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1. Inledning 

Kina är ett gammalt land som under en lång tid hade ett högt utvecklat samhällssystem. 

Under 1800-talet utsattes landet för utländska angrepp. Krig med andra länder tvingade 

Kina att förändra sitt samhällssystem, det är därför av intresse att studera om Kina satsat 

på att försöka förändra landet och förbättra folkets livssituation samt att se på hur Kinas 

ledare i sådana fall gick till väga. Finns skillnader eller likheter mellan Kina och Sovjet 

angående mål och metod för att uppnå ekonomisk utveckling?  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se om den kommunistiska regimen i Kina satsade på att 

försöka förändra landet och förbättra folkets livssituation genom investeringar i teknik för 

att därigenom uppnå en ekonomisk utveckling.  

 

1.2 Avgränsningar  

Vi kommer att studera perioderna när kommunismen kom till makten år 1949, och 

började förändra samhället, det stora språnget år 1958, kulturrevolutionen åren 1966 - 

1976 samt avskaffande av de fyras gäng år 1976, som markerade slutet på 

kulturrevolutionen Vi kommer även att göra en komparativ studie mellan Kina och 

Sovjets metoder för att uppnå ekonomisk utveckling.  

 

1.3 Frågeställningar  

- Hur såg den politiska, ekonomiska, och tekniska situationen ut i Kina under de 

valda perioderna från 1949 till 1976? 

- Vilka politiska beslut och reformer som rör industrin, jordbruket och 

utbildningsväsendet fattades? 

- Vilka områden prioriterades och vad betydde det för produktionen? 

- Finns skillnader och/eller likheter mellan kinesiska och sovjetiska metoder för att 

uppnå ekonomisk utveckling?  
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1.4 Metod 

Vi har genomfört en litteraturstudie. Decsombe menar att bra forskning bygger på att man 

inledningsvis börjar med en litteraturundersökning. Detta ska man göra för att få en 

överblick över området som skall studeras.1 Han säger även att litteraturundersökningar 

kan fungera som ett alternativ till andra metoder som ex: enkäter, intervjuer och 

observationer. Inom bl.a. historieforskning används ofta skriftliga dokument som 

huvudsakliga källor. Skriftliga källor” kan användas 

• för att ge bakgrundsinformation som kan utgöra en grundval för 

forskningsprojektet; 

• som en datakälla i sig.” 2 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod i vårt arbete med uppsatsen. Vi har även gjort en 

komparativ studie mellan Kina och Sovjet för att se om det föreligger skillnader/likheter 

mellan ländernas metoder för att uppnå ekonomisk utveckling. 3 “I en komparativ 

struktur upprepar man ett fall, ett resultat, ett perspektiv eller en aspekt en eller flera 

gånger i syfte att tydligare illustrera och möjliggöra en jämförelse med ett eller flera 

alternativa aspekter etc.” I historieforskning är denna metod vanlig, för att försöka 

klargöra en utveckling eller en händelse från olika perspektiv. 4 

 

För att finna litteratur som berört vårt val av uppsatsämne använde vi oss av olika 

databasers sökmotorer vid Luleå tekniska universitets bibliotek. Exempel på sådana är: 

Lucia och Libris. Sökorden vi använde oss av är bl.a. Kina, kommunism, Mao Zedong 

och kulturrevolution. Ett stort antal böcker påträffades och vi valde ut 18 stycken till 

arbetet med vår uppsats. Vi har även fått hänvisningar till litteratur av de böcker vi har 

behandlat samt använt oss av kursmaterial som vi nyttjat under vår studietid vid Luleå 

Tekniska Universitet.  

 

 

                                                 
1 Denscombe M, Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
(2000) s 17 
2 Ibid s 188 
3 Backman J, Rapporter och uppsatser (1998) s 31 
4 Ibid s 62 
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1.5 Material och materialdiskussion 

Här följer en presentation av den litteratur som använts till uppsatsen. 

”Sovjetunionens historia” av Immanuel Birnbaum 1962 behandlar tiden från Lenins 

maktövertagande t.o.m. det kalla kriget. Denna bok använts som källmaterial till de delar 

av uppsatsen som behandlar Sovjetunionen. 

 

”Kinas väg från stenåldern till dataåldern” av Kaj och Claude Björk 1977 är en, som 

titeln antyder, övergripande bok som sträcker sig över en lång tidsperiod. Författarna har 

vistats i Kina under fem år och därefter fortsatt att studera landet. Boken har använts som 

källa till den del av uppsatsen som behandlar kulturrevolutionen. Kaj Björk arbetade som 

chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Ny Tid mellan åren 1956-63 och var 

aktiv i som politiker i det socialdemokratiska partiet i Peking under perioden 1975-80. 

 

”Stormakten Kina i närbild” av Arne Björnberg 1975 beskriver Kinas utveckling under 

perioden 1949-1975. Författaren var själv Sveriges ambassadör i Kina under åren 1969-

1974 och skriver om Kina utifrån sina kontakter med landets ledning och befolkningen. 

Boken har använts som källa för de perioder av uppsatsen som behandlar det 

kommunistiska maktövertagandet, det stora språnget och kulturrevolutionen. 

 

”Ryska revolutionen från Lenin till Stalin” av E.H. Carr 1979. Carr arbetade som brittisk 

historiker och är specialiserad på modern rysk historia. I denna bok analyserar han Stalins 

väg till makten, omstruktureringen av makten inom partiet och Rysslands utrikespolitik 

under denna period. Författaren redogör också för de reformer som ledde till det ryska 

samhällets omstrukturering inom jordbruk och industri. Denna bok har använts som 

källmaterial till de delar av uppsatsen som handlar om Sovjetunionen. 

 

”Kinas historia” av L. Carrington Goodrick 1959, 1968 och Sven Mogård 1968 

behandlar Kinas historia från 2000 f. kr. t.o.m. 1950- talet e. kr, med en mer utförligare 

beskrivning av Kinas modernare historia från 1912. Trots att detta är en mycket 
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övergripande bok ger den en klar bild av Kina och lämnar inga lösa trådar. Det har varit 

värdefullt att läsa denna bok för att få en helhetsbild av en lång period i Kinas historia.   

 

 

”Kina i förändring från Mao Zedong till Himmelska fridens torg” av John Gittings 1991 

behandlar politiska, sociala och kulturella förändringar i Kina under åren 1949-1989. 

Boken har använts som källa till de delar i uppsatsen som behandlar kulturrevolutionen 

och ”de fyras gäng”. 

 

”Tillväxt, stagnation, kaos” av Christer Gunnarsson och Mauricio Rojas 2004 handlar 

om olika vägar för ett land att nå ekonomisk tillväxt. De frågar sig: ”Vad krävs för att en 

hållbar tillväxtprocess som möjliggör minskad fattigdom och en ökad levnadsstandard 

skall komma till stånd?” Ett kapitel behandlar Kina och beskriver översiktligt vad som 

hänt i Kina och hur landet har burit sig åt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Denna bok har 

en väldig bredd och har hjälpt oss att förstå de större sammanhangen, men lämnar många 

frågetecken vad det gäller detaljer och mer preciserade uppgifter.  

 

”Den skapande människan. Om människan och tekniken under 5000 år” av Staffan 

Hansson 2002 handlar om teknikens betydelse i historien.  Med hjälp av exempel ur 

människans historia diskuterar boken förutsättningar för teknisk utveckling och 

anledningar till motgångar. Den tar bl.a. upp frågor som varför det inte skedde något 

industriellt genombrott i Kina, trots att landet länge varit framstående på det tekniska 

området. Boken har använts som källa i uppsatsens bakgrund. 

 

”Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling” av Franklin W. Houn 

1970 ger en mycket detaljerad och grundlig bild av kommunismens utveckling i Kina. 

Den ger till att börja med en historisk tillbakablick, med fokus på de senaste 50 åren. 

Dessutom skildras det kommunistiska partiet och hur Maos ställning växer sig allt 

starkare. Boken tar upp händelser i Kinas moderna historia som det stora språnget, 

kampanjerna och kulturrevolutionen. Boken grundar sig delvis på kinesiska källor. Denna 
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bok har kommit till användning när det kommunistiska partiet och dess organisation 

skulle behandlas i uppsatsen.  

 

”Miljoner sanningar 10 år i Kina” skriven av Linda Jakobson 2001, ger en beskrivande 

blid av Kinas samhälle och av människorna som lever där. Linda berättar om sina 

erfarenheter som hon fått under tiden hon bott och arbetat i Kina som bland annat 

korrespondent för ett ledande finskt nyhetsmagasin. Hennes vänner berättar även om sina 

personliga upplevelser. Boken är personlig och hon levandegör människorna i hennes 

skildringar. Denna bok lyckas väcka tankar och ge bilder om hur människorna hade det 

under tiden då Mao Zedong och ”de fyras gäng” verkade i Kina.  

 

”Mao Zedong och den ständiga revolutionen” av Göran Leijonhufvud 1975 beskriver 

Mao Zedongs strävan efter en fortsatt revolution mot det gamla. Den beskriver hur de 

olika kampanjerna påverkade folket i Kina. Leijonhufvud har under en lång tid varit 

Dagens Nyheters (oberoende, liberal morgontidning) korrespondent i Kina. Totalt har han 

spenderat 23 år i landet och skrivit ett flertal böcker om landet. 

 

”Kina efter Mao Tsetung” av Jan Myrdal 1977. Myrdal har skrivit ett flertal böcker om 

Kina och i denna rapporterar han direkt från Kina under perioden när Mao avlider och 

”de fyra” försöker att ta makten i landet. Detta är en av få böcker som tar upp konflikten 

med ”de fyra”. Jan Myrdal kom att bli en central person i 1960-talets vänsterrörelse och 

hans sågs ofta demonstrera och ställde ofta upp som mötestalare.  

 

”Femtio år i Kina bland krigsherrar, mandariner och kommunister” av Erik Nyström 

1989. Författaren anlände till Kina år 1902 och reste hem igen 1954, endast fem år efter 

att folkrepubliken Kina utropandes. Han har skildrat sina upplevelser i Kina under 50 år i 

landet, samt sina gärningar som professor i kemi och geologi vid universitetet i Taiyuan.  

 

”Ridån går upp. Några reflektioner om grunderna i revolutionär kulturpolitik. Från 

ryska revolutionen till krossandet av ’De fyras gäng’ i Kina” av Gunnar Ohrlander 1979 

skriver om bakgrunden till att Kina ”brutit med den socialistiska realismen och valt de 
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hundra blommornas väg.” Officiella företrädare reder ut begreppen i kinesisk 

kulturpolitik. Ohrlander var journalist och författare och under 1960-talet blev han känd 

för sina vänsterradikala åsikter, då han under namnet ”doktor Gormander” skrev kåserier 

i Stockholmstidningen som sedan blev Aftonbladet. Denna bok har kommit till nytta för 

de delar av uppsatsen som behandlat kulturrevolutionen och ”de fyras gäng”. Den ger en 

både övergripande och detaljrik bild av vad som skett i Kina under den aktuella perioden.  

 

”Kulturrevolutionen i Kina” av Joan Robinson 1969 har kommit till användning i 

behandlingen av kulturrevolutionen.  

 

”Världsmakten Kina” av Wolf Shenke 1962 behandlar de förändringar som skedde i 

Kina efter kommunisternas maktövertagande och försöker besvara frågorna: ”Hur 

började det, hur står det till nu och hurdan kommer utvecklingen att bli?” Författaren 

skriver redan i sitt förord om sina sympatier för Kina och dess befolkning, men menar att 

detta inte har att göra med politiken som förs nu eller tidigare och säger sig vara objektiv 

i sitt skrivande. Detta är en bok som skildrar sin samtid och den har använts som källa i 

bakgrunden, delen som handlar om tiden efter kommunisternas maktövertagande samt 

delen som behandlar det stora språnget. 

 

”Den långa revolutionen” av Edgar Snow 1972 behandlar kulturrevolutionen, 

folkkommunerna och Maos ledarskap. Snow arbetade som amerikansk journalist med 

Kina som specialitet. Han skrev mycket om Mao Zedong som var hans vän, dock var han 

inte själv kommunist.  

 

”Skolan i Kina tradition och kulturrevolution” av R. F. Price 1973 tar framförallt upp 

skolans roll i det kinesiska samhället, men den tar även upp de problem som fanns i Kina 

med dess stora befolkning och en underutvecklad ekonomi. Denna bok har varit värdefull 

för den delen av uppsatsen som behandlar kulturrevolutionen, även om den beskriver sin 

samtid. 
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”Sovjets historia 1917-1970” av J.N. Westwood 1971 förklarar hur den sovjetiska 

statsbildningen kunde bestå så länge. Författaren beskriver den ekonomiska politiken och 

de mänskliga offer som följde i dess spår. Boken har använts som källa i de delar av 

uppsatsen som handlar om Sovjetunionen.  

 

Många böcker som behandlar den för uppsatsen aktuella perioden är gamla och skrivna 

under samma tid med de händelser de behandlar. Det kan vara svårt för författarna att få 

ett helhetsperspektiv då de skriver om samtida händelser och det blir ibland svårt att veta 

vilka beslut som verkligen genomfördes då böckerna inte alltid sträcker sig över en 

tillräckligt lång tidsperiod. Författarna kan även vara färgade av situationen och hur den 

upplevs just då. Författarnas egna politiska ståndpunkter kan också ha betydelse för hur 

olika händelseförlopp beskrivs. Ett flertal av författarna var politiskt aktiva inom 

socialdemokratin eller inom vänsterrörelsen vilket kan ha haft betydelse för deras 

skildring av det kommunistiska Kina. Författarnas personliga relationer kan även ha 

påverkat dem. Ett annat problem har varit att namn på personer och platser inte alltid 

stavas på samma sätt i olika källor, vilket måste kontrolleras noga så att allt stämmer.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en övergripande bild av den politiska situationen i Kina innan 

kommunisterna kom till makten. 

 

Medeltiden kännetecknades av en kraftig befolkningsväxt i Kina. I och med en 

befolkningsomflyttning från norr till söder och nyodling med nya grödor gavs möjlighet 

till flera skördar per år och detta resulterade i en ökad jordbruksproduktion. Folkökningen 

var samtidigt en förutsättning för produktionsökningen, eftersom det gav större tillgång 

på arbetskraft. Med uttrycket ”high level equilibrium trap” menar Mark Elvin (professor 

i kinesisk historia) att fattigdom och underutveckling inte beror på att resurserna 

underutnyttjas utan pga. att de överutnyttjas. Kinas system kunde försörja fler människor 

än något annat samtida system. Men systemet innebar vissa hinder som omöjliggjorde en 

industriell revolution.  En ökning av jordbruksproduktiviteten hindrades av tekniska och 

institutionella faktorer. Små jordbruksenheter och omoderna och arbetskrävande 

arbetsmetoder gav ett litet överskott. 5  

 

2.1 Varför skedde ingen teknisk modernisering? 

Innan länderna i väst industrialiserades var Kina på en betydligt högre nivå på flera 

områden. T.ex. var Kina framgångsrika inom framställning av järn, jordbruk, 

textillverkning samt byggande av kanaler. Men under 1600-talet började Kinas 

vetenskapliga och tekniska utveckling att sacka efter jämfört med länderna i väst.6 Under 

1700 och 1800-talen fanns tekniska kunskaper för att få högre avkastning i jordbruket i 

Europa och i Japan, men det skedde ingen tekniköverföring till Kina. Några orsaker till 

detta var att kontrollen över överskottet låg hos makteliten och de enskilda 

bondehushållen saknade medel för investeringar i tekniska nyheter och det överskott 

hushållen kunde producera blev därmed litet. En omfördelning av makten i Kina var 

nödvändig för att kunna modernisera och utveckla jordbruket. 1800-talet var en expansiv 

                                                 
5 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 164 
6  Hansson S, Den skapande människan. Om människan och tekniken under 5000 år (2002) s 253  



 10 

period och Kina utmanades av expansiva industrimakter och 7 plötsligt var landet 

underutvecklat i jämförelse med en del länder i Västeuropa och Nordamerika som 

industrialiserats. Detta är en huvudorsak till att Kina kunde invaderas och utnyttjas av de 

industrialiserade länderna. För att Kina skulle kunna överleva som en oberoende stat 

fordrades förändring. Att Kina hamnat på efterkälken vad gäller den tekniska 

utvecklingen kan bero på det konservativa tänkandet som fanns i Kina. Detta innebar att 

kineserna gärna tittade tillbaka i tiden för att bevara gamla seder och traditioner, vilket 

hindrade utvecklingen på alla områden. En annan viktig skillnad var att kinesiska 

vetenskapsmän från 1500-talet och framåt till största delen sysselsatte sig med 

humanistiska undersökningar, medan européerna allt mer ägnade sig åt att studera 

naturvetenskaperna.8 

 

Det fanns en rädsla för självständiga eliters framväxt och att de skulle ha intressen som 

var i motsättning till statens, därför kom eliterna makt att begränsas och de fick ingen 

självständig politisk legitimitet, som exempelvis skråna och aristokratin hade i Europa. 9 

Det saknades investeringskapital och stimulans till teknisk utveckling i Kina, vilket var 

två orsaker till att det blev England som blev det första industrialiserade landet. Kina 

hade ingen inkomstbringande utrikeshandel som gav kapital till investeringar som 

England och till skillnad från Kina saknade England arbetskraft, och var därför tvunget 

att försöka utnyttja sin arbetskraft bättre.10 

 

2.2 Hur var det möjligt för staten att behålla kontrollen över landet?  

Viktigaste faktorn var hur staten kunde kontrollera jordägarna.11 Den mesta delen av 

jorden var privatägd och det fanns ingen politiskt självständig jordägararistokrati. Även 

om bönderna ägde sin jord så kunde de inte fritt disponera överskottet, p.g.a. tvånget att 

betala höga skatter. Jordägarförhållandena varierade mycket mellan de olika 

                                                 
7 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 164 
8 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 18 
9 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 165  
10 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 19 
11 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 165 
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landsdelarna. I söder låg makten hos de större jordägarna och jordfördelningen var 

ojämn. I norra Kina var fördelningen jämnare och de kollektiva inslagen fler. Sociala 

skillnader fanns i det kinesiska samhället och social status berodde på ekonomiska 

förutsättningar. Jordägarmakten gav däremot ingen politisk status. Den centrala 

statsapparatens institutioner och regler var det som reglerade förhållandet mellan makt 

och ägande. Utbildningen var hög på de statsanställda eftersom de anställdes efter avlagt 

examensprov och det var därför inte möjligt att ärva höga ämbeten.  I teorin kunde vem 

som helst få en hög tjänst inom byråkratin, men i verkligheten var det endast de rika som 

hade möjlighet till den utbildning som krävdes för att klara examensproven. 12 

 

2.3 Den politiska situationen i landet innan kommunisterna kom till makten 

Den sista dynastin i Kina var Manchudynastin som föll år 1911 och ersattes av 

republikanskt styrelseskick år 1912. De styrande i Kina kom att bli koumintangregimen, 

KMT, ett nationalistiskt parti.13 Efter Manchudynastins fall var situationen i landet orolig 

och nationalisterna lyckades inte att skapa inre ordning i landet.14 Det nya republikanska 

styrelseskicket påminde i mångt och mycket om det tidigare och 15 KMT lyckade inte 

lösa Kinas stora ekonomiska och sociala problem men de lyckades få till stånd en del 

förändringar, som exempelvis avskaffandet av den byråkratiska kontrollen av jordbruk, 

industri och handel. Kina öppnades för påverkan från utlandet genom en liberalisering av 

utrikeshandel och kapitalrörelser som också gav Kina nya avsättningsmarknader för sina 

nya varor.  Detta ledde till en stor uppgång för landets industrier. En regionalt begränsad 

industrialisering hade börjat, men endast en liten del av befolkningen var involverad. 16 

 

Kina saknade vapen som kunde mäta sig med Europas, Förenta staternas och Japans 

vapen. Utan effektiva vapen skulle Kina inte ha möjligheten att försvara och hävda sig 

mot angripare. Enligt tradition levde kineserna efter konfucianistisk filosofi där de alltid 

                                                 
12 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 166 
13 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 24 
14 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 174 
15 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 25 
16 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 174 
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skulle underkasta sig den gudomliga världsordningen och studera hur man skulle nå upp 

till en harmonisk gemenskap människor emellan istället för att fokusera på 

naturvetenskapliga kunskaper. Man lade inte så stor vikt vid utveckling och framsteg för 

att vidga sin makt på andras bekostnad. Kina blev tvunget att överta västerländsk teknik, 

men var noga med att se till att det inte blev beroende av väst. Det hjälpte inte endast att 

köpa in vapen utan de blev 17 tvungna att behärska tillverkningsprocesserna från 

utvinningen av råvarorna till de färdiga produkterna, krigsfartyg, vapen och uppbyggnad 

av moderna kommunikationer t.ex. järnvägsnät. För att kunna hantera de nya vapnen 

krävdes en ny organisation av försvaret, kommunikationsväsendet och 

industriproduktionen krävde en ny samhällsorganisation. 18Även Kinas jordbruk var i 

behov av reformer.  KMT ville restaurera och reformera landet på samma gång. 19 För att 

genomdriva en reformering av jordbruket krävdes att Kina skulle bli enat under en stark 

centralmakt. Det krävdes förändring, men KMT hade inte den politiska autonomi och 

kraft som krävdes för detta. Reforminsatserna blev därför obetydliga. De stora jordägarna 

var mot en stark centralmakt. När centralmakten var svag hade de själva kunnat låna ut 

pengar till ockerräntor samt höja arrendeavgifterna, med en stark statsmakt hade de inte 

samma möjlighet att pressa bönderna.20 ”Även om Kinas ekonomiska framsteg mellan 

åren 1912-1949 inte var helt obetydliga så uteblev viktiga institutionella reformer, främst 

på landsbygden, som hade kunnat skapa en långsiktig stabil utveckling av den inre 

marknaden och en ekonomisk integration av Kina”.21 Det republikanska styrelseskicket 

hade inneburit ännu en orolig period i Kinas historia. Kineserna hade hoppats på att 

upprättandet av ett västerländskt styrelseskick skulle leda till välstånd, men då detta 

styrelseskick endast fanns på papper och resultatet blev kaos så började Kina att se sig 

om efter alternativa metoder för att få ett snabbare resultat.22  

 

En avgörande faktor för det kinesiska kommunistpartiets bildande var det sovjetiska 

stödet. Västmakterna gav inte Kina något stöd, men Sovjet ville lämna tillbaka den 
                                                 
17 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 22  
18 Ibid s 23 
19 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 175 
20 Ibid s 176 
21 Ibid s 177 
22 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 24 
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östsibiriska järnvägen och en rad andra privilegier som de tilltvingat sig under tsartiden. 

De lovade också att stötta kineserna i deras strid för frihet. Kineserna, som länge varit 

imponerad av Sovjetunionens framgångar, tog gärna emot ryssarnas hjälp och det 

bildades en grupp som kallade sig ”sällskapet för studiet av den Marxistiska teorin” vid 

Pekings universitet och det kommunistiska manifestet publicerades på kinesiska för första 

gången år 1920. 23 

 

2.4 Det kommunistiska partiets bildande  

Komintern, övernationellt kommunistiskt parti i Sovjetunionen stöttade bildandet av det 

kinesiska kommunistiska partiet. Sovjet ansåg att Kina i första hand måste börja med att 

”ge aktivt stöd åt den nationella revolutionära rörelsen”24 i kampen mot utländsk 

imperialism. Kommunisterna skulle samtidigt skapa en ”proletär rörelse” och förbereda 

den på den stundande striden mot borgarklassen Sovjet sade sig stödja ”varje nationell 

revolutionär gruppering så länge som den inte är riktad mot den proletära rörelsen”. 25 

 
Det Kinesiska Nationalistpartiet Kuomintang, led av inre motsättningar och detta ledde 

till att missnöjda medlemmar kom att grunda det Kommunistiska partiet (KKP) år 192126. 

År 1922 sattes partiets mål upp. Det långsiktiga målet var att ”organisera proletariatet i 

kampen för upprättandet av arbetarnas och böndernas diktatur, avskaffandet av privat 

egendom samt det gradvisa uppnåendet av det kommunistiska samhället”27. Det mer 

kortsiktiga målet var att ena arbetarna och de fattiga bönderna mot imperialism och 

krigsherravälde.  Efter andra världskrigets slut kollapsade Japan, som tidigare härjat i jakt 

på land och rikedomar i Kina, och KKP och KMT slogs om vem som skulle ta över 

vapen, territorium och förråd som japanerna lämnade efter sig. Kampen om att ta över 

efter japanerna var hård. Väpnade konflikter förekom överallt i Kina.28 Samtidigt var 

båda sidor måna om att få folket på sin sida. Ingen ville vara skyldig till ett krigsutbrott, 

så båda sidor sade sig vara för en fredlig lösning.29 I augusti 1945 startade förhandlingar 

                                                 
23 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 30 
24 Ibid s 34 
25 Ibid s 34 
26 Ibid s 75  
27 Ibid s 35 
28 Ibid s 35 
29 Ibid s 76 
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mellan KKP och KMT. Detta resulterade i att de båda partierna skulle arbeta för att 

undvika inbördeskrig. Trots detta fortsatte de väpnade konflikterna. General George C. 

Marshall skickades år 1945 till Kina av presidenten Truman. Hans uppgift var att försöka 

förhindra konflikten mellan KMT och KKP, få dem att samarbeta och undvika 

inbördeskrig. 30 Marshall insåg det meningslösa med sitt arbete och år 1947 reste han 

hem, varpå en total brytning mellan partierna var ett faktum. Partierna hade olika 

strategier för att få makten i landet. 31 KMT satsade mer på att belägra städer och driva 

bort fienden medan KKP utförde överraskningsanfall och eliminerade fienden. 

Amerikanska trupper kom att lämna landet år 1947 och därmed upphörde den militära 

hjälpen som KMT tidigare hade fått. KMT: s fall påskyndades av studentdemonstrationer 

mot svält, inbördeskrig och förföljelse. 32 År 1946 utfärdade KKP ett ”direktiv i 

landfrågan” som innebar att godsägarnas jord skulle beslagtas och fördelas bland 

bönderna. Detta var mycket mer genomgripande än KMT: s förslag som endast handlade 

om reduktion av räntor och arrenden och som endast hade tillämpats i vissa områden. 

KKP: s ”utkast till jordbrukspolitik” gällde hela landet och på så sätt fick de stöd av 

bönderna. Kommunisterna fick även med sig bönderna genom att samla dem kring den 

gemensamma tanken om att avskaffa privilegiesamhället. KMT genomförde endast 

reformer i de områden som de hade kontroll över, vilket fick många att bli upprörda.  

Kommunistpartiet blev de som kämpade för en social och ekonomisk förändring, samt 

för ett mer organiserat motstånd mot den japanska ockupationsmakten. 33 

 

I januari år 1949 lämnade Presidenten Chiang Kai-shek posten som president då han 

vägrat att förhandla med KKP, vilket ledande inom partiet krävt. Vice president Li 

Tsungjen tog över och försökte förhandla med KKP, men de godtog inget mindre än en 

regelrätt kapitulation av KMT. Li vägrade att gå med på detta och det uppstod nya 

attacker som resulterade i att KMT fick ta till flykten år 1949 och hamnade till slut på 

Taiwan. 34 

                                                 
30 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 77 
31 Ibid s 78 
32 Ibid s 79 
33 Ibid s 80 
34 Ibid s 81 
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3. Kommunisternas maktövertagande år 1949 

I detta avsnitt behandlas tiden efter kommunisternas maktövertagande och reformer som 

genomfördes. Vi kommer även att behandla Sovjets reformer inom industri och jordbruk 

för att kunna genomföra våran komparativ analys mellan de två länderna.  

 

När de kinesiska kommunisterna kom till makten saknades erfarenheter. De hade inga 

kunskaper om hur en större industri skulle skötas eller hur sjöfart och utrikeshandel 

skulle bedrivas.35 Mao Zedong inspirerades av den sovjetiska modellen och hade för 

avsikt att följa Sovjets väg gällande uppbyggnaden av landet. Men snart kom Mao 

Zedong att inse att den sovjetiska modellen inte var lämpad för Kina. Det som skilde 

Kinas och Sovjets uppfattning åt var bl.a. jordbrukets organisation, jordbrukets betydelse 

för samhället och böndernas roll i den fortsatta revolutionen. Mao Zedong ville ge 

jordbruket en större betydelse i arbetet med att förändra samhället.36  Det var först efter år 

1957 i och med den politiska brytningen med Sovjet som jordbrukets utveckling kom att 

ses som ett mål och inte endast som ett medel. Industrialiseringen hade dock fortfarande 

högsta prioritet och skulle försörja den inhemska marknaden.37 

 

Enligt Schenke befann sig Kina år 1949 i ekonomiska och tekniska avseenden på en 

medeltida nivå. Marx förutspådda utveckling, som baserade sig på ett högt 

industrialiserat samhälle, kunde inte ske här. Kinas huvudfiende var inte”klassfienderna” 

som tillhörde det egna folket, utan de utländska imperialisterna. De hotade hela nationen 

och inte enstaka samhällsklasser.38 Efter kriget med Japan som varat i åtta år samt 

inbördeskrig hade kommunikationsnätet kollapsat. Schenke menar på att KMT: s 

vanskötsel hade tärt på landets folkhushållning mer än vad krig och inbördeskrig gjort. 

Jordbruket var utarmat och frånvaron av nödvändiga importvaror gjorde att fabrikerna 

inte kunde hållas igång samt att mycket av landets egna råvaror blivit förstörda. 

Utrikeshandeln var i stort sett obefintlig. Under krigsåren försummades underhållet av 

                                                 
35 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 103 
36 Björnberg A, Stormakten Kina i närbild (1975) s 25 
37 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 182 
38 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 104 
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fördämningar och kanaler, vilket lett till att landet blev särskilt utsatt vid naturkatastrofer, 

speciellt vid översvämningar. Frånvaron av kunskaper om moderna jordbruksmetoder, 

som t.ex. om konstgödsling och 39 växtförädling gjorde att landet stod kvar på en 

medeltida nivå.40 

 

Kommunisterna ville få till stånd en fullständig ekonomisk och social omstrukturering i 

landet samt en ökad jordbruksproduktivitet. Genom kollektivisering skulle arbetskraften 

kunna utnyttjas effektivare och på så sätt åstadkomma en ekonomisk vinst och en teknisk 

utveckling. Mao Zedong menade att: ”eftersom landets ekonomiska läge är vad det är, 

kommer den tekniska omvandlingen att kräva något längre tid än det sociala”.41 

Uppbyggnaden av ett modernt näringsliv krävde mycket kapital. I första hand försökte 

kommunisterna bygga upp det med inhemskt kapital, men de insåg att de kanske var 

tvungen att tillåta utländska investerare och ta utländska lån.42 Strävan efter att hinna ifatt 

USA och Europa på det industriella planet ledde till att de först blev tvungen att satsa på 

att återställa de skador som kriget vållat, så att landet sedan kunde inhämta försprånget 

som väst hade. Ett gemensamt program utvecklades för att uppnå målen.  

 

3.1 Det gemensamma programmet 

Det gemensamma programmet, som skulle fungera som provisorisk författning och 

samtidigt ge riktlinjer för regeringens arbete, bestämdes strax före folkrepublikens 

utropande. Det var den rådgivande politiska församlingen (representanter för 

kommunisterna, de mindre partierna, armén, de nationella minoriteterna och 

utlandskinserna) som arbetade fram detta program.43 Programmet syftade till att avskaffa 

imperialisternas rättigheter i Kina, göra de byråkratiska kapitalisternas egendom 

förstatligad, en jordreform innebärande att den jord som inte nyttjades av ägaren 

fördelades bland småbönderna och att förbereda Kinas industrialisering. Kvinnorna skulle 

bli jämställda i alla avseenden, likaså skulle de nationella minoriteterna bli jämställda 

med de kinesiska medborgarna och erhålla samma rättigheter. Det skulle råda balans 

                                                 
39 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 110 
40 Ibid s 111 
41 Björnberg A, Stormakten Kina i närbild (1975) s 26 
42 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 105 
43 Ibid s 106 
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mellan städer och landsbygd och för att öka produktionen och stärka näringslivet, skulle 

utrikeshandeln främjas. Med hjälp av statliga organ skulle hela näringslivet styras. 

Kooperativa företag samt privatekonomiska företag tilläts, då de kunde bidra till landets 

försörjning. För att uppnå den produktionsökning som krävdes för att landet skulle kunna 

industrialiseras var det nödvändigt med en jordreform. Böndernas äganderätt till jorden 

de tilldelats skulle garanteras i de områden jordreformen genomförts. Där jordreformen 

ännu inte genomförts skulle bönderna sättas i arbete. Bondeorganisationer skulle inrättas, 

reduceringen av arrendeavgifter och räntor samt nyfördelning av jorden skulle fortsätta. 

Det skulle satsas på undervisning, både på den allmänna skolbildningen samt på 

högskoleutbildning med inriktning på de tekniska facken och på naturvetenskapen. 44 

 

3.2 Jordreformen 

Jordreformen var en av ”det gemensamma programmets” huvudpunkter. Den innebar i 

praktiken att jorden skulle ägas av brukaren.45 Dessutom skulle bönderna engageras 

politiskt och socialt. Bönderna var indelade efter sina tillgångar i olika grupper, detta 

utnyttjades av KKP, som ville vända alla mot de rika godsägarna. Partiarbetare anordnade 

möten där godsägarnas ägobrev till jorden brändes. Det hände ibland att mötena urartade 

i förgörande av folkets fiender; godsägaren, sedan fördelades jorden mellan 

småbönderna. Om godsägaren lovade att bättra sig kunde han få en del av sin egen jord 

att bruka.46 Hur stor jord bönderna blev tilldelade berodde på hur många arbetande 

medlemmar familjen hade. De allra flesta bruken var under två hektar.47 Jorden var i 

regel uppdelad i många små lotter som oftast brukades av förpaktare (innehavare av 

arrende). Kommunisterna menade på att mellan 80-90 % av jorden ägdes av endast tio % 

av befolkningen. Men denna siffra kan vara överdriven, och mer troligt är att 60-70 % av 

jordbruksarealen ägdes av ca tio % av befolkningen. Förpaktarna som hyrde delar av 

jorden fick betala arrendeavgifter i natura, ofta 50 % av skörden eller mer. Jordägaren 

kontrollerade förpaktaren genom att sälja utsäde och köpa överskottet som förpaktaren 

eventuellt fick över när han betalat jordbägaren arrendet. I kärva tiden när förpaktaren var 

                                                 
44 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 107 
45 Ibid s 125 
46 Carrington Goodrick L. och Mogård S. Kinas historia (1968) s 281 
47 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 125 
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tvungen att låna pengar tog jordägaren kraftiga räntor på 30-40 %. Dessutom kunde 

jordägaren ofta påverka förvaltningsmyndigheten då det ofta var släkt som arbetade som 

domare eller polis.48 Ett problem som dock inte löstes med jordreformen var hur dessa 

småbruk skulle kunna åstadkomma en produktionsökning. Den produktionsökning som 

åstadkoms genom jordreformen var inte tillräcklig.49 Väldigt små bruksenheter, 

omoderna redskap samt produktionsmetoder och stor folkökning var faktorer som 

hindrade produktionsökning och därmed en ekonomisk utveckling. Alternativen var att 

antingen effektivisera och mekanisera de mindre brukningsdelarna eller övergå till 

stordrift i jordbruket.50 Åren 1952 -1953 hade jordreformen genomförts i nästan hela 

landet.51 

 

3.3 Jordbruskooperativen  

De ansvariga myndigheterna var under press och ville påskynda utvecklingen av landet 

och detta resulterade i att de direkt efter jordreformens genomförande började förespråka 

ett större samarbete mellan bönderna. Detta innebar bl.a. delade arbetsuppgifter, 

gemensamma redskap samt dragdjur. Det beslutades nu att samarbetet skulle bli mer 

omfattande, dvs. medlemmarna behöll äganderätten över sin jord, men avkastningen 

disponerades av kollektivet till gemensamma investeringar. Överskottet fördelades 

mellan bönderna efter antal djur, redskap och jord som de hade tillfört kooperationen. De 

tillfälliga direktiven som praktiserats sedan 1951 i vissa regioner, offentliggjordes år 

1953 och centralkommittén tog samtidigt beslut om att kollektiviseringen skulle fortsätta 

och det bildades produktionskooperativ. År 1953 fanns det i Kina 14 000 

produktionskooperativ. Målet var att det ett år senare skulle finnas 35 000 enheter, 

resultatet blev 100 000 enheter. 52 År 1955 skulle antalet kooperativ uppgå till ca 600 000 

enligt planen, men antalet uppgick till 670 000. 20 000 av dessa enheter klarade inte de 

uppsatta målen och i de resterande enheterna var 16,9 miljoner bondehushåll 

organiserade. Året därefter dvs. 1956, var målet en miljon kooperativ. Detta mål ansåg 

Mao Zedong och hans partimedlemmar vara alltför lågt och de ville skynda på 
                                                 
48 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 126 
49 Ibid s 127 
50 Ibid s 128 
51 Carrington Goodrick L. och Mogård S. Kinas historia (1968) s 281 
52 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 129 
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utvecklingen och uppnå 1,3 miljoner kooperativer till samma tidpunkt. Resultatet 

överträffade förväntningarna och år 1955 hade 1,9 miljoner jordbrukskooperativ bildats. 

Mao Zedong förespråkade att bönderna skulle gå med i kooperativen då han ansåg att det 

var den enda utvägen från fattigdom och svält. Dessutom behövdes jordbrukets stöd för 

att klara en industrialisering.53 Ett problem var bristen på jord samt att många andelar 

som delades ut var små. Kollektiviseringen innebar att bönderna fick ge upp sin 

individuella frihet. Till en början var det kaos i många kooperativ då det saknades 

kompetens och erfarenhet.54 

 

3.4 Den första femårsplanen 

När ledarna i Kina skulle bygga upp nationen hade de Sovjet som förebild och55 de 

planerade i likhet med Sovjet landets moderniseringsprocess i femårsplaner. År 1953 

började uppbyggnaden av en modern industri. Den statliga planeringskommissionen 

började genomföra den femårsplan som hade påbörjats året före. Krigets skador i landet 

ansågs nu vara reparerade och moderniseringen kunde börja. Industri och hantverk skulle 

endast utgöra 27,7 % av landets totala produktion. I Manchuriet fanns de bästa 

förutsättningarna för en tung industri, men i förhållande till landets storlek var även 

denna industri liten. Kina framställde år 1952 endast 1,8 miljoner ton järn samt 1,35 

miljoner ton stål. Den första femårsplanen förutsatte investeringar på sammanlagt ca 130 

miljarder D-mark fördelade på följande sätt:  

 

Industri 53 244 miljarder D-mark 

Jordbruk och skogsväsen 10 370 miljarder D-mark 

Transortväsen 15 130 miljarder D-mark 

Handel och banker 3 672 miljarder D-mark 

Undervisning och folkhygien 24 259 miljarder D-mark 

Offentliga tjänster i städer 3 604 miljarder D-mark 

Diverse 19 856 miljarder D-mark  

Totalt 130 135 miljarder D-mark 

 

Källa: Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 117 

                                                 
53 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 130 
54 Ibid s 131 
55 Björnberg A, Stormakten Kina i närbild (1975) s 25 
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Totalt skulle 53 244 miljarder investeras i industrin. 45 254 miljarder skulle gå till 

investering av kapitalvaror, därav 88,8 % på den tunga industrin samt 11,2 % på 

konsumtionsvaruindustrin. Bönderna förväntades själva investera ca sju miljarder utöver 

de 10 370 miljarder som staten skulle investera i skogsbruk och lantbruk.56 

 

3.5 Resultat  

Stålproduktionen förväntades uppgå till 4,12 miljoner ton, istället producerades över 5 

miljoner ton. 130 miljoner ton kol producerades istället för 113 miljoner ton. Det 

producerades 5,5 miljoner ton järn istället för 4,7 miljoner ton. Även elektrisk energi 

överträffade förväntningarna och producerade 19 3000 miljoner kWh istället för 15 9000 

miljoner kWh. Maskinindustrin och den kemiska och textilindustrin överträffade också 

de uppsatta målen. Endast oljeproduktionens resultat blev sämre än de uppsatta målen.57 

Jordbruksproduktionen steg varje år p.g.a. förbättrat utsäde, bättre gödsling, höjd 

arbetsproduktivitet, utbyggnad av bevattningsanläggningar och en betydande ökning av 

den odlade arealen. År 1957 producerades ca 35 miljoner ton mer spannmål än år 1952 

och ca 200 000 ton mer bomull. De svåra ovädren året 1956 ledde till att planens mål på 

dessa två punkter inte uppnåddes. Den totala industriproduktionen år 1957 överträffade 

1952 års produktion med 123 %. 58 

 

Landet kunde nu börja producera sådant som inte funnits förut och som landet tidigare 

varit tvunget att importera. Stålproduktionen omfattade år 1957 hela 378 olika stålsorter 

och det kunde nu framställas över 3 000 olika stålprodukter, jämfört med år 1952 då det 

endast framställdes 180 olika stålsorter och ca 400 olika stålprodukter. I slutet av den 

första femårsplanen kunde landet producera ca 200 olika typer av verktygsmaskiner, 

vilket inte var möjligt år 1949. År 1957 kunde Kina själv producera lok, lastbilar, 

flygplan, automatiska koltransportband, borrmaskiner för geologiska 

prospekteringsarbeten, textilmaskiner, generatorer och mätinstrument. 59 En annan nyhet 

                                                 
56 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 117 
57 Ibid s 119 
58 Ibid s 120 
59 Ibid s 120 



 21 

var produktionen av aluminium.  825 större industrianläggningar började byggas under 

den första femårsplanen. Teknisk hjälp från Sovjetunionen gavs till uppförandet av 156 

av dem. 4 920 km nya järnvägar och 12 000 km landsvägar byggdes och antalet arbetare 

och anställda ökade under denna period. Även stor satsning på utbildningen av 

vetenskapsmän, tekniker och fackarbetare gjordes. 60
 

 

3.6 Den andra femårsplanen 

Den första femårsplanen överträffade de satta målen. Det fanns därför inte någon 

anledning att byta strategi.61 Redan år 1959 hade målen som satts till år 1962 uppnåtts på 

vissa områden, som t.ex. stål, kol, elkraft, verktygsmaskiner, trävaror, bomullsgarn och 

tyger, salt, peppar och bl.a. jordbruksprodukterna bomull och spannmål. Det som dock 

inte hade uppnåtts år 1959 var produktionen av råolja, aluminium, konstgödsel, cement, 

matolja, socker, nötboskap, får och hästar. Stålindustrins utveckling skedde med en 

väldig hastighet. Innan den första femårsperioden var Kinas stålproduktion 920 000 ton. 

År 1957 hade den stigit till 5,35 miljoner ton och ett år senare var den på åtta miljoner 

ton. År 1959 låg stålproduktionen på 13,35 miljoner ton.62  

 

Perioden 1950-1980-talet var Kinas ekonomiska utveckling positiv. 

Jordbruksproduktionen gick upp med 100 % och den akuta fattigdomen på landsbygden 

försvann i stort sett. Landet kom att under 1980-talet att stå för ca tre % av världens totala 

industriproduktion. Per capitainkomsten höjdes och befolkningstillväxten minskades. 

Den ekonomiska utvecklingen berodde mycket på de tvångsmetoder som användes för att 

genomföra planekonomin. Befolkningspolitiken utgör ett exempel, där både 

tvångssterilisering och förbud att skaffa fler än ett barn var metoder som tillämpades. 63 

 

                                                 
60 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 121 
61 Ibid s 121 
62 Ibid s 122 
63 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 179  
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3.7 Sovjets femårsplaner 

Syftet med att upprätta femårsplaner var att ”utveckla sovjetindustrin, komma ikapp 

västvärlden, att göra Sovjet självförsörjande och i stånd att upp kampen med 

kapitalistvärlden på lika villkor”.64 Åren 1928-32 genomfördes den första femårsplanen 

och särskild vikt lades på energiproduktion olja, kol och elektricitet samt 

byggnadsmaterial som stål och andra metaller, cement och trä. Ändå förekom det ett 

resursslöseri gällande både människor och material vid stora projekt. Resultatet av den 

första femårsplanen blev överproduktion inom vissa områden, medan det rådde brist på 

bl.a. elektricitet och stål samt konsumtionsvaror.65 Åren 1932-37 genomfördes den andra 

femårsplanen, där det satsades mer på produktion samt kvalitet. Den tunga industrin 

prioriterades och produktionen av konsumtionsvarorna minimerades kraftigt. Detta ledde 

till att levnadsstandarden i landet blev sämre. Inte heller i den andra femårsplanen 

uppnåddes målen på ett flertal områden. Sovjet kom att bli en starkare industristat men 

levnadsstandarden sjönk fortfarande och människorna klarade knappt att försörja sig. Den 

tredje femårsplanen genomfördes åren 1937-41. I och med krigshotet kom tyngdpunkten 

av produktionen att ligga på vapenindustrin.66 Denna femårsplan avbröts p.g.a. kriget. 67 

 

Ett problem med tillämpandet av femårsplanerna var att det var människor utan 

kunskaper om lokala förhållanden som satte upp målen. De uppstod ständigt obalans 

mellan produktionsenheterna p.g.a. att de producerade olika mycket. Vissa industrier 

uppfyllde knappt målen, vilket i sin tur innebar att de industrier som överträffade sina 

mål inte kunde färdigställa sina produkter då de väntade på komponenter från de andra 

industrierna. 68 

 

Även om systemet gynnade några få nyckelindustrier så var planhushållningen 

ohanterlig. Detta berodde på att folket saknade inflytande över de beslut som fattades och 

                                                 
64 Carr E.H, Ryska revolutionen från Lenin till Stalin (1979) s 125 
65 Westwood J.N, Sovjets historia 1917-1970 (1971) s 111 
66  Ibid s 114 
67 Birnbaum I, Sovjetunionens historia (1962) s 135 
68 Westwood J.N, Sovjets historia 1917-1970 (1971) s 116 
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på så sätt nyttjades inte resurserna fullt ut. 69 År 1946 godkändes den fjärde femårsplanen 

som gällde åren 1946-50, och målet med den var att produktionen skulle nå samma 

nivåer som före kriget. Detta mål uppnådde relativt snabbt då bl.a. det installerades nya 

anläggningar och utlandet bidrog med biståndspengar. Arbetarna hölls under hård 

disciplin och deras löner motsvarade existensminimum. I och med valutareformerna år 

1947 blev individuella besparingar förbjudna. 70 År 1946 blev skörden dålig och året 

därpå blev det hungersnöd i delar av landet. Eftersom industrin inriktat sig på tillverkning 

av krigsmaterial samt de flesta hästar hade tagits till armén eller blivit uppätna, så 

uppstod en brist på dragkraft.71 År 1952 genomfördes en sammanslagning av 

jordbrukskollektiven. Tidigare hade det funnits 250 000 jordbrukskollektiv som nu slog 

samman till 95 000 kollektiv.72  

 

Åren 1951-55 genomfördes den femte femårplanen73 som prioriterade den tunga 

industrin. Satsningar gjordes även för att en produktionsökning inom jordbruket skulle 

åstadkommas. Detta misslyckades och butikerna fick inte de leveranser de blivit lovade. 

För att komma till rätta med jordbruksproduktionen beslutades att satsa på investeringar i 

jordbruksmaskiner. Samtidigt hade Sovjet lovat stötta Kina i deras uppbyggnad av 

industrin. År 1956 inleddes den sjätte femårsplanen som visade sig ha alltför höga mål 

och övergavs efter två år. Den kom att ersättas av en något försiktigare sjuårsplan  

(1959-65) och man lyckades åstadkomma en ökad produktion av konsumtionsvaror. 

Utländska konsumtionsvaror blev tillgängliga i Sovjet, elproduktionen fördubblades och 

utrikeshandeln ökade.74  

 

Det ekonomiska förvaltningssystemet var ineffektivt då de hade 30-40 olika ministerier 

som planerade och styrde Sovjets industrier. Arbetsledarna på fabrikerna som satt på 

kunskaper om de lokala förhållandena, hade inga möjligheter att påverka ämbetsmännens 

                                                 
69 Ibid s 117 
70 Ibid s 198 
71 Westwood J.N, Sovjets historia 1917-1970 (1971) s 200 
72 Ibid s 201 
73 Ibid s 231 
74 Ibid s 232 
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beslut 75 och behövde ett godkännande från ministeriet för att kunna påverka budgeten så 

att resurserna på bästa sätt skulle komma till användning. 76 År 1957 kom detta system att 

förändras då större delen av industriministerierna försvann och landet delades upp i större 

ekonomiska regioner för att öka effektiviteten. Dessa hade större kunskaper om de 

verkliga förhållandena vilket resulterade i ett bättre resursutnyttjande. Även inom 

konsumtionsproduktionen skedde förändringar.77 I början av 1960-talet ökade 

produktionen till butikerna, som själva fick beställa varor. Tidigare hade de blivit 

tilldelade varor som inte var efterfrågade p.g.a. dålig kvalitet.78 

 

3.8 Industri 

”1970 skall vi ha hunnit ikapp och överträffat den amerikanska per capita-produktionen” 
79 sade Chrusjtjov (sovjetisk parti- och regeringschef). Under hans regeringsperiod kom 

viktiga industrier som exempelvis den kemiska industrin att öka och transportväsendet 

moderniserades.80 Sovjet hade som mål att överträffa USA på de tekniska och 

ekonomiska områdena. Detta mål uppnåddes inte men 81 det resulterade i framgångar i 

rymdforskning. År 1957 lyckades Sovjet att skicka upp den första konstgjorda satelliten 

(Sputnik). Sovjet hade därmed övertaget på vad det gällde rymdprestationer och detta 

kom att påverka bilden av USA ”som den obestridde tekniska ledaren” i västvärlden.82  

 

3.9 Jordbruk 

Sovjets jordbruk var i behov av reformer då det utgjorde ekonomins svagaste område.83 

Efter Stalins (Sovjetunionens kommunistiske diktator) död höjdes jordbrukspriserna 

eftersom det antogs att produktionen skulle öka i och med högre priser. Skatterna sänktes 

och mängden jordbruksprodukter som bönderna tvingades att leverera till staten 

minskade. Experter på jordbruksområdet som tidigare arbetat med administrativa 

                                                 
75 Ibid s 233 
76 Ibid s 234 
77 Westwood J.N, Sovjets historia 1917-1970 (1971) s 235 
78 Ibid s 237 
79 Ibid s 237 
80 Ibid s 237 
81 Ibid s 238 
82 Ibid s 239 
83 Ibid s 239 
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uppgifter sändes ut till landsbygden. Jordbruken fick själva välja hur de skulle gå till väga 

för att uppnå de satta målen. Inköpssystemet förenklades och jordbruken fick bättre betalt 

för sina produkter. De privata kollektivjordbruken (kolchozen) producerade betydligt mer 

än de statliga kollektivjordbruken (sovchozen). År 1962 skedde en ökning inom 

spannmålsproduktionen som slog alla rekord med mer än 140 miljoner ton säd.  Året 

därpå dvs. år 1963 blev resultaten katastrofala, endast 110 miljoner ton säd producerades, 

detta berodde på  bl.a. brist på gödning och dåligt väder. Den animala produktionen blev 

lidande då det blev brist på foder. Sovjet tvingades importera ca 12 miljoner ton säd från 

USA och Kanada. Ett katastrofprogram inrättades samma år för att öka produktionen på 

lång sikt. Trots att över 1/3 av arbetskraften arbetade inom jordbruket så uppfyllde inte 

produktionen befolkningens behov. 84   

                                                                     

3.10 Sammanfattning  

År 1949, när kommunisterna kom till makten var det oroligt i landet, det fanns inte ett 

fungerande kommunikationsnät, jordbruket var utarmat, fabriker hade avstannat och 

utrikeshandeln existerade knappt. Kommunisterna ville få landet på fötterna igen och få 

till en teknisk och ekonomisk utveckling. Detta ledde till utvecklandet av det 

gemensamma programmet som skulle bl.a. ge riktlinjer för regeringens arbete. Syftet med 

programmet var att förbereda Kina för industrialisering. För att industrialiseringen skulle 

kunna ske i landet krävdes en jordreform och denna reform kom att bli en av ”det 

gemensamma programmets” huvudpunkter. Jordreformen innebar att bönderna kom att 

äga jorden som de brukade. Dock skedde inte den produktionsökning som eftersträvats 

bl.a. p.g.a. för små bruk. Intimare samarbete mellan bönderna genomfördes och 

jordbrukskooperativ bildades. Kollektiviseringen fortsatte med rask takt och det bildades 

produktionskooperativer. De satta målen för jordbrukskooperativen överträffades. År 

1953 var landet redo för att moderniseras och kommunisterna började genomföra den 

femårsplan som hade utarbetats. Bl.a. produktionen av spannmål stål, kol och elektrisk 

energi översteg de satta målen. 

 

                                                 
84 Westwood J.N, Sovjets historia 1917-1970 (1971) s 240 
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Till skillnad från Kinas två femårsplaner kom Sovjet att genomförde sex femårsplaner i 

syfte att utveckla sovjetindustrin och bli självförsörjande. Det genomfördes en 

kollektivisering av jordbruket och stora satsningar på industrin gjordes för att nå dessa 

mål. Sovjet lyckades aldrig nå sitt mål som var att överträffa den amerikanska per 

capitaproduktionen som Chrusjtjov hade satt upp som ett mål år 1970, men landet blev 

först med att skjuta upp en sattelit rymden, kallad Sputnik.  
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4. Det stora språnget år 1958 

I detta avsnitt fortsätter vi att behandlas Kina och Sovjets reformer inom jordbruket och 

industrin och dess resultat.  

 

 År 1958 inleddes en ekonomisk-politisk kampanj i Kina som kallades ”Det stora 

språnget”. Kampanjens syfte och mål var att snabbt öka industri- och 

jordbruksproduktionen. Detta skulle ske med hjälp av en massiv arbetsinsats från folket. 

Jordbrukskooperativen slogs samman till s.k. folkkommuner.85 

 

Folkkommunerna bildades år 1958 i ytterligare ett försök att öka jordbruksproduktionen, 

överskottet skulle sedan investeras i industrin. Reformen innebar att jordbruket blev mer 

kollektiviserat.86 Kommunisterna ansåg att de små jordbruksenheterna gav för lite 

avkastning och de menade att resultaten skulle bli bättre genom samarbete.87 År 1958, 

bara månader efter att projektet påbörjats hade 98 % av befolkningen anslutit sig till 

folkkommunerna.88 De skiljde sig från kooperativen på så sätt att de minsta 

folkkommunerna omfattade mer än tio gånger så mycket land och människor som de 

största kooperativen någonsin gjorde.89 

 

Denna omvandling av jordbruket är den största som har genomförts i världen genom 

tiderna. 740 000 jordbrukskollektiv kom att bli 26 000 folkkommuner som involverade 

120 miljoner hushåll. Varje folkkommun omfattade ca 5 000 hushåll och representerade 

den politiska överheten på ett lokalt plan.90 Kommunens befolkning utsåg en 

förvaltningskommitté som bestod av 50 ledamöter. En ledare och ett antal ersättare 

valdes på två år.  Produktionsbrigaderna arbetade direkt under förvaltningskommittén. 91 

Produktionsbrigaderna utgjordes av ca 1500 individer som fördelade arbetsuppgifter och 

                                                 
85 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=316243, Nationalencyklopedin, 2006-01-13 
86 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 138 
87 Ibid s 139 
88 Carrington Goodrick L. och Mogård S. Kinas historia (1968) s 289 
89 Houn F. W, Den kinesiska kommunismens historia bakgrund och utveckling (1970) s 187 
90 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 182 
91 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 140 
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produktionskvoter till folket.92 De hade även hand om finansiering och försäljning, 

ansvarade för offentliga anläggningar, reparationsverkstäder och arbetade med 

industriproduktion. Arbetslaget bestod av ett par hundra medlemmar som utgjordes av 

byns innevånare. Arbetet inom arbetslagen skedde kollektivt. Arbetslagen såg till att rätt 

mängd jordbruksprodukter levererades. Hur stora leveranserna skulle vara bestämdes av 

brigaderna. Inkomsterna fördelades efter ett poängsystem, där arbetsinsats och behov 

avgjorde hur stor del familjerna blev tilldelade.93 Lönen betalades både i pengar och i 

naturförmåner som t.ex. mat eller kläder. Löneutvecklingen följde 

produktionsutvecklingen. All jord tillhörde kommunen och innevånarna fick endast 

behålla sin sina hus, sparade pengar, fruktträd, enklare jordbruksredskap, verktyg och 

mindre husdjur. Extrainkomster var tillåtet endast om det inte påverkade det 

gemensamma arbetet negativt.94 Folkkommunerna fick rekommendationer från staten på 

hur mycket som ansågs rimligt att uppnå, samt hur mycket staten hoppades kunna uppnå. 

Folkkommunerna angav ofta det högre målet som det gällande resultatet. Detta ledde till 

att uppgifter om det faktiska produktionsresultatet var svårt att få fram. 95 

 

Det inrättades gemensamma kök och daghem för att även kvinnorna skulle kunna delta i 

produktionsarbetet. Nya och stabilare hus byggdes och gamla revs ner, detta gjorde det 

möjligt för nya byar att uppstå. I de nya byarna skulle det finnas bostadsfastigheter, 

mödrahem, daghem, ålderdomshem, gemensamma kök och restauranger, skolor, sjukhus, 

affärer, post och telegrafkontor m.m. Ett mål var att alla vuxna skulle kunna läsa och 

skriva, därför satsades mycket på undervisning.96 Vid mer omfattande projekt krävdes 

större arbetsstyrkor. Eftersom Kina saknade kommunikationsmedel som järnvägar, 

landsvägar och spårvagnar så var arbetskraften ofta tvungen att bosätta sig på 

arbetsplatsen periodvis. 97 

 

                                                 
92 Gunnarsson C och Rojas M, Tillväxt, stagnation, kaos. En internationell studie av underutvecklingens 

orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 182 
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orsaker och utvecklingens möjligheter (2004) s 183 
94 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 140 
95 Björnberg A, Stormakten Kina i närbild (1975) s 31 
96 Shenke W, Världsmakten Kina (1962) s 141 
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4.1 Industri 

Satsningar på industriella projekt som dammbyggen och vattenanläggningar gjordes. 

Utöver dessa industriella projekt skulle arbetet med jordbruket fortsätta och 

jordbruksproduktionen skulle öka.98 Kommunerna manade bönderna till att producera 

järn av lokala malmer och koltillgångar. Bönderna började producera järn i små ugnar på 

bakgårdar. Resultatet blev ett enormt bakslag.99 I och med att bönderna började prioritera 

järnframställning före livsmedelsproduktion ledde detta till livsmedelsbrist. Dessutom 

visade det sig att järnet var av dålig kvalitet och oanvändbart. Under året 1960 

förvärrades läget av ogynnsam väderlek som i vissa delar av landet resulterade i 

katastrofala svältkatastrofer.100  

 

4.2 Resultatet av det stora språnget 

I början av år 1958 drabbades projektet av motgångar. Orsakerna till detta var bl.a. att 

kommunernas storlek gjorde dem svåra att hantera, de hade väldigt många funktioner, 

partiarbetarna saknade erfarenhet och dessutom saknades en modern tekniskt bas.101 

Jordbrukens tillväxt hejdades även av naturkatastrofer, som översvämningar och 

insektshärjningar.102 Systemet påverkade även böndernas hälsa negativt såväl psykiskt 

som fysiskt, då de inte längre fick äga sin egen jord och tvingades utföra hårt och slitsamt 

arbete. Detta ledde till ett stort missnöjde bland landsbygdsbefolkningen.103 År 1958 

reviderades därför planen och bönderna fick tillbaka sin jordtäppa. Året därpå dvs. 1959 

fick de även tillåtelse att sälja det eventuella överskott som täppan gav. Partiet var dock 

väldigt noga med att upprätthålla folkkommunernas fasad för att undvika pinsamheter för 

partiet och då särskilt Mao Zedong som drivit på genomförandet av folkkommunerna.104 

År 1961 genomfördes en reform som innebar att jordbrukens storlek minskades och den 

kollektiva produktionen blev mer lättskött och folkkommunerna delades in i mindre 

enheter. Istället för 24 000 blev det 74 000 folkkommuner. 105 
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De preliminära resultaten av de stora satsningarna på jordbruk och industri i slutet av 

1950-talet tydde på enorma framsteg. Spannmålsproduktion förväntades uppgå till 210 

miljoner ton, men resultatet överträffade förväntningarna och produktionen uppgick till 

250 miljoner ton. Industriproduktionen steg kraftigt från 1958 och fortsatte att stiga under 

1960-talet.106  

 

Tabell 1, visar industriproduktionens förändring under perioden 1958 - 1961 

Tackjärn    Stål    Elkraft 

1958 13,7 miljoner ton   11 miljoner ton  27,5 miljarder kWh 

1959 20,5     13,35   41,5 

1960 27,5    18,5   58,5  

1961 15    9,5 

 Källa: L. Carrington Goodrich och Sven Mogård Kinas historia (1968) s.290 

 

 I och med att kvalitén på stålet var dålig kunde endast 8 miljoner ton användas av det 

producerade stålet under året 1958. I början av 1960-talet började produktionen att 

sjunka. I och med industrialiseringen blev jordbruket hårt utnyttjat och det drabbades 

periodvis av motgångar vilket ledde till missväxt och svält. Trots allt ökade produktionen 

nästan oavbrutet under perioden 1950-1970. Kinas landsbygd kom att gå ”från misär till 

fattigdom”. 107Framgångarna berodde på det ökade användandet av tidigare outnyttjad 

arbetskraft på landsbygden.108 Trots att tillgången på arbetskraft var större så ökade inte 

arbetsproduktiviteten. Eftersom arbetskraften inte gavs möjligheter att finna andra 

alternativa arbeten, var systemet mycket ineffektivt. Faktorer som begränsade systemet 

var inslagen av tvång samt att privata initiativ förhindrades. ”Detta hindrade en alldeles 

nödvändig övergång till en jordbrukstillväxt baserad på höjd arbetsproduktivitet.”109 All 

arbetskraft var knuten till landsbygden och bönderna saknade möjligheter till 

investeringar då de inte fick disponera över sitt eventuella överskott.110 Det 
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kompromissades med kvalitet, underhållet av maskiner försummades och det 

producerades halvfabrikat, för att uppnå bättre produktionsresultat. Detta arbetssätt ledde 

till att produkter kom att förstöras och mycket arbete blev bortkastat.111 När de hårda 

kraven på folket blev outhärdliga, tappade de totalt förtroendet för Kinas ledande män.112 

Detta är orsaker till att denna period i Kinas historia ses som katastrofal för 

näringslivet.113  

 

Syftet med det stora språnget var att öka jordbruks- och industriproduktiviteten till 

enorma höjder. Det hela slutade med ett ekonomiskt kaos.  Åren 1950-1962 beskrivs av 

historiker som ”den värsta av människor orsakade svälten i historien”114 då mellan 20 och 

43 miljoner människor dog p.g.a. svält. Situationen i stad och på landsbygd var hemsk 

och i städerna ransonerades maten kraftigt. Trots detta fortsatte tidningar att trycka 115 

artiklar om enorma framgångar inom både industri och jordbruk.116 Det stora språnget 

kom att avslutas i januari år 1961 och sökandet efter nya vägar för att få igång 

näringslivet började återigen.117 

 

4.3 Kollektiviseringen i Sovjet år 1928 

Efter det att Stalins första femårsplan godkänts genomfördes kollektiviseringen av 

jordbruket. Storbönderna/kulakerna i landet ägde ca sex till åtta % av de 25 miljoner 

jordegendomarna.118 Kulakerna var rika bönder som fått sin förmögenhet genom hårt 

arbete, bra planering samt att de rättat sig efter statens krav att producera mer.119 Av 

bondefamiljerna ansågs mellan en tredjedel och en fjärdedel tillhöra de fattigaste, med 

endast väldigt små jordområden att bruka.120 I slutet av år 1927 började det gå ett rykte 
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om att en allvarlig hungersnöd hotade trots goda skördar. Kulakerna fick skulden för 

spannmålsbristen, då de anklagades för ”hamstring och spekulation”. 121 

Stalin offentliggjorde år 1929 att han hade för avsikt att “utrota kulakerna som klass”122 

och krävde kulakernas försvinnande. Stalin sände trupper med poliser och 123 militärer i 

syfte att likvidera kulakerna.124 De dödades eller blev deporterade till arbetsläger där få 

överlevde. Även bönerna som var emot kollektiviseringen utsattes för samma behandling 

som kulakerna.125 Till följd av detta omkom miljontals människor.126  

 

De fattiga bönderna hade inga resurser att tillföra kollektivet. Det var till största delen 

kulakernas jord och egendom som var till nytta för kollektivjordbruket (kolchoz). 127 Det 

fanns dock vissa problem med denna plötsliga kollektivisering; att majoriteten av 

bönderna var mot den, det fanns för lite maskiner för att bedriva ett effektivt jordbruk och 

det fanns för lite kunnigt folk med erfarenhet av jordbruk.128 En anledning till att det 

fanns ett motstånd var att bönderna fick betalt efter arbetade timmar och inte beroende på 

värdet av jordegendomen som de tillfört kollektivet.129 Kulakerna ansåg att de hade 

varken något att förlora eller vinna och detta resulterade i att de brände skörden, slaktade 

sina djur samt förstörde sina maskiner. År 1930 avkollektiviserades många jordbruk efter 

det att bönder uppvisat hårt motstånd. Kollektiviseringsprocessens intensitet avtog men i 

slutet av år 1934 var 87 % av jordbruken indelade i kollektiv, tre år senare var siffran 

uppe vid 99 %. Motstånd från bönderna, bristen på maskiner samt brist på kunskaper om 

hur kollektiven skulle skötas resulterade i dåliga skördar och hungersnöden var ett 

faktum. Trots detta samlades spannmål för försäljning i städer samt export till utlandet.130 

Det blev straffbart att dölja spannmålslager. Propaganda och övertalning blandat med 

tvång användes för att få fram spannmål. Även mindre bönder tvingades tömma sina 
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lager.131 Trots allt blev det livsmedelsbrist och brödkuponger började införas i vissa 

städer från år 1928. Kuponger lämnades endast ut till arbetare, de andra fick klara sig på 

egen hand.132 Mellan åren 1932-34 dog ca 10 - 15 miljoner människor av svält eller i 

epidemier. Regeringen ansåg att det var viktigare att dölja rådande missförhållande för 

omvärlden och behålla sitt anseende än att be om hjälp från utlandet. Trots att 

befolkningen svalt valde landet att fortsätta exportera spannmål mot industriella varor. 133 

 

Det fanns två typer av kollektivjordbruk, i kolchozen ägde bönerna marken tillsammans 

och i sovchozerna var marken statlig egendom, där bönderna avlönades som 

fabriksarbetare. Kolchozerna var dock flest till antalet och bestod av 50-100 familjer som 

var indelade i arbetsbrigader. Lönen sattes efter hur många dagar de arbetat i 

kollektivjordbruket. Jordbrukets inkomster utgjorde bönernas löner, men om kollektivet 

inte gick med vinst betalades inga löner ut. Staten köpte upp större delen av jordbrukets 

varor till låga priser. Kollektiven var tvungna att leverera av staten fastställda mängder 

och det som blev över kunde säljas i städerna till högre priser.134  Ett problem var att 

kollektiviseringen genomfördes innan det hade inrättats maskiner för produktion. Ett 

annat problem var att bönderna blivit så arga att de slaktat sina hästar i protest. Bönderna 

kom att invandra till städerna i jakt efter de bättre betalda arbetena inom industrin. 135 

 

4.4 Sammanfattning  

Det stora språnget var en annan reform som genomfördes år 1958. Målet med denna 

reform var att snabbt öka produktionen av industri och jordbruk. Detta skulle ske genom 

ett enormt samarbete mellan folket och jordbrukskooperativen kom att slås samman till 

folkkommuner. Jordbruket och industrin gjorde enorma framsteg men folket fick lida för 

detta både fysisk och psykiskt. Mellan 20- 43 miljoner människor beräknas ha dött under 

denna period bl.a. p.g.a. att jordbruket blev hårt exploaterat, naturkatastrofer samt att 

järnframställning prioriterades istället för livsmedelsproduktion. De ledande i Kina insåg 
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att de var tvungna att finna alternativa vägar för att nå sina mål och det stora språnget 

avslutades år 1961.  

 

Sovjets kollektivisering av jordbruket började år 1928 och större delen av bönderna var 

emot detta. Det rådde maskinbrist samt avsaknad av kunnigt folk som visste hur 

kollektiven skulle skötas. Dessa brister resulterade i dåliga skördar och svältkatastrofer. 

Mellan 10-15 miljoner människor beräknas ha dött i svält och epidemier.  

 



 35 

5. Kulturrevolutionen  

I detta avsnitt behandlas reformer som genomfördes inom utbildningsväsendet i Kina.  
 
Kulturrevolutionen varade från åren 1966-1968. Det är först på senare tid som 

kulturrevolutionen per definition sträckte sig fram till år 1976. 136 Inom det 

kommunistiska partiet fanns personer med s.k. konservativa åsikter. Dessa hade flera 

betydande poster inom partiet och hade stort inflytande på undervisningens område. De 

ville bevara den akademiska standarden i landet och skapa en lärd elit.137 Mao Zedong 

och hans anhängare kritiserade det rådande utbildningssystemet eftersom de fattiga och 

arbetarnas barn diskriminerades. Det akademiska systemet ledde till att studenterna blev 

väldigt specialiserade och skiljde sig från den stora massan.138 De långa 

medicinutbildningarna hade t.ex. mycket dyrbar utrustning och detta ledde till att läkarna 

blev specialiserade i så hög grad att de var beroende av utrustning som inte fanns när de 

väl skulle börja praktisera sitt yrke ute i landet. Det framfördes också kritik mot 

utbildningens längd och det ifrågasattes om kvaliteten på utbildningen var beroende av 

det stora antalet studieår. Utbildningssystemet kritiserades hårt eftersom praktiskt arbete 

nedvärderades.139 Målen man satte upp var att inträdesproven till högskolor skulle 

avskaffas och att studenterna istället skulle antas till skolorna efter de arbetat i jordbruk 

eller industri och erhållit ett intyg från sina arbetsgivare. Det borgerliga 

undervisningssystemet kriterades eftersom det separerade arbetarklassen från den 

akademiska världen samt att vissa skolor prioriterades och fick mer resurser. 140  

 

Mao Zedong ansåg att de konservativa partimedlemmarna var inriktade på den 

revisionistiska (sovjetiska) vägen till kapitalism där de ville skapa en elit bestående av 

byråkratiska makthavare, en klass skild från folket och deras kroppsliga arbete.141 Mao 

Zedong hade en föreställning om att ojämlikheten kunde förhindras genom kamp mot ”de 

tre gamla” (gamla institutioner, gamla vanor och gamla tankesätt). Allt som liknade det 
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västerländska tankesättet fördömdes och i stora politiska studiegrupper, som drevs 

överallt i landet, kunde folket bevisa sin ärlighet och vara självkritiska.142 Kina kom att 

bli ett land som strängt reglerade information som kom från utlandet och denna blev noga 

kontrollerad och utvald.143  

 

Studenterna i Kina har sedan länge varit engagerade politiskt och har i orostider ofta 

engagerat sig och demonstrerat. Anledningen till deras engagemang var att de som 

samhällets blivande ledare påverkades av de beslut som togs.144 Mao Zedong kom att 

engagera skolelever och bildade de röda garderna.145 Denna ungdomsorganisation var 

fristående från partiet och Mao Zedong fungerade som deras ledare.146 Tanken bakom de 

röda garderna var att bilda ”en ny generation revolutionära efterträdare”.147 

Rödgardisterna bestod av gymnasie- och universitetsungdomar som från början gått ihop 

för att kämpa mot lärare och kadrer (tjänstemän) på sina egna skolor. Dessa ungdomar 

kom att bli drivkraften i kulturrevolutionen. De flesta rödgardisterna var tonåringar, 

medlemmarna kunde dock vara så unga som tolv år. Rödgardisterna utförde regelbundna 

husrannsakningar i jakt på pengar, dokument och konst som de ansåg vara 

kontrarevolutionära.148 Tjänstemän blev åsidosatta av obehöriga tonåringar som intog 

deras tjänster.149 De röda garderna protesterade mot ”de tre gamla” samt mot alla kineser 

som ville bevara de gamla kulturella värdena.150 Genom att resa och demonstrera i Kina 

förde rödgardisterna revolutionen vidare. Minnesmärken och verk av västerländska 

klassfiender kom att förstöras.151 Arbetsgrupper skickades ut till universiteten av partiet i 

syfte att övervaka revolutionen. På många universitet tvingades studenter att vara med på 

långa kampmöten, det förekom misshandel, hot och frihetsberövande. 152 Sommaren år 
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1966 upphörde undervisningen vid alla skolor och högskolor.153 Alla utländska studenter 

uppmanades att lämna landet p.g.a. alla oroligheter.154 Även partiledare kände sig hotade 

och genom att utlämna några av sina partikamrater försökte de återfå kontrollen.155 

 

Det som kom att utlösa startskottet för kulturrevolutionen var en väggtidning som 1966 

sattes upp i Pekings universitet av en ung filosofilärarinna som var känd för sina radikala 

åsikter. På väggtidningen stod det följande:   

”Ni leder massorna genom att förbjuda dem att hålla möten och sätta upp 

väggtidningar. Ni har hittat på olika tabun och regler. Har ni inte förtryckt, 

förbjudit och gått emot massrevolutionen? Det låter vi er aldrig göra! [ …] 

Nu har tiden kommit för alla revolutionära intellektuella att gå ut i striden.  

Låt oss […] resolut, grundligt, totalt och fullständigt utplåna alla monster och 

demoner och alla kontrarevolutionära revisionister av Chrustjevs typ, och 

slutföra den socialistiska revolutionen”.156  

 

Mao Zedong påverkades starkt av väggtidningen och den spreds över hela Kina. 

Reaktionerna blev kraftfulla och rektorn och universitetsledningen blev avsatta.157 Mao 

Zedong och hans anhängare fortsatte att sätta upp affischer med slagord och budskap på 

offentliga platser. Detta sätt att sprida information var det enda sättet för garderna att få 

fram sin propaganda då pressen och partiledarna vägrat att ge ut dem i tryck.158  

                                         

Partiet var splittrat i flera frågor, förutom utbildningsfrågan fanns det även 

meningsskiljaktigheter vad gällde landets industrialisering. Under 1960-talet hade 

industrialiseringsprocessen gått långsammare, men samtidigt hade det uppnåtts en viss 

stabilitet i landet genom bättre planering och bättre nyttjande av resurserna.159 Inom 
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partiet fanns det anhängare som ville fortsätta på den säkrare vägen och de som 

sympatiserade med Mao Zedong och ville påskynda industrialiseringen.160   

 

5.1 Vilka reformer genomfördes? 

Viktiga reformer påbörjades under kulturrevolutionen. Direktiven från år 1966 handlade 

om “den nya socialistiska människan, som skulle vara något av arbetare, bonde, soldat 

och student på en och samma gång”.161 Mao Zedong ville reformera utbildningsväsendet 

och bryta experttänkandet och elitvälde inom detta område.162 Han sa: ”att läsa är att lära 

sig, men att tillämpa är också att lära sig och för den delen en viktigare form av 

inlärning”.163 Detta gjordes bl.a. genom att tjänstemän164 och studenter 165 i de s.k. 

”Sjunde majkaderskolorna” regelbundet skulle arbeta inom jordbruket och få ideologisk 

skolning för att lära sig respektera kroppsarbete.166 Sjunde majskolorna hade fått sitt 

namn från ett dekret som utfärdades av Mao Zedong den sjunde maj år 1966 som löd: 

“Under det att studenternas huvudsakliga uppgift är att studera, 167 skall de i tillägg till 

sina studier lära sig även andra ting, det vill säga industriellt arbete, jordbruk och 

militärväsen. De skall kritisera bourgeoisien. Studietiden skall avkortas, utbildningen 

skall vara revolutionär, och det borgerliga intellektuellas inflytande även vår 

undervisning skall på inga villkor tillåtas att fortsätta”.168  

 

Mao Zedongs skrifter kom att få ett stort inflytande på utbildningens område och det blev 

obligatoriskt att studera vissa av hans skrifter på alla stadier i skolan.169 En annan reform 

innebar att studenterna efter avslutad grundskola skickades ut på landsbygden för att 

utföra praktiskt arbete, medverka med sina kunskaper till landets uppbyggnad och lära 

känna det verkliga Kina.170 Under kulturrevolutionen kom ca 12 miljoner ungdomar ut på 
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landsbygden.171 Intagningen till universiteten förändrades så att större delen av 

studenterna skulle komma från arbetar- och bondehem. Inträdesproven förenklades och 

större vikt lades vid praktisk arbetarerfarenhet och politisk medvetenhet. Först efter några 

års arbete inom jordbruk eller industri fick människorna tillstånd att söka högre 

utbildning. I grundskolan skulle lärarens auktoritet minskas och större vikt skulle läggas 

på praktiska övningar som var av direkt betydelse för landet och minska på den teoretiska 

delen. På detta vis blev även studietiden kortare. Bönderna skulle få större inflytande 

över skolan p.g.a. de ekonomiska bidrag de gav. s.k. ”barfotaläkare”, som hade 

genomgått en kortare utbildning skulle användas och kliniker skulle upprättas på 

lansbygden för att åstadkomma en bättre hälsovård.172 

 

Mao Zedong och hans anhängare motarbetades av gamla partibyråkrater och situationen 

började allt mer likna ett inbördeskrig. På initiativ av Mao Zedong och försvarsminister 

Lin Biao grundades s.k. revolutionskommittéer, som skulle representera massorna och 

fungera som nya maktorgan. I kommittéerna ingick de hetsigaste maoisterna, militärer 

och de gamla partimedlemmarna. Oroligheterna väckte uppmärksamhet utomlands sedan 

en grupp extremister attackerat den brittiska ambassaden år 1967 i Peking, då britterna 

infört restriktioner mot den kulturrevolutionära propagandan. Ambassadkansliet sattes i 

brand och den brittiska personalen fick skydd mot övergreppen.173 Som en följd av detta 

gjordes utrensning av militärer som var för extrema i sin tanke om revolutionen. År 1968 

hade landet till slut stabiliserats.174  

 

År 1969 öppnades den nionde kongressen av det kommunistiska partiet. Många 

medlemmar hade blivit utbytta sedan den föregående kongressen år 1958. De gamla 

partimedlemmarna som varit med vid tiden för det stora språnget hade nu ersatts av den 

nya centralkommittén som bestod av 170 medlemmar. Mao Zedong, Lin Biao 

(försvarsminister) och Zhou Enlai (premiärminister) utgjorde toppen i partiet. Trogna 

medhjälpare hade även sina givna platser i toppen, däribland Chen Boda (Mao Zedongs 
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politiske sekreterare), MaoZedongs maka Jiang Qing, säkerhetsmannen Kang Sheng och 

den unga ideologen Yao Wenguan. Mao Zedongs tänkande skulle vara vägledande för 

partiet.175  

 
Mao Zedong ansåg att den administrativa apparaten var tvungen att förändras och på så 

sätt avskaffa dubbelarbetet. Detta resulterade i att partiledare avskedades och 80 % av 

dem blev skickade ut på landet i kaderskolor för att skolas om i socialism och Mao 

Zedongs tänkande, som innebar skötsel av jordbruket. Dessa kaderskolor skulle fostra 

partimedlemmarna.176  

 

Utbildningsväsendet kom att genomgå förändringar under kulturrevolutionen. Efter 

avslutad grundskola skulle eleverna ut och arbeta i två till tre år inom jordbruk eller 

industri innan de kunde söka in på högskolor. Arbetsplatserna fick ett visst antal platser 

vid högskolan att disponera. Arbetskamraterna, den lokala partikommittén och högskolan 

bestämde gemensamt vilka som skulle antas och även slutexamen hade förändrats. 

Studenterna fick göra sina examensuppgifter i fabriker och folkkommuner för att visa att 

de kunde använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.177 ”Kulturrevolutionen 

framställdes som en revolution genomförd av intellektuella. I själva verket var det 

tvärtom. Det var en revolution som genomfördes av de obildade och halvbildade mot de 

intellektuella”.178 

 

5.2 Sammanfattning  

Kulturrevolutionen (1966-1976) startades p.g.a. Mao Zedong och hans anhängare ansåg 

att det gällande utbildningssystemet bl.a. diskriminerade fattiga och arbetarbarn samt att 

praktiskt arbetet nedvärderades. Splittringar inom det kommunistiska partiet var ett 

faktum, då det fanns de som ville skapa en elit bestående av byråkratiska makthavare, en 

klass skild från folket och deras kroppsliga arbete. Mao Zedong kom att engagera unga 

studenter som bildade ”de röda garderna”. Dessa satte skräck i landet då de i sin 

revolution hotade och misshandlade alla som satte sig emot förändringarna och som ville 
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bevara de gamla kulturella värdena, som sågs som en anledning till ojämlikheter i 

samhället. Olika reformer inom utbildningsväsende kom att genomföras, bl.a. 

upprättandet av Sjunde majskolor där tjänstemän och ungdomar drevs ut på landsbygden 

för att lära sig praktiskt arbete och lära känna det verkliga Kina. Intagningen till 

universiteten förändrades så att större delen av studenterna skulle vara från arbetar- och 

bondehem. Splittringar inom partiet växte och situationen liknande ett inbördeskrig, men 

år 1961 hade landet stabiliserats. År 1969 hade det skett ett utbyte av partimedlemmar 

och många gamla medlemmar hade fått gå och blivit ersatta av en ny centralkommitté där 

Mao Zedong, Lin Biao (försvarsminister) och Zhou Enlai (premiärminister) utgjorde 

toppen i partiet. Trogna medhjälpare hade även sina givna platser i toppen där ibland 

Chen Boda (Mao Zedongs politiske sekreterare), Mao Zedongs maka Jiang Qing, 

säkerhetsmannen Kang Sheng och den unga ideologen Yao Wenguan. Mao Zedong kom 

att fortsätta med att reformera utbildningsväsendet. 
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6.  ”De fyras gäng” 

I detta avsnitt behandlas omorganisationen inom det kommunistiska partiet i Kina och 
”de fyras” försök att ta över makten i landet.  
 
I slutet av 1970-talet började Mao Zedong bli så gammal att diskussioner om vem som 

skulle ta över makten uppstod.179 Mao Zedongs eget förslag var att Hua Huo-feng, som 

länge hade arbetat inom partiet, skulle bli hans efterträdare.180 Fyra partimedlemmar som 

hade högt uppsatta poster inom partiet hade bildat ”de fyras gäng”. Detta gäng bestod 

av:181 ”Mao Zedongs hustru Jiang Qing (1914-1991), f.d. vice premiärministern och 

politbyråmedlemmen Zhang Chunqiao (1915–2005), propagandisten Yao Wenyuan (f. 

1931) och Jiang Qings protegé Wang Hongwen (1932–92)”.182 

 

”De fyras gäng” kontrollerade pressen, kultursektorn, vissa militära förband, 

universiteten i Shanghai och Peking samt staden Shanghai,183 som var deras bas.184 Det 

var dock främst på det kulturella området som gänget kom att påverka och ha mest 

inflytande över.185 De använde sitt inflytande i landet och sin kontroll över massmedia för 

att komma åt makten i landet 186 I och med sin kontroll över massmedia upplevde de en 

falsk säkerhet.187 De fyra utnyttjade det faktum att folket hade garanterad inkomst och 

fick med sig en hel del industriarbetare och transportarbetare. Dessa slutade arbeta för att 

göra revolution, men de kunde ändå kvittera ut sin lön. Mellan åren 1975-76 kom en del 

av Kinas industrier att stå still och det fanns ingen som skötte transporterna av varorna, 

då de ansåg att revolutionen var viktigare än produktionen. Kina kom att förlora två år 

och folket upplevde ingen förbättring av levnadsstandarden.188 De fyra och deras 
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181 Ibid s 33 
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anhängare tog ibland till hugg och slag på dem som stannade kvar i produktivt arbete och 

satte produktionen framför revolutionen.189  

 

Splittringen och kampen inom partiet upprörde många och man insåg att detta måste 

upphöra.190 De som fortsatte att arbeta förstod att det var ohållbart att betala ut lön till 

dem som inte arbetade. De kände en oro för framtiden och insåg att om detta skulle 

fortsätta skulle de ”få leva på rötter och löv om några år”191. Mao Zedong insåg 

betydelsen av en fortsatt produktion och uppmanade till fortsatt arbete för ökad 

produktion. De fyra vände på Mao Zedongs påstående och menade istället att om 

arbetarna koncentrerade sig på revolutionen så sköter sig produktionen själv.192 På hösten 

år 1967 hade centralmyndigheterna lyckats kuva rödgardisterna, men först sommaren år 

1968 lyckades detta fullt ut eftersom folkets befrielsearmé fått befogenhet att ingripa vid 

oroligheter. De yttersta vänsterledarna som tillåtit attacker mot befrielsearmén avsattes. 
193 Enligt Mao Zedongs uttalande den sjunde maj år 1966 skulle specialiseringar eller 

arbetsområden med högre status inte längre finnas. Soldater skulle integreras i politiken, 

lära sig sköta fabriker och arbeta med jordbruk, förutom sina ordinarie arbetsuppgifter. 

Även arbetare, studenter och bönder skulle utföra andra arbetsuppgifter än sina ordinarie 

uppgifter. Allt detta för att klyftan mellan stad och land samt mellan arbetare och 

intellektuella skulle minskas.194  

 

Folket i Kina började tröttna på oroligheterna och inbördeskrigen. Detta ledde till beslutet 

om att försvarsmakten och arbetarna tillsammans skulle återställa ordningen i skolorna 

som skulle öppnas med militärbevakning.195 Över 12 miljoner studenter skickades mellan 

åren 1968 och 1976 ut på landsbygden. Åren 1964–65 kritiserade Mao Zedong 

utbildningssystemet och hans förslag på förändring var att studenterna skulle kunna 

förbereda sig och på så sätt lära sig genom att tentamensfrågorna skulle offentliggöras i 
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förväg. Mao Zedong hade även kritiserat lärarna, kursplanen, studietiden som han ansåg 

var för lång samt att teori och praktik var åtskiljda. Mao Zedong sa ”vi ska inte läsa för 

många böcker.196 Vi ska läsa marxistiska böcker, men inte för många sådana heller. Det 

räcker med ett dussin eller så.” Mao Zedong menade att lång utbildning inte var 

nödvändig då han exempelvis påpekade att en del framgångsrika uppfinnare var t ex 

lågutbildade. I början av 70-talet öppnades skolor och högskolor igen.197 Studenterna 

kom att praktisera manuellt arbete i skolan samt att arbetare och lokalbefolkningen kom 

att fungera som lärare då de undervisade eleverna i praktiska arbeten. Fortfarande var 

utbildningen till stor del teoretisk men få eller inga tentamen förekom. 

Högskoleundervisningen gjordes om samt att alla läroplaner reviderades till max 3 år. 

Inträdessökande skulle ha 3 meriter: ”a) två till tre års yrkeserfarenhet i fabrik, lantbruk 

eller krigsmakten; b) rekommendationer från dem de arbetat med; c) åtminstone tre års 

högstadie- eller gymnasieutbildning (tidigare krävdes det fem år)”.198 Studenter med 

bonde eller arbetarbakgrund fick företräde.  

 

Mao Zedong hade gett order om att undervisningsmaterialet skulle innehålla lokalt 

undervisningsmaterial.199 Provins- eller riksmyndigheterna granskade 

utbildningsmaterialet så att inte någon olämplig information skulle användas. Lärare var 

rädda för att ge kritik till eleverna då de själva kunde bli utsatta för hård kritik. Många 

högkvalificerade universitetslärare hade blivit tilldelade enklare arbetsuppgifter och deras 

platser upptogs av obehörigt folk.200 I början av 1970-talet kom revolutionskommittéerna 

att ersätta lokalförvaltningsorgan upp till provinsnivå. De tog även över ledningen i 

fabriker, skolor och andra standardenheter.201 

 

Meningsskiljaktigheter inom det kommunistiska partiet rörde bl.a. ekonomisk strategi, 

speciellt frågan rörande hur mycket Kina skulle importera av utländsk teknologi, samt 

                                                 
196 Gittings J. Kina i förändring, från Mao Zedong till Himmelska fridens torg (1991) s 117 
197 Ibid s 118 
198 Ibid s 119 
199 Ibid s 119 
200 Ibid s 120 
201 Ibid s 125 



 45 

hur denna import skulle betalas.202 Den yttersta vänstern ville fortsätta kulturrevolutionen 

och utgav ett antal dokument där detta antyddes.203 Deng Xiaoping kom att bli 

Folkrepubliken Kinas mest inflytelserike ledare efter Mao Zedongs död år 1976.204 Han 

beslutade sig för att konfrontera den yttersta vänstern och ville utesluta dem ur 

partiet,205 innan Mao Zedong dog. Deng karaktäriserade ”gänget och dess medlöpare som 

folk som ’satt på toaletten och inte åstadkom ett enda skit’”206. Tvisten om utrikeshandel 

fortsatte. År 1975 hade utrikeshandeln ökat till 14 miljarder, jämfört från år 1965 då den 

var på 3,9 miljarder amerikanska dollar. Åren 1974–75 hade landet för första gången 

skaffat sig ett underskott i handeln och industrianläggningar köptes207 på avbetalning. 

Deng menade att om Kina skulle hinna i kapp i-länderna, måste landet importera och 

studera utländsk teknik. Deng sa: ”Montera ner vilken importerad produkt som helst, så 

skall man finna att många av delarna kommer från olika länder.”208 Genom att importera 

ny teknologi skulle en modernisering av kol- och oljeindustrin kunna genomföras. Den 

ökade produktionen skulle i framtiden kunna betala importen, men kommunisterna 

motsatte sig fortfarande lån. Den yttersta vänstern motsatte sig detta och menade att 

import inte var tillförlitligt. 209 

 

6.1 Anklagelserna mot ”de fyras gäng” 

År 1976 dog Mao Zedong 210 och partiets nya ledare tog hjälp av armen för att ta tillbaka 

kontrollen över partiets propagandaapparat från den yttersta vänstern.211 Natten mellan 

den sjätte och den sjunde oktober år 1976 arresterades ”de fyras gäng”.212  

”De huvudsakliga anklagelsepunkterna mot gänget var: 

1. att de hade försökt störta socialiststaten 

2. att de hade planerat väpnat uppror 
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3. att de låtit mörda och tortera människor”213 

De två första anklagelsepunkterna som ansågs vara allvarligast, saknade tillräckligt med 

bevismaterial, då det hävdades att ”de fyra” endast ”försökte försvara sin uppfattning av 

en socialistisk stat mot rivalernas omstörtningsförsök”214 Vad det gällde den andra 

punkten så genomfördes aldrig något väpnat uppror. Den tredje anklagelsepunkten kunde 

dock stärkas med mängder av bevismaterial.215 Avrättningar och tortyr var metoder som 

användes av ”de fyra”.216 Vid rättegången kom tre av ”de fyra” (inte Jiang Qing) att 

anklagas för att ha planerat ett väpnat uppror. Bevismaterialet tydde på att ”de fyra” hade 

börjat bygga upp en arme i Shanghai för sina egna syften. Deras plan var att ta över 

partiet genom att manipulera partiapparaten, inte med militärstyrka.  Anklagelserna mot 

”de fyra” handlade inte om deras metoder, utan om den påverkan det kunde ha fått. 217  

Jiang Qing och Zhang Chunqiao blev dömda till döden. Denna dom omvandlades dock 

efter två år till livstids fängelse, detta trots att Jiang Qing inte visat de nödvändiga 

”tecknen till ånger”.  20 års fängelse fick Yao Wenyuan och livstids fängelse för Wang 

Hongwen.218  
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7. Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen är att se om den kommunistiska regimen i Kina satsade på att 

försöka förändra landet och förbättra folkets livssituation genom investeringar i teknik 

för att därigenom uppnå en ekonomisk utveckling.  

 

När det kommunistiska partiet (KKP) kom till makten i Kina år 1949, hade det stöd av 

den sovjetiska regimen, som bidrog med hjälp att bl.a. bygga upp den kinesiska industrin. 

Det krävdes krafttag för att få landets näringsliv på fötter efter sammandrabbningar med 

utländska inkräktare och inbördeskrig. KKP:s mål var att åstadkomma en ekonomisk 

tillväxt och en teknisk utveckling i landet. För att nå dessa mål genomfördes en rad 

reformer inom jordbruk och industri, bl.a. jordreformen som innebar att brukaren skulle 

äga sin jord. Nästa steg i jordbrukets omvandling var inrättandet av 

jordbrukskooperativen som innebar ett mer omfattande samarbete mellan bönderna.  

 

En ekonomisk och politisk kampanj som kallades ”det stora språnget” inleddes år 1958 i 

Kina med syfte att öka avkastningen inom jordbruket. Överskottet skulle investeras i 

industrin. För att åstadkomma den önskvärda produktionsökningen inom jordbruket slogs 

jordbrukskooperativen ihop till s.k. folkkommuner, detta innebar att jordbruket blev helt 

kollektiviserat. Till följd av bl.a. naturkatastrofer, missväxt samt att järnframställning 

prioriterades före livsmedelsproduktion blev det hungersnöd och många miljoner 

människor dog i svält.  

 

Kulturrevolutionen som genomfördes mellan åren 1966-1976 i Kina, syftade till att 

reformera utbildningsväsendet och föra en revolution mot ”de tre gamla” (gamla 

institutioner, gamla vanor och gamla tankesätt) som ansågs förhindra jämlikhet i landet. 

Det fanns splittringar inom partier och Mao Zedong och hans anhängare ansåg att det 

befintliga utbildningssystemet endast gynnade de välbärgade och var alltför teoretiskt och 

saknade anknytning till praktiskt arbete. Mao Zedong kom att engagera studenter i 

revolutionen. De bildade ”de röda garderna”, som kom att förfölja och terrorisera dem 

som ville bevara det gamla. Splittringen inom partiet ledde till att situationen i landet 

alltmer började likna ett inbördeskrig. Detta resulterade i att många av de gamla 
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partimedlemmarna ersattes av Mao Zedongs närmsta medhjälpare och 

utbildningsväsendet förnyades.  

 

Fyra av de ledande partimedlemmarna i Kina hade bildade ”de fyras gäng” och dessa 

försökte ta över makten i landet, men misslyckades. De anhölls anklagade för att de 

försökt störta socialiststaten, planerat väpnat uppror och att de låtit mörda och tortera 

människor. Samtliga i ”de fyras gäng” dömdes till långa och hårda straff.  

 

De kommunistiska ledarna i Kina och Sovjet genomförde ett antal femårsplaner i syfte att 

utveckla länderna och bli självförsörjande. Kina tvingades till förändring för att kunna 

behålla sin självständighet medan Sovjet strävade efter att göra landet mäktigt i 

fiendernas ögon. Snabb industrialisering skulle ske till varje pris i de båda länderna. 

Industriproduktionen ökade enormt, men kvalitén blev lidande då det viktigaste var att nå 

de högt satta målen. Detta system medförde stort slöseri med både människoliv och 

resurser och fick förödande konsekvenser. Produktionen av livsmedel och 

konsumtionsvaror sattes i andra hand, vilket drabbade befolkningen hårt. I Kina var det 

endast arbetarna som blev tilldelade matkuponger under tider av svält för att 

produktionen skulle fortsätta. De andra lämnades att klara sig själva. I Sovjetunionen 

fortsatte insamlandet av spannmål för export trots att befolkningen svalt ihjäl. Lagring av 

spannmål var förbjuden och straffen var hårda, allt för att landets anseende utåt inte 

skulle ta skada. Resultaten blev att flera miljoner människor dog i svält i de båda 

länderna.  

 

Den stora omvandlingen av jordbruket i Kina och Sovjet ledde till en ökad avkastning, 

men detta skedde på folkets bekostnad. Privata initiativ förhindrades och staten förfogade 

över det överskott som bönderna lyckades producera och bönderna tvingades att arbeta 

mycket hårt.  

 

I båda dessa kommunistiska länder var makthavarna måna om att eliminera alla som 

kunde tänkas utgöra ett hot mot deras planer. I Sovjet kom tusentals människor att dömas 

utan rättegång eller avrättas för påstådda förbrytelse som ex. förräderi eller spionage.  I 
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Kina ansågs de rikare bönderna ansågs utgöra ett stort hot. Deras egendomar delades ut 

till småbönderna och själva blev de deporterade eller avrättade. Även de intellektuella i 

Kina blev hårt utsatta, då även de ansågs utgöra ett hot mot den förändringen av 

utbildningssystemet som eftersträvades. Strävan efter att bekämpa ”det gamla” som 

ansågs vara orsaken till klassamhället, låg i linje med kommunisternas grundtanke att alla 

skulle vara jämlika.  

 

Satsningar inom både industri och jordbruk skedde med en otrolig hastighet och ledde till 

att Kina och Sovjet industrialiserades. Men de kommunistiska länderna har fått betala ett 

högt pris för sin snabba utveckling, och frågan är om detta inte hade kunnat genomföras 

med andra metoder som inte krävt så mycket lidande och så många människoliv.  
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