornas detaljer tar det huvudsakliga uttrycket? Denna aspekt 

kommer att behandlas under studiens analys.   
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Teoretiska infallsvinklar 

I detta stycke kommer jag att presentera och redogöra för de teoretiska infallsvinklar jag använt 

mig av och tagit avstamp ifrån. Det är fem teoretiska grenar det rör sig om. Den första teorin är 

Socialkonstruktionism och jag har denna teori för att visa på det synsätt jag har angående hur vårt 

samhälle konstrueras socialt. En aspekt som är något avgörande vid en studie av det här slaget då 

politik och Ideologi i högsta grad kan ses som socialt konstruerat. 

Det andra avsnittet berör Normativ Politisk Teori. Denna teori är relativt grundläggande och 

kommer presenteras här något kortfattat, dock är den nödvändigt vid studier om politik då denna 

teori är en grundsyn på politikens och de politiska ideologierna existens. Det tredje avsnittet i 

detta kapitel återbesöker begreppet Ideologi. Detta begrepp är det mest genomsyrande begreppet 

i denna studie och det finns mycket att reflektera över gällande ideologi. Det första stycket om 

Ideologi presenterar en rad olika teoretiseringar om politiska ideologier. 

De avslutande två teoretiseringarna är de, som jag i uppsatsens inledning nämnde, rörande 

”Ideologiernas död” och ”Vänsterns död/pånyttfödelse”. 

Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism är teorin om att vi, människor, tillsammans konstruerar vår verklighet 

genom socialt samspel med varandra.23 Genom detta samspel konstruerar vi vad som är 

verkligheten och vad som inte är det. Vi konstruerar olika begrepp med olika innebörder och 

fyller dessutom företeelser och fenomen, vilka också är socialt konstruerade, med diverse socialt 

konstruerade egenskaper. Inom socialkonstruktionismen är ALLT socialt konstruerat vilket skiljer 

sig något ifrån det nära besläktade begreppet Socialkonstruktivism. Dessa begrepp kan ge upphov 

till viss förvirring, men förenklat beskrivet kan man säga att Socialkonstruktivismen skiljer sig från 

Socialkonstruktionismen då Socialkonstruktivismen menar på att det finns vissa sanningar om 

verkligheten därute. Detta menar inte Socialkonstruktionismen som menar på att ALLT är socialt 

konstruerat. 24 Socialkonstruktionismen menar då på att den socialt konstruerade verkligheten inte 

har några egentliga sanningar utan att dessa är subjektiva och kontextberoende, även kontexten i 

fråga själv är socialt konstruerad och kontextberoende och subjektiv.25 Detta leder oss in på 

Socialkonstruktionismens syn på språket. Språket är, inom Socialkonstruktionismen, kärnan och 

hjärtat utav konstruktionen. Detta då det är genom samtal, språket, som den huvudsakliga delen 

utav konstruktionen äger rum.26 Denna syn på språket gör att Socialkonstruktionismen som teori 

blir väl förenlig med Diskursanalysen som metod.  

 

                                                 
23 V. Burr, Social Constructionism, Routledge (London 2003) s. 4 

24 Ibid. s. 19 

25 Ibid s. 20 

26 Ibid. s. 46 



 12 

Normativ Politisk Teori 

Denna studie kommer även att innehålla ett par teoretiska utgångspunkter, eller infallsvinklar, för 

att bidra till en referensram i det analytiska arbetet. Det första utav dessa är vad jag har valt att 

benämna som Normativ Politisk Teori. Den normativa politiska teorin bygger i grund på en rad 

frågor angående hur ett samhälle ska se ut samt byggas upp och att de olika svaren på dessa 

frågor i sin tur skapar diverse politiska filosofier, socialism eller liberalism eller utilitarism eller 

dylikt. Exempel på ovannämnda frågor är: Vad är rättvisa? Vilket styrelseskick är lämpligast? Vad 

ska/får staten göra?27 Utöver detta innehar den politiska teorin även ett metodologiskt betingat 

perspektiv i det att den även syftar till att såväl utveckla som granska politiska argument för att 

kunna se över huruvida politisk makt utövas och fördelas. Med dessa argument som grund kan 

man därav de faktiska politiska besluten och politiska institutioner kritiseras eller värderas.28 

Denna teoretiska infallsvinkel erhåller relevans i min studie dels då den förefaller sig vara ett 

grundläggande teoretiskt antagande gällande politik och därav ideologier, vilket är vad denna 

studie går ut på. Därutöver tillkommer även den metodologiska aspekten vilken jag anser 

tämligen förenlig med mina egna metodval.  

Ideologi 

Under detta avsnitt vill jag återigen besöka begreppet Ideologi. Jag vill här ta tillfället i akt och 

beröra ett antal teoretiska infallsvinklar rörande begreppet som dessutom kommer att has i åtanke 

utav mig i egenskap av forskare under analysens gång. Vad Ideologi är, eller rättare sagt ett av 

sätten att se på begreppet, har jag redan redogjort för under kapitler ”Begreppsapparat”.  

De teoretiska aspekter rörande Ideologi som jag under detta avsnitt vill presentera är ”en 

Ideologis struktur”, ”en Ideologis identitet” samt beröra teoretiseringar om ”Ideologiernas rörelse 

mot mitten”. Detta vill jag göra för ett ge en ytterligare bild utav den syn på Ideologi som 

genomsyrar min analys. 

 

Angående en Ideologis struktur och uppbyggnad förekommer det, föga överraskande, en rad 

olika teoretiseringar. Professor Teun A. van Dijk menar på att man kan se Ideologi som ett tema 

eller en värderingsgrund för diverse olika sociala grupper. Om Ideologi ses som en representation 

av ovanstående grupper kan en ideologis struktur och uppbyggnad beskrivas på så sätt att den 

består av en rad kategorier vilka i sin tur besvaras med en mängd frågor, eller rättare sagt svaren på 

sagda frågor. En ideologi ser i detta fall ut på följande sätt: Den består av Medlemskap: Vem är vi? 

Var kommer vi ifrån? Hur ser vi ut? Aktivitet: Vad gör vi? Vad väntas av oss? Varför är vi här? 

Mål: Varför gör vi det här? Vad vill vi uppnå? Värderingar/Normer: Vilka är våra huvudnormer? 

Hur värderar vi andra och oss själva? Vad bör (samhället/staten) göra eller inte göra? Positioner och 

förhållanden: Vilken social position har vi? Vilka är våra motståndare? Vilka liknar oss och vilka är 

annorlunda? Resurser: Vilka är de essentiella resurser som vi har eller som vi behöver få? Utifrån 

                                                 
27 R. Plant, Modernt Politiskt Tänkade, Daidalos (Göteborg 1993) s.13 

28 L. Beckman & U. Mörkenstam (red.), Politisk Teori, Liber (Malmö 2009) s. 8 
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svaren på de olika ovanstående frågorna formas således en ideologi och kategorierna som 

frågorna delas in i blir därav ideologins uppbyggnad och struktur.29 Jag utgår, i denna uppsats, 

utifrån denna teori då frågorna som nämns stämmer väl överens med just politiska rörelser och 

partier vilket gör att detta synsätt blir av relevant. 

 

Jag rör mig nu ifrån en ideologis uppbyggnad till dess identitetsskapande. Även här tar jag 

avstamp hos van Dijk och hans teorier. Precis som gällande ideologins struktur jämför van Dijk 

ideologins identitetsskapande med en social grupps identitetsskapande. Om man utgår ifrån den 

första kategorin av ideologins uppbyggnad, medlemskap, och de frågor som i denna kategori ställs 

och besvaras så ser man här hur identitetsskapandet tar sin början. De svar som ges på de aktuella 

frågorna blir, bland annat, de egenskaper som identifierar ideologin, utifrån hur den vill identifiera 

sig själv. Denna egna identifiering ställs sedan emot hur omvärlden identifierar ideologin och 

vilka egenskaper som utifrån tillskrivs. Därav skapas en ideologis identitet genom en forma av 

kompromiss angående ideologins identifierande egenskaper.30 Denna identitetsskapande process 

erhåller likheter med hur en individ eller grupps identiteter skapas. Dessutom tillför kompromiss-

aspekten ett intressant och relevant perspektiv för just denna studie då jag har som syfte att 

undersöka hur Ideologi konstrueras och förstås av såväl ideologin självt som av utomstående 

parter. 

 

Några andra teoretiska aspekter som är av vikt för denna studie att ha i åtanke och att reflektera 

över berör en politisk ideologis ”rörelser”. Vad jag menar med rörelse är helt enkelt en 

förflyttning, i detta fall åt höger eller vänster, på det klassiska politiska spektrumet. Denna 

förflyttning sker genom förändringar hos ideologins olika värderingar. En sådan förflyttning kan 

vara grundad i samhälleliga förändringar då det politiska partiet i fråga kan behöva ändra vissa 

ställningstaganden för att anpassa sig till hur samhället i stort ser ut eller hur det är på väg att 

utvecklas. Det finns teorier om hur, exempelvis, den svenska Vänstern rör sig mer mot höger för 

att anpassa sig till ett mer individualiserat och kapitalistiskt samhälle.31 Medan Högern rör sig mot 

vänster för att anpassa sig gentemot en väljarkår som efterfrågar gynnsammare arbetspolitik och 

mer jämställdhet och rättvisa.32 Detta fenomen kan dock ses som en del av de politiska partiernas 

krav på att vara dynamiska nog för att fånga upp nya krav, viljor hos väljarna och diverse olika 

stämningsförändringar genom samhället. Detta hamnar dock i konflikt med ett politiskt partis 

andra krav på att inneha en stabillitiet och en tydlig ideologisk inriktning.33 Teoretiseringarna 

angående partiernas och ideologiernas rörelser emot ”mitten” av det klassiska politiska 

spektrumet är något som jag i denna studie anser vara av intresse. Detta då ovanstående 

                                                 
29 T. A. van Dijk, Ideology, Sage (London 2000) s. 69f 

30 Ibid. s. 118f 

31 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s. 145- 151 

32 O. Petersson, Svensk politik, Norstedts Juridik (Stockholm 2007) s. 87 

33 Ibid. s. 81 
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företeelse kan komma att visa sig i analysen av mitt material samt att det är förenligt med andra 

teoretiseringar inom området, vilka jag kommer att beskriva närmare i nästkommande avsnitt.  

 

Jag kom i ovanstående stycke in på väljarkåren. Detta fenomen ska inte förglömmas i studier om 

partipolitik. Väljarkåren har själva olika ideologier som de anser sig tillhöra eller som de 

sympatiserar med. Den ideologiska spridningen inom väljarkåren kan vara väldigt stor och de 

politiska partierna bör därav uppfånga så stora delar av sagda kår så långt som möjligt samtidigt 

som de bibehåller en enad och strukturerad ideologi. Detta kan leda till att, som exempel, den 

”vänstra väljarkårens” ideologiska spridning kan ha sina gränser vid en extrem vänster på ena 

sidan och en mer liberal vänster å andra sidan, vilket medför att de politiska partierna som vill 

uppfånga denna kår således kan ses som ett ”ideologiskt medelvärde” utav väljarkårens 

ideologiska spridning.34 Gällande väljarkåren och det politiska material ett parti presenterar inför 

dem är det viktigt att se till det ideologiska uttrycket i sagda material. Jag tänker i första hand på 

partiprogram och valmanifest och det ideologiska uttrycket i denna form av dokument. Då min 

studie till stor del går ut på att undersöka detta vill jag även nämna förhållandet av ideologisk 

uttryckning i valmanifesten och partiprogrammen. Ideologin kan uttrycka sig på två huvudsakliga 

sätt. Antingen explicit (manifest eller uttryckligen) eller implicit (latent eller underliggande). 

Ideologin kan uttryckas indirekt, implicit eller latent, genom sakfrågor. Ett partis olika 

ställningstaganden i olika sakfrågor kan då ses som bärare av Ideologi, detta då ställningstagandet 

i sakfrågorna ofta grundar sig i partiets ideologi. Således kan det ideologiska innehållet i materialet 

utläsas på två sätt, explicit eller implicit.35  

Ideologiernas död 

Det förekommer flertalet teoretiseringar kring ideologiernas död världen över. En av de stora 

fanbärarna utav denna teori är Francis Fukuyama som i en artikel, vid namn The End of History?, 

argumenterar för just detta. Vad Fukuyama menar i denna artikel är dock inte fullt så ”banalt” 

som det vid första anblick kan tänkas låta. Det handlar inte om att ideologierna som sådana är 

döda, bortglömda eller icke-existerande. Utan att endast den demokratiska, ekonomiska 

liberalismen har segrat, medan övriga politiska ideologier befinner sig i det ”döende-stadie” som 

jag berörde i min begreppsapparat. Han menar på att sedan Kalla Krigets slut finns det inte längre 

något ”hot” gentemot Liberalismen då denne har visat sig vara den ”starkaste” utav ideologier. 

”Historiens slut” är således, i enlighet med Fukuyama, ”Slutet på mänsklighetens ideologiska 

utveckling”.36  

Fukuyama gör ett antal exempel på hur detta har visat sig. Han menar på att de stora ideologiska 

motståndarna till Liberalismen under det senaste århundradet har varit Fascismen och 

Kommunismen. Fascismen tillhörde främst Tyskland, även till viss del Japan.  

                                                 
34 G. O. Erlingsson & A. Håkansson m. fl., Politiska partier, Studentlitteratur (Lund 2005) s. 121 

35 S. O. Karlsson, Det intelligenta samhället, Carlssons (Stockholm 2001) s. 651 

36 F. Fukuyama, ”The End of History?” i The National Interest 16 (1989), s. 3  
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Denna ideologi förstördes under Andra Världskriget med Hitlers besegrande och 

Atombombandet utav Japan. Detta var först en rent materiell förstörelse utav Fascismen, men 

genom Tredje Rikets och Japans fall dog även Fascismen ut i idévärden. Dock inte nödvändigtvis 

utav opinionens avsky för ideologin i fråga, då det fortfarande finns spår av detta kvar, utan 

främst på grund av ideologins ”lack of success”.  

Efter krigets slut blev det därav en smärre otänkbarhet för Fascismen att blomma upp igen.37 

Den andra stora motståndaren till den demokratiska, ekonomiska Liberalismen var 

Kommunismen. Detta ”hot” tog sin ”början” med Marx som förespråkades ideologiska 

skillnader gentemot Liberalismen, främst rörande klassamhällets betydelse och uppbyggnad. 

Dessa idéer växte sig sedan starkare och utvecklades politiskt. Fukuyama menar på att Västeuropa 

inte tog till sig Kommunismen alltför stort utan att man istället bör se närmare Asien för att fä en 

god bild av Kommunismen (eller Marxism-Leninismen som Fukuyama också benämner det). Det 

är främst Kina som Fukuyama pekar på och han menar här på att även om inte all Kinas 

marknad har utvecklats mot Liberalism och Kapitalism och trots att landet styrs av ett enhälligt 

kommunistiskt parti så står det klart och tydligt hur utvecklingen kommer att se ut framöver samt 

att ideologin i sig inte längre har någon reell betydelse.38 Gällande Sovjetunionen menar 

Fukuyama på att även om det inte har hänt alltför mycket ”på ytan” och att Sovjets styrande 

makter fortfarande förespråkar Kommunism i sin diskurs så har det länge funnits en stark 

bristande tilltro till ideologin hos folket. Dessutom har förändringar, i Liberalistisk riktning, ägt 

rum i-och-med Gorbatjovs tillträde till makten.39  

 

Vad Fukuyama menade på, enligt ovanstående artikelsammanfattning, är att mänsklighetens 

ideologiska utveckling närmar sig sitt slut, då Liberalismen har segrat och inga egentligt rimliga 

alternativ längre hotar denna ideologi. Man bör ha i åtanke att Fukuyamas artikel publicerades 

1989 och således är någorlunda utdaterad. Dock behöver man bara se till Kinas och 

”Sovjetunionens” utveckling de senaste årtionden för att se ytterligare belägg för denna 

teoretisering.   

 

Vänstern, död eller pånyttfödd? 

För att vidare problematisera teoretiseringarna om ideologiernas död vill jag se situationen från 

ett annat perspektiv. Ovanstående avsnitt, med Fukuyama som huvudperson, berör 

Liberalismens ”seger”. Där det finns en segrare bör det, logiskt sett, också finnas en förlorare, i 

detta fall Vänstern.  

                                                 
37 Ibid. s. 8 

38 Ibid. s. 10f 

39 Ibid. s. 11ff 
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Det förefaller sig finnas en rad röster som vill höras i detta avseende. Då Fukuyamas teori om 

Vänsterns fall är relativt vedertagen och stöds av många teoretiker och akademiker,40 finns det 

däremot teoretiseringar om ett liv efter döden för Vänstern. 

Vad gäller Vänstern i detta fall rör mest de olika partier och rörelser som kallar sig socialistiska 

eller socialdemokratiska eller dylikt. Förespråkare av teorin att Vänstern fortfarande lever kvar 

menar på att, då det fortfarande finns partier och rörelser av detta slag samt att den 

antikapitalistiska opinionen växer, Vänstern fortfarande kan sägas leva och leva starkt. Att det är 

en ny, pånyttfödd, Vänster som lever.41 Däremot har denna Vänster anpassats och förändrats och 

utvecklats i så väl image, reell politik och presentation som i egentlig ideologisk underton.42 En 

tidigare genomförd studie som exemplifierar ovanstående är Ashley Lavelles The Death of Social 

Democracy. Vari Lavelle studerar, bland annat, de svenska Socialdemokraterna. Hon beskriver här 

hur Socialdemokraterna genomgår en ”kris” som är till följd av ett förändrat politiskt landskap 

som de således anpassar sig utefter. De tar till en mer kapitalistiskt betingad politik och de rör sig 

i en alltmer liberal riktning.43 Lavelle vill rentav kalla Socialdemokraternas utveckling ”neo-liberal” 

och hon menar vidare på att om denne fortsätter kommer Socialdemokraternas kris att 

förvärras.44 Trots detta förekommer det en viss konsensus, åtminstone inom vissa akademiska 

cirklar, om att socialdemokratin inte bara kan överleva utan frodas starkt ute i samhällena, men 

att det krävs förnyelse och anpassning för att detta ska vara möjligt.45 Denna förnyelse och 

anpassning utav Vänsterideologin brukar kallas för den ”Tredje vägen” och ska ses som ett nytt 

politiskt alternativ, samt något utav en mellanväg emellan ”den gamla vänstern” och ”den nya 

högern”.46 ”Tredje vägen” har, i stor del, sin utgångspunkt i Anthony Giddens skrifter och 

teoretiseringar. Han menar på att det efter socialismens fall behövdes en ny inriktning som, i 

väldigt korta drag, är en form av ”ny vänster” som är anpassad efter det nya samhället som 

utformades under och efter Efterkrigstiden.47 Anthony Giddens är en förespråkare av den 

”Tredje vägen” men han menar på att begreppet i sig är tidsbunden och att ideologin istället bör 

benämnas som Neo-progressivism.48 Neo-progressivismens ideologi är som ovan beskrivet en 

forma av utveckling av socialdemokratin och tar starka influenser ifrån både höger- och 

vänstersidan.49 Därav blir det en form av ”ny vänster” men även en ny ideologi i sig självt. Den är 

ett försök till att skapa en politisk ideologi som är bäst anpassat efter det nya globaliserade 

individualistiska samhället vi idag lever i. 

                                                 
40 K. Gustavsson, Socialismens liv efter döden, Atlas (Stockholm 2004) s. 37 

41 Ibid. s. 233ff 

42 Ibid. s. 123 

43 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s. 145- 151 

44 Ibid. s. 167f 

45 A. Giddens, The Third Way, Polity (Cambridge 1998) s. vii 

46 R. Larsson, Politiska ideologier I vår tid, Studentlitteratur (2006) s. 171ff 

47 A. Giddens, The Third Way, Polity (Cambridge 1998) s. 1ff 

48 R. Larsson, Politiska ideologier I vår tid, Studentlitteratur (2006) s. 172 

49 Ibid. s. 173ff 
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Man kan dock ställa sig frågande till den ovanstående teoretiseringen om Vänsterns liv efter 

döden och påstådda pånyttfödelse. Kan det egentligen sägas vara Vänster? Om den har behövt 

anpassa och förändra sig utefter det nya sociala och politiska landskapet och närmat sig mitten av 

”det klassiska spektrumet” samt tilltagit sig mer Liberala och kapitalistiska ställningstaganden, kan 

den då ses som en egentlig renodlad Vänster? I det fall ovanstående fråga besvaras med ett ”Nej” 

bekräftas Fukuyama ytterligare. Huruvida Neo-progressivismen ska ses som en ny ideologi eller 

som en anpassad Vänster, samt vilken betydelse detta har i förhållande till Fukuyama, kommer jag 

att reflektera över i slutskedet utav denna studie.  

Tidigare Forskning  

I detta kapitel kommer jag att presentera tidigare forskning och studier som berör mitt fält och 

mitt material på olika sätt. De första två studierna är förhållandevis nypublicerade och har valts ut 

för att dels ge en samtida bild av studier av fältet samtidigt som de har likheter med min egen 

studie, i form av material och perspektiv. 

  

Den första av dessa är Sophia Jönssons Partiideologi eller Partiprogram?. Hennes studie behandlar 

Vänsterpartiets partiprogram mellan åren 1972-2008 och har som syfte att undersöka 

Vänsterpartiets ideologiska utveckling under nämnda tidsperiod.50 Hon genomförde, bland annat, 

en kvantitativ innehållsanalys i vilken hon tillskrev ideologiska variabler till partiprogrammen. 

Dessa variabler mättes sedan för att se över den ideologiska utvecklingen hos Vänsterpartiet 

under sagda tidsperiod. Hon kommer fram till att Vänsterpartiet har en kraftigare intervall av 

ideologiska variabler under 1972-1985 för att sedan nå en kraftig nedgång under 1985-2000, med 

allra lägst antal ideologiska variabler under 1993. Dock har de ideologiska variablerna sedan en 

uppsving under 2000-2008 men de har endast uppnått en mellannivå, högre än under 1993 men 

lägre än under 1972-1985.51  

Hennes resultat visar ytterligare, kortfattat, att det har skett en ideologisk förflyttning under 

denna tidsperiod, från kommunism till bredare socialism, samt att sakfrågor och diverse 

profileringar hos partiet har förändrats under tidens gång. 

Bland annat har partiet ”släppt” sina kommunistiska rön för att istället utveckla socialistiska 

egenskaper samt att partiet, under senare år, lagt till profileringar om feminism och 

miljömedvetenhet.52 Hon påpekar även att den ideologi som avspeglas i partiprogramen inte 

nödvändigtvis är den samma som finns inom partiet. Detta då det, enligt Jönsson, det finns en 

diskrepans mellan partiets interna förhållanden och den bild partiet ger i sina partiprogram.53  

   

                                                 
50 S. Jönsson, Partiideologi eller partiprogram?, (Lund 2011) s. 6 

51 Ibid. s. 28 

52 Ibid. s. 33f 

53 Ibid. s. 36 
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Den andra studien är skriven av Jessi Norén. Den har titeln Om socialdemokratins problem och 

möjligheter i ett individualiserat samhälle. Den syftar till att undersöka socialdemokratins medvetenhet 

om de samhällsförändringar som ligger till grund för ideologins problem samt att se över 

socialdemokratins självibild i vår moderna tid.54 Genom intervjuer med socialdemokrater från 

olika samhällsnivåer samt analyser av olika text och teori kommer Norén kommer fram till att 

socialdemokratin har en god medvetenhet om de samhällsförändringar som kan ses som grund 

till ideologins problem. Noréns informanter, vilka givits benämningar såsom Riskdagsledamoten, 

Styrelseledamoten, Gräsroten osv., samt den övriga analysen i denna studie ger Norén slutsatsen att 

socialdemokratins självbild däremot genomgått en enorm förändring. Socialdemokratin idag styr 

heller inte samhället med långsiktiga mål utan de, enligt Norén, håller sig hellre på utkanten för 

att därifrån se över så att samhällsutvecklingen för att påverka den i en, för socialdemokratin, så 

”ofarlig” riktning som möjligt.  Norén kommer vidare fram till att de villkor som förekommer 

idag, bland annat de rörande individ och konkurrens och valfrihet, anammas väl av 

socialdemokratin. De anammas mycket mer, menar Norén, än de gamla socialdemokratiska 

kärnvärderingarna rörande klass, rättvisa och solidaritet.55 Socialdemokraterna håller inte längre 

med om att vara ett kollektivistiskt parti och en av de gamla kärnfrågorna, klassamhället, har 

degraderats, även om det fortfarande förvisso erkänns, till en egentlig icke-fråga. Till ytterligare 

följd av detta lägger socialdemokratin mer fokus på individen och begreppet Frihet.56 Norén 

menar vidare på, angående Socialdemokraternas självbild, att den ”politiska kompassen kommit 

ur banan”, att Socialdemokraterna hamnat i kris, med en förlorad hegemoni och förlorad tro på 

sig själva som följd.57 Denna kris kan bero på, enligt Norén, ”pragmatism i ett individualiserat 

samhälle”. 

Detta betyder att socialdemokratin förhåller sig till verkligheten så som den är, vilket 

pragmatismen till viss del går ut på, och att detta har medfört krisen för Socialdemokraterna. 

Detta då ”verkligheten” har gått ifrån ett klassbaserat produktionssamhälle med solidariskt 

utformade välfärdsprogram till ett välfärdsprogram grundad på individuella principer istället. 

Detta är grunden till att socialdemokratin ”tappat det ideologiska initiativet” och blivit ett 

pragmatiskt parti i ett liberalt samhälle, enligt Norén. Norén menar slutligen på att denna 

företeelse lett till att socialdemokratin styrs av pragmatism istället för ideologi och på grund av 

detta administrerar tomma rättigheter och har tappat sin förmåga att uttrycka sig ideologiskt, med 

institutionell och värderingslös politik som följd.58  

 

                                                 
54 J. Norén, Om socialdemokratins problem och möjligheter I ett individualiserat samhälle, HKR (Kristianstad 2012) s. 8 

55 Ibid. s. 44 

56 Ibid. s. 46 

57 Ibid. s. 46 

58 Ibid. s. 47 
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Jag har även tagit del av viss historisk forskning för att ge en historisk bakgrund till fältet och 

studier inom det. Denna forskning berör främst Socialismen och Socialdemokratin och jag ämnar 

nu sammanfattat att presentera de för kännedoms skull. 

  

Den första studien är skriven av Jan Lindhagen och har titeln Socialdemokratins program. I denna 

bok beskriver Lindhagen Socialdemokraternas idéhistoria genom deras partiprogram, från 1897 

till 1930, och ger även en bild av den socialdemokratiska historien under denna tidsperiod. Han 

skriver om partiets bildande och författandet av Socialdemokraternas partiprogram 1897 för att 

sedan följa utvecklingen av detta program genom dess revisioner under sagda tidsperiod. Han 

skriver om hur Socialdemokraterna går från ett revolutionärt parti till det reformistiska parti de är 

idag samt om de idétraditioner som under historiens gång har präglat partiet. Socialdemokraterna 

etablerade sig och växte som politisk makt under denna tidsperiod då de fick 687 000 röster i 

riksdagsvalet 1921 vilket ökade till 1 547000 röster vid riksdagsvalet 1940.59   

 

Nästa studie har titeln Det intelligenta samhället och är skriven av Sten O. Karlsson. Det är en 

omtolkning av socialdemokratins idéhistoria med fokus på socialdemokratin i sig samt 

Socialdemokraternas ledande ideologier. Karlsson analyserar socialdemokratins idéhistoria fram 

till 1944. Han har valt 1944 som slutår då han anser att det var detta år Socialdemokraterna 

uppnådde en ideologisk hegemoni och partiets läroprocess var fullbordad.60 Detta är en 

omfattande studie men delar av den är intressanta för min egen då de ger en historisk bakgrund 

till socialdemokratins idéhistoria. Karlsson beskriver idéutvecklingen med att socialdemokratin 

började att vända sig bort från Marx redan 1895. Detta då man kom fram till att det gick att 

förebygga Marx profeterade masselände, som var en följd av kapitalismen och en utlösande 

faktor för revolutionen, genom reformer, lagstiftningar och social- och skattepolitik. Samhället 

var inte lika kapitalistiskt som under Marx tid. Dock innebar det inte att man accepterade ett 

orättfärdigt system, där folk levde på andras arbete och de rika blev rikare, så av moraliska skäl 

bibehölls Marx fortsatt hos Socialdemokratin. Åtminstone till ytan sett.61 Men efter Eduard 

Bernsteins skrifter, vilken jag kommer att tydligare presentera i analysen, 1899 tog man under 

perioden 1900-1910 farväl av den tyska partimarxismen. Utifrån Bernstein var den socialpolitiska 

reformprocessen tillräcklig och en social revolution, i marxistisk mening, var inte längre 

nödvändig.62 Med den demokratiska rösträttens genomförande i Sverige, 1917-21, förvandlades 

den svenska socialdemokratin från en systemkritisk oppositionsrörelse till ett parti med 

statsmakten och samhällsansvaret inom räckhåll. Det skapade ett politiskt dilemma, enligt 

Karlsson. Som största riskdagsparti kunde man inte dra sig undan regeringsansvaret, men som 

minoritetsregering var man samtidigt för begränsad för att kunna realisera sin egen politik fullt ut. 

                                                 
59 J. Lindhagen, Socialdemokratins program, Tidens förlag (Stockholm 1972) s. 258 

60 S. O. Karlsson, Det intelligenta samhället, Carlssons (Stockholm 2001) s. 16f 

61 Ibid. s. 287 

62 Ibid. s. 292 
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Sten O. Karlsson skriver att detta problem förvärrades av ideologiska oenigheter om hur 

socialdemokratins nästa steg, ekonomisk demokrati, skulle se ut.63  Glappet mellan 

Socialdemokraternas praktiska handlande och deras officiella programteori växte under 20-30-

talet. Detta skapade, enligt Karlsson, problem som, till exempel, att Socialdemokraterna inte 

kunde erkänna den så kallade egendomsrätten, vilket man ville, och samtidigt hävda att 

medborgarna var utsatta för orätt exploatering som krävde ekonomisk motståndskraft. Samtidigt 

kunde man inte heller, som statsbärande nationellt folkparti, bejaka facklig klasskamp. Man 

försvarade dock ändå de marxistiska delarna av sin ideologi vilket Karlsson menar på var för att 

”spara” klasskampsretoriken utifall att den behövdes senare för att radikalisera partiet, om detta 

behov skulle uppstå. Tog man helt bort dem skulle det vara som att helt kapa broarna till sina 

socialistiska rötter. Under 1938 års valrörelse beslutade man dock, vilket jag kommer nämna 

senare, att inte använda sig av socialiseringsfrågan, vilket ses av många, däribland Herbert 

Tingsten, som ett avgörande avvecklande av socialismen i partiet.64   

 

Socialiseringsfrågan och Herbert Tingsten berörs i den sista studien av min tidigare forskning. 

Denna studie går även, till viss del, in på diskussionen om teoretiseringarna ”ideologiernas död” 

kontra ”Vänsterns pånyttfödelse”. I denna studie rör det sig dock egentligen mer om 

”Socialismens död” kontra ”Socialismens fortsatta liv” hos Socialdemokraterna. Den studie jag 

avser är en analys av socialdemokraternas ideologi skriven av Mats Dahlkvist. Den har namnet 

Staten, socialdemokratin och socialismen. I denna studie, som skrevs på 70-talet, behandlar Dahlkvist 

Herbert Tingstens och Leif Lewins olika teorier och åsikter om Socialdemokraternas ideologi. 

Dahlkvist skriver att Herbert Tingsten menade på att Socialdemokraterna övergav och avvecklade 

socialismen redan mellan 1932 och 1936, medan Leif Lewin istället menar på att detta inte är 

fallet och att socialismen lever kvar hos Socialdemokraterna.65 Dahlkvists studie är således en 

analys som bygger på dessa teorier. Vad som är av intresse här är att teorier om ”ideologiernas 

död” figurerat inom den akademiska världen sedan 1940-talet, då Tingsten var verksam under 

den tiden. Den stora huvudfrågan i Dahlkvists bok är om man kan kalla statens ingripanden i 

ekonomin för egentlig socialism. Häri utgår han ifrån just Lewin och Tingsten vari Tingsten, 

enligt Dahlkvist, menade på att statens, som var socialdemokratisk, ingripande i ekonomin för att 

lösa 30-talets ekonomiska kris inte kan ses som socialistisk. Detta bygger han bland annat på att 

det under Socialdemokraternas partikongress 1932 beslutades att lösa den ekonomiska krisen, 

depressionen, genom kortsiktiga och begränsande åtgärder istället för att socialisera delar av 

ekonomin. Vidare skriver Dahlkvist att Tingsten menade på att detta var startskottet för 

Socialdemokraternas avvecklande av Socialismen. I valmanifestet som följde, 1936, nämndes 

aldrig orden ”socialism” eller ”socialisering” överhuvudtaget.66 Vad Dahlkvist själv kommer fram 

                                                 
63 Ibid. s. 645 

64 Ibid. s. 623 

65 M. Dahlkvist, Staten, socialdemokratin och socialismen, Prisma(1977) s. 13-17 

66 Ibid. s. 13ff 



 21 

till är att ”staten och statens direkta ingripanden på den ekonomiska nivån under kapitalismens 

nuvarande stadium i sig inte kan betraktas som specifikt socialistiska. Snarare har de statliga 

ingripandena blivit en nödvändighet för kapitalismens fortbestånd”.67 

 

Etik  

Denna studie innehar inga väldigt omfattande etiska överväganden. Då jag inte kommer att 

studera människor och inte använda mig av några informanter tillkommer heller inte de annars 

vanligt förekommande etiska aspekterna gällande konfidentialitet och individskydd och dylikt. 

Däremot uppdagas ett annat viktigt etiskt perspektiv i den här formen av studier. Då jag berör 

den politiska arenan blir min, forskarens, objektivitet av stor vikt. Då vi alla, medvetet eller 

omedvetet, har en politisk ”färg” är det härvid av stor vikt att denna ”färg” inte speglar av sig i 

studien. Detta kan dock undvikas, så fullt det är möjligt, genom en väl avvägd 

syftesformuleringen samt genom att låta materialet lysa igenom och slutligen genom att undvika 

värderande påståenden, såsom att något är ”rätt” eller ”fel”, gällande ett partis ställningstaganden 

och värderingar. Min metod bidrar till just detta då den beskrivande idéanalysen syftar till att låta 

materialet lysa igenom och beskrivas. Dock förekommer det, till viss del, värderingar utav mig 

själv som forskare. Då i den mån att jag väljer ut såväl material som teori och tidigare forskning 

samt även vilka synsätt och definitioner som används i denna studie. Därav förefaller det sig som 

så att en fullständig objektivitet är ouppnåelig, i sin renaste mening. Dock kan detta ses som en 

företeelse som förekommer i all typ av forskning. Objektiviteten i denna studie handlar dock 

mest om att avstå från värderande uttalanden gällande de politiska partierna och deras handlingar 

och värderingar och dylikt. 

 

Tillvägagångssätt 

Det praktiska tillvägagångssättet för denna studie har gått till på så sätt att val av fält och syfte 

genomfördes först. Därefter valdes relevant material och tidigare forskning ut. Detta 

kompletterades sedan med ytterligare teoretiska infallsvinklar. Materialet samlades in och lästes 

igenom fullständigt. Därefter kontextualiserades det material där behov för detta förelåg och de 

relevanta delarna för studiens syfte valdes ut. Det rör främst valmanifesten, partiprogramen och 

debatterna. Vidare analyserades materialet. Det analyserade materialets fynd tolkades sedan 

utifrån teori, tidigare forskning, och relevant litteratur. I analysprocessen användes jag mig av 

Diskursanalys för kontextualisera materialet, hitta kategorier ur materialet och slutligen finna 

mönster hos kategorierna. Dessa mönster och kategorier medförde utformandet av analysen 

disposition samt gav upphov till tolkningsmöjligheter. Till dessa tillämpades idéanalysen, vilken 

gav mig möjlighet att skapa slutliga tolkningar och slutsatser.   
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Analys 

Detta är huvudparten utav denna studie och uppsats. Under detta kapitel kommer de fynd mitt 

material har tillfört, genom analys och tolkning av olika slag, att presenteras, problematiseras och 

tolkas ytterligare. Analysen kommer att ta sin början något historiskt genom att gå igenom en 

kortare historisk bakgrund angående Vänsterideologin och dess utveckling samt ge en definition 

utav ideologins innebörder utifrån några historiska originalkällor. Därefter kommer analysen att 

gå in på konstruktionen utav Vänsterideologi, både ifrån Vänstern själva och de utomstående 

parterna. Därefter kommer analysen att göra detsamma gällande förståelsen utav Vänsterideologi. 

Slutligen kommer Sveriges partipolitiska Vänsterideologi att ställas gentemot teoretiseringarna 

rörande Ideologiernas död och Vänsterns död eller pånyttfödelse.  

En Historia om Vänstern 

Jag tar dock min början i den politiska historian rörande Vänstern. Detta för att tillföra analysen, 

samt denna uppsats läsare, lite bakgrund till det studerade fältet. Inledningsvis kommer jag att 

kortfattat gå in på Vänsterideologins idéhistoria för att senare gå in på den svenska delen utav 

denna historia. Här kommer jag att presentera lite bakgrund till de tre svenska partierna jag 

studerar, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet. Slutligen kommer jag 

att erbjuda en definition utav Vänsterideologi utifrån ett par historiska originalkällor, 

huvudsakligen Jean-Jacques Rousseau och Marx & Engels. 

 

Vänsterideologi – en kortare historisk bakgrund   

Idéer och värderingar som ofta förknippas med den politiska vänstersidan har funnits med under 

lång tid, idéer om rättvisa och jämställdhet vill säga. Man brukar dock anse att den moderna 

politiken tog sin början under tiden för Franska Revolutionen. Under tiden före denna revolution 

var den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau verksam. Hans tankar och idéer var av stor 

betydelse för både revolutionen samt skapandet av den moderna politiken. Rousseau, som 

förvisso inte var socialist, gav dock Socialismen sina grundpelare under tiden före och under 

sagda revolution.68 Rousseaus tankar gav upphov till idéer från tidigt socialistiska filosofer såsom 

Robert Owen, Henry Saint-Simon och Charles Fourier.69 Dessa var instrumentala för formandet 

av Socialism till en etablerad politisk ideologi, vilket skedde under 1800-talet.70 Denna Socialism 

var dock ofta utopisk och anti-industriell men den utvecklades sedan till, den idag mer bekanta, 

marxistiska socialismen under Karl Marx.71 Marx publicerade tillsammans med Friedrich Engels 

det Kommunistiska manifestet år 1848.72 Detta manifest blev, återigen som bekant, av stor vikt för 

Socialismen. Dock skedde en splittring inom denna ideologi, Socialismen, då vissa anhängare av 

                                                 
68 L. Baradat, Political Ideologies – Their Origins and Impact, Prentice Hall (New Jersey 1991) s. 164 

69 Y. Hirdman, Att lägga livet till rätta, Carlssons (Stockholm 2000) s. 32-44 

70 S-B Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 21 

71 Ibid. s. 22 

72 R. Malnes & K. Midgaard, De politiska idéernas historia, Studentlitteratur (Lund 2006) s. 202 
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Marx förespråkade reformer, istället för de mer radikala revolutionerna, för att förändra 

samhället. Denna del av Socialismen blev således vad som kallas Socialdemokratisk Socialism. De 

socialister som istället förespråkade revolution som samhällsförändring bildade grenen 

Kommunistisk Socialism.73  

 

Gällande den socialdemokratiska grenen av denna splittring är det viktigt att se till en man vid 

namn Eduard Bernstein. År 1899 skrev Bernstein boken Socialismens förutsättningar och 

socialdemokratins uppgifter.  Bernstein hade tre teser angående socialistisk revolution och dessa var 

att en sådan är omöjlig, onödig och oönskad.  

Detta beror, menade han, på att kapitalismen inte kommer brytas, vilket gör en revolution 

omöjlig. Kapitalismen kan tillgodose människornas behov och önskemål, vilket gör revolutionen 

oönskad.  Revolution är dessutom onödig då det är möjligt att uppnå ett socialistiskt samhälle 

genom parlamentarisk väg.74  

Som synes är dessa teser likartade den socialdemokratiska reformativa ideologin, vilken går ut på 

att uppnå ett socialistiskt samhälle genom demokratiska reformer istället för våldsamma 

revolutioner. Bernstein berörde även teoretiseringarna angående ”Ideologiernas död”, förvisso 

långt före Fukuyamas artikel. Han skrev att den socialistiska idétraditionen knappt kommer att 

utrotas då det kommer att ta lång tid innan människorna klart inser dess oförenlighet med det nya 

samhället.75 Han pekar även på den ideologiska förändring som en del partier går igenom för att 

anpassa sig till samhället då han skrev att, fortfarande angående den socialistiska idétraditionen, 

att traditionen i sig kan bli en tung börda, ”en tryckande boja”, att hålla fast vid för de partier som 

vill hålla jämna steg med utvecklingen.76 Bernstein ansåg dock att det fanns förnuft inom 

socialismen och han förkastade inte den marxistiska teorin och samhällsynen. Han ansåg dock att 

det smugit sig in plattheter och tomt prat, ”cant”, i den socialistiska litteraturen.77 Bernstein 

förespråkade därför reform medan han var kritisk till revolution. Han skrev slutligen i sin bok att 

arbetarrörelsen inte behöver revolutionärer utan ordnande och sammanfattande personer som 

kan stå tillräckligt högt för att ”skilja agnarna från hvetet” och tänka tillräckligt ”stort” för att 

även kunna tillhandaha den minsta och lägst stående av människor. Dessa personer ”kanske icke 

äro konungar, men varmhjärtade republikaner på den socialistiska tankens område”.78 Bernstein 

ses idag som en av de mest inflytelserika personerna för den socialdemokratiska ideologiska 

utvecklingen, vilken bygger på ovanstående tankegångar. Han gav namn åt Bernstein-linjen vilken 

är den linje av socialism som förknippas med Socialdemokraterna. Det finns inget behov för 

revolution då ett socialistiskt samhälle kan uppnås parlamentariskt via reformer samt att 

socialismen behöver anpassas efter samhället och inte alltför hårt hålla fast sina idétraditioner. 

                                                 
73 S-B Ljunggren, Ideologier, Hjalmarsson & Högberg (Stockholm 2008) s. 22 

74 E. Bernstein, Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter, Arkiv Klassikerserie (Lund) s. 255-260 

75 Ibid. s. 252 

76 Ibid. s. 253 

77 Ibid. s. 276f 

78 Ibid. s. 284 



 24 

 

En ytterligare viktig faktor för socialismen och kommunismen, både världen över och i Sverige, 

är de så kallade Internationalerna. Dessa var internationella sammanslutningar av socialistiska och 

kommunistiska partier från världen över där gemensamma värderingar diskuterades och 

fastställdes. Ett flertal internationaler har grundats och upplösts sedan mitten av 1800-talet. Den 

första internationalen grundades 1864 och samlade arbetarorganisationer från många länder. Den 

kallades den Internationella Arbetarassociationen och syftade till att stärka arbetarklassen i ett 

alltmer kapitalistiskt samhälle. Karl Marx var en dela av denna international. Redan under den 

första internationalen förekom oenigheter gällande synen på samhället. Men den mest 

dominerande grenen av dessa var just Marxismen. Andra internationalen grundades 1889. Under 

denna international var de socialdemokratiska partierna fortfarande revolutionära. Tredje 

internationalen grundades 1919 och den kallas även ”Komintern”, Kommunistiska 

Internationalen. Detta var en tydligt kommunistiska international som syftade till att samla alla 

kommunistiska partier och skapa ett samarbete däremellan. Denna international är något 

betydelsefull i denna studie då den berör Vänsterpartiet. Jag kommer dock att beröra detta snart 

nog.  

 

Socialismen tog fart i Sverige 1889 då Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, bildades. Detta 

skedde som ett led i arbetarrörelsens kamp om politiskt inflytande. 1921 infördes den allmänna 

rösträtten i Sverige vilket ledde till att socialdemokratins stöd ökade. Socialdemokraterna har 

därefter i stort sett oavbrutet innehaft statsministerposten mellan 1932 – 1976 samt en majoritet 

utav tiden efteråt.79   

Sveriges socialdemokrater påverkades dock ytterligare av den ideologiska splittringen inom 

Socialismen. Vid den socialdemokratiska partikongressen 1917 bröt sig en revolutionär 

gruppering ur partiet för att bilda ett eget socialistiskt parti som närmare passade deras 

värderingar om revolutionär socialism, till skillnad från Socialdemokraternas reformativa 

socialism. Två historiska anledningar till denna utbrytning är att Socialdemokraternas ”svek” mot 

andra internationalen då de valda att uppsluta sig till den egna nationella regeringen under Första 

Världskriget. Den andra anledningen revolutionen i Ryssland, vilken gav nytt hopp för 

revolutionärer och kommunister.80 Revolutionen ägde rum just 1917 varav utbrytningen från 

Socialdemokraterna skedde just detta år. Detta utbrytarparti tog namnet Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti. År 1919 slöt de sig således till den tredje internationalen, den kommunistiska 

internationalen, och de tog därefter, 1921, namnet Sveriges kommunistiska parti, SKP. 1967 döpte de 

om sig till Vänsterpartiet kommunisterna. 1990 bytte de namn till endast Vänsterpartiet.81   
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80 J. Hermanson, Kommunism på svenska?, Almqvist & Wiksell (Stockholm 1984) s. 9ff 
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Under större delen av 1900-talet var det dessa två partier som representerade arbetarrörelsen och 

Socialismen. Socialdemokraterna blev det statsbärande partiet medan det Vänsterpartiet blev 

mindre och ofta hamnade precis ovan riksdagspärren vid valen.82 

En ytterligare splittring av denna art har ägt rum, säkerligen fler av liknande drag men endast en 

av relevans i denna studie. Det var under 1960-talets mitt som en vänsteropposition inom SKP, 

nuvarande Vänsterpartiet, uppstod och 1968 formerades en alternativ kommunistisk organisation, 

vid namn Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna, KFML. Denna utbrytning och opposition 

gentemot SKP grundade sig i liknande faktorer som SKPs utbrytning ifrån SAP, nuvarande 

Socialdemokraterna. Då de som bildade KFML ansåg att SKP inte låg tillräckligt nära den 

kommunistiska ideologin formad av Marx och Engels. Dock splittarades KFML som 

organisation och ur detta bildades ett revolutionärt, kommunistiskt arbetarförbund, under 

namnet Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna), KFML(r). 1977 blev 

förbundet slutligen ett politiskt parti, KPLM(r), Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna 

(revolutionärerna). År 2005 bestämde sig partiet för att förkorta det långa partinamnet och blev 

således Kommunistiska Partiet.83 

 

Vad var Vänsterideologi? – En historisk definition   

I detta avsnitt kommer jag att gå in på vad Vänsterideologi innebär utifrån några av dess historiska 

originalkällor för att därav kunna erbjuda en form av definition till begreppet. Jag kommer att 

inleda med den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau. 1762 skrev Rousseau den inflytelserika 

texten Om Samhällsfördraget (Du Contrat social/ The Social contract) i vilken han går in på sin syn 

utav samhället och dess uppbyggnad och funktioner, på en huvudsakligen politisk nivå. Denna 

text kan ses som ett av startskotten för Socialismen och därigenom Vänsterideologin.  

 

Rousseau menar på att människan har ingått en osynlig pakt, samhällspakten, som går ut på hur 

man som människa ska bete sig inom samhället samt vilka rättigheter och skyldigheter man har 

gentemot varandra. Det finns hinder för människans frihet, menar han, och dessa hinder är större 

en människans enskilda kraft att övervinna dem. Därav behöver människan samla ihop kraft 

tillsammans, vilket innebär att alla människor överger delar av sin individuella frihet för att ge sin 

kraft åt ett kollektiv av samlad kraft, därav samhällspakten.  

Denna kollektiva samlade kraft ska kunna övervinna sagda hinder, menar Rousseau.84 När 

människan således övergår från naturtillståndet till samhällstillståndet, vilket görs av 

samhällspakten, ersätts hennes instinkter, drifter och ”själviskhet”, av moraliska tankar och av 

rättvisa, detta då hon måste samspela med andra människor i samhället. Hon ger upp sina friheter 

från naturtillståndet(att endast tänka på sig själv), men vinner i stället andra friheter och nya 
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förmågor och tryggheter som endast kunnat uppnås genom samhället.85 Pakten, 

samhällsfördraget, krossar inte den naturliga jämlikheten utan ersätter den fysiska ojämlikheten, 

från naturen, med en moralisk och legitim jämlikhet. 

Människorna kan vara ojämlika i fråga om styrka och begåvning, men under samhällsfördraget 

blir de alla jämlika genom överenskommelse och rätt, menar Rousseau.86 Rousseau skriver sedan, 

i en fotnot i sin bok, att under ”en dålig regering” är denna jämlikhet endast skenbar och 

bedräglig och tjänar därav bara till att hålla den fattige kvar i sin misär och bevara den rike i sitt 

orättmätige överflöd. Rousseau menar på att lagarna i samhället gynnar den som redan äger 

mycket och missgynnar den som inte äger någonting. Samhällstillståndet fungerar då bara om alla 

äger någonting och ingen äger för mycket.87 Häri syns kopplingarna till Marx och Kommunismen 

väldigt tydligt, men jag ämnar reflektera djupare över detta vid ett senare skede. 

Rousseau skriver vidare om något han kallar för ”Suveränen”. Med detta begrepp avser han 

utövandet av allmänviljan, alltså människans gemensamma intressen av vilka samhället ska styras. 

Denna suveränitet är oförytterlig, den kan inte avyttras och den representeras endast av sig självt. 

Alla enskilda röster ska och måste höras, men det är majoriteten utav dessa som blir 

almmänviljan, suveränen. Suveränen är även odelbar.88 Rousseau anser, helt enkelt, att det är 

suveränen som ska vara samhällets huvudsakliga styrande organ.  

Gällande lagstiftningarna i samhället anser Rousseau att dessa ska stiftas utefter hur pass folket 

klarar av det. Han gör en liknelse vid en arkitekt som undersöker grunden innan han bygger sin 

byggnad.  Han jämför även detta med Platon som, när han ombads, vägrade ge lagar till 

Arkadierna och Kyrenéerna för att deras samhällen inte skulle klara av det, då de rika inte kan stå 

ut med jämlikheten som detta skulle kunna ge.89 Återigen återfinns här en slående likhet mellan 

Rousseau och Marx, vilket kommer att bli klarare inom ett par stycken.  

 

Därav var Rousseau en instrumental del till socialismens födelse. Han kan tolkas vara den som 

födde tankarna och värderingarna och introducerade dessa, med inflytande till samhället. Dessa 

tankar gav sedan upphov till de socialistiska utopisterna, främst Henri Saint-Simon, Charles 

Fourier och Robert Owen.90 Dessa lade i sin tur, givetvis i kombination med Rousseau grunden 

till Karl Marx och Friedrich Engels, vilka författade Kommunistiska manifestet och således bidrog till 

skapandet av den moderna vänsterpolitiken. 

 

Jag kommer nu att gå in på Marx och Engels och deras kommunistiska manifest för att ge en 

kortfattad presentation av dess ideologiska innehåll. Marx & Engels skriver om hur historien och 
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samhället präglas utav klasstrider.91 De menar att arbetarklassen, proletariatet, undertrycks av 

borgarklassen, bourgeoisin. De tvingas att arbeta hårt och de sugs ut utav de olika förgreningarna 

av bourgeoisin. I Manifestet står även att bourgeoisin alltid går segrande över arbetarklass och att 

klasskampen och dess klyftor därav kontinuerligt förvärras.92 Marx och Engels skriver att 

proletariatet inte längre har någon egentlig egendom kvar, eftersom denna beslagtagits utav 

borgarklassen. Det enda sättet för arbetarklassen att resa sig emot borgarklassen är genom ett 

omkullkastande av bourgeoisin, en revolution. Marx och Engels menar även på att på att 

storindustrins utveckling blir borgarklassens eget fall då det förenar proletärerna snarare än 

isolerar dem, därav kommer borgarklassen att falla.93  

I manifestet står skrivet att kommunisternas huvudmål är att proletariatet utvecklas, att 

bougeoisin störtas samt att proletariatet erövrar den politiska makten.94 Kommunisterna, enligt 

manifestet, kämpar även för avskaffandet av den borgerliga egendomen, privategendomens 

upphävande.95 Utöver detta stödjer även manifestet kvinnogemenskap, vilket de anser att 

bourgeoisin inte tar någon hänsyn till.96 Marx och Engels vill även förena nationerna. Detta har 

redan påbörjades, menar de, genom borgarklassens världsmarknad och industriutveckling, dock 

vill kommunisterna förena världens nationer än mer.97    

 

Marx och Engels ger slutligen en lista med tio åtgärder om hur idealsamhället ska uppnås. Denna 

lista tillsammans med stycket efteråt ger en relativt klar bild av vad det Kommunistiska 

manifestets upphovsmän och sympatisörer vill uppnå. Jag ämnar därav, för tydlighet och 

legitimitets skull direktcitera både tiopunktslistan och det direkt efterkommande stycket.  

 

1. Jordegendomens expropriering och jordräntans användning till statsutgifter 

2. Starkt progressiv beskattning 

3. Arvsrättens avskaffande 

4. Konfiskationen av alla emigranters och rebellers egendom 

5. Kreditens centralisering i statens händer genom en nationalbank med statskapital och 
uteslutande monopol. 

6. Centralisering av transportväsendet i statens händer. 

7. Utökandet av fabriker i nationell skala, produktionsinstrument, uppodling och förbättring av 
jorden efter en samhällelig plan. 
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8. Lika arbetstvång för alla, uppsättandet av industriella arméer, särskilt för jordbruket. 

9. Förening av jordbruks- och industridriften, åtgärder för att så småningom undanröja 
skillnaden mellan stad och landsbygd. 

10. Offentlig och kostnadsfri uppfostran av alla barn. Avskaffandet av fabriksarbetet för barn i 
dess nuvarande form. Uppfostrans förening med den materiella produktionen osv. 

När under utvecklingens lopp klasskillnaderna försvunnit och all produktion koncentrerats i 
händerna på de fritt associerade individerna, så förlorar den offentliga makten sin politiska 
karaktär. Den politiska makten i egentlig mening är en klass’ sätt att organisera förtrycket av en 
annan klass. När proletariatet i kampen mot bourgeoisin med nödvändighet förenar sig som 
klass, genom en revolution gör sig till en härskande klass och som härskande klass med våld 
upphäver de gamla produktionsförhållandena, så upphäver det med dessa 
produktionsförhållanden klassmotsättningens existensbetingelser, klasser över huvud taget och 
därmed sitt eget herravälde som klass. I stället för det gamla borgerliga samhället med dess 
klasser och klassmotsättningar framträder en fri association vari envars fria utveckling är 

förutsättningen för allas fria utveckling.98   

 

Utifrån dessa källor kan man uttolka en definition utav Vänsterideologi. De mest centrala 

ideologiska värdena är Kollektivet, Solidaritet, Rättvisa, Jämställdhet samt Klasskamp. Ideologin 

ser alla människor som lika värda och vill således ha ett jämställt samhälle. Ett solidariskt 

kollektivt samhälle är betydligt starkare en ett individualiserat sådant. Arbetarklassen ska ha den 

mesta makten och de ska inte längre behöva sugas ut och utnyttjas utav överklasserna och 

kapitalismen. En förstärkning av arbetarklassen och dess ställning samt ett omkullkastande eller 

avskaffande av överklasserna, klassamhället överhuvudtaget rentav, och kapitalismen ligger också 

i ideologins huvudvärderingar. Att komma fram till denna definition är givetvis inget akademiskt 

underverk som kräver några som helst avsevärda förmågor. Dock är det av vikt för denna studie 

att införskaffa en grundsyn på hur, vad jag genomgående har betecknat som, Vänsterideologi kan 

definieras, Denna definition blir av intresse att ha i åtanke under resterande del utav denna studie 

då redan nästa analys kapitel kommer att definiera Vänsterideologi ännu en gång.  

 

Vad är Vänsterideologi? – Enligt Vänstern själva 

Härvid kommer vi nu till den del av min analys där mitt empiriska material kommer att inneha 

”huvudrollen”. Under detta kapitel kommer jag att ge, utifrån det studerade materialet, en 

definition utav Vänsterideologi i Sveriges partipolitik utifrån Vänstersidan själva. Materialet jag 

här har utgått ifrån är samtida källmaterial i form av de Partiprogram, Valmanifest (-plattformer) 

och debatter jag presenterade under det tidigare avsnittet ”Material”. Jag har huvudsakligen, men 

inte fullt exklusivt, fokuserat på finans- och arbetsmarknadspolitiska frågor ur sagda material, 

men det förekommer även citat ifrån andra delar av materialet, i de fall jag ansett dessa vara av 

relevans. Mina fynd, de största utav dem åtminstone, kommer att presenteras i kronologisk 

ordning, för att sedan tolkas och analyseras ytterligare.   
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Under just denna rubrik kommer jag att gå in på hur Sveriges partipolitiska Vänster själva vill 

definiera Vänsterideologi. Detta gör jag genom att presentera explicita uttryck ur det studerade 

materialet där partierna själva på något sätt uttrycker vad Vänsterideologi är. Detta sker dock 

huvudsakligen genom diverse beskrivningar, från partierna själva, om vad det enskilda partiet står 

för och vilka värderingar de har. De citat jag kommer att presentera analyseras och tolkas 

någorlunda kortfattat i direkt anslutning till citationerna. Därefter kommer de att analyseras 

utförligare under avsnittets avslutande stycken. 

 

Då jag vill presentera materialets fynd i kronologisk ordning inleder jag med Socialdemokraternas 

partiprogram från 2001. Jag börjar med ett citat ifrån detta partiprogram som beskriver den 

ideologi som Socialdemokraterna menar sig tillhöra. 

Socialdemokratin strävar efter en samhällelig ordning, där människor som medborgare och 
individer kan påverka både utvecklingen i stort och samhällsarbetet i vardagen. Vi strävar efter 
en ekonomisk ordning där varje människa som medborgare, löntagare och konsument kan 
påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets 
villkor.  Socialdemokratin vill låta dessa demokratins ideal prägla hela samhället och 
människors inbördes förhållande. Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan 
klasskillnader, könssegregation eller etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och 
diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och 
samma värde, där alla barn kan växa till fria och självständiga vuxna, där alla kan styra sitt liv 
och sin vardag och i jämlik och solidarisk samverkan söka de samhälleliga lösningar, som 
gagnar det gemensamma bästa.  Denna den demokratiska socialismens idéer har tagits i arv 
från tidigare generationer, de har omformats av gjorda erfarenheter och de utgör drivkraften i 
dagens och morgondagens politiska strävanden. Sina djupaste rötter har socialdemokratin i 

övertygelsen om alla människors lika värde och varje människas okränkbarhet.99 

I detta citat påvisas de ideologiska värdena av Rättvisa, Jämställdhet, Solidaritet samt 

värderingarna angående ett rådande klassamhälle med klasskamp.  Dessa värden utökas ytterligare 

under partiprogrammets gång då Socialdemokraterna skriver att ”Frihet, jämlikhet och solidaritet 

utgör tillsammans grundvalen för det demokratiska samhället.”100 Socialdemokraterna ställer sig 

även på arbetarnas sida i den klasskamp som av Marx och Engels beskrevs. Nedanstående citat 

visar på detta.  

I konflikten mellan kapital och arbete företräder socialdemokratin alltid arbetets intressen. 
Socialdemokratin är och förblir ett antikapitalistiskt parti, som alltid byggt motkrafter mot 

kapitalets anspråk på makt över ekonomi och samhälle.101  

I ovanstående citat uppdagas vissa ideologiska likheter med Kommunistiska manifestets innehåll.   

 

Socialdemokraternas valmanifest, från 2002, är dock något mindre ideologisk i sitt innehåll. De 

förordar dock desamma ideologiska värden som framgår utav partiprogrammet. Vilket kan 

utläsas av följande citat. 
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101 Socialdemokraternas Partiprogram, 2001 



 30 

Vi vill ha ett Sverige i full sysselsättning där inkomstklyftorna minskar och girigheten trängs 
tillbaka. Vi vill forma ett samhälle där ekonomiska, sociala och ekologiska mål är i balans med 

varandra.102 

Dock är detta valmanifest tämligen skralt på egendefinition utav partiets ideologi. 

 

Vänsterpartiets valplattform från 2002 blir det första vi får höra ifrån Vänsterpartiet i denna 

uppsats. I denna valplattform beskriver Vänsterpartiet, relativt omfattande, om vilken 

samhällssyn partiet har samt vad de vill uppnå och hur detta ska gå till. Följande citat ger en bild 

på hur Vänsterpartiet identifierar sig själva och deras ideologi. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Det samhälle vi lever i idag - det kapitalistiska samhället 
- baserar sig på fåtalets ägande av och makt över produktionen. Det är ett klassamhälle, där 
ojämlikheten är inbyggd i själva systemet, i hur arbetet och ägandet är organiserat. Men det 
ekonomiska system vi har idag är inte det bästa mänskligheten kan åstadkomma. Därför är vårt 
mål ett socialistiskt samhälle där alla människors lika värde utgör grunden för en rättvis 
samhällsordning och där demokratin också omfattar makten över ekonomin. Vänsterpartiets 

arbete mot kapitalismen är en skiljelinje mellan oss och alla andra partier.103 

De ideologiska värden som här framkommer rör rättvisa, jämlikhet samt diskursen rörande 

klassamhället och dess klasskamp. Gällande arbetsmarknads- och finanspolitiska frågor står det i 

detta manifest att Vänsterpartiets huvudsakliga värderingar är att arbetarklassens ställning stärks 

och att ägande blir mer gemensamt, istället för att det materiella ägandet och makten i huvudsak 

ligger hos storföretagen. Vänsterpartiet ser sig även som ett feministiskt parti och förordar därav 

starkt kvinnors rättigheter och dylikt på både arbetsmarknaden och i samhället som stort. 

Vänsterpartiet ser sig själva, utifrån denna valplattform, som bärare av klasskampen och kampen 

mot kapitalismen. Dessutom förordar de starkt en samhällsomvandling. Solidariteten mellan alla 

människor är också av stor vikt för Vänsterpartiet och därav något som är en del utav deras 

ideologi. 

Vänsterpartiet arbetar för en ny världsordning som ger alla människor på jorden rätt till ett 
värdigt liv. Den internationella solidariteten är avgörande för möjligheterna att skapa ett jämlikt 

och solidariskt samhälle.104 

Vänsterpartiet särskiljer sig, som de skriver i sin valplattfrom från 2002, ifrån andra partier genom 

sin tydligare kamp gentemot kapitalismen och de orättvisor den för med sig. Detta styrks och 

verifieras utav Vänsterpartiets dåvarande partiledare Gudrun Schyman, under en utfrågning i 

SVT.105 

 

Inför valet 2002 hölls även en så kallad ”duell” mellan dåvarande statsminister Göran Persson (S) 

och oppositionsledaren Bo Lundgren (M). Under denna duells, debatts, gång yttrar Göran 

Persson ett antal ideologiska definitioner av Socialdemokraterna ideologi och politik. Han säger 

                                                 
102 Socialdemokraternas Valmanifest, 2002 

103 Vänsterpartiets Valplattform, 2002 

104 Vänsterpartiets Valplattform, 2002 

105 Utfrågning av Gudrun Schyman (v), SVT, 2002 



 31 

att ”Vi tror att vi människor är goda, vill samarbeta och ta ansvar för varandra och därav utveckla 

ett samhälle som präglas av solidaritet.”106 Häri framkommer de ideologiska värdena om 

solidaritet återigen och i nästkommande yttringar av Göran Persson styrks solidaritets- och 

kollektiv-värdena än mer. ”Hela vår valrörelse handlar om hur vi ska ta ansvar för varandra.”107 

”Samhället blir bättre om vi samarbetar och tar ansvar för varandra.”108 

 

I Vänsterpartiets partiprogram från 2004 finns nedstående citat att finna angående 

Vänsterpartiets definition av sig själva och sin ideologi. 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vi är en del av 
arbetarrörelsen och kvinnorörelsen, internationellt och i Sverige. Partiets politik och 
verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet 
och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och 
ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och 

samverkan.109 

Häri synes en rad olika ideologiska värden såsom, jämlikhet, solidaritet, rättvisa och frihet. 

Dessutom förekommer viss benämning utav klasskampen och borgarklassens förtryck som 

nämns i Marx och Engels manifest. Ytterligare går partiprogrammet ut på hur Vänsterpartiet vill 

uppnå dessa värden och mål och dessa presenterade åtgärder bidrar till att styrka partiets 

ideologiska definition utav sig själva. Ett exempel på detta förekommer bland annat i hur partiet 

vill göra arbetsmarknaden mer jämställd. ”Genom politiska beslut vill vi underlätta en 

lönebildning där klass- och könsklyftorna minskar och lika lön för likvärdigt arbete garanteras.”110 

Vänsterpartiet skriver också om den solidaritet och det kollektiv de förespråker. ”Istället för EU 

vill Vänsterpartiet i första hand se ett eller flera i huvudsak mellanstatliga och gärna alleuropeiska 

och internationella samarbeten.”111 Vad som föreligger detta citat är att Vänsterpartiet är emot 

Sveriges medlemskap i EU och hellre ser de samarbeten som i citatet beskrivet istället träds i 

kraft. Vidare går detta partiprogram, ideologisk sett samt ur de politiska frågor jag fokuserat på, ut 

på att Vänsterpartiet förordar gemensamt ägande och ekonomisk demokrati samt att 

arbetarklassens ställning ska stärkas.  

 

 

Socialdemokraterna valmanifest från 2006 är relativt fåordigt gällande egendefinitioner utav sin 

ideologi. Vad jag har funnit är ett strävande efter solidaritet och jämställdhet. Detta påvisat 

genom Socialdemokraternas huvudståndpunkt under detta år: 
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109 Vänsterpartiets Partiprogram, 2004  
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Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål.112 

Dessutom påvisas jämställdhetsvärderingen ytterligare gällande Socialdemokraternas här 

presenterade syn på könens positioner i samhället.  

Vi socialdemokrater vägrar acceptera mäns överordning och kvinnors underordning i 

samhället.113 

Den ideologiska fåordigheten, åtminstone gällande ideologisk egendefinition, fortsätter under 

detta år. 

 

I Vänsterpartiets Valplattform från 2006 har jag dock inte upphittat några tydliga ideologiska 

självdefinitioner.  

 

Även om man ser till SVTs partiledardebatt inför valet 2006 framgår inga tydliga definitioner utav 

Vänsterideologin ifrån vänstersidan självt. Det förekommer dock några uttalanden som ger viss 

definition utav den rådande ideologin hos de aktuella partierna. Inom arbetsmarknads och 

finanspolitiken säger de dåvarande partiledarna Göran Persson (S) och Lars Ohly (V) snarlika 

saker. ”Rättvisa, solidaritet, det driver också ekonomin framåt.”114 Det säger Göran Persson. Lars 

Ohly uttrycker liknande värderingar genom följande uttryck: ”Rättvisa är produktivt. Om de som 

har lite får mer så går de pengarna in i ekonomin i efterfråga om varor och tjänster.”115 Dessutom 

beskriver han ytterligare Vänsterpartiets syn på arbetsmarknadspolitiken: ”När den offentliga 

sektorn växer så blir vi rikare allihopa därför att den gemensamma välfärden är inte bara en 

kostnad, den är en tillgång för ett land. Att skapa nya jobb i den offentliga sektorn är också 

produktivt.”116 Det ideologiska definition utav Vänsterideologins innebörd som presenteras här 

rör, även den, de ideologiska värdena Solidaritet och Rättvisa.  

 

Ej heller i De Rödgrönas valmanifest från 2010 framgår det någon märkvärdig självdefinition 

utav den egna ideologin. Det förekommer endast ett fåtal citat ur valmanifestets inledande stycke 

som kan tolkas inneha en ideologisk innebörd. ”Sverige ska vara ett jämlikt land.” ”En rödgrön 

regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen. För 

trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer.”117 

 

Under SVTs slutdebatt med alla riksdagspartiers partiledare, inför valet 2010, står, även, här, 

endast några få egendefinitioner att finna. Det första från Mona Sahlin (S): ”Vi anser oss vilja stå 
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upp för ett jämställt arbetsliv och med jämställda villkor för både kvinnor och män.”118 Följande 

citat kommer ifrån Lars Ohly (V): ”Jobb skapas genom vi använder de gemensamma pengarna 

för att investera i välfärden…” ”Därför är det viktigt med en ny politik. En politik som sätter 

rättvisa, jämlikhet och solidaritet i centrum.”119 

 

Kommunistiska Partiet är ett revolutionärt arbetarparti. Vårt mål är en total omvandling av det 
existerande samhället, att avskaffa kapitalismen och i dess ställe upprätta ett arbetarstyrt 

socialistiskt samhälle.120 

Detta är ett av de tidigare och ett av de mer beskrivande citaten ur Kommunistiska partiets 

partiprogram från 2011. Detta partiprogram är det ideologiskt mest fyllda dokument ur hela mitt 

material. Partiprogrammet går, som ovanstående citat exemplifierar, ut på hur arbetarklassen ska 

styra det socialistiska samhälle som Kommunistiska partiet förespråkar samt hur detta 

socialistiska samhälle ska uppnås och hur den rådande kapitalismen ska avskaffas. 

Partiprogrammet är den text ur mitt material som närmast liknar Kommunistiska manifestet vilket 

givetvis inte är en överväldigande överraskning då Kommunistiska partiets politik bygger på just 

detta manifest och den vetenskapliga syn som ligger bakom.   

48) Kommunistiska Partiet bygger sin politik på den vetenskapliga socialismens teori, på 
marxismen-leninismen, som utgör en sammanfattning av den kunskap som mänskligheten 
genom årtusendena vunnit på filosofins, ekonomins och samhällsvetenskapens områden. 

49) Marxismens filosofi utgörs av den dialektiska och historiska materialismen, som hävdar att 
all sanning måste sökas i den materiella verkligheten och vars stora grundtanke är att allt i 
naturen och samhället befinner sig i en process av ständig rörelse och förändring, där gammalt 

och uttjänt får ge vika för nytt och friskt.121 

Det Kommunistiska partiets partiprogram är fyllt av uppenbart ideologiska formuleringar och 

tankebanor vilket kommer bidra till ytterligare analys utav detta dokument under senare 

analyskapitel. Gällande deras definition av Vänsterideologi står det första citatet som bästa 

exempel.   

      

Utifrån detta material kan man definiera den svenska partipolitiken genom de ideologiska värdena 

Jämställdhet, Solidaritet och Rättvisa. Arbetarklassens ställning är fortfarande av stor vikt hos 

Vänstersidan, därutöver nämns anti-kapitalism och Klasskamp även i detta material. De två 

sistnämnda företeelserna förekommer i större utsträckning hos Vänsterpartiet än hos 

Socialdemokraterna, men allra mest figurerar de hos Kommunistiska partiet. Vänsterideologin i 

Sveriges partipolitik kämpar för ett Rättvist och Solidariskt samhälle präglat av Jämställdhet 

mellan män och kvinnor. I den bemärkelsen skiljer sig inte ideologidefinitionen nämnvärt utifrån 

den som gjordes av Rousseau och Marx & Engels material. Dock har klasskampen och 
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antikapitalismen minskat i större utsträckning. Detta, som redan nämnt, främst hos de 

väletablerade Socialdemokraterna men även till viss del även hos Vänsterpartiet. Främst är det 

dock Kommunistiska partiet som definierar sig utefter dessa frågor. Därav tydliggörs den 

ideologisk splittring som förekommer inom den svenska partipolitiska Vänsterideologin. 

  

En ytterligare aspekt, som bygger vidare på ovanstående stycke, som tydliggörs genom materialet 

är att den ideologiska tyngden är större i partiprogrammen än i valmanifesten (-plattformerna) 

samt att det mest etablerade partiet, Socialdemokraterna, erhåller mindre ideologisk tyngd medan 

mer Ideologi återfinns hos Vänsterpartiet. Mest Ideologi erhålls dock i Kommunistiska partiets 

partiprogram. Detta kan tolkas bero på de tre partiernas historia. Då Socialdemokraterna anpassat 

sig utefter samhällets utveckling ville Vänsterpartiet erhålla större del av den ursprungliga 

socialistiska ideologin och därav bröt sig Vänsterpartiet, rättare sagt den grupp som bildade 

Vänsterpartiet, ut ur Socialdemokraterna. Av snarlika anledningar bröt sig en grupp ur 

Vänsterpartiet för att bilda Kommunistiska partiet i en vilja att än mer bibehålla den socialistiska 

och kommunistiska ideologin. Utifrån detta förefaller det sig tämligen logiskt att 

Socialdemokraterna erhåller minst tyngd av socialistisk ideologi, medan Vänsterpartiet erhåller 

större tyngd utav detta och Kommunistiska partiet innehar störst ideologisk tyngd. Man kan dra 

tolkningen att detta dessutom speglas genom väljarstödet. Då en majoritet av svenska folket inte 

är alltför ideologiskt passionerade utan mer intresserade utav aktuella sakfrågor som på olika sätt 

berör deras liv förefaller det sig logiskt att det parti med minst ideologisk tyngd har störst stöd 

hos de ”icke-ideologiska” väljarna. Socialdemokraterna med minst ideologi har störst stöd från 

väljarna, mellan 30-40%, medan Vänsterpartiet med mer ideologi har mindre stöd, runt 5-6%. 

Slutligen har Kommunistiska partiet allra minst stöd, väl under 1%, och ligger utanför Riksdagen.  

En ytterligare tolkning som jag vill göra angående partiernas väljare och deras, av mig påstådda, 

”ointresse” för de rent ideologiska aspekterna hos partierna är att ideologi intresset avtagit än mer 

under tidens gång, varav det knappt gick att återfinna någon ideologisk tyngd allas ur materialet 

från 2006 rörande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Detta kan även vara bidragande till att 

2010 års val såg ett gemensamt valmanifest från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet (och 

Miljöpartiet). Ett manifest som nästan helt avsaknade ideologiskt betingade definitioner. Detta 

kan ses som logiskt då manifestet gjordes gemensamt mellan tre självständiga partier och fokus 

lades på att finna gemensamma ståndpunkter i de olika sakfrågorna snarare än att förena sina 

ideologier. Hade ideologierna förenades för att bilda en gemensam ideologi så hade detta kunnat 

leda till att ett nytt parti bildats eftersom då både sakfrågor och ideologi skulle ha varit gemensam 

och därav eliminerat behovet av att vara tre egenstående partier. 

 

 

För att, avslutningsvis, återgå till detta avsnitts huvudsyfte, syns både likheter och skillnader i 

egendefinitionen av Vänsterideologi i Sveriges partipolitik kontra Rousseau och Marx. Den stora 

likheten ligger i att de ideologiska värdena Jämlikhet, Rättvisa och Solidaritet förblir en avgörande 
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del av ideologin medan den revolutionära anti-kapitalismen och klasskampen inte fullt ges samma 

slagkraft. 

 

Ett samhälle präglat av Rättvis och Jämlikhet låter ju givetvis positivt. Men hur ser det ut om man 

vänder på leken? Hur definierar motståndare och kritiker till Vänstersidan dess ideologi? Detta 

kommer jag att gå in på i nästkommande avsnitt.  

Vad är Vänsterideologi? – Enligt utomstående parter 

Gällande hur Vänsterideologi definieras av de utomstående parter och utefter det material jag har 

valt att undersöka så förekommer det inte någon större del utav definitioner. Vänsterideologin är 

i dessa fall en politisk motståndare och tendensen i en politisk debatt är som regel inte att 

definiera motståndarnas politik utan att istället definiera, samt givetvis argumentera för, sin egen 

ideologi och politik. Därav finns det tydligare definitionsexempel om Vänsterideologi från 

vänstersidan själva än tvärtom. Detta leder i sin tur till att detta kapitel av min analys kommer att 

syfta till att presentera samt reflektera över de utomstående parternas syn på Vänsterideologi. 

Häri avser jag således både definition och förståelse utav Vänsterideologi. De utomstående 

parterna är i detta fall de politiska partierna som oftast ses som motstånder till vänstersidan, 

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, kallat Alliansen. Utöver dessa 

politiska motståndare har jag även två vetenskapliga artiklar varav den ena är skriven utav Bo 

Rothstein och den andra är författad av Göran Duus-Otterström och Mikael Persson.   

 

I partiledardebatterna definieras och förstås vänstersidans ideologi och politik som skattehöjande 

och hycklande. Det talas om bristande rättvisa gentemot vissa grupper i samhället samt en politik 

som inte har några konkreta mål. Detta styrks även utav både debattartiklarna och de 

vetenskapliga artiklarna. Jag kommer i detta avsnitt att presentera de delar av materialet som går 

in på de utomstående parternas definition och förståelse av Vänsterideologin. Jag inleder med att 

citera Maud Olofsson (C) ifrån slutdebatten inför valet 2010:    

Ni säger såhär: ”Ja, vi kan ju inte sänka skatterna..” Men ni går ju med på alla våra 
skattesänkningar, fast i efterhand. Om de nu är så orättvisa som du säger att de är varför tar ni 
inte bort alltihopa? Varför säger ni inte till svenska sjuksköterskor och undersköterskor och alla 

’Ni ska få 1700 kr mindre kvar i plånboken’? Det vore ju det mest hederliga.122 

Detta citat går ut på att de Rödgröna går med på Alliansens skattesänkningar, men att de gör så i 

efterhand för att därav kunna hävda att de är emot skattesänkningarna när dessa diskussioner är 

aktuella. Maud Olofsson (C) pekar här på vad hon anser är en hycklande ideologisk politik då ett 

av Vänstersidans största ideologiska värden är Rättvisa och att de dessutom hävdar att Alliansens 

politik är orättvis, men att de trots detta ändå följer med, i efterhand, i skattesänkningarna från 

Alliansen.  

                                                 
122 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2010  
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Skattefrågan är, föga överraskande, ett hett ämne i alla de debatter jag har studerat. Den 

vanligaste förståelsen av Vänsterideologin från Alliansen är dock inte vad Maud Olofsson (C) är 

inne på, att Socialdemokraterna ”i smyg” går med på skattsänkningar, utan på skattehöjningar. En 

genomgående konsensus i förståelsen av Vänstersidans politik och ideologi är att de står för 

högre skatter och att de vill komprimera befolkningen till att bli ”så lika som möjligt” för att 

uppnå sin jämlikhet. Jag kommer nu att påvisa detta utifrån en rad citat från de olika debatterna. 

Bo Lundgren (M) ger i sin duell med Göran Persson (S) från 2002 ett målande citat på just detta. 

Han säger: ”Vi ska välja mellan Göran Perssons Sverige, som innebär få skattebetalare och höga 

skatter eller mitt Sverige där vi kan ha många skattebetalare, många som arbetar, och därmed kan 

vi ha lägre skatter”123 Ytterligare citat som pekar på denna tendens i förståelsen av 

Vänsterideologi kommer från Annie Lööf (C) under partiledardebatten 7 oktober 2012.  

Men låt mig säga en sak: Stefan Löfven säger att han satsar på jobb till unga. Ni ger 5 miljarder 
till ungdomsjobb, men ni kammar hem 20 miljarder så för varje krona som ni ger till ungas 

jobb så plockar ni hem fyra i höjd skatt. Det är inte rättvist.124 

I samma debatt yttrar även Göran Hägglund (Kd) ett citat av liknande innebörd.  

Det är en tävlan varje dag därute mellan svenska företag och företag från andra länder. Då tror 
vi ju definitivt inte att vägen är, som Vänstersidan säger, att lägga på ytterligare kostnader. Det 
försvårar ju möjligheterna och leder till färre arbetstillfällen och leder till att skatteintäkterna 

långsiktigt minskar.”125 

Hägglund riktar även en känga mot Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt (V) under denna 

debatt då han säger att ”Jonas Sjöstedt har inga problem med om det skulle vara 100% skatt”.126 

Utöver förståelsen om skattehöjningar förekommer även åsikter från Alliansen om att 

Vänstersidan dels har en bristande ideologisk politika i fråga om det ideologiska värdet Rättvisa 

samt andra ideologiska värden som Alliansen förstår att Vänstersidan innehar. Några citat som 

går ut på detta kommer ifrån slutdebatten inför valet 2006. Lars Leijonborg (Fp) säger att ”Då 

måste man fokusera på arbete. Inte, som den sidan gör, och fokuserar på bidrag.”127 Han följer 

sedan upp detta med att ställa en retorisk fråga till Göran Persson (S), som går in på det påstådda 

hyckleri inom Vänstersidans politik i förhållande till deras ideologiska värden. ”Det är färre som 

rehabiliteras med er politik. Kan ni förklara det? Varför är det på det sättet? Varför förnekar ni 

människor som vill arbeta rätten att arbeta?”128 Även Fredrik Reinfeldt(M) gör liknande 

uttalanden.   

                                                 
123 Debatt, ”Duellen” mellan Göran Persson (s) och Bo Lundgren (m), SVT, 2002 

124 Partiledardebatt, Agenda, SVT, 2012 

125 Partiledardebatt, Agenda, SVT, 2012 

126 Partiledardebatt, Agenda, SVT, 2012 

127 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2006 

128 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2006 
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Men din klasskampsretorik, Göran Persson. Vem är det du talar till? Det finns en grupp du 
aldrig sänker skatten för: de som tjänar minst! Där är du konsekvent. Hur kan det vara rättvist 

att stå för en politik som inte gör det mer lönat att arbeta för låginkomsttagare? 129  

Jan Björklund (Fp) gör följande uttalande i slutdebatten 2010: 

Ni Rödgröna underskattar det här med att löner och skatter också är drivkrafter för människor. 

Ni säger, så fort det finns lönespridning, så talar ny om klyftor och att det är orättvist, att det 
rättvisa är att alla ska tjäna precis lika mycket. Men då utvecklas inte ekonomin, det måste 
finnas en viss lönestruktur. Det måste löna sig att utbilda sig, att arbeta hårt. Det måste löna sig 

att anställa och det måste löna sig att driva företag.130  

Då allas lika värde är en grundläggande ideologisk värdering inom Vänsterideologin förefaller det 

sig tämligen logiskt att olika tolkningar om vad detta innebär uppstår. Göran Hägglund (Kd) gör 

ett uttalande, som förvisso avviker ifrån arbetsmarknads- och finanspolitiken, i slutdebatten 2010 

som bygger vidare på denna syn samt går i liknande spår som Jan Björklunds (Fp) ovanstående 

citat. 

Vi talade innan om vården och då vill de ju ha en mall som ska gälla alla och detsamma gäller 
på familjepolitiken… Jag utgår ifrån att barn är olika, föräldrar är olika, familjer är olika, och 
därför ska det finnas ett utbud av olika former. En del vill använda barnomsorgspengen, andra 
vill använda vårdnadsbidrag och en del vill ändra förskola, familjedaghem osv. Varför inte 

öppna upp för människor att välja själva?131   

 

Även i de artiklar jag studerat, för studiens räkning, förekommer det liknande åsikter om 

Vänstersidan. Debattartiklarna, skrivna av representanter för Alliansen till representanter för 

Socialdemokraterna går mest in på att förespråka den egna sidans politik, vilket även är tydligt i 

partiledardebatterna, men framhåller även viss, om en kritisk sådan, förståelse och definition av 

Vänsterideologi. Främst rör det sig om bristande praktisk politik och att Vänstersidan i mångt 

och mycket består av dravel om ideologiska värden, men ingen egentlig praktisk politik, annat än 

skattehöjningar för de som arbetar och ökade bidrag till de som inte gör det.  

Socialdemokraterna har tydligen en ”affärsplan” för Sverige. I den talas det mycket om vikten 
av jobb och företagande. Men i praktiken har ingenting ändrats. Skattehöjningar för de som 

jobbar ska betala för skattesänkningar och bidragshöjningar till dem som inte arbetar.132  

Istället för debattartiklar tomma på politiskt innehåll borde Damberg och Jämtin lämna besked 
om de viktiga frågorna som väljarna förtjänar svar på. Hur ser Socialdemokraternas jobbpolitik 

och regeringsalternativ egentligen ut? 133   

I den akademiska sfären rör sig diskursen mer om den övergripande ideologin och dess mer 

vetenskapligt förankrade teoretiseringar och filosofier. Statsvetaren Bo Rothstein menar, bland 
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annat, på att Vänstersidan, i detta fall i form av Demokratisk Socialism, inte har någon egentlig 

plan för hur deras målsamhälle ska se ut och fungera i praktiken. Han menar, exempelvis, på att 

det inom vänstern ofta talas om en vilja att avskaffa kapitalismen men att det inte förekommer 

några konkreta förslag på vad som ska ersätta kapitalismen när denne väl har avskaffats. Han 

skriver att det rentav står på Vänsterpartiets hemsida att de själva inte har någon plan eller ritning 

om hur det socialistiska målsamhället ska se ut och uppnås, vilket han menar på att det möjligen 

skulle kunna vara fördelaktigt om något sådant fanns efter hundra års politik. 

På partiets hemsida kan man numera läsa att följande: ”vi har ingen färdig ritning vare sig för 
hur vi ska nå fram till det socialistiska samhället eller hur det ska vara uppbyggt”. Efter att ha 
varit igång i snart 100 år som ett socialistiskt parti, det vill säga ett parti som faktiskt säger vilja 
genomföra ”socialismen” så vet man alltså fortfarande inte vad det är. I den programbok som 
författats av den gruppering som utmanat det nuvarande vänsterpartiets ledning återfinns inte 
heller något som kommer i närheten av hur en fungerande ekonomisk demokrati skulle kunna 

se ut.134  

Rothstein ställer sig tämligen kritisk till Vänsterideologin och går i sin artikel Demokratisk Socialism: 

Ett historiskt misslyckande och dess förklaring in på de olika problem som samhället skulle bli lidande 

utav om Socialismen realiserades, vilket inte är möjligt i första hand enligt honom. Utifrån detta 

fastslår han att den demokratiska socialismen inte är möjlig att genomföra, till stor del då 

socialisterna själva inte vet vad som ska genomföras för att uppnå sitt mål. Han dömer således, likt 

Fukuyama, ut socialismen som ett misslyckande. 

Efter mer än etthundra års intensiva diskussioner, politisk mobilisering och intellektuell energi 
så står den demokratiska vänstern inför vad som måste betecknas som ett närmast totalt 
misslyckande. Decennier av marxistiskt och med marxismen närbesläktat teoretiserande har 

när det gäller att åstadkomma något som liknar demokratisk socialism misslyckats.135  

Rothstein uttalar även att Vänsterideologi till viss del kan förenas med ett utilitaristiskt moraltänk 

att ett problem som kan uppstå i ett socialistiskt samhälle är att individuella rättigheter kan 

kränkas för att gynna kollektivets rättigheter och intressen. Detta påstående testas dock utav 

Göran Duus-Otterström och Mikael Persson i deras artikel Saknar Vänstern respekt för 

individens rättigheter. I denna artikel beskriver de ett vetenskapligt tankeexperiment vid namn 

Fat Man.136  Tankeexperimentet går ut på att man föreställer sig en järnvägsvagn som börjar skena 

och i slutet av spåret som vagnen skenar på står fem järnvägsarbetare vilka alla kommer dö när 

vagnen träffar dem. Du själv står på en gångbro ovanför spåren och bredvid dig stor en väldigt 

tjock man. Mannen är så tjock och tung att han skulle kunna stoppa den skenande vagnen medan 

du själv är för liten för detta. Den moraliska frågan som då ställs i experimentet är huruvida du 
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kan tänka dig att knuffa när den tjocka mannen på spåret, vilket kommer att döda honom, för att 

rädda de fem arbetarna.137  

 

Duus-Otterström och Persson har en urvalsgrupp som alla fått definiera sig som Höger eller 

Vänster politiskt. De kommer fram till att när Fat Man – experimentet är beskrivet såsom ovan 

går det inte att utläsa att den ena gruppen skulle kunna tänka sig att knuffa ner den tjocka 

mannen mer än den andra gruppen. De gör dock en viss experimentell manipulation då en del av 

urvalsgruppen får veta att den tjocka mannen är en asfaltsläggare medan en annan del av 

urvalsgruppen får veta att den tjocka mannen är en högt uppsatt direktör på ett IT-bolag. Detta 

gör de för att blanda in social status och klass som variabel i experimentet. Då detta genomförts 

märker de en viss skillnad i vilket val som gör i förhållande till ideologisk tillhörighet. Det visar 

sig att de som identifierar sig som Höger inte gör någon signifikant skillnad i sina val medan de 

som står till Vänster blir mer benägna att knuffa ner den tjocka mannen som direktör än som 

asfaltsläggare. Därav ser de att vänstersidan blir mer benägen att offra individen för kollektivet 

om man ser till klass och status.138    

…både personer till vänster och höger är generellt ovilliga att kränka individens rättigheter. 
Däremot får Rothstein visst stöd när vi nyanserar Fat Man genom att introducera social status i 
bemärkelsen ställning på arbetsmarknaden. Personer som står till vänster är mer villiga att 
kränka individens rättigheter när det fastställs att det rör sig om en individ med hög social 
status. Det finns med andra ord skäl att hålla isär en generell ovilja att kränka rättigheter och 

beredvilligheten att kränka en viss grupps rättigheter.139   

 

Det är dock av ytterst vikt att påpeka att detta experiment, vilket upphovsmakarna själva 

framhåller, inte bör ses som någon som helst generell sanning och att det finns många brister i ett 

sådant här experiment. Dessutom reflekterar de om huruvida resultatet hade blivit annorlunda 

om den tjocka mannen varit socialbidragstagare kontra anställd istället.140 Det går dock att göra en 

tolkning om att det möjligen kan finnas en viss rimlighet bakom Rothsteins förståelse av 

Vänsterideologi.  

 

Härvid har jag nu presenterat de utomstående parternas, utifrån det studerade materialet 

åtminstone, förståelse och syn på Vänsterideologi. Det vanligast förekommande är förståelsen 

om Vänstersidan som skattehöjare samt med viss hyckleri i sin politik. Dessutom figurerar 

Vänsterideologins avsaknad av praktiska och konkreta förslag på hur det socialistiska samhället 

ska byggas upp och fungera egentligen.  Det sistnämnda är vad som rör sig inom den akademiska 

sfären där man på ett mer samhällsvetenskapligt och filosofiskt sätt ser till Vänsterideologins 
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innebörder i form av Socialism och Kommunism. Medan man på den partipolitiska nivån hamnar 

i åsikter gällande sakfrågor och ställningstaganden inom dessa.  

 

Konstruktionen av Vänsterideologi 

Härvid ämnar jag nu att presentera, analysera och tolka konstruktionen av Vänsterideologi inom 

den svenska partipolitiken. Detta kapitel är en av tyngdpunkterna för denna studies syfte. Jag 

kommer att göra detta utifrån allt material och huvudsakligen ifrån Vänstersidan själva. I detta 

kapitel har jag övergett den kronologiska skildringen av materialet och lägger således fokus på 

diskursiva tematiker och exempel på hur Ideologi konstrueras och förstås inom mitt valda 

område.  I detta stycke kan det förekomma delar av citat som redan tidigare har figurerat i denna 

uppsats. Detta då konstruktion och definition utav Ideologi ofta går hand-i-hand, en aspekt jag 

kommer att vidareutveckla vid senare avsnitt i denna uppsats. 

 

Hur ser konstruktionen ut? 

Jag vill börja med några övergripande citat för att gen en grund och en exemplifiering utav den 

ideologiska konstruktionen. Det första citatet kommer ifrån Vänsterpartiets partiprogram från 

2004. 

I alla tider har människor drömt om och kämpat för en värld där ingen behöver gå hungrig, en 
värld utan förtryck och utan krig. Ropen på bröd, frihet och fred ekar genom historien. 
Förutsättningarna att förverkliga drömmarna har aldrig varit större än i dag. Alla skulle kunna 
ha tillräckligt med mat, rent vatten, bostad, utbildning och hälsovård. Ändå svälter tiotusentals 
barn ihjäl varje dag. Människor hålls nere i fattigdom och förnedring. Kvinnor utnyttjas och 
förtrycks i en könsbestämd maktstruktur som genomsyrar allt och alla. Jordens resurser föröds 

och miljön förgiftas. Det måste inte vara så här. Världen kan och måste förändras.141 

I detta citat används en verklighetsbeskrivning för att driva vikten av Vänsterpartiets ideologi. 

Man målar här upp en bild av verkligheten som fungerar som en form av problemformulering 

vilken i sin tur går in på varför Vänsterpartiets ideologi behövs. Nästa citat kommer även det 

ifrån ett partiprogram. I detta fall är det Kommunistiska partiets partiprogram från 2011. 

3) Det svenska klassamhället styrs av den minoritet, borgarklassen, som i kraft av sitt ägande 
lever på andras arbete. Massan av människor är dömda att berika och tjäna denna minoritet 
genom tvånget att till kapitalägarna sälja den enda tillgång de har, den egna arbetskraften. Detta 
ger arbetarklassen en särskild roll i det kapitalistiska samhället. Arbetarna kan göra sig av med 
kapitalägarna, som inte är nödvändiga för produktionen, men kapitalägarna kan inte göra sig av 
med arbetarna utan att förkväva sig själva. Arbetarklassen har allt att vinna och inget att förlora 

på en socialistisk samhällsomvandling.142 
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Här i syns också verklighetsbeskrivning, på så sätt som i tidigare citat från Vänsterpartiet, samt 

även ett visst åberopande av ideologiskt laddade värden och uttryck som är av vikt för 

Kommunistiska partiet, ”kapitalism” och ”arbetarklass” är exempel på detta.  

Verklighetsbeskrivningen är även här av en övertalande natur och syftar till, vilket 

partiprogrammen går ut på, att övertyga eventuella väljare att rösta på partiet och följa dess 

ideologi. 

Nästa citat går in starkare för åberopande av ideologiska värden, men även här förekommer 

verklighetsbeskrivning. Detta citat är hämtat ur Socialdemokraternas valmanifest 2002. 

 

Vi har kommit långt med välfärden i Sverige – men inte tillräckligt långt. Trots de senaste årens 
framgångar – stark ekonomi, hög tillväxt, låg arbetslöshet – har känslan av otrygghet ökat. Det 
handlar om oro för att barnen inte ska få växa i trygghet. Det handlar om stressen – på arbetet 
och i vardagen. Det handlar om oron att råka ut för brott eller att inte få bra vård i tid. Alltför 
många tycker att vårt samhälle håller på att bli kallare och hårdare. Vi måste vända den här 
utvecklingen. Det kan vi bara göra tillsammans. Trygghet och rättvisa kan endast formas i 
solidaritet och samarbete. Vi socialdemokrater är stolta över Sverige, men inte nöjda. Stora 

framgångar ligger bakom oss. Men de största utmaningarna ligger framför oss.143  

Det slutliga exempel citatet är hämtat ur en av de studerade partiledardebatterna, specifikt den 

från 2006. Det kommer ifrån Lars Ohly (V). 

 

Jo, jag ruskade verkligen på huvudet. Därför att vad vi ser här det är inte ett jobbskaparpaket 
det är ett skattesänkarpaket, och så hoppas man att jobben ska komma när man sänker skatten, 
tar bort förmögenhetsskatten för de allra rikaste, tar bort fastighetsskatten, som också gynnar 
de allra rikaste, inför ett avdrag för hushållsnära tjänster och samtidigt så slår man på arbetslösa 
och sjuka och förtidspensionerade. Men jag tycker precis tvärtom. Rättvisa är produktivt. Om 
de som har lite får mer så går de pengarna in i ekonomin i efterfråga om varor och tjänster. För 
där finns människor som inte gått till resturangen för att det är för dyrt, som inte har lagat 
tänderna för att de inte har råd, som inte går till frisören för att det kostar för mycket. Men de 
här rikaste, när de får mer pengar då köper ju de aktier för pengarna och det kanske ger en och 
annan börsmäklare nytt jobb, men det är väl inte de jobben vi ska stimulera. Och dessutom 
behöver vi satsa på utbyggnaden av den offentliga sektorn. Där finns behoven, och dessutom,  
När den offentliga sektorn växer så blir vi rikare allihopa därför att den gemensamma välfärden 
är inte bara en kostnad, den är en tillgång för ett land. Att skapa nya jobb i den offentliga 

sektorn är också produktivt.144 

Detta citat är en motkommentar till arbetspolitiken som förs av Alliansen, vilket var det aktuella 

diskussionsämnet för debatten vid denna tidpunkt. I detta citat kritiserar Ohly den motståndande 

politiken i ett försök att visa den sämre än den egna. Dessutom åberopar han viktiga ideologiska 

värden för Vänsterpartiet samt även ger en verklighetsbeskrivning av liknande form som de ovan 

beskrivna. 

Det är ingen slump att jag har valt just dessa citat som mina inledande exempel för den 

ideologiska konstruktionen. Dessa citat innehåller nämligen just de mönster som jag lyckats 

uttolka som de huvudsakliga mönstren och företeelser som ligger till grund för konstruktionen av 

                                                 
143 Socialdemokraternas Valmanifest, 2002 

144 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2006 



 42 

Ideologi inom Sveriges partipolitik. Jag kommer nu att gå in djupare på just dessa mönster och 

kategorier av konstruktionen och ytterligare exemplifiera och analysera dessa. 

 

Konstruktionens beståndsdelar 

De mönster och kategorier jag uttolkat ur materialet, gällande konstruktionen av Ideologi, är just 

de som exemplifierades i ovanstående avsnitt. Det rör sig således om Verklighetsbeskrivning, 

Kritik av motståndande politik och Åberopandet av ideologiska värden. Under detta avsnitt vill 

jag påvisa hur denna tolkning har nåtts, vad de olika mönstren och kategorierna betyder samt 

även att exemplifiera användandet av desamma.  

Den första konstruktions-kategorin jag valt är den rörande åberopandet, eller hävdandet, av 

ideologiska värden. Denna konstruktion är vanligt förekommande i partiernas självdefinitioner, 

vilka jag beskrev i tidigare analyskapitel. Om vi ser till det omfattande uttalandet av Lars Ohly 

(V), från slutdebatten 2006, som jag presenterade i inledningen av detta kapitel förekommer 

hävdandet av ideologiska värden i form av uttalandet att ”Rättvisa är produktivt.” Vad Ohly gör 

här är att åberopa ett av Vänstersidans huvudvärden, Rättvisa, för att sedan kontextualisera detta 

på ett positivt sätt som associerar det egna partiet och dess värderingar. Detta är vad 

åberopandet, hävdandet, av de ideologiska värdena syftar till.  

 

Ett ytterligare exempel på denna form av konstruktion återfinns i Socialdemokraternas 

valmanifest från 2006. 

Vi socialdemokrater vet att trygga människor vågar. Välfärden skapar en trygghet genom livets 
olika skeden som föder både frihet och kreativitet. Med hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet 
är vårt land ett tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte hämmar utvecklingen, tvärtom. 
Det är kombinationen av trygghet och utveckling som gör vårt land modernt och 

konkurrenskraftigt.145  

Här ser vi hur Socialdemokraterna fokuserar på värdena Trygghet och Rättvisa. De gör detta i 

samband med en beskrivning om en positiv samhällsutveckling. Detta bidrar till att associera de 

ideologiska värdena med den positiva samhällsbeskrivningen samt att i sin tur associera detta, 

både värden och positiviteten, till Socialdemokraterna. 

De ideologiska värdena kan även användas som partiassociation i sig själva. Då värdena Rättvisa, 

Frihet, Jämlikhet och Solidaritet är positivt laddade ord kan det vara tillräckligt med att endast 

hävda dessa värden som instrumentala i ett partis politik. Detta görs genomgående av de flesta 

politiska rörelser. Nedan följer ett exempel på hur Socialdemokraterna gör detta.  

Frihet, jämlikhet och solidaritet utgör tillsammans grundvalen för det demokratiska samhället. 
På samma gång är det endast det demokratiska samhället, som kan förverkliga friheten, 
jämlikheten och solidariteten. Demokratin är själva grunden för socialdemokratins samhällssyn, 
och dess ideal måste prägla samhällslivet i hela dess omfattning – politiskt, ekonomiskt, socialt 

och kulturellt.146 
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Det finns ett ytterligare sätt att åberopa de ideologiska värdena. Detta är genom ”implicit 

hävdande”. Jag ger ett exemplifierande citat först och förklarar min tolkning efter detta. Citatet 

kommer ifrån Vänsterpartiets valplattform från 2002.  

Vi i vänsterpartiet vill använda den makt som finns i riksdag, landsting och kommuner till att i 
varje läge bekämpa orättvisor, odemokratiska maktstrukturer och bristande solidaritet. Vi vill 
avskaffa klasskillnader och könsorättvisor och skapa ett välfärdssamhälle där alla människor, 
oavsett plånbokens tjocklek, har rätt till en god sjukvård, barn- och äldreomsorg och en bra 

utbildning.147  

Här kan det observeras hur Vänsterpartiet implicit hävdar sin ideologiska värden. Istället för att 

explicit säga ”Vi vill ha rättvisa” använder man sig istället av värdets motsats och ställer sig emot 

detta, ”Vi är emot orättvisa”. Åberopandet av ideologiska värden är konstruerande i den aspekt 

att partierna genom detta sätt tillskriver sig olika innebörder genom att associera sig med de olika 

ideologiska värdena. Detta bidrar till en form av definition utav partiet, vilken i sin tur förstås av 

både partiet själva och parter utanför. Därav blir hävdandet av olika ideologiska värden en del av 

konstruktionen av vad Vänsterideologi är. Jag kommer att lyfta fram denna framtolkade slutsats 

och dess resonemang vid ett senare kapitel. 

 

Nästa konstruktion-kategori är kritik gentemot motståndande politik. Detta är en tämligen simpel 

företeelse att förstå och den går helt enkelt ut på att kritisera motståndarsidans politik. Detta görs 

genom en verklighetsbeskrivning som ger ytterligare grund och legitimitet till kritiken och som 

dessutom syftar till att framhålla den egna politiken som det bättre alternativet. Detta är en 

vedertagen del av politisk argumentation och används flitigt av alla som är inblandade i politiska 

debatter av olika slag. Det är således inget exklusivt för Vänstersidan. Det är dock en del utav 

konstruktionen av Ideologi då denna typ av argumentation ger en bild av vad det egna partiet, 

eller ideologin, inte står för samt vilken typ av politik och vilka värderingar som inte sammanfaller 

med den egna ideologin. Det finns dessutom en aspekt av implicitet i denna typ av 

argumentation. Om man uttrycker ”Vi tycker att detta är fel.” kan man tolkas implicit säga att ”Vi 

tycker att motsatsen är rätt”. Detta behöver naturligtvis inte vara meningen, eller ens sant, men 

för betraktaren kan en sådan tolkning göras och detta är ett led i konstruktionen. Jag vill härvid 

nu återge ett antal exempel ifrån mitt studerade material. Detta första är ett citat från Göran 

Persson (S) från slutdebatten 2006. 

 

När det handlar om att bekämpa arbetslösheten så måste man ju vara väldigt noga med att inte 
bekämpa de arbetslösa. Det är den politiken som är kärnan i de så kallade Alliansens förslag. 
Sparandet på förtidspensionärer, sparandet på arbetslösa och se’n ska man använda de 
pengarna för att sänka förmögenhetsskatter och värnskatter. Det kommer inte att ge särskilt 
många nya jobb. Där har Lars Ohly alldeles rätt. Vi har nu en bra utveckling i Sverige. 
Hundratusen nya jobb. De hundratusen nya jobben kommer just därför att ekonomin som 
helhet fungerar och jag håller helt med de som säger att rättvisa, solidaritet det driver också 
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ekonomin framåt. Det ni står för är ju en politik där man sätter de sämst ställda i kläm för att 
få pengar att ge till de bäst ställda. Jag har aldrig fått in i mitt huvud hur sänkt 
förmögenhetsskatt kan ge fler jobb. Jag har aldrig fått in i mitt huvud hur attacker mot de 
arbetslösa ger fler jobb, för än igårkväll när Göran Hägglund säger: ”Ja, det ökar skillnaderna.” 
Alltså, när vi nu har det som bäst ställt i Sverige då ska vi rikta udden mot de arbetslösa för att 

skillnaderna ska öka. Det är tvärtom så att i Sverige ska vi hålla ihop!!148   

Här pekar Persson ut vad han finner fel och/eller bristande i Alliansens arbetsmarknadspolitik 

samtidigt som han därigenom även får fram vad han själv anser vara rätt. Han får även in ett 

hävdande av Socialdemokraternas ideologiska värden och en viss verklighetsbeskrivning vilket 

bidrar till att visa att beståndsdelarna för konstruktionen av Ideologi är sammanlänkade.  

 

Nästa citat är uppbyggd på liknande sätt då det även här förekommer ideologiska värden och en 

viss verklighetsbeskrivning. Citatet kommer ifrån Lars Ohly (V) och partiledardebatten 2010. 

Det är naturligtvis en vrång bild att alla skulle tjäna lika mycket. Däremot så har klyftorna ökat 
så att vi nu har större inkomstskillnader än någonsin se’n Statistiska Centralbyrån började mäta. 
Och det sker under er regering för att ni sänker skatter på ett så orättvist sätt så att de som 
redan tjänar mest får allra mest och andra som inte har så mycket de får ingenting. Och det här 
är inte att hålla ihop Sverige, det är inte heller att skapa jobb. Jobb skapas genom att vi 
använder de gemensamma pengarna för att investera i välfärden, att investera i nya bostäder, 
att ha en industripolitik värd namnet och dessutom se till att de jobb som skapas är trygga 

anställningar med lön att leva på.149  

Detta citat visar på användandet av verklighetsbeskrivning för att legitimera kritiken av 

motståndarnas politik. Detta gör Vänsterpartiet även i sina valplattformar. 

Den politiken leder till hög arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra 
upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningarna. Det sätter press också på 

de arbetslösa.150 

”Den politiken..” avser Högersidans politik. Vänsterpartiet använder sig av denna typ av 

argumentation, och konstruktion, relativt genomgående och de gör detta något intensivare än vad 

Socialdemokraterna gör. Jag vill förtydliga detta med ytterligare ett citat från Vänsterpartiet. Detta 

från Valplattformen 2002. 

Vissa partier vill få oss att tro att deras politik gynnar alla. Det är inte sant. Alla tjänar inte 
heller på vänsterpartiets politik. Den som vill slippa betala skatt för en generell välfärd och vill 
behålla sin höga lön för egen konsumtion förlorar på vänsterpartiets politik. Den som anser att 
kvinnor ska ha sämre löner och mindre makt än män bör rösta på något annat parti än 
vänsterpartiet. Den som tycker att storföretag ska ha mer att säga till om och vill föra in 
Sverige i EMU har inget stöd av vårt parti. Den som menar att Sverige ska minska biståndet till 
fattiga länder och ta emot färre flyktingar hör inte hemma hos oss. Den som tycker att 

vinstintresset är viktigare än en bra miljö blir knappast nöjd med vår politik.151  

                                                 
148 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2006 

149 Partiledardebatt, Slutdebatt, SVT, 2010 

150 Vänsterpartiets Valplattform, 2006 

151 Vänsterpartiets Valplattform, 2002 



 45 

Detta citat är dock än mer intressant då den använder sig av en implicit kritik utav väljarnas egna 

politiska åsikter. Man kan tolka detta som att de här säger att ”Om du tycker såhär (vilket vi inte 

gör) så tillhör du inte vår politik(ideologi)”.   

Det sista citatet som jag kommer att presentera, rörande kritik mot motståndare, kommer ifrån 

Kommunistiska Partiet. Detta parti, som redan nämnt, är det parti med högst påtaglig ideologisk 

betingning. Därav är deras motståndar-kritik inte specifikt riktad mot exempelvis ”Moderaterna” 

eller ”Folkpartiet” utan är istället mer ideologiskt inriktad mot ”Kapitalismen” och 

”Borgarklassen”. I Kommunistiska Partiets partiprogram, 2011, finns en rad citat utav detta slag. 

På grund av begränsat utrymme ger jag dock endast ett citat som exempel.  

5) Ända sedan dess uppkomst har det kapitalistiska systemet kastats in i periodiska kriser med 
massarbetslöshet och social misär för de arbetande som följd. Den kapitalistiska krisen bottnar 
inte i brist, utan i överflöd. Massproduktionen av varor finner inte avsättning på grund av att 
de arbetande inte har råd att köpa det de själva tillverkar. Kapitalismens planlösa, anarkistiska 
sätt att fungera leder dessutom till störningar och disharmoni mellan olika sektorer i ekonomin. 
I namn av strukturomvandling slaktas därvid hela produktionsgrenar, med en gigantisk 

kapitalförstörelse och ödeläggelse av generationers samlade yrkeskunskap som följd.152 

I detta citat är det följaktligen ”Kapitalismen” som kritiseras och som får representera den 

motståndande ideologin och/eller politiken. 

 

Den tredje konstruktions-kategorin som jag tolkat fram är verklighetsbeskrivning. Här beskriver 

partiet en verklighet och denna verklighetsbeskrivning ämnar till att måla upp en bild av ett 

samhälle där partiet (ideologin) behövs samt att ge en bild utav vad ideologin vill bekämpa. Detta 

är den vanligast förekommande kategorin, eller mönstret, utav konstruktionen av Ideologi och 

återfinns i stor genomsträckning i allt mitt studerade material. Att det förefaller sig på detta sätt är 

dock tämligen logiskt då konstruktion, i fallet social konstruktion vilket denna studie avser, går ut 

på att verkligheten konstrueras, skapas. En stor del utav denna skapandeprocess, konstruktionen, 

är just att verkligheten beskrivs och tolkas. Ideologin konstrueras genom dessa citat i hur 

verkligheten beskrivs vilket ger en bild av vad ideologin anser vara ”bra och/eller dåligt”. Citaten 

som exemplifierar detta är både många till antalet och långa till omfattning, därav ger jag endast 

några få som exempel här. Det första citatet är hämtat ur Socialdemokraternas Partiprogram från 

2001. 

Den privatkapitalistiska produktionsordningen innebär att vinsten överordnas alla andra 
intressen, oavsett hur den åstadkoms och vilka kostnader den innebär för samhälle, människor 
och miljö. Kapitalismens värdesyn påverkar därtill mycket av samhällsdebatt och 
opinionsbildning, och den ökade makten över tanken bygger under den rent ekonomiska makt 
finansintressena besitter. I den kapitalistiska världsbilden är pengar och ekonomisk framgång 
måttstocken för vad som är gott och eftersträvansvärt. Mänskliga värden som solidaritet och 
medkänsla förvanskas till lönsamhetskalkyler. Arbetskraft ses som en förbrukningsvara. Men 
begreppet kapitalism har i politisk debatt sedan länge haft en annan och vidare innebörd än 
denna snävt ekonomiska. Det betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten 
att bestämma över alla andra intressen, och människors rättigheter bestäms av deras 
ekonomiska lönsamhet. Detta maktsystem skapar ofrihet för alla andra än de stora 
kapitalägarna. Det skapar stora orättvisor och stora sociala spänningar inom länder och mellan 
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länder. Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar.  Ekonomiska intressen 
har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin. Socialdemokratin avvisar en samhällsutveckling 
där kapital och marknad dominerar och kommersialiserar sociala, kulturella och mänskliga 

relationer.153 

Utöver att skildra en verklighetsbeskrivning ger Socialdemokraterna även en kritik gentemot 

motståndande ideologi på ett liknande sätt som Kommunistiska Partiet gjorde i tidigare citat. 

Denna form av kritiserande verklighetsbeskrivning finns även i nästa citat från Vänsterpartiets 

Partiprogram, 2004. 

 

Under kapitalismen har ekonomins olika delar blivit mer och mer beroende av varandra, såväl 
nationellt som internationellt. Samtidigt leder det privata ägandet till en kortsiktig vinstjakt där 
börskurser blir viktigare än att utveckla produktionen. Detta visar på ett ökande behov av 
samhällelig, demokratisk samordning av ekonomin. En fundamental demokratisk princip är att 
människor skall kunna påverka beslut som påverkar dem. I dag omöjliggörs detta. Beslut som 
fattas i bolagsstyrelser är ofta betydligt viktigare för människors konkreta livsvillkor än beslut 
som fattas av folkvalda församlingar. Det är inte rimligt. Kapitalets makt måste brytas för att 
demokratin skall kunna fördjupas och breddas. De rättigheter som springer ur ägandet måste 
begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former. Oavsett ägandeform måste de 
arbetandes inflytande över företagen garanteras och fördjupas. Att själv kunna påverka arbetets 
utformning, förläggning och utveckling är centrala mål. Kampen för ekonomisk demokrati, en 
kamp som har både klass- och könsaspekter, måste föras på flera plan och i olika former. 
Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det 

socialistiska målet är människans frigörelse.154 

Kommunistiska Partiets partiprogram är fyllt utav motståndarkritiska verklighetsbeskrivningar. 

Detta citat är endast ett av många.  

12) Det privata ägandet av industrier, råvaror, banker och andra samhällsfunktioner är föråldrat 
och utgör en broms för fortsatt utveckling av landet. Detta föråldrade samhällssystem leder till 
arbetslöshet, växande social nöd och försämrade levnadsförhållanden för folkflertalet. Det 
innebär också en hänsynslös rovdrift på naturtillgångar och miljö, där nödvändiga hänsyn till 
naturens lagar och möjligheter åsidosätts och förnekas till förmån för kortsiktiga, privata 
vinstintressen och en ohämmad och ansvarslös tillväxtfilosofi. I förlängningen hotar därmed 

privategendomens system allt liv på jorden. 155 

Dessa citat beskriver en verklighet, en dyster sådan, med ett sort behov, enligt partiernas egna 

mening, utav Vänsterideologi. Detta är en stor grund till det omfattande användet utav denna 

argumentation då det fungerar som en form av beskrivning till varför vi behöver Vänsterideologi, 

varför väljarna ska rösta på ett sådant parti, ”Samhäller är såhär dåligt just nu, därför behövs Vår 

politik för att lösa problemen”. Jag ger ett sista citat som bygger på detta. Från Vänsterpartiets 

valplattform, 2002. 

Sverige är ett klassamhälle. Löneskillnaderna har ökat de senaste femton åren i Sverige. 
Samtidigt har skatter sänkts mer för de högst avlönade än för de lågavlönade. Orättvisorna i 
Sverige har ökat vilket bidragit till ökade skillnader i ohälsa. Tunga och enahanda 
arbetsuppgifter värderas lågt medan yrken med stor självständighet och god arbetsmiljö ger de 
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högsta lönerna. I detta samhälle diskrimineras kvinnor och människor med utländsk bakgrund 

systematiskt.156 

De konstruktions-mönster, kategorier, jag nu har presenterat är en stor del utav konstruktionen 

av Vänsterideologi, och rimligen all Ideologi, i den svenska partipolitiken. Dessa mönster har 

redan uppdagats under tidigare använda citat i denna uppsats. Dessa är rör främst Åberopandet 

av ideologiska värden samt Verklighetsbeskrivning vilka båda kommer till ljus tydligt i de citat jag 

använde för att visa på vänsterpartiernas egen definition utav Vänsterideologin.  

En reflektion som jag gjort under denna del av studien rör fördelningen av de olika 

konstruktions-mönstren i de olika typerna av det studerade materialet. 

Om vi ser till Partiprogrammen så förekommer det en högre grad av Verklighetsbeskrivning och 

Hävdande av ideologiska värden. Detta kan bero på att Partiprogrammen syftar till att beskriva 

den och politik och den Ideologi som partiet i fråga står för. Därav blir det viktigare att lägga 

fokus på vad partiet står för, vilka värderingar man har, hur samhället ser ut samt varför partiet i 

fråga behövs för samhället. 

Ser man däremot till valmanifesten framgår det en högre grad av Kritik mot motståndade 

ideologier och partier samt Åberopandet av de ideologiska värdena. Valmanifesten är skrivna för 

potentiella väljare vilket medför att vikten för dessa dokument är att mer kortfattat och på ett 

enklare sätt ge en definition utav partiet samt att visa på varför väljaren i fråga inte ska rösta på 

någon av partiets motståndare. 

Gällande Kritik mot motståndarna är denna aspekt dessutom mer påtaglig i debatterna. Detta är 

dock tämligen logiskt då själva kontexten i sig inbjuder till just detta. De politiska partierna står 

inför varandra för att debattera vilket givetvis inbjuder till kritik gentemot varandras politik. 

Dessutom filmas dessa debatter och visas bara några få dagar innan ett stundande riksdagsval 

(detta gäller dock endast Slutdebatterna) vilket medför att partierna, liksom i valmanifesten, vill 

visa för potentiella väljare varför de inte ska rösta på de motståndande partierna. I ljus av detta är 

även Verklighetsbeskrivningarna i högre grad mer påtagliga i debatterna, detta av samma 

anledningar som ovan samt för att legitimera behovet av det egna partiets politik och ideologi i 

samhället.   

 

Konstruktionens grunder 

Konstruktionen av Vänsterideologi grundar sig på en rad olika faktorer, enligt mina tolkningar. 

Faktorerna i fråga är huvudsakligen förståelsen av ideologin samt synen på samhället och 

människan, både som man vill att de ska vara samt hur de för nuvarande är. Dessa faktorer ger en 

grund till konstruktionen av Ideologi. Denna grund har redan, implicit, pekats på under min 

analys och all de citat den innehåller. Därav kommer jag endast att koncist ge några ytterligare 

exempel på detta. 
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Gällande förståelsen av den egna ideologin och dess innebörder finnes mycket att finna under 

avsnittet rörande Vänstersidans ideologiska självdefinition. Jag vill dock exemplifiera detta 

någorlunda ytterligare genom ett antal funna citat. Dessa citat kommer alla ifrån de olika 

partiprogrammen och även i denna aspekt tycker jag mig kunna uttolka en högre tyngd av 

Ideologi hos just partiprogrammen än i övriga material. Det första citatet är något utförligt. Det 

kommer ifrån Socialdemokraterna partiprogram från 2001 och visar på Socialdemokraternas 

förståelse av sina ideologiska värden.  

Frihet handlar både om frihet från yttre tvång och förtryck, hunger, okunnighet och fruktan 
för framtiden och om frihet till delaktighet och medbestämmande, till egen utveckling, trygg 
gemenskap och möjlighet att styra sitt liv och välja sin framtid. Denna människors frihet 
förutsätter jämlikhet. Jämlikhet innebär att alla människor trots olika förutsättningar ges samma 
möjlighet att forma sitt eget liv och påverka sitt samhälle. Denna jämlikhet förutsätter rätten att 
välja och utvecklas olika, utan att olikheterna leder till underordning och klyftor i makt och 
inflytande över vardag och samhälle. Frihet och jämlikhet handlar både om individuella 
rättigheter och kollektiva lösningar för att skapa det gemensamma bästa, som utgör grunden 
för den enskildes liv och möjligheter. 

Solidaritet är den sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt beroende 
av varandra, och att det samhälle är bäst, som byggs i samverkan i ömsesidig hänsyn och 
respekt. Alla måste ha samma rätt och möjlighet att påverka lösningarna, alla måste ha samma 
skyldighet att ta ansvar för dem. Solidaritet utesluter inte strävan till individuell utveckling och 
framgång, men väl den egoism som gör det tillåtet att utnyttja andra för egna fördelar. All makt 
i samhället måste utgå från de människor som tillsammans bildar samhället. Ekonomiska 
intressen har aldrig rätt att sätta gränser för demokratin; demokratin har alltid rätten att ange 
villkoren för ekonomin och sätta gränserna för marknaden. Demokrati måste utövas på många 

vägar och flera plan.157 

Nästkommande citat kommer ifrån Vänsterpartiets partiprogram från 2004. Häri visar 

Vänsterpartiet på sin förståelse av Socialism samtidigt som de visar på sin syn av dagens samhälle. 

I ett kapitalistiskt samhälle måste även gemensamt ägda och demokratiskt styrda företag i viss 
utsträckning underordna sig kapitalets spelregler för att inte gå under. De kan inte överleva 
som isolerade socialistiska öar. Å andra sidan måste statliga och kommunala företag till skillnad 
från de privata vägledas av ett övergripande samhällsintresse, för att i längden motivera sin 
existens. Offentligt ägda företag är nödvändiga verktyg för att ta till vara samhällsintresset på 
en kapitalistisk marknad, men bolagisering får inte användas för att anpassa den offentliga 

sektorn till det privata näringslivet eller förbereda privatiseringar.158 

Både förståelsen av den egna ideologin samt även synen på människan i dagens samhälle kan 

utläsas ur följande citat, även detta hämtat från Vänsterpartiets partiprogram. 

Det socialistiska samhället innebär inte historiens slut eller att alla konflikter och 
missförhållanden försvinner. Vad det handlar om är att vi människor, genom att bryta de 
strukturer som sorterar och förtrycker oss, erövrar möjligheten att utveckla ett solidariskt 

samhälle.159 

För att vidare exemplifiera synen på, eller rättare sagt tolkningen av, samhället tar jag hjälp av ett 

citat ifrån Kommunistiska Partiets partiprogram. Häri beskrivs Kommunistiska Partiets syn på 

Kapitalismen och dess påverkan av vårt samhälle.  
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11) Kapitalismen har byggt upp gigantiska produktionssystem, som gör varje arbetare till en 
kugge i en samhällelig produktionskedja. Allt som produceras innesluter tusentals människors 
gemensamma ansträngningar. Den kapitalistiska produktionen är samhällelig till sin karaktär. 
Men under kapitalismen är ägandet fortfarande privat. Det innebär att den samhälleliga 
produktionen inrättas efter kapitalägarnas krav på profit, inte efter samhällets och de 
arbetandes behov. Motsättningen mellan produktionens kollektiva, samhälleliga karaktär och 
det privata, enskilda tillägnandet av produktionsresultatet är den grundläggande motsättningen 

under kapitalismen. Den kan bara lösas genom att också ägandet blir samhälleligt.160 

Detta är endast ett av många citat av samma tema från Kommunistiska Partiets partiprogram. 

Det medför dock ytterligare exemplifiering utav några av konstruktionens grunder.  

Konstruktionen av Vänsterideologi kan således tolkas grunda sig i hur ideologin förstås samt 

vilken syn partiet i fråga har på människan och slutligen vilken tolkning partiet gjort om samhället 

och dess nuvarande form. Människosynen och tolkningen av samhället kan dock ses som en följd 

av förståelsen av ideologin varav denne således tjänar som en grund till faktorerna som tjänar 

som grund till konstruktionen av Vänsterideologi, en konstruktion som i sin tur ger upphov till 

ny förståelse av ideologin och således fortsätter denna cykel av ideologi-konstruktion. Jag 

kommer att beröra denna aspekt och tolkning i ett senare kapitel.  

 

Socialdemokraternas Partiprogram 2013  

I detta stycke vill jag ta avstamp i mina egna tolkningar och slutsatser från ovanstående kapitel 

och ”testa” dessa gentemot det senaste partiprogrammet. Utefter de tolkningar och slutsatser jag 

dragit under denna studies gång bör vi i detta partiprogram återfinna en ideologisk självdefinition, 

vilken bör ha blivit mindre i omfattning. Vi bör finna konstruktion av Vänsterideologi, i form av 

Åberopandet av ideologiska värden, Kritik av motståndande politik samt Verklighetsbeskrivning. 

Utav dessa bör Verklighetsbeskrivning och Hävdandet av ideologiska värden vara mest 

framtonade. Dock är det Socialdemokraternas partiprogram det rör sig om och det är dessutom 

det senast författade dokumentet av allt mitt studerade material, därav bör den ideologiska 

tyngden inte vara alltför påtaglig och rentav än mindre än i det tidigare partiprogrammet ifrån 

2001. Jag väljer att reflektera över detta partiprogram då det publicerades mitt under denna 

studies gång och således blir det absolut nyaste och modernaste materialet inom detta område 

varpå jag får en möjlighet att se till konstruktionen av Vänsterideologi, i enlighet med mitt övriga 

material och perspektiv, hos Socialdemokraterna idag. I skrivande stund är det maj 2013, vilket 

endast gör detta partiprogram några få veckor gammalt.  

 

Partiprogrammet från 2013 är ett tiotal sidor längre i omfång än dess föregångare, men de 

övergripande rubrikerna är av samma karaktär och liknande benämningar. De beskriver, vilket sig 

bör i ett partiprogram, sin samhällssyn och deras värderingar inom olika frågor. Detta görs dock 

mer generellt och mer ideologiskt än vore det ett valmanifest, vilket överensstämmer med 
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naturen av ett partiprogram. Om vi inledningsvis ser till den ideologiska självdefinitionen i detta 

partiprogram så står följande citat till förfogande: 

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika 
värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska 
socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, 
forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla 
alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning. Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, 
sociala och kulturella hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan över- 
och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller homo- och transfobi, ett samhälle 

utan fördomar och diskriminering.161 

Häri ser vi de ideologiska värdena Rättvisa, Solidaritet och Frihet återigen. Dessa värden är 

genomgående hela partiprogrammet vilket är fullt logiskt. Nästa hämtade citat är ett väldigt 

omfattande citat. Men i detta påvisas många olika aspekter som jag tolkat fram från mitt material 

genomgående i denna studie. Socialdemokraterna definierar här ytterligare sina ideologiska 

värden, de visar på ytterligare ideologiska värderingar samt att de gör den Verklighetsbeskrivning 

som var en av den ideologiska konstruktionens beståndsdelar. 

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som utgår ifrån att friheten enbart är möjlig genom 
jämlikhet. Skillnader i makt mellan människor innebär skillnader i frihet. Målet för 
socialdemokratin är att utjämna dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället. 
Maktskillnaderna i samhället låter sig inte fångas in på något enkelt sätt. När människors 
möjligheter påverkas av att de tillhör en viss grupp, visar detta på förekomsten av 
maktstrukturer. Klass, kön, etnicitet samt könsidentitet och sexuell läggning är några av de 
faktorer som avgör människors frihet, oberoende av vilka de är som individer. Det syns i de 
statistiska sambanden. Människor med låga inkomster eller lägre utbildningsnivå lever kortare, 
är oftare sjuka, saknar oftare jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. 
Deras barn löper större risk att själva drabbas av arbetslöshet och sämre hälsa. Detta är inte ett 
resultat av människans fria vilja. Så länge hälsan, barnens livsmöjligheter eller risken att bli 
arbetslös inte fördelar sig slumpmässigt i befolkningen, är det inte människans fria vilja som 
bestämmer. Målet för socialdemokratin är att människor ska vara så fria att yttre faktorer som 
klass, kön och etnicitet inte påverkar deras möjligheter till ett gott liv. Jämlikhet är inte 
detsamma som likriktning. Tvärtom är jämlikhet en förutsättning för verklig mångfald, 
eftersom den ger människor möjlighet att följa sin egen fria vilja. När vi kan välja fritt utvecklas 
vi olika. Verklig frihet finns bara där det finns verkliga val. Utan ett starkt samhälle, som aktivt 
och återkommande erbjuder människor möjligheter att utvecklas och komma vidare, är 
friheten en chimär. Bara den som har möjligheter kommer att anstränga sig. Frihet förutsätter 
därför inte bara frånvaro av nöd och förtryck, utan också tillgång till en materiell och social 
trygghet, och ständigt nya chanser. Jämlikhetens betydelse för friheten kommer sig av att vi 
människor är starkt och ömsesidigt beroende av varandra. Ingen människa är en ö. Vi skapar 
tillsammans det samhälle, som i sin tur formar oss. Även mänskliga relationer präglar oss. Det 
har betydelse vilka vi är i förhållande till andra. Därför påverkar graden av jämlikhet i ett 
samhälle varje människas frihet. Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens 
kärna. I omtanken om andra ligger både att ta hänsyn och att själv göra sitt bästa. Att 
solidariskt ställa upp för varandra bygger på förvissningen om att alla gör så gott de kan och 
bidrar efter förmåga. Solidariteten är en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är 
fri förrän alla är fria. Rättvisan kan uppnås först då även de som inte berörts upprörs av 
orättvisan. Socialdemokratins uppgift är att ta parti för den som har mindre makt. Bara så kan 
friheten bli större i vårt samhälle. Socialdemokratin hävdar att människors vilja till arbete är 

samhällets viktigaste tillgång.162 
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Detta omfattande citat visar på Åberopandet av ideologiska värden samt Verklighetsbeskrivning 

och det förekommer även en viss ideologisk tyngd häri. Dock är denne inte alltför påtaglig på 

egen hand utan förstärks av de ideologiska värdena och den syn av deras innebörd som 

Socialdemokraterna här visar. Tydligare Vänsterideologi framgår dock av nästa citat vari 

klassfrågan tas upp ännu en gång. 

Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning, och bekämpar därför alla 
former av maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från 
övertygelsen om att principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett samhälle 

där vissa är underordnade andra.163 

Om jag återknyter till konstruktions-mönstren jag tidigare framtolkat går det att utfinna dessa 

även i detta partiprogram. I nästkommande citat framgår både Verklighetsbeskrivning men även 

Kritik av motståndande politik. Den sistnämnda är dock någorlunda implicit och mer 

övergripande ideologiskt betingad. 

Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin. Den är marknadens 
destruktiva sida. Den betecknar ett maktsystem, där den som äger kapitalet ges rätten att 
bestämma över alla andra intressen, och där människors värde och rättigheter bestäms av deras 
ekonomiska lönsamhet. Detta maktsystem skapar ofrihet för alla andra än de stora 
kapitalägarna. Det skapar en ojämn fördelning, stora orättvisor och kraftiga sociala spänningar 
inom och mellan länder. Det leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar. Därför 
är socialdemokratin ett antikapitalistiskt parti. Det krävs demokratiska motvikter för att skapa 

de stabila spelregler som behövs för att marknaden ska fungera väl.164 

I nedanstående citat förekommer även där Kritik mot motståndande ideologi, men vad som är av 

intresse här att det förekommer uttalanden som för tankarna tillbaka till teoretiseringar om 

Socialdemokraternas anpassning efter ett mer individualiserat samhälle. Detta då ”individen” och 

det ideologiska värdet Frihet framställs tydligt.  

Allt fler områden av den mänskliga tillvaron omfattas av marknadens logik. Samtidigt som 
demokratin vinner mark i världen, så har också marknadens omkrets utökats, på demokratins 
bekostnad. Detta trots att när politiken träder tillbaka så blir resultatet inte ökad frihet för den 
enskilde, utan bara att andra maktgrupper – inte minst starka ekonomiska intressen - träder in i 
stället. Våra liv präglas alltmer av avancerade försök att med ekonomiska drivkrafter – priser, 
avdrag, avgifter, skatter – påverka vår livsföring. Inom flera områden kan de ekonomiska 
incitamenten vara effektiva stimulanser till en sundare livshållning eller till ett större individuellt 
miljöansvar. Men när de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och 
marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället fattigare. När allt har ett pris har 

ingenting något värde.165 

Främst är citatet dock en Verklighetsbeskrivande Kritik av motstående ideologi och politik. Det 

finns därav konstruktions-mönster av Ideologi att finna i detta partiprogram, vilket i sin tur 

innebär att grunderna till denna konstruktion även går att återse här. Genom nästkommande citat 

vill jag exemplifiera några av just dessa grunder som jag kunnat tolka fram ur detta partiprogram. 

I citat påvisas förståelsen av den egna ideologin. 
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Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det goda samhället byggs i 
samverkan, med ömsesidig hänsyn och respekt. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att 

påverka, alla ska ha samma skyldighet att ta ansvar.166 

I nästa citat exemplifieras både förståelsen för den egna ideologin såväl som partiets syn på 

människa och samhället. 

Samhället idag bygger på en mängd exkluderande normer, som skapar föreställningar om vem 
eller vilka egenskaper som är normala och vilka som inte är det. Den som uppfattas som 
normal har en mer privilegierad situation än den som uppfattas som avvikande. Åtgärder 
enbart mot klassorättvisor räcker därför inte för verklig jämlikhet. Det kräver en medveten 

kamp också mot andra maktstrukturer och förtryckande normer.167 

Vad som således står att framtolka ur Socialdemokraternas senaste partiprogram är att den 

ideologiska tyngden är något mindre, vilket även gäller de ideologiska värderingarna om 

exempelvis ”klasskamp”, ”kollektivet”, ”arbetarklassen” och ”Socialism”. Det finns dock vissa 

spår utav alla dessa värden att finna men de är inte på något sätt huvudfokus för 

partiprogrammets formuleringar och diskurser. Dock förekommer de ideologiska värdena 

”Rättvisa” och ”Solidaritet” fortfarande och en viss ”anti-kapitalistisk” ton går att utläsa. 

Konstruktions-mönstren finns även de närvarande då Verklighetsbeskrivning, Åberopandet av 

ideologiska värden samt Kritik av motståndande ideologi alla uppvisades. Dock var 

Verklighetsbeskrivningen och de ideologiska värdena av en större omfattning. Partiprogrammet 

speglar däremot en viss ideologisk nedtoning som skulle vara av intresse att studera närmare för 

att få en fördjupning däri. 

Ideologiska värden över tid 

Jag har under min analys berört de ideologiska värdena från de studerade partierna. I detta avsnitt 

vill jag visa på innebörderna av dessa värden och se till om det har skett någon förändring i denna 

innebörd över tid. Jag har sammanställd de tydligaste ideologiska värdena, Jämlikhet, Rättvisa, 

Solidaritet och Frihet i två tabeller. Den första tabellen visar värdenas innehåll från det tidigare 

materialet medan den andra tabellen visar de ideologiska värdenas innehåll från det senare 

materialet. Jag kommer även att dra paralleller till teoretiseringarna angående ”Ideologiernas 

Död” och ”Vänsterns Pånyttfödelse” här för att i nästkommande kapitel ytterligare ställa 

Vänsterideologin i Sveriges partipolitik i relation till dessa teoretiseringar.  

Vad jag avser med det tidigare materialet i denna tabell är något olika beroende på parti. Gällande 

Socialdemokraterna är detta material främst deras partiprogram från 2001. Detta ställs gentemot 

partiprogrammet från 2013 som således får representera det senare materialet. Vänsterpartiets 

material är här främst deras valplattform från 2002 samt partiprogrammet från 2004. Det senare 

materialet för Vänsterpartiet är deras valplattform från 2006 samt De Rödgrönas 

regeringsplattform från 2010. Detta medför att tidsskillnaden inte är särskilt stor för 

Vänsterpartiets del, vilket är en brist som kommer av det material jag valt för studien. Jag ämnar 
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dock ändå att inkludera detta för att ge någon form av fingervisning för innehållet av de 

ideologiska värdena för Vänsterpartiet över tid. Vad gäller Kommunistiska Partiet blir 

tidsskillnaden här dock tämligen stor. Då Kommunistiska Partiets partiprogram från 2011 föreföll 

sig inneha stora likheter med Kommunistiska manifestet vill jag härav jämföra dessa två material i 

denna tabell. Tabellen finns bifogad som bilaga i denna uppsats. Nedan följer endast mina 

tolkningar av vad tabellen visar.168 

Om man först ut ser till Socialdemokraternas innehåll i de ideologiska värdena framkommer en 

viss förändring över tid. Den är tydlig om man ser till värdet Jämlikhet. Jämlikhet är för 

Socialdemokraterna, i det tidigare materialet, allas lika värde samt att alla ska ha lika rättigheter 

och möjligheter. Dessutom förespråkar de en jämlik fördelning av samhällets resurser. I det 

senare materialet finns fortfarande allas lika värde kvar som innehåll i värdet. Dock handlar 

Jämlikhet här betydligt mer om Frihet. Jämlikhet beskrivs som en byggsten för och att ojämlikhet 

begränsar den individuella friheten. Frihet är ett mer liberalt värde av sin natur och en utveckling 

gentemot ökad fokus på Frihet än Jämlikhet tyder på en förändring av Socialdemokraterna 

ideologiska innehåll. Denna förändring lutar emot att styrka teoretiseringen om Ideologiernas 

Död. Gällande värdet Rättvisa för Socialdemokraterna är skillnaden inte lika påtaglig. Rättvisa 

handlar, för Socialdemokraterna om rättvis fördelning, allas rätt till arbete och utveckling och 

delaktighet. Rättvisa handlar även om att stärka lönetagarnas villkor samt om facklig organisation. 

Rättvisa har liknande innebörd hos både det tidigare och det senare materialet så en tydlig 

förändring går inte att utläsa. Det finns dock en lite högre grad av individfokus i det senare 

materialet så en viss förflyttning har ändå skett. Solidaritet handlar, för Socialdemokraterna, om 

att vi alla är ömsesidigt beroende av varandra, att vi alla ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter. Dessutom ska vi ta ett gemensamt ansvar för att alla ska ha trygghet och försörjning. 

Detta innehåll är snarlikt hela materialet igenom. Det senare materialet ser dock solidariteten mer 

som en kraft för att öka friheten och även att solidariteten ska förenas med egennyttan. Även i 

detta fall gör sig den ideologiska förflyttning påmind. Slutligen kommer värdet Frihet. Detta 

värde innebär frihet från yttre tvång och förtryck och dylikt samt frihet till delaktighet och att 

kunna styra sitt eget liv. Frihet innebär också yttrande-, tryck-, religionsfrihet etc. Den stora 

skillnaden gällande innehållet hos värdet Frihet för Socialdemokraterna över tid ligger inte i själva 

innehållet utan i hur mycket fokus som läggs på värdet och vilken status det uppnår. I det senare 

materialet är Frihet det värde med högst fokus och som dessutom ses som det viktigaste värdet. 

Socialdemokraterna ser sig som en frihetsrörelse.  

Hos Vänsterpartiet ses även viss förändring. Denna är dock något mindre än hos 

Socialdemokraterna. Värdenas innehåll är desamma i princip över tid. Dock är formuleringarna 

”mjukare” i det senare materialet. I det tidigare materialet finns tydligare klasskamps-värderingar 

och anti-kapitalism. Detta är inte lika påtagligt i det senare materialet som innehåller ”mjukare” 

omformuleringar och en större sakfrågenatur. En skillnad som märks är dock det ökande 

feministiska inslaget. Vänsterpartiet ser ut att ha gått från kollektivism till feminism, i viss 
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bemärkelse. Den Vänsterideologiska retoriken har blivit något mindre hos Vänsterpartiet, vilken 

kan tyda på en förflyttning utefter vad Ideologiernas Död, och Vänsterns Pånyttfödelse, 

förespråkar. Dock kan det Rödgröna samarbetet ha haft betydelse för formuleringen av värdena. 

Kommunistiska Partiet kan dock inte sägas ha förflyttat sig något nämnvärt ideologiskt. 

Åtminstone inte om, vilket jag här har gjort, man jämför värdena från partiets partiprogram med 

Kommunistiska manifestet. Värdena fylls med samma innehåll och inga märkvärdiga skillnader går att 

utläsa. Kommunistiska Partiet formulerar sig visserligen efter Sverige och vårt samhälle, men de 

ideologiska värdenas innehåll framstår vara desamma. Detta trots de 165 år som skiljer materialen 

åt. 

 

Ideologiernas Död eller Vänsterns Pånyttfödelse?  

I detta avsnitt kommer jag nu att återknyta till några utav mina teoretiska infallsvinklar. Dessa är 

teoretiseringarna gällande Ideologiernas Död och Vänsterns pånyttfödelse. Jag vill under detta 

kapitel reflektera något över dessa teoretiseringar i förhållande till den svenska partipolitiken och 

delar av mitt studerade material. 

 

Ideologiernas Död? 

Den första teoretiseringen är den som är benämnd som Ideologiernas död.  Innan jag förhåller 

mitt huvudsakliga material till detta vill jag knyta an till den tidigare forskning jag använt inför 

denna studie. Om man ser till Sophia Jönsson och hennes studie Partiideologi eller partiprogram? 

framgår visst stöd till Fukuyama utifrån hennes resultatdel. Hon har häri läst partiprogram ifrån 

Vänsterpartiet, från 1972 till 2008, och genomfört en kvantitativ innehållsanalys vari hon har 

tillskrivit ideologiska variabler till partiprogrammen. Hon har sedan mätt sagda variabler för att se 

över den ideologiska utvecklingen hos Vänsterpartiet under sagda tidsperiod. Hon kommer fram 

till att Vänsterpartiet har en kraftigare intervall av ideologiska variabler under 1972-1985 för att 

sedan nå en kraftig nedgång under 1985-2000, med allra lägst antal ideologiska variabler under 

1993. Dock har de ideologiska variablerna sedan en uppsving under 2000-2008 men de har 

endast uppnått en mellannivå, högre än under 1993 men lägre än under 1972-1985.169 Jönsson har 

även utläst variablerna ”Kommunism” och ”Socialism” enskilt och hon kan här konstatera att 

variabeln ”Socialism” har gått i en likartad bana som alla ideologisa variablerna som ovan. Dock 

har variabeln ”Kommunism” blivit obefintlig hos Vänsterpartiet sedan cirka år 2000.170 Likaså har 

variabeln ”Revolution” varit obefintlig sedan 1987.171 

 

Detta tyder på en nedgång av renodlad Vänsterideologi hos Vänsterpartiet under den studerade 

tidsperioden. Detta är något jag själv märkt av under min egen studie. Det nämns inget om 
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kommunism eller revolution hos Vänsterpartiet och den övergripande ideologiska tyngden kan 

tolkas ha blivit något mindre över tid. Dock bör sägas att det finns en viss ideologisk tyngd i det 

material av Vänsterpartiet jag studerat och att de själva ser sig som ett ideologisk socialistiskt 

parti. Jag kommer att reflektera ytterligare om denna faktor vid ett senare tillfälle. 

 

En ytterligare tidigare genomfört studie som jag använt i min egen studie är Jessi Noréns studie 

Om socialdemokratins problem och möjligheter i ett individualiserat samhälle. Norén har här gjort ett antal 

intervjuer med diverse socialdemokrater ifrån olika samhällsnivåer. Han har givit dem 

beteckningar såsom Riksdagsledamoten, Styrelseledamoten, Gräsroten osv.. Utifrån dessa intervjuer och 

diverse övriga analyser av teori och text har han bland annat kommit fram till att det finns en 

enorm förändring i socialdemokratins självbild och att socialdemokratin idag inte styr samhället 

med långsiktiga mål utan istället håller sig på utkanten och därvid försöker påverka så att 

samhällsutvecklingen blir så lite ”farlig” som möjligt. Norén menar även på att socialdemokratin 

inte längre håller med om att vara ett kollektivistiskt parti och att en av de gamla kärnfrågorna, 

Klassbegreppet, har degraderats till en ickefråga, även om det förvisso fortfarande erkänns. 

Istället lägger socialdemokratin mer fokus på individen och begreppet frihet blir alltmer 

återkommande.172 

 

Gällande dessa slutsatser från Norén kan jag själv se att individen har en relativt framträdande 

roll i det socialdemokratiska materialet samt att begreppet Frihet är att av de vanligare ideologiska 

värdena hos Socialdemokraterna. Vilket jag själv kunnat uttolka både genom materialet i denna 

studie men även genom en, av mig, tidigare genomförd politisk studie.173 

 

Åter till Noréns studie vari han tolkar att socialdemokratins kris kan bero på ”en pragmatism i ett 

individualiserat samhälle”. Med detta menar han att man förhåller sig till verkligheten som den är, 

vilket är en del av vad pragmatism går ut på. Detta har medfört Socialdemokraternas kris då man 

tidigare utgått från ett produktionssamhälle med klasserna som bas och utformad 

välfärdsprogram efter solidariska principer. Men idag har samhället förändrats till 

välfärdsprogram som formas efter individuella principer. Norén menar på att på grund av detta 

har socialdemokratin ”tappat det ideologiska initiativet” och därav blivit ett pragmatiskt parti i ett 

liberalt samhälle. Detta innebär, enligt Norén, att socialdemokratin styrs av pragmatism istället för 

ideologi och därav administrerar tomma rättigheter med en tappad förmåga att utrycka sig 

ideologiskt. Detta har i sin tur lett till en institutionell och värderingslös politik, enligt Norén.174  

 

Jag har under flertalet instanser under denna studie konstaterat att Socialdemokraterna är det 

parti med minst ideologisk tyngd. Detta tycks även märkas av genom Noréns studie och hans 
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slutsatser. Återigen ges validitet till Fukuyamas teoretisering och ser man till en del av mitt 

studerade material så framgår detta än mer. Jag syftar här på Bo Rothsteins artikel Demokratisk 

Socialism: Ett historiskt misslyckande och dess förklaring. I nedanstående citat hänvisar Rothstein till sina 

tankar rörande detta område.     

 

Man kan naturligtvis argumentera för att vänsterns misslyckande beror på att det inte längre 
behövs något alternativ till den rådande kapitalistiska ordningen. Historien skulle såsom den 
amerikanske politiske filosofen Francis Fukuyama skrivit ha ”tagit slut” i och med den lyckliga 
äktenskapet mellan marknadsekonomi och representativ liberal demokrati som etablerades som 
global norm efter Sovjetsystemets kollaps (Fukuyama 1992). Och så är kanske fallet, jag skulle 
inte hålla det för helt osannlikt (se dock Lewin 2007). Men att ”historien tagit slut” trodde man 
även vid Wienkongressen 1815 då Europas gamla ordning skulle återupprättas efter den 
franska revolutionens och Napoleonkrigens tumult. Hade inte historien visat, sade det 
aristokratiskt-konservativa Europa, att tankarna om ”frihet, jämlikhet och broderskap” och 
”deklarationer om mänskliga rättigheter” inte fungerade utan var alldeles orealistiska och 
dessutom ledde till diktatur, förtryck, krig, giljotineringar ”en masse” och allsköns elände. Det 
dröjde emellertid inte mer än 33 år så var det dags igen och denna gång hade demokratins och 
den politiska jämlikhetens idéer fått ett fäste och en praktik som sedan dess visat (med några 
undantag) sig fungera rätt väl. Den reaktionära restauration efter franska revolutionen som 
Wienkongressen åstadkom blev en kortvarig sak. Idén om ekonomisk demokratisk kan kanske 
idag uppfattas som löjeväckande och orealistisk men som Robert Dahl påpekat var detta också 
den gängse kritiken mot idén att tillämpa demokratins principer på nationalstaten (Dahl 1989, 

s. 328).175  

Rothsteins hela artikel går, som namnet föreslår, ut på att diskutera det ”misslyckande” som den 

demokratiska socialismen genomlidit. Han säger dock att detta inte nödvändigtvis måste vara ett 

faktum, vilket givetvis är fullt möjligt. Huruvida det är sant eller om en pånyttfödelse av 

Vänsterideologi egentligen är närmare sanningen kommer jag nu att beröra djupare. 

 

 

Vänsterns pånyttfödelse? 

Denna teoretisering går, som beskrivet djupare i mitt teoriavsnitt, ut på att Vänsterideologi inte 

har död ut utan att den istället har anpassat sig samt utvecklats utefter det nya samhälle vi idag 

lever i. Ashley Lavelle, som har studerat socialdemokrati i flera länder, menar på att 

socialdemokratin har anpassat sig efter det mer individualiserade och kapitalistiska samhället, men 

att den på grund av detta börjat genomgå en kris som kan förvärras om denna utveckling 

fortsätter.176 Detta kan liknas vid Noréns slutsatser från ovanstående avsnitt. Detta antagande 

stärks till viss del utav Anthony Giddens, en av förespråkarna för den nya Vänsterideologin kallad 

den ”Tredje vägen” eller Neo-progressivismen. Han menar på att det istället för en förvärrad 

socialdemokratisk kris kan ses som en möjlighet att frodas och stärkas, en pånyttfödelse.177 Vad 

teoretiseringarna om Vänsterns pånyttfödelse, i stora drag, således går ut på är att genom denna 

anpassning och utveckling finns det fortfarande rum, behov och legitimitet till Vänsterideologi 

                                                 
175 B. Rothstein, ”Demokratisk Socialism: Ett historiskt misslyckande och dess förklaring,” i Häften för Kritiska Studier, 

vol. 197 (2008:5) s. 7f 

176 A. Lavelle, The Death of Social Democracy, Ashgate (Hampshire 2008) s. 145- 151 

177 A. Giddens, The Third Way, Polity Press(Cambridge 1998) s. vii 
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världen över. Däremot är det just en anpassning av ideologin och den förda politiken som krävs 

för att detta ska vara möjligt att uppnå. Giddens själv skriver,”Social Democracy has had to 

transform itself to survive, but social democrats must be prepared to innovate even more if they 

are to prosper”.178 Denna consensus erhålls av ett flertal akademiker som menar på att Vänstern 

fortfarande är vid liv men att den behöver och/eller har utvecklats och anpassats. En utav dessa 

är tidigare nämnda Klas Gustavsson som skrivit boken, Socialismens liv efter döden. Han menar på att 

den ”gamla socialismen”, med vilket han avser socialism som stått till grund för Sovjetunionen 

Kuba och Nordkorea, är död, men att dennes död egentligen har frigjort dagens socialism från 

dess ”historiska avarter”. Tack vare detta har socialismen förutsättningar och möjligheter att göra 

enade aktioner och gemensam mobilisering aldrig varit starkare.179 Gustavsson går in på att 

Socialismen till viss del inte längre fungerar och att den måste utvecklas till ett tydligare motstånd 

och en tydligare kritik utav makten och det kapitalistiska systemet. 

Kapitalismen vräks inte över ända med en socialisering av de nationella industrierna och 
bankerna. Socialismen kan inte längre åberopa någon universell utveklingstanke där befrielsen 

hägrar bortom regnbågen, utan måste istället återfödas som ett motstånd.180 (sid 243)  

Han menar även på att dagens uppgift för Vänstern är att finna en global demokrati. Detta då vi 

idag ser exempel på maktförskjutningar och åtsidosättande av demokrati världen över. I ljus av 

detta framkommer hans mening till socialismens fortsatta liv då vi förr i världen, när socialismen 

slogs mot gammal diktatur, bad om mer Socialism som då likaställdes med mer demokrati. Idag 

ber man om mer demokrati likaställt med mer Socialism, menar Gustavsson.  

Socialismen återförs därmed till sitt ursprung: till kravet på en demokratisk världsordning och 
en radikal kritik av makten. Marx menade på att historien alltid upprepar sig två gånger: först 
som tragedi, och sedan som fars. De realsocialistiska diktaturer, som vi såg gå i graven för snart 
ett och ett halvt decennium sedan, var ett exempel på historiens verkliga tragedier. Om Marx 
har rätt finns det en anledning att tro att socialismen denna gång ska kunna bli betydligt 

roligare.181  

Jag ämnar göra en slutlig reflektion om teoretiseringarna om Ideologiernas död kontra Vänsterns 

pånyttfödelse, ”Tredje vägen”, vid slutstyckena av detta kapitel. Först vill jag dock även knyta 

mitt studerade material till teoretisering om Vänsterns pånyttfödelse. De citat jag här har tagit ut 

vittnar inte om någon tredje väg utan snarare på att socialismen fortfarande lever och frodas. Just 

Socialdemokraterna förhållandevis ideologi-lätta partiprogram och valmanifest kan dock ses som 

en aspekt utav den ”Tredje vägen” och de tyder även på den anpassning och utveckling som 

Lavelle, Giddens och Gustavsson talat om. Men ser man till Vänsterpartiets och Kommunistiska 

Partiets material framgår en tydligar tro på Vänsterns fortsatta liv. Värdet ”Socialism” 

förekommer frekvent hos Vänsterpartiet även om det dock har påpekats att frekvens har minskat 

                                                 
178 A. Giddens, The Third Way and its Critics, Polity Press (Cambridge 2000) s. 32 

179 K. Gustavsson, Socialismens liv efter döden, Atlas (Stockholm 2004) s. 242 

180 Ibid. s. 243 

181 Ibid. s. 246 
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över tid, se Jönssons studie tidigare beskriven. Det Kommunistiska Partiets partprogram är dock 

fyllt utav starkt kommunistisk och även socialistisk, då dessa är besläktade, ideologi.   

Kommunismen lever! Dödförklarad av statsmän, politiker, professorer, redaktörer och andra 
representanter för överheten lever kommunismens idé mitt i de arbetandes kamp för ett bättre 

liv och en bättre värld.182  

Likartade uttalanden förekommer genom hela partiprogrammet och det ses inte finnas någon syn, 

hos kommunisterna, om att deras ideologi skulle vara död eller döende. Även hos Vänsterpartiet 

finns tydliga uttalanden om socialismen och dess betydelse och innebörder. 

Socialismen är förverkligandet av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system. Det 

socialistiska målet är människans frigörelse.183  

Vad som dock kan synas i detta citat är avsaknaden på ett konkret förslag på hur förverkligandet 

av ett ekonomiskt och politiskt demokratiskt system ser ut samt hur det socialistiska målet är 

människans frigörelse. 

  

Genom denna studie har jag dock stött på både belägg för att Ideologierna egentligen befinner sig 

i det ”döende”-stadie jag i min begreppsapparat beskrev medan jag å andra sidan funnit en 

mängd material av olika ideologiska innebörder. Hade jag kunnat skriva denna uppsats om ingen 

ideologi framgick av materialet? Nej, självklart inte. Därav kan det vara av svårighet att skriva av 

Vänsterideologin som Död. Huruvida den dock befinner sig i ett ”döende”-stadie kan däremot 

diskuteras ytterligare. 

Ser man generellt till världen över verkar skålarna tippas mot Fukuyamas håll då de flesta 

västerländska stater inte erhåller någon stark socialism eller kommunism inom sin partipolitik. 

Det finns dock förhållandevis stark socialdemokrati, vilken förvisso kan tolkas ligga nära Giddens 

”Tredje väg”. Ser man till den svenska partipolitiken kan även denna slutsats dras här, då det 

största enskilda partiet, Socialdemokraterna, inte har fullt lika mycket ideologisk tyngd som sina 

besläktade kamrater och som dessutom kan ses ha genomgått den förändring som både Giddens 

och Lavelle pekat på. Med ett relativt lågt väljarstöd till Vänsterpartiet och ett väldigt lågt 

väljarstöd till Kommunistiska Partiet kan detta tolkas som Vänsterideologi i en form av 

”döende”-stadie. Medan Socialdemokraterna istället har högst stöd av alla enskilda riksdagspartier 

kan detta ses som en stark legitimering utav socialdemokratin och/eller den ”Tredje vägen”. På så 

viss kan båda teoretiseringarna tolkas som rimliga gällande den svenska partipolitiken. 

Ideologierna är döende och Vänstern är pånyttfödd. 

 

Det finns dock en ytterligare problematisering som kan göras i detta fall. Det gäller huruvida den 

”Tredje vägen” egentligen kan ses som Vänsterideologi eller inte. Om ett parti tvunget måste 

förändra sin politik och därigenom sin ideologi hur långt kan denna förändring gå innan det 

egentligen inte är samma ideologi längre? Om fallet är så att ”Tredje vägen” ska ses som en ny 

                                                 
182 Kommunistiska Partiets Partiprogram, 2011 

183 Vänsterpartiets Partiprogram, 2004 
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egen ideologi, Neo-progressivism kallas den redan inom vissa kretsar, har egentligen inte 

Vänsterideologin i den svenska partipolitiken endast förpassats till Vänsterpartiet och de mindre 

kommunistiska partierna och således ligger i ”döende”-stadiet?  

 

Detta är endast reflektioner och problematiseringar. Jag själv varken kan eller kommer att göra 

någon slutgiltig tolkning inom denna aspekt. Detta är endast en problematisering och reflektion 

av tankegångar som kan anses vara intressanta. 

 

 

En renodlad Vänsterideologi? 

Jag vill göra en ytterligare sådan innan min analys når sitt slut. Det rör om huruvida man kan säga 

om det finns en renodlad Vänsterideologi i den svenska partipolitiken. Utifrån mitt material, och 

endast utifrån detta, kan man svara på några olika sätt. Först bör vi dock definiera vad en renodlad 

Vänsterideologi är. Detta har jag dock redan gjort i inledande kapitel av denna studie men 

kortfattat ser jag en renodlad Vänsterideologi som står väldigt nära, om inte identiskt, till sina 

ideologiska rötter. I detta fall är dessa rötter Rousseau, Marx och Engels, varav jag gick in på 

deras definition av Vänsterideologi i analysens inledande avsnitt.  

 

Om man ser till förekomsten av en renodlad Vänsterideologi i den svenska partipolitiken, utifrån 

de studerade partierna och det studerade materialet, ser vi en del olika företeelser. Jag börjar med 

Socialdemokraterna. Detta partis ideologi har jag redan berört under ovanstående stycke, hela 

analysen egentligen, och den tolkning i detta avseende jag här kan göra är att Socialdemokraterna 

inte hyser någon direkt renodlad Vänsterideologi. Detta då partiet har utvecklats och anpassats 

utefter det rådande samhället på ett sådant sätt att ytterst få spår av Rousseau och Marx & Engels 

står att finna i det studerade materialet. Detta är dock inte alltför överraskande, eller särdeles 

nyskapande och originellt för den delen, då socialdemokratin tog avstånd från de revolutionärar 

värderingar som dåtidens socialism och kommunism erhöll. Ser vi till Vänsterpartiet finns det 

dock fler spår av originalkällorna här, men de är endast spår. De revolutionära aspekterna är 

försvunna men ”anti-kapitalismen” och rättvisekänslan är fortfarande kvar. Inom de ideologiska 

värdena finns spår av Rousseau kvar hos både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, medan 

vissa av värderingarna från Kommunistiska manifestet saknas hos Socialdemokraterna men till viss 

del återfinns hos Vänsterpartiet. Därav tolkar jag det som att Vänsterpartiet egentligen inte heller 

driver någon fullt renodlad Vänsterideologi. Detta då Vänsterpartiet, trots kvarhållningen av vissa 

värderingar, även de har anpassat sig någorlunda efter det samhälle vi nu lever i. Spår finns kvar, 

men fullt renodlad anser jag den icke vara. Det sista partiet är Kommunistiska partiet och här 

skiljer sig min tolkning från ovanstående. Häri är ideologin relativt renodlad. Det Kommunistiska 

Partiets partiprogram erhåller många likheter med Kommunistiska manifestet, somliga av vilka redan 

har redogjorts för under denna uppsats gång. Jag skulle därav vilja göra tolkningen att en 

renodlad Vänsterideologi inte finns hos Socialdemokraterna och att den inte fullt ut finns hos 

Vänsterpartiet men att den i relativt stor utsträckning finns hos Kommunistiska Partiet. Detta är 
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dock inte tre lika stora delar utav den svenska partipolitiken. Endast Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet finns med i Riksdagen samt har ett väljarstöd som går över, långt över i 

Socialdemokraternas fall, 1% av rösterna. Detta är inte fallet för Kommunistiska Partiet som i 

valet 2010 endast fick ett 60-tal röster, vilka dessutom var på handskrivna valsedlar.184 Därav kan 

tolkningen göras att även om en renodlad Vänsterideologi förekommer hos ett enstaka parti så 

förekommer den inte hos majoriteten av folket. Om man således endast ser till etablerade 

riksdagspartier med stöd från relativt stora grupper av folket är det svårt att säga att det finns 

någon egentlig och fullt ut renodlad Vänsterideologi i den svenska partipolitiken. Dock finns 

givetvis spår kvar, med diverse värderingar och tankegångar. Viljan om rättvisa, jämlikhet, 

avskaffandet av klassamhället och minskandet av klyftorna frodas fortfarande relativt starkt inom 

den svenska partipolitiken.  

 

Slutdiskussion  

 Jag har nu nått slutet av denna studie och uppsats. Jag vill här, konkretisera mina fynd, slutsatser, 

samt lyfta fram ett ytterligare resonemang angående dem i form av en slutdiskussion. Mina 

slutsatser grundar sig även i mitt syfte och min frågeställning.   

 

Om man, inledningsvis, ser till Vänsterns egen förståelse av sin ideologi har jag tolkat fram två 

olika kategorier av förståelse. Det är definitionen från originalkällorna samt definitionen och 

förståelsen ifrån de studerade svenska partierna. 

Vänsterns originalkällor, Rousseau och Marx & Engels, förstår sin egen ideologi som, ”En 

ideologi som kämpar för rättvisa, jämlikhet, solidaritet och kollektivet samt avskaffandet av 

klassamhället och borgarklassen genom revolution”. Dagens svenska partipolitiska vänster 

förstår, dock finns vissa ideologiska skillnader partierna emellan, sin egen ideologi som, ”En 

ideologi som står för rättvisa, jämlikhet, solidaritet och frihet samt ett samhälle med rättvis 

fördelning och minskade klyftor tar alla tar ansvar för varandra.” Utifrån skillnaden i dessa 

definitioner går det att utläsa en ideologisk förändring över tid. Dock är detta endast grundat på 

mina egna tolkningar av mitt material. 

De utomstående parterna kan däremot tolkas förstå Vänsterideologi som en kollektivistisk 

skattehöjarideologi, som vill att vi alla ska ha det precis likadant, vilket är negativt då det hämmar 

samhällsutveckling och tillväxt. De utomstående parterna kan även tolkas förstå Vänsterideologin 

som en egentligt platthetsfylld ideologi utan några reella konkreta förslag och synsätt på hur 

samhället ska utformas utan som endast innehåller ideologiska plattityder om hur samhället inte 

ska vara. Detta tolkar jag dock bero på antingen missförstående tolkningar av ideologin 

alternativt, vilket är mest troligt i detta fall, en motarbetande argumentation för att man står på 

olika politiska sidor och således konkurrerar med varandra. Därav blir man en motståndare till 

Vänsterideologin och vill således förmedla en negativ bild av den vilket leder till ovanstående 
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form av förståelse och definition av ideologin. Det finns alltså i detta fall, med vilket jag avser 

motståndarpartiernas definition och förståelse, ett egenintresse i att Vänsterideologin framställs 

och förstås negativt. Hos Rothstein finns dock inget sådant uppenbart egenintresse. Där rör det 

sig om en mer vetenskapligt ideologisk diskussion än vad det gör inom den partipolitiska sfären.  

 

Gällande fördelningen av den ideologiska tyngden i mitt material framgår den som tyngre i 

partiprogrammen än i förhållande till valmanifest och partiledardebatter. Ideologin var ej heller 

lika påtaglig i debatterna som i det skriftliga materialet. Detta kan tolkas bero på en mängd 

aspekter. Man bör här se till syftet av de olika materialen. Partiprogrammens huvudsyfte är just 

att förmedla partiets övergripande värderingar till partimedlemmar och potentiella väljare och blir 

därav mer ideologiskt inriktad. Valmanifesten syftar däremot till att förmedla partiets åsikter i 

sakfrågor med olika fokus inför vilka frågor som är aktuella det gällande valet. Valmanifesten är 

dessutom skrivna för potentiella väljare i större utsträckning en till redan befintliga 

partimedlemmar. Valens effekt på den ideologiska tyngden hos materialet är även observerbar i 

partiledardebatterna. Där är det också de, för det aktuella valet, aktuella sakfrågorna som fokus 

ligger på. Därför blir det sällan några djupa ideologiska diskussioner i slutdebatterna.  

 

Då jag ser till den ideologiska tyngden i förhållande till de enskilt studerade partierna visar att det 

sig förekomma minst påtaglig Ideologi hos Socialdemokraterna. Ideologimängden var dock något 

högre och tydligare hos Vänsterpartiet. Allra tyngst var den dock hos Kommunistiska Partiet. 

Detta ligger dock i viss natur hos partierna då socialdemokratin hade för avsikt att gå ifrån den 

radikala och revolutionära ideologin som bildats av Marx och Engels för att istället utveckla en 

mer samhällsanpassad och reformativ politik, i enlighet med Bernstein-linjen.. På grund av detta 

bröt sig en grupp ur svenska Socialdemokraterna. Denna grupp ansåg att partiet hade avvikit för 

långt ifrån grundideologin. Därav bildades Vänsterpartiet. Ur Vänsterpartiet bröt sig en grupp ur 

för att slutligen bilda Kommunistiska Partiet. Detta gjordes på grund av likartade anledningar, 

nämligen att den grupperingen ansåg Vänsterpartiet inte ligga tillräckligt nära Marx och Engels 

manifest. Därav förefaller det sig tämligen naturligt att Kommunistiska Partiet erhåller störst 

ideologisk tyngd medan sagda tyngd minskar hos Vänsterpartiet samt är minst hos 

Socialdemokraterna. 

 

Jag har även funnit ett tolkningsbart samband mellan mängden av påtaglig Ideologi hos de 

enskilda partierna och den mängd väljarstöd partierna har. Ju mindre Ideologi desto högre 

väljarstöd. Socialdemokraterna har minst ideologi men högst väljarstöd, 30,66% i valet 2010. 

Vänsterpartiet har mer ideologi och mindre väljarstöd, 5,6% i valet 2010. Kommunistiska Partiet 

har absolut mest ideologisk tyngd och särdeles minst väljarstöd, endast 61 handskrivna röster i 

valet 2010.185 Detta kan tyda på att väljarna, folket, inte har ett lika stort ideologiskt intresse utan 

att intresset främst ligger i partiernas pragmatiska ställningstaganden i olika sakfrågor. Detta 

                                                 
185 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html, 10/5-13, 12:00 

http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html


 62 

förefaller sig även det tämligen logiskt då det är sakfrågorna som får någon reell direkt betydelse 

för väljarna. Man kan tolka partiets Ideologi som grunden till ställningstagandena i sakfrågorna 

och att sakfrågorna blir bärare av ideologin. Därför blir ett partis ideologi av vikt att vara 

medveten om, om man vill göra ett informerat beslut vid val och omröstningar. Folket minskade 

intresse för Ideologi kan även styrkas av en ytterligare slutsats jag dragit. Detta rör minskningen 

av Ideologi över tid. Det äldre materialet erhåller större ideologisk tyngd än det yngre. Detta 

framgår tydligast i valmanifesten, vilket dessutom är det dokument främst riktat till folket och 

väljarna. Detta stämmer dock endast för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och därav kan vi 

se en tänkbar anledning till det minskade stödet för det Kommunistiska Partiet. 

 

En ytterligare slutsats som bygger vidare på ovanstående är att dagens diskurs inom den svenska 

partipolitiken i högre grad rör sakfrågor än Ideologi. Detta kan vidare tolkas, utöver som i 

ovanstående resonemang, bero på att partierna vill fånga upp så många väljare som möjligt. 

Ideologin breddas och förminskas för att fånga upp ett så stort antal likasinnade väljare som 

möjligt. Vilket leder till en inte lika påtaglig ideologi hos partierna samt att de således istället 

uppvisar en form av ideologiskt medelvärde.186 Detta fenomen har även visats i tidigare 

forskning. Sophia Jönsson kommer fram till följande angående Vänsterpartiet: 

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.187  

 Därför kan en ytterligare tolkning till minskningen av Ideologi hos partierna, Socialdemokraterna 

och Vänsterpartiet endast, göras. Kommunistiska Partiet passar, som bekant, inte in i denna 

tolkningsram. Detta är heller ej något orimligt då Kommunistiska Partiets syfte är att ligga nära 

till Marx och Engels manifest, då detta är den form av ideologi och politik som medlemmar och 

väljare av detta parti tror på. 

 

Jag har även kommit fram till att det går att utläsa olika mönster i konstruktionen av 

Vänsterideologi i den svenska partipolitiken. Dessa konstruktionsmönster är, vad jag har valt att 

benämna som, Verklighetsbeskrivning, Åberopande av ideologiska värden samt Kritik av 

motståndande politik och/eller ideologi. Verklighetsbeskrivningen går till på så sätt  att partiet 

beskriver verkligheten på ett sådant sätt att det gynnar existensen av det egna partiet och dess 

politik. Den fungerar på så sätt att verkligheten beskrivs innehålla diverse olika problem och 

orättvisor och beskrivs på sådant viss att det aktuella partiets ideologi och politik framstår som 

den bästa lösningen på sagda problem. Åberopandet, även av mig kallad Hävdandet, av de 

ideologiska värden fungerar på så vis till att åkalla partiets olika ideologiska värden för att väljarna 

ska associera partiets politik med sagda värden. Kritiken av motstående politik och ideologi går ut 

på att kritisera motståndarnas politik och påpeka de brister det aktuella partiet ser i sagda politik. 

                                                 
186 G. O. Erlingsson & A. Håkansson m. fl., Politiska partier, Studentlitteratur (Lund 2005) s. 121 

187 S. Jönsson, Partiideologi eller partiprogram?, (Lund 2011) s. 35 
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Därav minskas legitimiteten för motståndaren hos väljarna samtidigt som den indirekt ökar hos 

det egna partiet. Man kan även se dessa konstruktionsmönster som en identifieringsprocess av 

den egna ideologin. Detta tydliggörs om man ser till Teun van Dijks teori om en Ideologis 

uppbyggnad och identitetskappande,188 då det finns likheter med konstruktionsmönstrens 

innebörder och uppbyggnader och mellan van Dijks identifieringsprocess och ideologistruktur.  

Konstruktionsmönstren grundar sig i, enligt min egen tolkning, förståelsen av den egna ideologin 

samt synen på människan och synen på samhället. 

 

Konstruktionsmönstren framgår i olika intervall och proportion genom materialet. 

Partiprogrammen innehåller mer Verklighetsbeskrivning och ideologiska värden. Valmanifesten 

innehåller istället mer Kritik utav motståndare och ideologiska värden. Debatterna innehåller 

slutligen mer av Kritik av motståndare och Verklighetsbeskrivning. Detta kan återigen kopplas till 

syftet och kontexten rörande de olika materialen. Partiprogrammen går, som redan nämnt, ut på 

att förmedla partiets värderingar till partiet självt men även till intresserade och potentiella väljare. 

Därav blir partiprogrammen ett sätt att legitimera och motivera partiets värderingar och ideologi. 

Således innehåller den större grad av Verklighetsbeskrivning och Ideologiska värden. 

Valmanifesten är istället knutna till ett specifikt riksdagsval och riktas endast potentiella väljare. 

De går ut på att övertyga obestämda väljare att rösta på det egna partiet och detta vill uppnås på 

ett snabbare mer konkret sätt. Därav minskas Verklighetsbeskrivningen, vilken kan bli något mer 

långdragen, och fokus läggs istället på att snabbt förmedla de värden som partiet står för samt att 

ge motiveringar till varför väljaren i fråga inte ska rösta på något annat parti. Valmanifesten 

innehåller dessutom fler sakfrågor och partiets ställningstagande i dessa vilket medför minskade 

ideologiska konstruktionsmönster överlag. Debatternas kontext gör det även mer naturligt för 

ökad Kritik av motståndare då sagda motståndare befinner sig i samma rum och utövar sin egen 

Kritik gentemot det aktuella partiet. Verklighetsbeskrivningen är mer framträdande i debatterna 

då den, i denna konstext, syftar till att legitimera och motivera den kritik partiet utöver gentemot 

den motståndande politiken.  

Gällande konstruktionen av Vänsterideologi står det klart, särskilt med socialkonstruktionismen i 

åtanke, att allt vad jag studerat egentligen är konstruktion. Partiprogrammen i dess helhet, 

valmanifesten i dess helhet samt allt som sägs och görs i debatterna är konstruktion och än mer 

ideologisk konstruktion. Denna konstruktion går i en form av cykel. Förståelsen av en ideologi 

leder till en konstruktion utav den, i form av en definition. Denna definition är konstruerande i 

sig självt och förstås sedan på ett nytt sätt vilket leder till ny konstruktion och en ny definition 

som är konstruerande och leder till en ny förståelse utav den och så vidare. På så vis snurrar 

konstruktions-cykeln vidare. 

 

Jag har även i denna studie berört två teoretiseringar samt förhållit dessa till den svenska 

partipolitiken och den ideologiska konstruktionen. Teoretiseringarna är Ideologiernas död och 

                                                 
188 T. A. van Dijk, Ideology, Sage (London 2000) s. 69f 
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Vänsterns pånyttfödelse. Jag gick in relativt utförligt angående dessa teorier under analyskapitlet 

och därav kommer jag inte att föra något längre resonemang om de här. Vad som kan sägas är 

dock att jag funnit stöd och belägg för båda teoretiseringar, även om skålarna lutar mest åt 

Ideologiernas död. En slutlig tanke, eller fråga, vill jag dock ge denna diskussion. Det är huruvida 

man kan se ”Tredje vägen” som en pånyttfödd Vänster. Ska man kanske hellre se den som en ny 

ideologi? Svaret på denna fråga innebär två stora svaralternativ till diskussionen Ideologierna död 

kontra Vänsterns pånyttfödelse. För ses ”Tredje vägen” som en utvecklad ”ny” Vänster så styrks 

teoretiseringen om Vänsterns pånyttfödelse. Men om man förändrar en ideologi hur länge kan 

man då hävda att det är samma ideologi som tidigare? Är svaret istället att ”Tredje vägen” inte är 

en ”ny” Vänster utan en ny ideologi, med stora liberala och kapitalistiska inslag, så styrks istället 

teoretiseringen om Ideologiernas död. Detta då Vänstern, i sådant fall, tappat etablerad politisk 

mark och ytterligare utvecklats och anpassats efter ett individualiserat, kapitalistisk och 

liberaliserat samhälle. Ses den ”Tredje vägen” som en ny egen ideologi, Neo-progressivism, kan 

man då verkligen säga att ideologierna egentligen dött och att endast Liberalismen står kvar? En 

av de stora skillnaderna mellan Vänstern och Neo-progressivismen kan dessutom tolkas vara 

synen på statens roll i samhället. Vänstern ser staten som styrbar genom politiska medel vilket 

inte är lika sant hos Neo-progressivismen. Ser man till ideologin hos de studerade partierna i 

denna studie förekommer en viss omförhandling om statens roll just i detta avseende. Den är, 

och har varit under längre tid, tydlig hos Socialdemokraterna. Den finns även med hos 

Vänsterpartiet. Kommunistiska Partiet gör däremot ingen sådan tydlig omförhandling. Synen på 

statens roll är en avgörande del av en ideologi. Detta leder oss till min avslutande del av studien. 

 

Häri gjorde jag en kortare problematisering om huruvida det finns någon renodlad 

Vänsterideologi i den svenska partipolitiken. Jag drog slutsatsen att detta inte var fallet hos 

Socialdemokraterna. Vänsterpartiet hade mer spår av den renodlade Vänsterideologin men de var 

inte heller fullt ut renodlade. Endast Kommunistiska Partiet kan ses som bärare av en renodlad 

Vänsterideologi. De har dock ett väldigt litet väljarstöd till skillnad mot de andra två mer 

väletablerade partierna vilket gör att den övergripande mängden renodlad Vänsterideologi i de 

svenska partipolitiken är tämligen liten. I detta resonemang kan om förhandlandet av statens roll 

tolkas in.  

 

Avslutande Reflektion  

Avslutningsvis vill jag lämna några reflektioner angående studier av detta slag. I mitt eget fall 

kunde denna studie berikats av ett bredare material. Jag hade kunnat implementera Första maj-tal, 

protokoll från partikongresser samt diskussioner och debatter ifrån riksdagen självt för att kunna 

ge en starkare bild utav Vänsterideologin i den svenska partipolitiken. Dock gavs inte utrymme 

till detta i just denna studie. Mitt syfte ämnade dessutom till att se konstruktionen av ideologi 

utifrån de dokument som majoriteten av folket tar del av. Detta är just partiprogrammen, 
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valmanifesten samt de TV-sända partiledardebatterna. Därav skulle ovanstående materialökning 

vara önskvärd för en framtida studie.  

Jag har även väckt några tankar om andra perspektiv som skulle vara av intresse för framtida 

studier. En mätning och analys av ideologitillhörigheten hos svenska folket istället för hos de 

politiska partierna skulle vara en möjlig sådan.189 Dessutom fann jag diskussionen rörande 

Ideologiernas död kontra Vänsterns pånyttfödelse som kraftigt gripande och intresseväckande så 

en fördjupad utförlig studie i detta ämne skulle även vara av intresse. Denna diskussion öppnade 

även ögonen för den ”Tredje vägen”, eller Neo-progressivismen, vilket jag skulle vara intresserad 

av att i en möjlig framtida studie djupare analysera. Jag tror förvisso att vi ännu inte har kommit 

till den punkt i vår historia då man kan göra en avgörande tolkning om huruvida Ideologiernas 

Död gått i uppfyllelse eller ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Mätningar av liknande slag görs redan av SOM-institutet.  www.som.gu.se 
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Bilaga 1. 

 

Ideologiska 

värden (Då) 

Socialdemokraterna (S)  

  2001-2002 

Vänsterpartiet (V) 

  2002-2004 

Kommunistiska Partiet 

(KP)   1848 

Jämlikhet -Allas lika värde.  
-Allas rätt att råda över det 
egna livet.  
-Allas rätt att bilda sin egen 
identitet utan att begränsas av 
sociala föreställningar.  
-Allas lika rätt till utveckling 
och delaktighet i samhället. 
-Jämlikhet förutsätter en rättvis 
resursfördelning. 

-Allas lika värde. 
-Avskaffandet av 
kapitalismen och 
klassamhället.  
-Demokratin ska omfatta 
makten över ekonomin.  
-Allas rätt till ett värdigt liv.  
-Internationell solidaritet är 
avgörande för ett jämlikt 
och solidariskt samhälle.  
-Jämställd arbetsmarknad 
med lika lön för lika arbete.  
-Jämlika villkor mellan män 
och kvinnor. 

 

-Allas lika värde. 
-Jämställt mellan män och 
kvinnor.  
-Avskaffandet av klassamhället 
och den borgerliga 
privategendomen.  
-Kvinnogemenskap, då 
borgaren bara ser sin hustru 
som produktionsinstrument. 
-Avskaffandet av 
fäderneslandet(nationaliteten). 
-Lika arbetstvång för alla 

Rättvisa -Rättvis fördelning av både 
inflytande, välfärd, 
produktionsresultat och 
resurser.  
-Majoritetens intresse.  
-Lika rätt och förutsättningar 
till utveckling och delaktighet. 
-Respekt för allas arbete. 
-Facklig organisering som 
motvikt mot kapitalismen. 
-Frihandelsavtal, Miljöavtal och 
Konventioner om löntagarnas 
rättigheter.   

-Rättvis fördelning. 
-Ett samhälle befriat från 
alla förtryck, präglat av 
rättvisa.  
-Avskaffandet av 
kapitalismen och 
klassamhället.  
-Allas rätt till ett värdigt liv.  
-Utjämna skillnaderna i 
samhället.  
-Minska löneklyftor och 
klyftor överhuvudtaget. 
 

-Störtandet av borgarklassen. 
-Ett samhälle utan förtryck från 
kapitalister och borgare.  
-Ett samhälle utan skillnader i 
materialitet och makt. 
-Rättvisa är ett klasslöst 
samhälle där alla är fullkomligt 
lika i värde och rättigheter och 
ansvar och skyldigheter.     

Solidaritet -Sammanhållning för att vi alla 
är ömsesidigt beroende av 
varandra.  
-Samma rätt- och möjligheter 
men också samma ansvar och 
skyldigheter.  
-All makt i samhället ska utgå 
ifrån folket och demokratin ska 
styra marknaden.  
-Medborgare ska ge varandra 
rätten till tryggad försörjning 
vid sjukdom, arbetsskada, 
ålderdom och arbetslöshet 
samt till utbildning, vård och 
omsorg.  
-Respekt för vars och ens 
värde som individ och 
samhällsmedborgare.    

-Ansvar för att alla har en 
ekonomisk trygghet vid 
arbetslöshet.  
-Internationell solidaritet.  
-Gemensamt ansvar för 
hela samhället. 
-”Av var och en efter 
förmåga, åt var och en 
efter behov”.  
-Rättvis fördelning av 
inkomster och 
levnadsbetingelser.  
-Demokrati ska styra 
samhällsekonomin.  
-Fackföreningsrörelse med 
solidarisk lönepolitik som 
stärka arbetarens position 
gentemot arbetsgivaren.  
-Samhälleligt ägande.   
-Samhällsnyttan ska styra.  

-Kollektivet.  
-Samhällsgemenskap. 
-”Av var och en efter förmåga, 
åt var och en efter behov”. 
-Sudda ut nationsgränserna.  
-Avskaffandet av klassamhället.     

Frihet -Frihet från yttre tvång och -Frihet från maktskillnader, -Fri från förtryck och orättvisor. 
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förtryck, hunger, okunnighet, 
ekonomiskt och socialt 
underläge och framtidfruktan.  
-Frihet till delaktighet och 
medbestämmande, till egen 
utveckling, trygg gemenskap.  
-Möjlighet att styra sitt liv och 
välja sin framtid. 
-Handlar om individuella 
rättigheter och kollektiva 
lösningar för att skapa det 
gemensamma bästa. 
-Allmän och lika rösträtt, 
tanke-, tros-, yttrande-, och 
organisationsfrihet. 

 

 

 

klassklyftor, orättvisor, 
diskriminering, förtryck, 
arbetsgivarnas makt.  
-Kortare arbetsdag som ger 
mer fritid.  
-Avskaffandet av  
klassförtryck, patriarkatet, 
rasism och imperialism.  
-Yttrande-, mötes-, 
organisations- och 
demonstrationsfrihet.    

- Fria från klassamhället och 
kapitalismen. 
-När klassamhället störtats och 
slutat existera ”framträder en fri 
association vari envars fria 
utveckling är förutsättningen för 
allas fria utveckling.”    

Ideologiska 

värden 

(Nu) 

Socialdemokraterna (S)  

    2013 

Vänsterpartiet (V) 

   2006-2010 

Kommunistiska 

Partiet (KP) 

   2011 

Jämlikhet -En av de viktigaste byggstenarna 
för att nå Frihet.  
-Maktskillnader är ojämlika och 
berövar människor deras 
individuella frihet.  
-Jämlikhet ger människor 
möjligheten att följa sin egen fria 
vilja.  
-Graden av jämlikhet i ett samhälle 
påverkar varje människas frihet. 
-Allas lika värde. 

 

-Lika villkor för kvinnor 
och män i hemmet och 
lika löner i arbetslivet.  
-Allas rätt till arbete.  
-Ökade resurser och 
reformer för  mer 

jämställt arbetsliv och 

jämlik arbetsmarknad.  
-Lika villkor och löner 
och rättigheter.  
-Heltidsarbete ska vara 
en rättighet, deltid en 
möjlighet. 

-Allas lika värde.  
-Jämställdhet mellan 
kvinnor och män.  
-Kollektivet. 
-Jämlikhet uppnås vid 
avskaffandet av 
klassamhället och 
kapitalismen. 

Rättvisa -Alla ska beröras och uppröras av 
orättvisor.  
-Ta parti för den som har mindre 
makt.  
-Organisering av mänsklig 
verksamhet ska pröva varje 
situation enskilt för att se vilken 
form som ger bäst resultat med 
hänsyn till rättvisa och effektivitet. 
-Fördela produktionsresultatet 
rättvist och minska klassklyftorna. 
-Bort med förtryckande normer 
och maktstrukturer. 
-Arbetslivet ska rättvist värdera 
och respektera allas insatser.  
-Allas rätt till goda arbetsvillkor, 
trygg försörjning och inflytande 
över det egna arbetet.  

-Kortare arbetsdag 
fördelar tiden i hemmet 
mer rättvist. 
-Göra sig av med 
förtryck och orättvisor. 
-Minska klyftorna.  
-Avveckla det 
kapitalistiska systemet. 
-Rättvis fördelning av 
makt och resurser.  

-Kapitalistiska Sverige 
präglas av orättvisor 
och ökande klyftor. 
-Avskaffandet av klyftor 
ger rättvisa.   
-Fördelningen av 
Sveriges rikedom ska 
vara rättvis och 
solidarisk.  
-Rättvis fördelning 
innebär att alla 
människors behov 
tillfredställs.  
-Rättvis fördelning av 
samhällets resurser.  
-Avskaffandet av 
klassamhället och 
kapitalismen ska ge 
rättvisa.  
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Solidaritet -Det ömsesidiga beroendet mellan 
människor är solidaritetens kärna.  
-Att solidariskt ställa upp för 
varandra bygger på förvissningen 
om att alla gör så gott de kan och 
bidrar efter förmåga.  
-Solidariteten är en kraft för att 
öka friheten i samhället.   
-Solidariteten ska förenas med 
egennyttan.  
-Alla är beroende av varandra.  
-Det goda samhället byggs i 
samverkan, med ömsesidig hänsyn 
och respekt.  
-Alla ska ha samma rätt och 
möjlighet att påverka, alla ska ha 
samma skyldighet att ta ansvar. 

 

-Den offentliga sektorn 
är den bästa motorn i 
utvecklingen för ett 
solidariskt samhälle.  
-Att omvandla utgifter 
för arbetslöshet till jobb 
i offentlig sektor är en 
vinst för hela samhället.  
-Lika arbetsvillkor.  
-Trygghet för de som 
faller utanför arbete.  
-Rättvisare fördelning 
av resurser.  
-Gemensamt ansvar och 
gemensamt ägande.  
-Demokratisk ekonomi. 

-Fördelningen av 
Sveriges rikedom ska 
vara rättvis och 
solidarisk.  
-Allas lika värde.  
-Klasslöshet.  
-Gemenskap.  
-Kollektivet.  
-Ansvar för varandra.  
-”Av var och en efter 
förmåga, åt var och en 
efter behov.” 

Frihet -En av de viktigaste byggstenarna 
för frihet är jämlikhet.  
-Solidaritet är en kraft för att öka 
friheten i samhället. 
-Socialdemokratin är en 
frihetsrörelse.  
-Maktskillnader innebär skillnader 
i den enskilde individens frihet.  
-Utjämna maktskillnaderna, för att 
öka friheten i samhället. 
-Människor ska vara så fria att 
yttre faktorer som klass, kön och 
etnicitet inte påverkar deras 
möjligheter till ett gott liv. 
-Verklig frihet finns bara där det 
finns verkliga val.  
-Frihet förutsätter tillgång till en 
materiell och social trygghet, och 
ständigt nya chanser. 
-Ingen är fri förrän alla är fria.  
-Ta parti för den som har mindre 
makt. Bara så kan friheten bli 
större i vårt samhälle.  
-När politiken träder tillbaka från 
marknaden ökar inte friheten för 
den enskilde utan bara för andra 
maktgrupper.   

-Frihet från förtryck 
och orättvisor. 
-Sex timmars arbetsdag 
med bibehållen lön är 
en frihetsreform för 
alla.   
-Frihet att forma sitt 
eget liv. 
-Frihet från 
diskriminering. 

 

-Arbetarklassens 
befrielse.  
-Frihet från förtryck, 
orättvisor och klyftor.  
-Religionsfrihet, 
Åsiktsfrihet och 
Strejkrätt. 
-Uppnås genom 
avskaffandet av 
klassamhälle och 
kapitalism. 
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