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Abstract 

Den här uppsatsen handlar om Vänsterpartiet, tidigare Vänsterpartiet Kommunisterna och 

vilka val de har gjort när det gäller relationen mellan ideologi och röstmaximering.  
 

Vänsterpartiet kommunisterna balanserade ofta strax ovanför 4 procentspärren. Efter 

namnbytet 1990 kom Vänsterpartiet att öka sin andel av valmanskåren, för att 1998 göra sitt 

bästa riksdagsval någonsin. De fick drygt 12 % av rösterna.  
 
Vi har genom kvalitativa studier av partiprogrammen från 1987, 1996 och 2004 försökt att 

finna orsaker till denna framgång. Vid vår undersökning har vi fokuserat på vad i dessa 

partiprogram som kan sägas vara förenligt med rational choice teorin respektive marxism- 

leninism. Det senare anser vi motsäger rational choice och röstmaximering. Utifrån 

resonemanget har vi dragit konklusioner om hur partiet har agerat med avseende på rational 

choice teorin, vilken vi anser vara den normala teorin för ett politiskt parti att följa. 
 

Vi har funnit att partiprogrammet från 1987 är tydligt Marxist- Leninistiskt till sin karaktär. 

De som sannolikt skall attraheras av politiken i programmet är folk som anser sig tillhöra 

vänsterflygeln av arbetarklassen, samt en ideologiskt upplyst grupp som sympatiserar med 

Marx och Lenins budskap.  
 

Förhållandet är påfallande annorlunda i partiprogrammet från 1996. Vänsterpartiet anser sig 

då vara ett socialistiskt parti som breddat sin socialism med en feministisk inriktning.  

Programmet från 1996 har klara inslag av röstmaximering enligt rational choice. Partiet 

försöker tydligt attrahera nya väljargrupper.  
 

Vi kan konstatera att programmet 2004 riktar sig till ett flertal väljargrupper, nya likväl som 

gamla, enligt rational choice resonemanget. Samtidigt så uppfattar vi det som att förekomsten 

av marxist-leninistiskt retorik är mer framträdande än i partiprogrammet från 1996 och att 

partiet inte är lika röstmaximerande jämförelsevis. Partiprogrammet 2004 är dock alltjämt 

betydligt mer röstmaximerande än dito 1987. Vår slutsats är därför att partiet alltjämt är 

röstmaximerande, men att en viss återgång till de marxist-leninistiska tankegångarna har 

skett.
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Del I 

1. Inledning 

Vänsterpartiet tog 1990 bort ordet ”Kommunisterna” ur sin partibeteckning. Detta var en 

naturlig följd av det dåliga renommé som det ordet hade hos folk i gemen i Sverige och 

Europa efter murens fall. 
 

Samtidigt innebar det nya partinamnet, Vänsterpartiet, en slags nystart för partiet. Detta parti 

utvecklades under 90 talet till en veritabel framgångssaga under partiledaren Gudrun 

Schyman (partiledare1993-2003). Partiet gick, från att ofta ha fått balansera strax ovanför 4 

procentspärren, till att 1998 erhålla drygt 12 % av rösterna i riksdagsvalet. 
 

Vad berodde denna remarkabla klättring i väljarsympatier på? Vår tes inför denna 

undersökning är att partiet helt enkelt blev ett ”normalt” politiskt parti som agerade först och 

främst efter att vara röstmaximerande. De ville med andra ord via ett attraktivt partiprogram 

attrahera så många väljare som möjligt, för att därigenom vinna större inflytande i det 

parlamentariska arbetet. 
 

Har då inte Vänsterpartiet och dess föregångare alltid varit röstmaximerande? 

Vår tes i detta fall är att så faktiskt inte varit fallet. Vi är båda historiskt intresserade och vet 

därför att partiet under många år, faktiskt ända in på 60-talet, nog närmast kunde betraktas 

som ett lydparti åt Sovjetkommunismen. Deras uppgift var att vara ett instrument för Moskvas 

vilja, alldeles oavsett vad detta gav för utslag i valen. Partiledaren C H Hermansson ändrade 

delvis på detta i mitten av 60-talet. Partiet hade dock fortfarande en analys av klasskampen 

och vilka som ansågs utgöra arbetarklassen, som gjorde att de allra flesta vänsterväljare kände 

sig alienerade av partiet.  
 

Den marxism som främst företräds av Lenin är heller inte röstmaximerande till sin 

grundläggande natur. Den är i stället i grunden revolutionär och kräver få, men väl 

disciplinerade och väl indoktrinerade medlemmar. Det marxist-leninistiska partiet är vad man 

kan kalla för ett kaderparti. Det är om detta, kampen mellan röstmaximering eller ideologisk 

trohet mot de marxist-leninistiska idéerna inom partiet, som detta arbete handlar. 
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1.1 Vänsterpartiet – Historisk tillbakablick 

Dagens Vänsterparti har sina rötter i det år 1889 bildade Socialdemokratiska Arbetarpartiet 

(SAP). Detta parti kom att bildas av en mängd orsaker, men den klart viktigaste var frågan om 

allmän och lika rösträtt (Lindqvist 1999). Den snabba industrialiseringen i Sverige under, 

främst, 1870 – 1880 talet, medförde att en stor mängd människor kom att skaffa sig utkomst 

som arbetare i de nya industrierna. Denna nya industriarbetarklass upplevde sig helt sakna 

politisk representation i Sveriges riksdag. De ”partier” som fanns var mer att betrakta som löst 

sammanhållna intressegrupper och företrädde främst högerkonservativa, liberaler och bönder. 

(Lindqvist 1999) 
 

Redan när SAP bildades 1889, fanns ett embryo till en framtida konflikt. Den gällde huruvida 

”yrkespolitiker” och intellektuella skulle tillåtas styra i partiet eller om makten skulle ligga 

hos ”riktiga arbetare”. Denna konflikt kom så småningom att utvecklas till att gälla vilka 

metoder som skulle användas för att tillskansa sig den politiska makten. SAP: s ledare 

Hjalmar Branting tog avstånd från våld för att vinna politisk makt. På vänsterkanten av partiet 

fanns dock andra som kunde tänka sig att ta till våld eller revolution. (Lindqvist 2000) 
 

Storstrejken 1909 och det Första världskriget 1914 – 1918, var båda faktorer som kom att få 

följder för SAP.  Den ryska revolutionen, med det påföljande bolsjevikiska maktövertagandet 

1917 blev den enskilda händelse som kom att skilja de radikala vänstersocialister inom partiet 

från de mer reformistiskt lagda. I juni 1917 förkom hungerkravaller på Gustav Adolfs torg 

mitt emot det kungliga slottet. Redan i februari 1917 hade dock SAP:s eget ungdomsförbund 

under ledning av den vänsterradikale Zäta Höglund i praktiken brutit med moderpartiet . De 

förordade utomparlamentariska handlingar och t.o.m. revolution. I maj 1917, efter en 

uppslitande strid på den socialdemokratiska partikongressen, valde de vänsterradikala att 

lämna SAP. I stället bildades Socialdemokratiska Vänsterpartiet och som dess ledare valdes 

Zäta Höglund. Detta parti är att betrakta som moderparti för det nuvarande vänsterpartiet. De 

kom snart att byta namn till Sveriges Kommunistiska Parti och ansluta sig till Komintern 

d.v.s. den kommunistiska internationalen. (Lindqvist 2000) 
 

1929 splittrades Sveriges Kommunistiska Parti. Orsaken var främst frågan om hur trogna de 

skulle vara mot de ukaser som Moskva, och i praktiken Josef Stalin, skickade ut till 

Kominterns medlemmar.  Sveriges Kommunistiska Parti, under nye ledaren Hugo Sillén, 

förblev dock Moskvatrogna. (Lindqvist 2000) 
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Under det andra världskriget kom Sveriges Kommunistiska Parti, som nu leddes av Sven 

Linderot, att drabbas av både mot- och medgångar. De fick ofta göra ideologiska kullerbyttor 

för att försöka rättfärdiga sin politiska linje. Det mest kända exemplet är förstås då Molotov- 

Ribbentroppakten mellan Tredje riket och Sovjetunionen undertecknades 1939. Från att den 

ena dagen ständigt ha skällt på ”fascisterna” fick man nu nästa dag förklara det kloka och visa 

i det samarbete som inletts. Det sovjetiska anfallet mot grannlandet Finland i december 1939 

gjorde att det Moskvatrogna partiet kom att betraktas med avsky av stora delar av den svenska 

befolkningen. Partiets tidning, Norrskensflamman, sprängdes med flera dödsoffer som följd. 

(Skott 2000) 
 

När sedan Tyskland anföll Sovjetunionen i juni 1941, kom en del människor att åter börja 

sympatisera med Sveriges Kommunistiska Parti. Josef Stalin hade dock ett större behov av en 

strategisk allians med USA och Storbritannien än vad han hade av diverse mer eller mindre 

lydiga partier i västländerna. Från 1941 kom därför Kominterns roll att tonas ned mer och 

mer, för att 1943 upplösas helt. Kommunismens paroll ”proletärer i alla länder, förena er” 

försvann från tidningens Ny Dag: s framsida, Den internationella kommunistiska revolutionen 

fick läggas på is helt enkelt. Partier som Sveriges Kommunistiska Parti blev nu redskap för 

Moskvas vilja. (Skott 2000) 
 

De väldiga sovjetiska uppoffringarna och så småningom framgångarna i kriget mot nazisterna 

ledde till att en allt större del av den svenska befolkningen kände sympati för Sovjet. Denna 

sympati kom att spilla över på Sverige Kommunistiska parti. I 1940 års val till andra 

kammaren i Riksdagen hade man erhållit 3,5 % av rösterna, medan man 1944 erhöll 10,3 % 

(Esiaisson 1990). Partiet hade alltså trefaldigat sitt stöd på fyra år. Partiet hade också nu i 

slutet av kriget uttalat sig i sitt partiprogram att de sökte en fredlig väg till socialismen. 

Maktövertagande via direkt revolution var alltså en sak för det förgångna.  Sveriges 

kommunistiska parti red vidare på framgångarna i kommunalvalen 1946, där de erhöll över 11 

% av röstetalet (Esiaisson 1990) . Den goodwill som de fått via Röda armens seger, skulle 

dock inte bli långvarig. Den sovjetiska repressionen i Östeuropa hårdnade, ”Järnridån” drogs 

ned och efter Pragkuppen 1948 sjönk röstandelen igen till strax över 6 %. (Skott 2000) 
 

Mellan åren 1951 – 1964 styrdes SKP av Hilding Hagberg och partiet förde en tynande 

tillvaro. Partiet var i det närmaste totalt Moskvatrogna och försvarade exempelvis det brutala 
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krossandet av revolten i Ungern 1956. SKP hade konstant låga väljarsympatier under 

perioden. (Skott 2000) 
 

1967 kom Sveriges Kommunistiska Parti att byta namn till Vänsterpartiet Kommunisterna 

(VPK). Det var ett sätt att visa en slags pånyttfödelse för partiet. Denna förnyelse hade inletts 

1964 då C H Hermansson ersatt Hilding Hagberg som partiledare. Hermansson ville bryta 

bilden av att partiet var ett rent redskap för Moskvas vilja. Han införde också en ny 

klassanalys. Det var inte enbart ”arbetare” som ingick i proletariatet utan alla löntagare, såsom 

tjänstemän, tekniker och intellektuella. Denna klass utgjorde enligt Hermansson 70 % av 

befolkningen. Hermansson lyckades via sin odogmatiska hållning åter öka upp röstetalet för 

partiet med några procentenheter till 6,8 % i kommunalvalen 1966. Hermansson var 

ingalunda någon populist, men kunde med sin nya klassanalys få fler människor att ställa upp 

på partiets idéer. Med tanke på att det vänsterländska samhället i stort sveptes av en 

vänstervind under det senare sextiotalet är kanske inte framgångarna så anmärkningsvärda 

trots allt. Återigen satte historien käppar i hjulen för partiet. Sovjetunionen och 

Warszawapaktens krossande av den s.k. Pragvåren 1968 innebar att kommunismens rykte åter 

solkades och partiets röstandel sjönk till rekordlåga 3 % i valet 1968. Antalet riksdagsmandat 

sjönk från åtta stycken till tre (Esiaisson 1990). Detta var innan fyraprocentspärren infördes. 

CH Hermansson kvarstod som partiledare fram till 1975 och gjorde mycket för att göra partiet 

rumsrent i den svenska politiska vardagen. De sista resterna av våldsanstrukna revolutionära 

skrivningar rensades ut ur partiprogrammet och den parlamentariska demokratin slogs fast 

som vägen att förändra samhället. Detta fick till följd att partiet splittrades på nytt, dock efter 

CH Hermanssons avgång. (Skott 2000) 
 

1975 tog Lars Werner över som partiledare, han fick ganska omgående ta itu med 

splittringstendenser, med Arbetarpartiet Kommunisternas utbrytning 1977. VPK förblev dock 

det dominerande kommunistpartiet. Werners fortsatta ledarskap, han kvarstod som partiledare 

ända fram till 1993, innebar både fram- och motgångar. Ett framgångsrikt val 1988 följdes 

året därpå av kommunismens fall i Östeuropa. 1990 beslutade partiet för att ta bort ordet ur 

kommunist ur partibeteckningen, VPK blev nu till Vänsterpartiet V. (Skott 2000) 
 

År 1993 ersattes så Lars Werner med Gudrun Schyman, hon blev partiets första kvinnliga 

partiledare. Ganska ledde hon in partiet på nya vägar och hon började profilera sig mot frågor 

som normalt inte hade stått högst på agendan för partiet; Feminism, miljöfrågor, 

homosexuellas rättigheter, EU motstånd är alla exempel på frågor där Schyman och 
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vänsterpartiet blev något av fanbärare i svensk politik. Partiet beslutade till och med att de 

skulle lanseras som ett feministiskt parti. Schyman och Vänsterpartiet nådde stora framgångar 

med sin nya politik. De gjorde starka val 1994, 1998 och 2002 och blev så småningom 

tillsammans med miljöpartiet stödpartier för den sittande Socialdemokratiska regeringen. De 

fick ganska stort inflytande över politiska dagsfrågor och budget, men fick inte de 

eftertraktade regeringsposterna. 
 

Gudrun Schyman blev tvungen att avgå 2003, p.g.a. en skattetvist hon ersattes på 

interimsbasis av Ulla Hoffman. 2004 tillträdde så Lars Ohly som Vänsterpartiets ledare. Med 

honom har de mer traditionella vänsterfrågorna såsom bekämpande av klassamhälle och 

kapitalism åter kommit att bli de frågor partiet fokuserar på. Ohly ställde till viss uppståndelse 

när han i en intervju medgav att han fortfarande ser sig själv som kommunist. De två åren som 

Ohly i skrivandets stund har styrt vänsterpartiet har präglats av striderna mellan 

traditionalister, dit Ohly räknas sig själv, och förnyare. På partikongressen i januari 2006 

gjorde Ohly i stort sett rent hus med förnyarna och hans position vekar nu säker inom partiet. 

Samtidigt har partiet svaga opinionssiffror i väljarundersökningar och hur det går i höstens val 

återstår att se.  
 

2. Syfte och frågeställningar 

Vi kommer i vår uppsats att analysera vänsterpartiet och hur de har profilerat sig som parti de 

senaste 20 åren. Vår problemformulering kommer att cirkulera kring vilka val partiet har gjort 

politiskt och hur dessa överensstämmer med rational choice teorin.  
 

3. Introduktion till teori 

När det gäller den teoretiska biten kommer vi att ställa två konfronterande teorier mot 

varandra. Vår tes är att dessa teorier ganska väl svarar mot de två ”huvudspår” som partiet har 

att ta ställning till. Hur har man valt att profilera sig?   

Har partiet att satsat på en ”renlärig” kärntrupp som är de socialistiska idealen närmast 

bokstavstrogna? 

Detta skulle i så fall följa de marxist-leninistiska idealen med ett väldisciplinerat och 

ideologiskt troget kaderparti, endast öppet för en elit. Eller har partiet satsat på att bli ett 

”breddparti” på vänsterflanken – Ett slags samlingsparti för missnöjda socialdemokrater, 
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globaliseringsmotståndare, feminister, EU motståndare m.m. Detta då ett högre röstetal skulle 

ge större inflytande i Riksdagen och kanske också möjliga kabinettsplatser i regeringen. Det 

senare skulle korrespondera mot rational choice teorin enligt vilken partier främst skulle vara 

röstmaximerande och alltså syfta till att, via ett tilltalande program, vinna så många röster 

som möjligt för att vinna den åtrådda maktpositionen. Vi kan alltså säga att ju mera marxism-

leninism vi hittar i varje undersökt partiprogram, ju mindre är det att betrakta som följande 

rational choice teorin. 
 

4. Metod 

Vår metod blir att via kvalitativ analys undersöka partiprogrammen 1987, 1996 och 2004. När 

det gäller den teoretiska biten kommer verk inom rational choice teorin och marxist- 

leninistisk teori att användas. Vid vår kvalitativa analys kommer vi att koncentrera oss på vad 

i dessa partiprogram som kan sägas överensstämma med rational choice respektive marxism- 

leninism och försöka utifrån detta dra slutsatser hur mycket partiet har agerat efter rational 

choice vid varje undersökt tillfälle. 
 

4.1 Material 

Det material vi har valt är ett antal historiska verk för att kunna ge en kontext i vilken 

uppsatsens granskade enhet, vänsterpartiet, kan förstås. Vi har valt att använda oss av 

standardverk i de olika teorierna för att kunna beskriva dessa. Då det gäller rational choice 

teorin används verk av Erik Moberg. När det gäller marxism-leninismen, främst referenser till 

verk av de båda herrarna Marx och Lenin själva. 
 

Vi har sedan valt partiprogram från de tre senaste decennierna. Det första är Vänsterpartiet 

kommunisternas (VPK: s) program 1987. Detta program anser vi vara intressant eftersom det 

är skrivet på det kalla krigets dagar och innan kommunismens fall i Europa. Vi får därför en 

förståelse för hur vänsterpartiets/VPK: s strategi och teoretiska anknytning såg ut på den tiden 

då kommunismen fortfarande var en stor maktfaktor i världspolitiken. 
 

Programmet 1996 väljer vi för att detta var det program som gällde då Vänsterpartiet (V) blev 

ett av Sveriges mest framgångsrika partier i opinionsmätningarna. De gick till val med detta 

program i ryggen två år senare och erhöll 12 % av rösterna.  
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Programmet 2004 är det senaste partiprogrammet som har antagits av Vänsterpartiet, vilket 

ger en dagsaktuell uppfattning om vad som styr partiet ideologiskt i nutid. 
 

4.2 Källkritik  

Våra källor är få, men starka. När det gäller den teoretiska biten har vi ofta teoriernas 

upphovsmän själva att referera till. Partiprogrammen är antagna vid respektive partikongress 

och alltså partiets officiella ståndpunkt vid en viss tidpunkt och därmed inte någon enskilds 

tyckande eller tänkande. 
 

Vår tolkning av huruvida skrivelser i partiprogrammet överensstämmer med rational choice 

respektive marxism-leninism är givetvis mera öppet för diskussion.  
 

4.3 Disposition 

Vi kommer att börja med att presenteras de båda teorierna, först rational choice, vilket väl vi 

anser är den ”normala” teorin för ett parti att följa. Därefter följer marxism-leninismen, vilken 

i sin dubbelroll som samhällsteori och politisk ideologi då är unik för vänstersocialistiska 

partier.  
 

Därefter följer empirin. De tre partiprogrammen analyseras årsvis, först enligt rational choice 

teorin och sedan enlig marxist-leninistisk teori. 
 

I en sammanfattande resultatdiskussion gör vi sedan en sammanfattning om vilka resultat vi 

kommit fram till och diskuterar eventuella orsaker till dessa. 
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Del II 

5. Introduktion till rational choice 

I boken Offentliga beslut utgiven 1994 beskriver Erik Moberg en metodinriktning inom 

samhällsvetenskapen som på engelska har några olika benämningar; the theory of public 

choice, rational choice political science och ibland the economic theory of politics. Vi ska i 

det här kapitlet ge en kortare introduktion på denna metod, som vi framöver kommer att 

benämna rational choice. De vi skriver angående metoden i detta avsnitt (7-7.2) har sitt 

ursprung i ovan nämnda bok av Moberg. (Moberg 1994) 
 

Metoden är inspirerad av ekonomernas medvetna och systematiska arbete med s.k. modeller 

och har som utgångspunkt den enskilda individens agerande och framför allt dess beslut. I 

resonemanget utgår man från att de enskilda individerna i olika sammanhang har olika 

alternativ att välja mellan, och utifrån det väljer individen med hänsyn till sina egna 

värderingar det alternativ som de anser vara gynnsammast för sig självt. Individen gör ett 

rationellt val utifrån sin förmåga att värdera, tänka, reflektera och kalkylera. Den rationella 

människan behöver inte nödvändigtvis utveckla ett optimeringsbeteende genom att välja det 

maximala alternativet, utan att individen lika gärna kan välja det alternativ som först 

överstiger ett visst tröskelvärde. Av individernas egoistiska handlande försöker forskarna 

sedan finna vilka konsekvenserna blir i ett större sammanhang, t.ex. en viss marknad eller 

som i vårt fall hur individens agerande påverkar politiska partier, så som vänsterpartiet. 

Resonemanget förs alltså ifrån det lilla i riktning mot det stora, från mikronivå till makronivå.  
 

Tankegången kring ett rationellt beteende enligt rational choice teorin innebär också att de 

aktörer som är beroende av en mängd individer för sin ekonomi, existens eller maktposition, 

så som företag och politiska partier, också måste anpassa sitt beteende till vilka beslut 

individen kan tänkas ta utifrån sin verklighet.  

Teorin om att mänskligt handlande i allmänhet är rationellt och att det rationella beteendet 

därmed också blir det normala beteendet får bl.a. stöd av framträdande samhällsforskare som t 

ex James Buchanan, Anthony Downs och Gary Becker. Vissa som bl.a. Buchanan, hävdar  

att människor inte bara är rationella i bemärkelsen målinriktade utan dessutom uppvisar en 

mer fundamental enhetlighet i sitt agerande, att de styrs av samma yttersta mål oavsett vad de 
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för tillfället ägnar sig åt. Det vore t ex mycket underligt, menar Buchanan, om människor i 

sitt politiska agerande styrs av hänsyn till det allmänna bästa och i sitt ekonomiska agerande 

istället maximerar den egna nyttan eller vinsten. (Moberg s. 27) 
 

Anthony Downs framförde i sin modell i An Economic Theory of Democracy (1957) en tes 

där han menade att politikerna drivs av egna privata mål. Individerna som verkar inom 

partierna gör det för att få ta del inkomster, prestige och den makt som är förbunden med att 

sitta i regeringsställning. Allt detta förutsätter att regeringsställningen uppnås och därför blir 

det överordnade målet att göra det, vilket innebär att partierna blir röstmaximerande. Partierna 

måste alltså agera utifrån vad de tror en majoritet av väljarna önskar. 
 

5.1 Väljarens val 

Rational choice teorin föreskriver att väljarna på valdagen kommer att rösta på det av 

partierna som är gynnsammast för individens intressen. Alternativet är att avstå från att rösta 

om väljaren uppfattar det som att denne inte får det bättre med något av alternativen. 
 

Väljarna har inför varje val att ta ställning till ett stort antal frågor som debatteras och förs 

fram av politiker i media och genom olika valdebatter. Den enskilde väljaren kan ta ställning i 

många sakfrågor, men ofta överensstämmer inte väljarens åsikter fullt ut med partiernas 

hållning. Vissa åsikter kan för väljaren t.ex. överensstämma parti A:s ståndpunkter, medan 

andra för väljaren också viktiga frågor föras fram på ett rimligare sätt av parti B och 

ytterligare en fråga av parti C. Många gånger kan dock väljaren ha hjälp i sitt val av en 

ideologi som denne sympatiserar med. Om vi applicerar över det resonemanget till en väljare 

som har en vänsterideologi, så har den väljaren i Sverige att välja på vänsterpartiet, 

socialdemokraterna, miljöpartiet och ev. något parti utanför riksdagen. Det minskar antalet 

tänkbara partier för väljaren, men medborgaren måste ändå göra ett val. Väljaren är tvungen 

att värdera och rangordna sina åsikter och utifrån det rösta på det parti som han/hon anser 

driver de prioriterade frågorna på ett önskat sätt. Partivalet kommer alltså att styras av någon 

eller några få frågor som väljaren anser vara viktigare än andra. 
 

5.2 Politiker och väljare 

Partierna är givetvis medvetna om att väljaren många gånger styrs utav en eller några 

prioriterade frågor när denne gör sitt val av parti. Det innebär att ett politiskt parti kan i sin 
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strävan för att öka antalet röster rikta sig till en särskild, avgränsad väljargrupp för att försöka 

få deras röster. Partiet försöker då övertyga väljargruppen om att de bäst kan företräda och 

föra fram väljarnas önskemål i den lagstiftande församlingen. Självklart förekommer det 

också att väljargrupper tar initiativet och klargör för utvalda parti/partier att om ni att backar 

upp våra önskemål så kommer ni att få våra röster i det kommande valet. Dessa uppgörelser 

är inte lika uttryckligt ömsesidiga som de inom den lagstiftande församlingen och därför 

brukar man tala om implicit (underförstådd) rösthandel.  
 

Ett parti som aktivt söker nya röster genom att försöka formulera idéer och politik som passar 

en viss väljargrupp, kan i viss mån att lockas till att avvika från sitt egentliga partiprogram 

eller ideologi. Avsteget bör i sådana fall inte ske i en för partiet central fråga, eftersom det 

skulle kunna innebära att partiet tappar ett större antal väljare. Partierna måste i realiteten 

kalkylera med att priset för att attrahera en ny väljargrupp kan bli förlust av tidigare väljare. 

Det innebär att partiets sökande av nya väljargrupper måste ske med en för partiet rimlig 

kompromiss, för att minimera ev. förluster av gamla sympatisörer, så att de tillkommande 

väljarna innebär en ökning av röstantalet. För partiets kvarvarande ursprungliga väljare kan en 

avvikelse, om än liten, från den traditionella uppfattas som ett bakslag för partiet, genom att 

istället för att följa sitt eget program stöda den tillkommande väljargruppens åsikt i en särskild 

fråga. Uppfattningen om motgångens betydelse varierar beroende på vilken vikt frågan har för 

de kvarvarande väljarna. Om partiet som helhet ökar sin styrka kan dessa väljare ofta nöja sig 

med att deras hjärtefrågor kan drivas med större möjligheter till framgång, tack vare partiets 

väljartillskott.  
 

Den implicita handeln med röster som ett parti bedriver kan också uppfattas som en 

förhandling mellan två väljargrupper, de tillkommande väljarna och de kvarvarande, eller i 

varje fall en del av de senare. Om en uppgörelse kan nås som gynnar båda grupperna innebär 

det ofta att vardera gruppen, fått igenom någon eller några viktiga frågor och avsagt sig en del 

mindre angelägna frågor. Många gånger har de båda väljargrupperna ingen omedelbar kontakt 

med varandra, ibland är medlemmarna i de båda grupperna inte medvetna om att de varit 

inblandade i någon handel med röster. Hela proceduren kan vara regisserad av partiledningen 

som i sitt arbete med att utveckla partiet försöker öka väljarstödet korrigerar eller 

kompletterar partiets linje i någon passande fråga och fångar på så sätt in en åtrådd 

marginalväljargrupp. Partiledningen blir en obemärkt medlare mellan de två väljargrupperna.  
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Det hittills beskrivna om rösthandeln får uppfattas som en förenkling av verkligheten, om än 

den i många sammanhang ligger väldigt nära. I en verklig valkampanj är ofta många 

komplicerade frågor hoplänkade med varandra. Den implicita handeln med röster är i regel 

beroende av rösthandeln inom den lagstiftande församlingen. Partierna har i sina 

förhandlingar med varandra att förhålla sig till de positioner som de deklarerat i vissa frågor 

inför marginalväljargrupperna. Något som också påverkar rösthandeln i hög utsträckning är 

att partierna många gånger har begränsade kunskaper om vilka åsikter väljarna har i olika 

politiska frågor. Detsamma gäller de väljare som försöker maximera sin egen välfärd, de har 

bara begränsade kunskaper om vad partierna står för, och vilken politik de kommer att driva.   
 

5.3 Tidigare forskning kring Rational choice 

Professor Sören Holmberg och docent Henrik Oscarsson vid statsvetenskapliga institutionen i 

Göteborg diskuterar i sin bok Väljare- Svenskt valbeteende under 50 år Rational Choice idéns 

realism utifrån de undersökningar som finns. Forskarna konstaterar att forskningen givit 

varierande resultat mellan olika länder och över tid inom samma länder.  
 

Holmberg och Oscarsson skriver att internationell modern forskning visar att den kausala 

faktorn bakom möjliga samband mellan röstning och ekonomi inte nödvändigtvis behöver 

vara av kortsiktigt egenintresse. De hänvisar bl.a. till Michael Lewis-Becks och Martin 

Paldams (2000) sammanfattning av forskningsläget inom rational choice som visade att 

ekonomiskt röstande utifrån nationella hänsynstaganden är vanligare än ego inspirerad 

plånboksröstning. Vidare så fann Lewis-Becks och Paldams att väljarna var mer påverkade av 

vad som tidigare hänt i ekonomin, än av tänkbara framtida förändringar.  
 

I boken refereras också till de amerikanska socialpsykologerna David Sears och Carolyn 

Funks undersökningar kring egenintressets betydelse för social och politisk åsiktsbildning. 

Utifrån resultaten drar Sears och Funk slutsatsen i sin publicering (1991:76) att: ”The 

conclusion is quite clear: self-intrest ordinarily does not have much effect upon the ordinary 

citzen’s sociopolitical attitudes”. (Holmberg & Oscarsson s 227) Sears och Funks menar dock 

att det finns undantag och redovisar fem amerikanska fall där egenintresset anses ha påverkat 

bl.a. skattesänkningskampanjer och Reaganrevolutionen och politiseringen av egenintresset.  
 
Vid valet 2002 genomförde Holmberg och Oscarsson en större utredning om det 

egenintressets roll bland svenska väljare. Utifrån resultatet av sin undersökning drar de 
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slutsatsen att ”Även om det är relativt lätt att identifiera samhällsfrågor och politikerområden 

som ligger vissa grupper varmare om hjärtat än andra, visar analyserna att det inte finns några 

självklara länkar därifrån till formering av politiska preferenser eller till röstningsbeteende” 

(Holmberg & Oscarsson s.245). De menar att om det kortsiktiga egenintresset spelar en 

avgörande roll för väljarnas partival får det inte särskilt stor påverkan i det aggregerade 

utfallet. Det är inte nog många medborgare som har särskilda särintressen för att det ska bli 

något tydligt genomslag. Men forskarna menar ändå att ”Bakom människors åsikter i politiska 

sakfrågor med relevans för egenintresset återfinns oftast avtryck av egenintresset, inte alltid 

ett djupt avtryck, men nästan alltid ett avtryck” (Holmberg & Oscarsson s. 240).  
 

6. Marxismen och Marxism- Leninismen som teori 

Marxismen kallas den teori som utvecklades av tysken Karl Marx (1813 – 1883) i samarbete 

med Friedrich Engels. Marx presenterade sitt tänkande i ett flertal verk, men det viktigaste 

anses vara Das Kapital, vars första del utkom 1867. (Bra Böckers lexikon) 
 

Marxismen är en materialistisk och historicismisk teori. Ibland kallas den för 

historiematerialism. Dess främsta analysenhet är samhället, som analyseras helt utifrån 

gruppen eller klassens agerande, i motsats till individen.(Bra Böckers lexikon) 
 

Marxismen är materialistisk då den menar att den viktigaste faktorn i den politiska och 

ekonomiska utvecklingen är kontrollen av produktionsmedlen. Med produktionsmedlen avsåg 

Marx sådant som kapital, fabriker och maskiner. Marx ansåg i sina verk att den klass som 

kontrollerade dessa också styrde den politiska utvecklingen. Den klass som, då Marx levde, 

han ansåg kontrollera produktionsmedlen var borgerligheten. Kontrollen över 

produktionsmedlen var den primära kampen i samhället och denna kamp var en klasskamp. 

(Bra Böckers Lexikon) 
 

Arbetarklassen ”lönearbetarna” anses av Marx vara de som via sitt arbete skapar ett mervärde 

i produktionen, men det är kapitalisterna som skördar frukterna. Marx talar om utsugning och 

profit. Detta kommer därför att leda till skarpa motsättningar mellan kapitalister och 

arbetarklass. Motsättningarna ökar eftersom och leder till slut till att arbetarklassen reser sig 

och tar kontroll över produktionsmedlen. Detta skulle enligt Marx ske via någon form av 
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revolution, detta eftersom kapitalisterna aldrig frivilligt skulle ge ifrån sig kontrollen. (Bra 

Böckers Lexikon) 
 

Lenin (1870-1924), som egentligen hette Vladimir Ulianov. (Bra Böckers Lexikon) kom att 

bli den som främst förvaltade och utvecklade det politiska arvet efter Marx. Lenin kom att 

starkt motsätta sig den reformistiska synen på socialism som växte fram kring sekelskiftet 

1900. Reformisterna hade synen att man på fredlig och demokratisk väg kunde vinna makten 

åt arbetarklassen. Vissa av dem menade också att Marx teorier inte riktigt höll för 

verkligheten. Den totala utsugningen av arbetarklassen som denne förutspått hade inte 

inträffat. Arbetarna i de industrialiserade länderna hade tvärtom fått det bättre. Mot detta 

vände sig Lenin med kraft. Han menade att många arbetare i dessa länder låtit sig köpas av 

kapitalisterna på bekostnad av klassfränder i andra länder. Han kallade dessa köpta arbetare 

för klassförrädare. I boken ”imperialismen som kapitalismens sista etapp” från 1917 påvisar 

Lenin att utsugningen i verkligheten skall ha ökat. Att kapitalismen utvecklas mot en 

monopolkapitalism. Ett fåtal storföretag och truster styrde och ställde. Dessa var beroende av 

ständig expansion och billiga råvaror och hade därför också tagit statsmakterna i sin tjänst och 

delat in världen i intressesfärer och därmed ökat utsugningen i mindre utvecklade områden. 

Lenin analyserade alltså kolonialismen och imperialismen som en naturlig fortsättning på 

kapitalismen. Lenin avföll dock också till viss del från Marx teorier. Att arbetarklassen som 

helhet skulle resa sig i den industrialiserade världen föreföll honom som väldigt osannolikt, 

bl.a. för de tidigare nämnda klassförrädarna, men också för att han ansåg att den stora massan 

inte vara ”upplyst” nog. (Lenin 1965) 
 

Lenin gick så långt att han avfärdade tanken på ett massparti. Han förordade i stället ett parti 

som bestod av en upplyst elit med sträng inre disciplin och en stark ledning – Ett Kaderparti.   

De tankegångar som Lenin förde fram kom att bli en viktig faktor för den partisplittring som 

kom att ske i det ryska socialdemokratiska partiet 1903 och senare i många andra 

socialdemokratiska partier. (Lenin 1920) 
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Del III 

7. Vänsterpartiet ur ett Rational choice och Marxist-leninistiskt 

perspektiv. 

Vi ämnar i det här kapitlet att undersöka Vänsterpartiets partiprogram med utgångspunkt i 

tidigare beskrivna rational choice begreppet och då i synnerhet röstmaximering. Vi ska 

försöka finna hur vänsterpartiet aktivt söker nya väljare genom att formulera nya idéer och ny 

politik i partiprogrammen, som ska tilltala vissa tilltänkta väljargrupper.  
 

Undersökningen genomförs genom att vi utifrån Vänsterpartiets partiprogram 1987 (VPK), 

1996 och 2004 försöker finna de väljargrupper som partiet riktar sig till. Vi ämnar göra 

undersökningen i två moment för att följa rational choice resonemanget. Vid den första 

genomlysningen av partiprogrammen söker vi efter ekonomiska utfästelser till väljarna. Detta 

utifrån resonemanget om att väljaren röstar utifrån egen ekonomisk vinning. Vi har valt att 

som ram för vad som är en ekonomisk utfästelse ange kriteriet att skrivningar som 
 

a) Anger en särskild förmån till viss grupp, som ökar levnadsstandarden rent ekonomiskt 

genom ökad inkomst, mindre kostnad för någon tjänst eller stöd som möjliggör en 

utveckling för individen. 

b) Samhälleliga ingripanden i system som stärker individens möjligheter i olika 

sammanhang.  

Dessa två (a & b) presenteras under rubriken Partiet och ekonomiska utfästelser till väljaren. 
 

Det andra momentet innebär att vi kommer att söker efter olika väljargrupper som direkt 

nämns i partiprogrammen genom positiva skrivningar, det med tanke på partiets försök till 

röstmaximering. Här kommer de ekonomiska utfästelserna vara av mindre betydelse, utan vi 

söker efter formuleringar som visar att partiet är mån om väljargruppen på något sätt. Detta 

presenteras under rubriken Partiet och nya väljargrupper för röstmaximering. 
 

Mot rational choice begreppet ställer vi sedan den Marxist-leninistiska ideologin som  

beskrivs under rubriken Partiprogrammet ur Marxist-leninistisk synpunkt. 
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7.1 Partiprogram 1987 (VPK) 

I partiprogrammet 1987 befinner vi oss fortfarande tidsmässigt i det kalla kriget. Den 

sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov har visserligen låtit införa vissa reformer och lättnader 

men fortfarande står geopolitisk Öst mot Väst. 

7.1.1 Partiet och ekonomiska utfästelser till väljaren 

Vänsterpartiet Kommunisternas partiprogram från 1987 har försiktiga skrivningar om 

ekonomiska utfästelser till väljarna. I mån att ekonomiska utfästelser görs så är det en del av 

den socialistiska ideologin om ”klasskampen” och ett rättvisare samhälle. I förorden nämns 

”den kamp som leder mot målet, ett klasslöst samhälle, kommunism, grunden för människans 

frigörelse” (Partiprogram för Vänsterpartiet Kommunisterna [PP VPK] 1987 s. 3). 

Skrivningarna riktar in sig på förändringar genom formuleringar som antyder en ekonomisk 

förändring som t.ex. ”De makt- och samhällsförhållanden som baseras på utsugning och 

rovdrift av människor måste upphävas” (PP VPK 1987 s. 6). Några mera precisa skrivningar 

om hur det ska gå till eller om hur ett skattesystem ska fungera ges inte. Arbetarna nämns 

också i många sammanhang, ofta genom att de måste ena sig för att själva arbeta mot sina 

mål. ”En solidarisk lönekamp ledd av insikten om alla lönearbetares gemensamma intressen 

utgör här en grundpelare” (PP VPK 1987 s. 36). 
 

Resonemanget om att bekämpa arbetslösheten får nog också klassas som en plånboksfråga 

eftersom det ger arbetslösa hopp om en bättre ekonomi. Likaså arbetet mot neddragning av 

den offentliga sektorn, eftersom att det kan handla om både jobb och ekonomiskt stöd, även 

om det inte utvecklas noggrannare i partiprogrammet. Några tänkbara väljargrupper nämns, 

men formuleringarna är försiktiga, som ”studerande blir åter alltmer beroende av föräldrar 

eller extra arbete för att klara sin försörjning” (PP VPK 1987 s. 22), men mer än en antydan 

om att ökat ekonomiskt stöd är önskvärt ges inte. VPK är tydligare när de önskar att 

studeranden som har jobb ska kunna studera med bibehållen lön. Ett krav som finns i 

partiprogrammet är införandet av sex timmars arbetsdag, saknar socialistiska formuleringar. 

Partiet skriver att sextimmarsdagen skulle öka kvinnors ekonomiska oberoende och ge 

kvinnor och män ett rikare liv. 
 

7.1.2 Partiet och nya väljargrupper för röstmaximering 

Partiet är tydligt i vem man riktar sig till, målgruppen attraheras av en tydlig vänsterpolitik. 

”Vänsterpartiet Kommunisterna ser som sin uppgift att vara en drivkraft för en socialistisk 
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samhällsutveckling” (PP VPK 1987 s. 3). I skrivningarna är ordet kamp framträdande. VPK:s 

politik är inriktad på att stödja vissa grupper genom t.ex. kampen för ungdomens rättigheter, 

kamp för kvinnofrigörelse, kamp mot ohälsa och utslagning som bekämpas med ökade 

fackliga rättigheter och strängare lagstiftning och kampen för en god livsmiljö. VPK ägnar 

kärnkraften och kärnvapen viss uppmärksamhet som de anser utgör ett starkt miljöhot.  
 

Partiet försöker fånga in dem som är emot invandrarfientlighet, rasism och andra sociala 

fördomar. De skriver att flyktingpolitiken ska präglas av humanitet, solidaritet och 

rättstrygghet för asylsökande och politiska flyktingar. VPK arbetar mot militarism och 

kapprustning och lyfter fram den internationalistiska kampen mot kapitalism och imperialism. 
 

Vänsterpartiet kommunisterna uttalar ett stöd för breda intresseorganisationer och 

folkorganisationer som formats bland hyresgäster, pensionärer, handikappade, konsumenter, 

fredsrörelsen, rörelsen mot kärnkraft och kärnvapen, solidaritetsrörelser, kvinnorörelsen, 

miljörörelsen, ungdomens musikrörelse och andra ungdomsrörelser. ”Alla dessa 

folkorganisationer blir ett styrkebälte i kampen för ett nytt samhälle” (PP VPK 1987 s. 14). 
 

7.1.3 Partiprogrammet ur Marxist-leninistisk synpunkt 

Redan i förordet finns ett flertal beskrivningar som kan härledas till Marx. Vänsterpartiet 

kommunisterna (VPK) anser att mänskligheten står inför tre huvuduppgifter; Att stoppa den 

militära upprustningen och då speciellt kärnvapnen. Att få stopp på miljöförstöringen. 

Slutligen också att få till stånd en ny ekonomisk världsordning. VPK: s bidrag till att uppfylla 

dessa tre mål skulle vara kampen för Socialism i Sverige, att kunna bygga upp en motmakt 

mot storkapitalet. Detta skall ske genom att folket äger produktionsmedlen, vilket skulle ge ett 

samhälle präglat av solidaritet, jämlikhet och demokrati. 
 

När arbetarklassens kämpar mot sin underordning, VPK använder ordet ”revolterar”, är det 

för att få slut på klassamhället. VPK nämner att andra samhällsskikts progressiva strävanden 

kan dras med i denna kamp, men huvudsakligen är det en uppgift för arbetarklassen. 
 

Sedan förklarar programmet VPK: s syn på förtryck. Här nämns att ett förtryck finns mot 

kvinnor och mot minoriteter som invandrare och homosexuella. VPK menar att olika förtryck 

stärker varandra och att klassamhället vidmakthåller eller skärper detta förtryck. VPK:s mål, 

Det klasslösa samhället, är ett samhälle utan ”underordning, utnyttjande och hjälplöshet”  (PP 

VPK 1987 s. 4) Klasskampen behandlas sedan. Den uppstår när en klass ”kontrollerar 
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arbetsredskap, naturtillgångar och frukterna av andras arbete” (PP VPK 1987 s. 4). Denna 

kontroll vidmakthålls genom främst ekonomisk makt, men även med hjälp av staten, lagar 

och ytterst genom tvång och vapenmakt. Den härskande klassen lyckas ofta framställa sin 

position som naturgiven. Ett ifrågasättande och en kamp av underordnade klasser har lett till 

arbetarklassens kamp för en socialistisk idé. Detta kräver dock politisk organisering. 

Programmet går nu in på hur klasskampen skall organiseras politiskt. Det beskriver hur VPK 

vill organisera ett framtida samhälle. De säger sig verka för ett ”socialistiskt samhälle” De ser 

arbete som en rättighet, ingen skall tvingas arbeta för någon annans vinst. De anser vidare att 

”människorna skall styr själva, utan några herrar över sig” (PP VPK 1987 s. 5). 
 

I kapitlet om demokrati menar VPK att trots att demokrati nu rent parlamentariskt är ett 

faktum i Sverige, vilket de är för, så är det ingen fullständig demokrati ännu. De anser att 

demokratin inskränks av ”kapitalets herravälde” (PP VPK 1987 s. 7). Genom att storfinansen 

kontrollerar produktionen, kontrollerar de också stora delar av samhällets utveckling. 

Speciellt deras kontroll av massmedia, förlagsbranschen och reklam nämns. VPK anser att 

den gamla samhällsordningen måste brytas ner först och ersättas med socialism innan man 

kan tala om att verklig demokrati. 
 

VPK är ett marxistiskt parti slås det fast. VPK anser att Marxismen ger en helhetssyn på 

samhällets historia och utveckling och ger vägledning för arbetarklassens frigörelsekamp. 

Enligt VPK har också Lenin gett ett viktigt bidrag genom sin revolutionära teori och sin kritik 

av revisionisterna. VPK anser att marxismen inte är någon utopisk teori, utan en ”levande och 

skapande teori” (PP VPK 1987 s 8)  
 

Kapitalismen anser VPK, bygger på att de flesta människor skiljts från produktionsmedlen. 

De är därför tvingade att sälja sin egen arbetskraft till kapitalisterna. Kapitalisterna tillskansar 

sig det mervärde som skapas av arbetarna. De tar hand om vinsterna. Jakten på största möjliga 

vinst är kapitalismens drivkraft. VPK medger att detta har lett till produktionskrafter som 

saknar motstycke i världshistorien, men menar att detta har skett på bekostnad av ”en 

exempellös utplundring av länder och folk” (PP VPK 1987 s. 10).  
 

VPK menar att nästa steg för kapitalismens utveckling var imperialismen. Nya marknader och 

billiga naturresurser säkrades i samarbete med staten. Detta ledde till en enorm utsugning i de 

underutvecklade länder som drabbades (PP VPK 1987 s. 11). Kapitalismen kom också att bli 

transnationell. Stora företag, banker och försäkringsbolag kom att verka över ett stort antal 



 18

länder, vilket gör att de mer och mer hamnar utanför de nationella statsmakternas kontroll. De 

transnationella företagen vill ha bort hinder för sin rörelsefrihet. VPK anser också att dessa 

företag har blivit så mäktiga att de kan få statsorganen att verka för företagens syften. VPK 

menar att de olika imperialistiska kraftcentra som finns, de nämner USA, Japan och 

Västtyskland, visserligen är konkurrenter inbördes, men att de är förenade i sin kamp mot 

socialismen och u-ländernas frigörelse. USA beskrivs som den politiskt, ekonomiskt och 

militärt mäktigaste imperialistmakten. VPK menar att trots att det koloniala systemet är borta 

på pappret, så finns det egentligen kvar. Nu sköts utplundringen dock av transnationella 

företag i stället för av stater. 
 

De kapitalistiska länderna ligger bakom upprustning och militarism. Militär – industriella 

komplex är vanliga bland de dominerande kapitalistiska länderna. De kapitalistiska länderna, 

speciellt USA, anses behöva militära maktmedel för att kunna vidmakthålla sina 

imperialistiska strävanden. Enligt VPK görs stora militära rustningar också i de socialistiska 

länderna. Dessa görs dock inte av privata vinstmotiv, utan av nödtvång då de hotas av de 

kapitalistiska länderna. Blotta närvaron av militära rustningar hos dem gör dock att dessa 

länder hemfallit åt stormaktssträvanden och militarism. 
 

VPK beskriver avslutningsvis kapitalismen som ett grymt och absurt samhällssystem. Ett 

system som skapat väldiga förmögenheter hos ett fåtal, medan fattigdom och svält råder ute i 

världen. Kapitalismen beskrivs som en ineffektiv form av hushållning med stora 

resursslöserier. De breda skiktens begåvning och skapande förmåga förspills. VPK tycker sig 

se att klasskampen hårdnar. Hur det kapitalistiska systemet går till angrepp mot socialismen. 

De gör det antingen direkt via ”våldsamma ideologiska anfall” (PP VPK 1987 s. 18) eller 

indirekt via att knyta upp löntagare i företagens intresse, t.ex. genom vinstdelningssystem. 

Detta skulle få till följd att arbetarna och deras organisationer splittras och försvagas och 

deras internationella solidaritet försvinner. 
 

Partiprogrammet analyserar nu Sverige som en del av det kapitalistiska världssystemet. De 

menar att landet är ett av de länder där kapitalkoncentrationen har gått längst. ”Imperialistiska 

koncerner med omfattande transnationell verksamhet dominerar landets ekonomi” (PP VPK 

1987 sid.18). Analysen görs att dessa koncerner har väldigt stort inflytande över inhemsk 

politik och ekonomi. I Sverige finns dock en motpol i form av en stark arbetarrörelse. 

Försöken att knyta Sverige närmare EG ”kan få förödande följder för stora delar av landet” 

(PP VPK 1987 s. 19). 
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Övergången till socialismen skall enligt partiet ske via en ”social revolution” (PP VPK 1987 

s. 28). Våld skall undvikas, men främst för att inte de härskande klasserna skall ges en 

förevändning att ta till sina överlägsna makt- och tvångsmedel. Arbetsplatserna anges vara 

den ideala platsen för den politiska väckelse som behövs. Där är nämligen den kapitalistiska 

utsugningen och motsättningen mellan arbete och kapital mest tydlig. Fackföreningarna måste 

hålla sig fria från stat, kapital och politiska partier. 
 

Slutstycket i partiprogrammet kan vara värt att citera ”drivkraften i samhället blir mänsklig 

utveckling i harmoni med naturen. Solidaritet mellan människor och folk i hela världen och 

globalt ansvar för ekologiska krav bestämmer utvecklingen. Friheten och jämlikheten 

förvekligas. Därmed skapas kommunismen.” (PP VPK 1987 s. 46) 
 

7.2 Partiprogram 1996 

I partiprogrammet 1996 finner vi oss, geopolitiskt, i en ny värld. Kommunismen har fallit ute 

i Europa. Sovjetunionen har upphört att existera. Globalt har den statsbärande funktion endast 

i Kuba, Nordkorea samt några afrikanska stater. Världens folkrikaste nation, Kina, är 

visserligen kommunistiskt på pappret, men i praktiken på väg mot en marknadsliberal 

inriktning vad det gäller ekonomin. Sverige har efter folkomröstning blivit medlem i EU. Hur 

har nu dessa och andra faktorer påverkat det partiprogram som kongressen antog 1996?  
 

Partiet har bytt namn och heter nu endast Vänsterpartiet (V). Borta ur partinamnet är alltså 

ordet Kommunisterna. Partiprogrammet bär titeln ”För en Solidarisk värld” (PP V 1987 s. 5)  

7.2.1 Partiet och ekonomiska utfästelser till väljaren 

Vänsterpartiets första program som ”icke kommunistiskt parti” innehåller även det tydliga 

skrivningar om det socialistiska samhället som att ”Genomförandet av detta samhälle kräver 

kapitalismens avskaffande, jämlik fördelning av samhällets resurser och demokratisk kontroll 

av ekonomin” (Partiprogram Vänsterpartiet [PP V] 1996 s. 5). Vad gäller de ekonomiska 

utfästelserna finns det något mer precisa skrivningar än tidigare.  
 

• Krafttag tas mot lönediskrimineringen av kvinnor. 
• Sex timmars arbetsdag för alla - med bibehållen lön. 
• En bra bostad för alla till rimligt pris är en social rättighet - ett solidariskt 

finansieringssystem byggt på sociala värderingar. 
• En utbyggd kvoterad föräldraförsäkring. 
• Alla människor ska ha rätt till en pension som garanterar välfärden. 
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• Studielön för att minska snedrekryteringen till universitet samt högskolor.  
• Även studenter med barn ska kunna ha råd att fullfölja sina studier. 
 

Till detta kommer skrivningar om skattesystemet som ska få en omfördelande effekt, 

”Skattesystemet ska förändras. En stor del av beskattningen flyttas från löneinkomsterna till 

produktionen. Den återstående inkomstskatten ska omfördela från rika till fattiga och stärka 

rättvisan” (PP V 1996 s. 9). Partiet förordar också omfördelning genom den offentliga sektorn  
 

Den ska svara för en rättvis fördelning av inkomster och levnadsbetingelser mellan olika grupper av 

yrkesverksamma och mellan de yrkesverksamma och dem som står utanför arbetsmarknaden; barnen, de 

unga, de gamla, de sjuka och de arbetslösa. (PP V 1996 s 6) 
 

Vidare så kvarstår resonemanget om arbete åt alla, en rättvis fördelning av inkomster över 

arbetsmarknaden och solidaritet inom löntagarkollektivet.  
 

7.2.2 Partiet och nya väljargrupper för röstmaximering 

I programmets inledning skrivs att ”Ett kvinnoperspektiv har fördjupat vår socialism” (PP V 

1996 s. 30). Feminism är ett framträdande drag i den politik som formuleras och det 

genomsyrar stora delar av programmet. ”Kvinnors frigörelse ska ske på kvinnors egna villkor. 

Denna kamp förs inom politiken och arbetslivet, men också i privatlivet” (PP V 1996 s. 17). 
 

En för partiet helt ny hållning finns i formulerad i programmet när de försöker attrahera nya 

väljargrupper genom ett accepterande av marknadsmekanismerna. Vänstern skriver att 
 

Det behövs varumarknader med priskonkurrens och känslighet för konsumentens behov. Det behövs en 

arbetsmarknad som ger alternativ åt de arbetssökande. Det måste finnas demokratiska alternativ och 

konkurrens också på kapitalförmedlingens område. Men marknaderna ska vara underställda politiskt 

fattade beslut. (PP V 1996 s. 9) 
 

Skrivningar riktas också direkt till dem som jobbar inom den offentliga sektorn. ”Den 

gemensamma sektorn ska ges möjlighet att utveckla sin omsorgskultur. Inte minst kvinnorna 

inom den gemensamma sektorn kan med sina erfarenheter och sin kompetens bidra till den 

utvecklingen” (PP V 1996 s. 11).  
 

Vänsterpartiet formulerar en tydlig miljöprofil i sitt program och menar bl.a. att livsmiljön 

kräver kraftfulla ingrepp mot resursslöseri och spridande av föroreningar, de menar att vi helt 

måste ändra vårt sätt att leva. De tar också ställning mot kärnkraften och uranbrytning och vill 

avveckla kärnkraften innan år 2010. Partiet vill också att de outbyggda älvarna ska skyddas 
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framtida mot exploatering. Naturvårdspolitiken ska bevara den biologiska mångfalden och 

Sveriges unika vildmarksområden, inklusive de fjällnära skogarna ska skyddas mot 

exploatering och lämnas orörda. 
 

Skolan får ett stort utrymme och politiken riktar sig till de som anser att skolan ska vara 

betygsfri med ett vidgat förälder och elevinflytande. Funktionshindrade, 

förståndshandikappade och sjuka barns rätt till undervisning ska garanteras. Barn från 

minoritetsgrupper ska ha rätt till hemspråk och svenska som andraspråk undervisning. 

Vänsterpartiet menar att ”Alla ska ha rätt till en bred utbildning för att kunna leva ett rikt liv 

och skaffa sig en yrkesutbildning” (PP V 1996 s. 22) . 
 

Från programmet kan också utläsas att partiet riktar sig till dem som är emot EU. Partiet 

arbetar för ett svenskt utträde ur EU. Internationella samarbeten menar de sker bäst genom ett 

mellanstatligt samarbete mellan nationer, där varje land kan välja vad man vill ansluta sig till 

Vänsterpartiet anger att de är anhängare av en fri och rättvis världshandel. 
 

Vänsterpartiet uttalar ett tydligt stöd till olika minoritetsgrupper i sitt program. De skriver att 

de deltar i kampen för sexuellt likaberättigande. ”Homosexuella skall ha samma möjlighet 

som heterosexuella att adoptera barn. Vi bekämpar sexuellt förtryckande institutioner och 

sedvänjor” (PP V 1996 s. 17). Partiet skriver vidare att demokratin ska skydda etniska 

minoriteters rätt att utveckla sitt språk och sin kultur, både som särart och som bidrag till en 

mångkulturell rikedom i samhället, samt för vårt ursprungsfolk samerna även deras näringar 

och institutioner. Partiet bekämpar rasism och främlingsfientlighet och vill begränsa av de 

rasistiska organisationernas möjlighet att verka. De kräver att invandrare oavsett ursprung ska 

ha rösträtt i riksdagsvalen och valen till EU-parlamentet. 
 

Skrivningarna riktar sig ganska tydligt också till arbetare och arbetslösa, ”En ny underklass av 

arbetslösa och socialbidragsmottagare har växt fram. En majoritet av Sveriges befolkning 

lönearbetar. De flesta har en underordnad ställning” (PP V 1996 s. 11). Vidare skriver de att 

den höga arbetslösheten slår särskilt hårt mot ungdomar, mot lågutbildade, mot människor 

med funktionshinder, invandrare som många gånger utsätts för diskriminering och mot många 

kvinnor som är beroende av välfärdssektorn, både som källa till försörjning och förutsättning 

för eget förvärvsarbete. Sjuka bollas mellan olika myndigheter, vilket bör förändras. 
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Ytterligare grupper av människor nämns i programmet genom olika skrivningar. De äldre vill 

Vänsterpartiet förbättra omsorgen för och ge en pension som garanterar välfärden, en trygg 

ålderdom och en värdig avslutning på livet. Även människor med funktionshinder ska ha en 

rätt till samhällsgemenskap, rätt till arbete och eget boende och samhällsservice. Man riktar 

sig även till dem som bor i lägenhet. ”Tryggheten till boendet försäkras genom ett starkt 

besittningsskydd” (PP V 1996 s. 15). Kulturarbetare och kulturintresserade uppfattas som 

viktiga för partiet som skriver att de stödjer såväl amatörkulturen som den professionella 

kulturen. Vänsterpartiet framhäver också att de deltar i breda folkliga rörelser som 

arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och miljörörelsen. Partiet ger stöd till en icke preciserad grupp 

av människor när de skriver att ”individer har berättigade skäl att ta till aktioner av civil 

olydnad som riktar sig mot bristande lyhördhet från politikers sida eller mot djupt omoraliska 

politiska beslut” (PP V 1996 s. 7). Våld eller skadegörelse accepteras däremot inte.  
 

7.2.3 Partiprogrammet ur Marxist-leninistisk synpunkt 

Inledningsvis fastslås dock att vänsterpartiet dock fortfarande är ett socialistiskt parti som har 

kapitalismens avskaffande, jämlik fördelning av samhällets resurser och demokratisk kontroll 

av ekonomin som målsättning. De vill också hindra uppdelningen av människor i olika 

klasser.  
 

Sedan kommer dock stora skillnader jämfört med partiprogrammet 1987. Det slås nu fast att 

vänsterpartiet är ett feministiskt parti och att det finns ett patriarkat som systematiskt håller 

kvinnor i underordnad position. Det uttrycks också att de är motståndare till de nuvarande 

industrisamhällena eftersom de är ekologiskt ohållbara. 
 

I partiprogrammet kan man läsa att vänsterpartiet försvarar den parlamentariska demokratin 

och vill avskaffa monarkin. De är motståndare till EU, då de anser att denna institution 

inkräktar på det nationella självbestämmandet. V anser dock att det representativa 

flerpartisystemet är det bästa sättet att fatta övergripande beslut på, men att det behöver 

kompletteras med former för direktinflytande för medborgarna.  
 

Partiet säger sig respektera demokratiskt fattade beslut, samtidigt som de säger sig ha 

förståelse för aktioner av civil olydnad mot ”bristande lyhördhet från politikers sida, eller mot 

djupt omoraliska politiska beslut” (PP V 1996 s. 7). Våld eller skadegörelse skall dock inte 
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accepteras. Otillbörlig påverkan från mäktiga mediakoncerner anses begränsa det fria ordet 

och demokratin och skall motverkas. 
 

Ur programmet framgår att V anser att kapitalismen i ännu högre grad än tidigare har en 

global omfattning. ”Den domineras av stormakterna och transnationella företag” (PP V 1996 

s. 8). Kapitalet har dock i viss mån ändrat ansikte. De gamla storägarna, ofta familjer, har 

ersatts med anonyma institutioner och fonder. Detta anser V vara negativt då dessa sällan har 

något långsiktigt ägarintresse utan endast är intresserade av kortsiktiga spekulationsvinster. 
 

Vänsterpartiet anser att ekonomin behöver demokratiseras, och äganderätten begränsas. Ett 

rättvist och solidariskt skattesystem måste införas. De företag och resurser som har en 

nyckelroll i den samlade ekonomin skall ägas av samhället/staten, men i övrigt finns det 

utrymme även för kommunala, kooperativa och privata företag. De stora naturresurserna; 

Jord, skog, gruvor och vattenkraft skall dock ägas eller kontrolleras av samhället. 
 

Sedan fastslår programmet att ”Varje utvecklad ekonomi kräver en kombination av planering 

och marknadsmekanismer” (PP V 1996 s. 9) och sedan menar programmet att ”det behövs 

varumarknader med priskonkurrens och känslighet för konsumentens behov” (PP V 1996 s. 

9). 
 

Arbetarklassen har förändrats kraftigt de senaste årtiondena, konstateras i programmet. De 

som jobbar i den klassiska tillvekningsindustrin är betydligt färre än tidigare, medan de som 

jobbar med tjänsteproduktion blivit betydligt fler. V menar att det har uppstått skikt inom 

arbetarklassen mellan t.ex. privat och offentliganställda eller mellan kvalificerade 

yrkesarbetare och lågutbildad arbetskraft. V anser att detta splittrar arbetarklassen. V 

konstaterar att det är partiets målsättning att avskaffa klassamhället. Retoriken om 

klassamhället är dock klassisk marxistisk teori. Visserligen har partiet varit tvunget att justera 

ramarna en hel del om vilka som skall kategoriseras som arbetare, men i grund och botten 

ligger Marx analys av klassamhället kvar. V låter arbetslösa och bidragstagare bilda en egen 

subklass under lönearbetarna, men menar också att deras situation beror på klassamhällets 

utformning. 
 

I sin omvärldsanalys konstaterar vänsterpartiet att kapitalismen, mer än kanske någonsin 

tidigare, behärskar världen. Detta leder till konkurrens om marknader där stormakter militärt, 

politiskt eller ekonomiskt försöker dominera svagare länder. Detta medför ökande globala 
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orättvisor och kommer att utgöra ett hot mot världsfreden. Försök att frigöra sig från 

kapitalism och nykolonialism bemöts med ekonomisk och politisk isolering och ibland med 

våld. 
 

Partiet hävdar att man har förståelse för att de i länder där ”våld och förtryck blir outhärdligt” 

(PP V 1996 s. 26) kan motståndet övergå till väpnad kamp. Vänsterpartiet stöder 

befrielsekampen och arbetar mot imperialism. Vänsterpartiet vill också att Sverige utträder ur 

EU, detta då marknadskrafterna inom unionen överordnas sociala och miljömässiga mål. 

Medlemsländernas nationella självbestämmande har till stor del upphävts. EU styrs i stället av 

de transnationella bolagens behov av tillväxt. 
 

Vänsterpartiet avslutar partiprogrammet med en historik om partiet. Där medges misstaget att 

knyta sig alltför starkt till Sovjetunionen fram till början av sextiotalet. Man medger också att 

ett samhälle inte kan knytas upp på dogmer från en enda världsåskådning. Marxismen anges 

som partiets teoretiska bas, men skall som alla andra samhällsvetenskaper kritiskt granskas. 

”Marxismen kan i förening med humanism, kretsloppstänkande och feministisk teori hjälpa 

oss att förstå den värld vi vill förändra.” (PP V 1996 sid. 29).  Det slutgiltiga målet anses dock 

fortfarande vara ett socialistiskt samhälle. 
 

7.3. Partiprogram 2004 

Detta partiprogram antogs av Vänsterpartiets kongress i februari 2004. Sverige har nu varit 

EU medlemmar i nästan 10 år. Gudrun Schyman har under sin 10 åriga partiledarperiod tagit 

upp partiet till tidigare aldrig nådd popularitet. Valresultatet 1998 med 12 % av rösterna i 

riksdagsvalet är det bästa någonsin för partiet. 
 

7.3.1 Partiet och ekonomiska utfästelser till väljaren 

Partiprogrammet från år 2004 uppfattas som mera tillbakadraget vad det gäller ekonomiska 

utfästelser. Formuleringar om studielön och bostad till rimligt pris finns inte längre med. Inte 

heller står det något om utbyggd föräldraförsäkring. Programmet har inte samma klara 

beskrivningar av vem och vad som ska få ta del av ekonomiska satsningar, utan genomsyras 

av formuleringar som rättvisa, fördelning, omfördelning, utjämning och solidaritet. 
 

Som tidigare anser man att arbete åt alla är ett strategiskt huvudmål för vänsterpartiet och att 

en mer rättvis fördelning av inkomster och levnadsbetingelser mellan olika grupper av 
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yrkesverksamma och mellan de yrkesverksamma och dem som står utanför arbetsmarknaden 

är nödvändig. Skatterna skall bland annat bidra till att utjämna inkomst- och 

förmögenhetsklyftor. Kvar sedan tidigare program finns också bl.a. formuleringar om en 

arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, om att pensionssystemet 

måste reformeras, att lönediskriminering och olikheter i arbetsvillkor och 

anställningsförhållanden på grund av kön måste upphöra. Vänsterpartiet skriver i programmet 

att det är ”nödvändigt med en stor offentlig sektor som fungerar enligt principen av var och en 

efter förmåga, åt var och en efter behov” (Partiprogram för Vänsterpartiet [PP V] 2004 s. 31). 

De menar välfärden ska finansieras genom ett solidariskt utformat skattesystem. ” Taxor och 

avgifter skall istället hållas så låga som möjligt” (PP V 2004 s. 31).  
 

Formuleringarna har blivit skarpare och mer preciserade rörande arbetsmarknaden som helhet, 

och i synnerhet rörande kvinnorna på denna. ”Många arbetarklasskvinnor, unga och 

invandrare har olika former av otrygga anställningar och deltider, både inom den privata och 

den offentliga sektorn” (PP V 2004 s. 20), Vänsterpartiet arbetar för en förstärkt arbetsrätt 

som innebär tryggare anställningar, genom att fasta anställningar och att 

kollektivavtalsmodellen försvaras. ”För att få bort könssegregeringen på arbetsmarknaden 

krävs en omfördelning, från män till kvinnor, av arbetstid, inkomster och makt över besluten 

om arbetsmarknaden” (PP V 2004 s. 30). 
 

7.3.2 Partiet och nya väljargrupper för röstmaximering 

I Programmet som Vänsterpartiet lägger fram 2004 betonas att partiet är ett socialistiskt och 

feministiskt parti. ”Vår politik måste bygga på insikten att klassfrågor och könsfrågor inte kan 

överordnas eller underordnas varandra” (Partiprogram för Vänsterpartiet [PP-V] 2004 s. 2). 

Partiets feministiska profil framträder klart i skrivningarna där ett kvinnoperspektiv ofta 

framhålls i olika frågor. Partiet menar att det patriarkala maktmönstret sätter sin prägel på 

relationen mellan könen på alla områden, på arbetsmarknaden, i familjen, i 

myndighetsutövning och i de politiska församlingarna. Samtidigt medför det patriarkala 

systemet också begränsningar av mäns livsval.   
 

Även miljöprofilen är påtaglig detta partiprogram. Vänsterpartiet kräver en snabb avveckling 

av kärnkraften samtidigt som användningen av fossila bränslen minskas. Miljöpolitiken ska 

minimera uttaget av icke förnyelsebara resurser, minska energikonsumtionen, begränsa 



 26

miljöskadliga utsläpp, skydda den biologiska mångfalden. De tidigare skrivningarna från 

1996 angående skydd av de fjällnära skogarna och de outbyggda älvarna saknas.  
 

Utifrån partiprogrammet kan man också utläsa att partiet riktar sig till EU-kritiker. 

Vänsterpartiet menar att ett mellanstatligt samarbete är att föredra före överstatliga 

organisationer. Partiet formulerar en egen internationalistisk politik som går emot rådande 

system och institutioner, man är t.ex. emot, Världshandelsorganisationen (WTO), 

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, samtidigt som man stöder frihandel 

med likvärdiga förutsättningar och en global rättvisa. Den internationella solidariteten 

framhävs som en bärande princip för vänsterns politik. 
 

Kampen mot rasismen får en framträdande plats i partiprogrammet. Partiet värnar om de 

nationella minoriteterna som samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar, vars 

rättigheter och möjligheter vad gäller identitet, språk, kulturarv och religion måste stärkas. 

Även sexualiteten som är ”en källa till liv och lust” (PP V 2004 s. 10), uppmärksammas i 

partiprogrammet. Vänsterpartiet skriver att ingen diskriminering eller särbehandling av 

homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT) kan godtas i ett demokratiskt samhälle. 

De menar att äktenskapslagstiftning, arvsrätt och familjerätt skall behandla alla lika.  
 

Heteronormen – den norm som ser heterosexualiteten som både naturlig och önskvärd – innebär 

osynliggörande och utanförskap för många människor och skapar och befäster fördomar. Inom utbildning, 

vård, näringsliv och rättsväsende måste kunskaperna i HBT-frågor öka. Lesbiska situation 

uppmärksammas för lite (PP V 2004 s. 10). 
 

Det som överraskar i partiprogrammet är formuleringar som gör egenföretagare och 

småföretagare till en intressegrupp för Vänsterpartiet. ”Egenföretagare och småföretagare 

tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som 

liknar arbetarklassens” (PP V 2004 s. 3). Partiet har liknande formuleringar om tjänstemän. 

”Dessa mellanskikt har ett långsiktigt intresse av att alliera sig med arbetarklassen för att 

bryta storfinansens makt” (PP V 2004 s. 3). 
 

Vänsterpartiet stöder olika rörelser som organiseras för att ta till vara intressen och verka för 

samhällsförändringar som t.ex. fackliga organisationer, konsumentkooperation, kvinnorörelse, 

miljörörelse, rörelser för fred och internationell solidaritet, rörelser mot rasism och fascism. 

”Mångfald är en tillgång, den gemensamma styrkan växer när meningar bryts och vi 

samarbetar med respekt för olikheter” (PP V 2004 s. 26-27). Vänsterpartiet skriver att de 
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stöder civil olydnad som grundar sig på principen om icke-våld och öppenhet som ”en yttersta 

möjlighet för människor som saknar makt att på andra sätt försvara folkligt förankrade värden 

som mänskliga rättigheter och naturresurser” (PP V 2004 s. 12-13). 
 

7.3.3 Partiprogrammet ur Marxist-leninistisk synpunkt 

Programmet slår fast att ”Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti” (PP V 2004 

s. 2).  Målsättningen är att skapa ett samhälle som är befriat från klassförtryck, men även från 

köns- och etniskt förtryck. Programmet gör dock analysen att klass och könsfrågor inte kan 

över- eller underordna sig varandra och därför måste analyseras separat. 
 

Partiprogrammet konstaterar att ”Vi lever i ett världsomfattande kapitalistiskt samhälle” (PP 

V 2004 s. 3). Analysen görs att de flesta människor lönearbetar, de anses utgöra 

arbetarklassen. Mot dem står de som äger och kontrollerar kapital, Borgarklassen. V inser 

dock att det finns många och stora grupper mellan dessa som inte låter sig kategoriseras 

särskilt enkelt. En högre tjänsteman kan t.ex. ha både bättre inkomst och större inflytande än 

en småföretagare. V menar att det är en trend i det kapitalistiska samhället att tvinga 

lönearbetare att bli egenföretagare för att sälja sitt arbete på det sättet i stället. Programmet 

konstaterar också att arbetarklassens sammansättning fortsätter att förändras enligt tidigare 

trend, vilket innebär en ökad andel arbetare inom tjänstesektorn och den offentliga sektorn. 

De arbetslösa utgör en ny underklass. V menar att försök görs att hävda att arbetarklassen har 

försvunnit och att de problem som finns är av socialt individuell natur. Detta måste motverkas 

enlig V. Ägandet fortsätter att bli mera institutionaliserat och anonymt, vilket dock inte har 

försvagat kapitalismen, snarare tvärtom. Denna anonyma kapitalism måste bekämpas. 
 

Programmet påpekar att ”De transnationella företagen lägger under sig allt större marknader 

och allt mera makt” (PP V 2004 s. 5). Den nya tekniken har gjort det möjligt att förflytta 

gigantiska kapitalmängder på några sekunder, vilket har lett till en okontrollerad spekulation. 

Avregleringar och privatiseringar har lett stora sektorer av samhällsekonomin in i 

kapitalismen sektor. Även när regeringar för traditionella arbetarpartier har suttit vid makten 

har dessa fungerat som vasaller åt kapitalismen. Detta anser V visar att klassamarbetets väg är 

dömt att misslyckas.  
 

USA: s militära dominans har inte skapat fred utan i stället använts som ett vapen för 

imperialistisk expansion. V menar att Den amerikanska kapitalismen använder sig av USA:s 
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politiska och militära makt för att uppnå fördelar. Detta är särskilt viktigt eftersom USA inte 

längre klarar sig själva ekonomiskt. V påpekar att landet är världens mest skuldsatta. Detta 

kommer enlig V leda till ständig aggression, ett ”Permanent krig mot verkliga eller påstådda 

fiender” (PP V 2004 s. 7). 
 

Sedan förs tankegångar fram om att demokratiskt valda församlingar får sin makt beskuren av 

transnationella koncerner och valutaspekulanter som sätter press på regeringar och länder. 

Internationella organ som Världshandelsorganisationen (WTO) och Internationella 

valutafonden (IMF) anses vara redskap för att påtvinga fattiga länder ett kapitalistiskt system. 

Globala mediemonopol låter sin egen politiska agenda begränsa det fria ordet. Här nämner 

partiprogrammet att partiet har förståelse för former av civil olydnad, för att försvara sig mot 

orättvisor och ojämlikhet. 
 

Europeiska Unionen (EU) anser V vara ”En kapitalets union” (PP V 2004 s. 14) som har 

kapitalets frihet som överordnad princip. Detta ihop med dess överstatlighet och federalistiska 

tendenser gör att V motsätter sig EU. V anser också att EU bygger murar mot resten av 

världen och därmed är själva motsatsen till internationalistisk 
 

Partiprogrammet talar om vikten av att kontrollera produktionsmedlen. Det privata ägandet 

har enig V lett till ”en kortsiktig vinstjakt, där börskurser är viktigare än att utveckla 

produktionen” (PP V 2004 s. 23). Kommunalt eller statligt ägande skulle råda bot på detta 

problem genom att makten då skulle förskjutas från bolagsstyrelserna till demokratiskt valda 

församlingar, som skulle se till den totala samhällsnyttan i stället för på maximerad vinst. 

Även arbetarägda eller konsumentägda kooperativ anser V vara att föredra framför klassiska 

företag. Samhälleligt ägande är särskilt viktigt i nyckelsektorer som infrastruktur, finansiell 

service, kommunikationer, strategiska tillgångar och liknande. 
 

Vad det gäller den historiska utvecklingen så anser partiprogrammet att bara för att ett 

socialistiskt samhälle uppnås, kommer inte alla konflikter och missförhållanden försvinner. 

Däremot försvinner en förtryckande struktur och uppenbarar sig ett tillfälle att bygga ett 

solidariskt samhälle. 
 

V nämner att när människor har lyckats införa socialism i ett land, här nämns Sovjetunionen, 

oftast fick se sina drömmar krossade i socialismens namn. Därför är ett ständigt försvar av 
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demokratin och de mänskliga rättigheterna av största vikt. V försvarar den väpnade kampen 

mot förtryck i t.ex. Vietnam och Sydafrika, detta dock alltid som en sista utväg. 
 

Vad det gäller parlamentariskt arbete så menar V att det inte nödvändigtvis är den mest 

radikala vänsterpolitiken som är den riktiga. I stället så är de resultat som kan uppnås med en 

mera moderat vänsterpolitik viktiga för att kunna påbörja en grund för ett nytt 

samhällssystem. 
 

Som det långsiktiga målet finns det klasslösa samhället, ”där klass och könsförtryck har 

upphävts” (PP V 2004 s.29) 
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Del IV 

8 Sammanfattande resultatanalys av partiprogrammen 

8.1 Partiprogrammen ur ett rational choice perspektiv 

Partiprogrammet från 1987 riktar sig tydligt till dem som attraheras av socialistisk politik. 

Retoriken handlar om klasskamp och kampen mot kapitalet vilket också är genomgående 

tema i hela partiprogrammet. Målgruppen är i huvudsak arbetare och arbetslösa. VPK riktar 

sig också till människor som röstar utifrån tron på humanitet, solidaritet och rättvisa. Partiet 

försöker de attrahera människor som engagerat sig i olika kollektiva folkrörelser som kämpar 

för förändring i samhället. Partiet formar också en socialistisk miljöpolitik. Partiprogrammet 

har också tydliga skrivningar mot kärnkraften och kärnvapen.  
 

Vi kan konstatera att skrivningarna i partiprogrammet i huvudsak rör sig inom VPK:s 

socialistiska ideologi. Det finns vissa skrivningar till olika väljargrupper, men språket är 

tydligt socialistiskt. Vi anser utifrån det att det knappast finns något rational choice tänkande i 

1987 års partiprogram, utan ideologin är överordnad en röstmaximering.  
 
Situationen är markant annorlunda i partiprogrammet från 1996. Vänsterpartiet påstår 

visserligen tydligt att de är ett socialistiskt parti som breddat sin socialism med en feministisk 

inriktning på sin politik. Formuleringarna i programmet uppfattas som relativt neutrala och 

anknyter sällan till någon klasskamp eller andra uttryck som läsaren uppfattar som 

socialistiska eller kommunistiska. Det gör att en större grupp väljare bör kunna attraheras av 

partiets politik. Partiet har bestämda feministiska skrivningar som bland annat riktar sig direkt 

till kvinnorna som jobbar inom den offentliga sektorn. Skrivningen om miljöpolitiken är 

omfattande och inte utpräglat socialistisk som tidigare. 
 

Partiet försöker övertyga ett flertal grupper, förutom den traditionella arbetarklassen, även 

nationella minoriteter, invandrare, EU-kritiker, ”sexuellt avvikande”, äldre, föräldrar, 

studenter, boende i lägenhet, kulturarbetare och kulturintresserade om att Vänsterpartiet är ett 

parti för dem. Vänstern riktar sig även till människor som röstar utifrån tron på humanitet, 

solidaritet och rättvisa. Vänsterpartiet skriver att varumarknader med priskonkurrens är 

nödvändiga, vilket bör attrahera tveksamma väljare undrar var vänsterpartiet står.  
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Vi kan konstatera att Vänsterpartiets program från 1996 har tydliga inslag av röstmaximering 

enligt rational choice resonemanget. Partiet söker mycket tydligt nya väljargrupper i 

synnerhet hos kvinnor och miljövänner, nationella minoriteter och sexuellt ”avvikande”, men 

även hos andra grupper. I programmet finns också tydliga inslag av ekonomiska utfästelser 

som t.ex. studielön, en pension som garanterar välfärden, arbete mot lönediskrimineringen av 

kvinnor och bostad för alla till ett rimligt pris. 
 
Vad gäller skrivningarna i 2004 år partiprogram så kan vi finna att en ny målgrupp har 

tillkommit som tidigare inte nämnts, och det är egenföretagare och småföretagare. Partiet 

riktar sig också påtagligare till en målgrupp som är emot globaliseringen, i dess nuvarande 

form. Partiet formulerar en alternativ syn på hur globaliseringen bör gå till. I övrigt så riktar 

sig programmet mot ungefär samma grupper som 1996, även om löften om ekonomiska 

utfästelser till olika väljargrupper är något blygsammare. Även skrivningarna runt 

miljöpolitiken är något svagare, då skydd av de fjällnära skogarna och de outbyggda älvarna 

saknas, vilket i och för sig kan uppfattas som att man inte vill stöta sig med vissa grupper i 

Norrlands inland. Formuleringarna om feminism och kvinnors villkor har ytterligare 

fördjupas, liksom skrivningarna som riktar sig till nationella minoriteter, homosexuella, 

bisexuella, lesbiska eller transpersoner (HBT). Vi kan konstatera att programmet liksom det 

1996 riktar sig till ett flertal väljargrupper. Samtidigt så känns det något tillbakadraget i sina 

skrivningar om man jämför med 1996.  
 

8.2 Partiprogrammen enligt marxist-leninistisk infallsvinkel  

Partiprogrammet 1987 är tydligt Marxist- Leninistiskt till sin karaktär. Kampen för det 

klasslösa och kommunistiska samhället är det primära i programmet. De som skall attraheras 

av programmet är en politiskt och ideologiskt upplyst grupp människor som identifierar sig 

med Marx och Lenins budskap. I klassanalysen är det först och främst arbetarklassen som 

omhuldas, även om programmet även sträcker ut en hand till fredsaktivister, miljökämpar och 

andra grupper. Alla problem faller dock i slutändan tillbaka på klasskampen, t.ex. sådant som 

jämlikhet mellan könen. Detta anses inte vara möjligt att uppnå för än det klasslösa samhället 

har skapats. Lenins ande svävar i programmet i synen på de imperialistiska makterna med 

USA i spetsen. De transnationella företagen och kapitalets internationalisering är andra 

käpphästar för Lenin. Klassamarbete och klassförrädare fördöms av partiprogrammet vilket är 

helt i Lenins anda. Slutfrasen ”så skapas kommunismen” är talande. 
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Vi tycker oss därför kunna säga att den stora tonvikten på marxist-leninistisk teori i 

partiprogrammet 1987 tyder på att partiet i detta skede lade stor tonvikt på att visa ideologisk 

trohet mot de kommunistiska idealen. Detta menar vi talar då emot att partiet i detta skede 

skulle ha varit ett röstmaximerande parti. Partiet agerade alltså 1987 inte primärt efter rational 

choice teorin. 
 

Partiprogrammet 1996 är ett helt annat dokument. Här är den marxist-leninistiska 

strömningen svag, eller till och med mycket svag. Ordet kommunism är avlägsnat ur 

partibeteckningen likväl som i programmets innehåll. Vissa av de ekonomiska skrivelserna i 

programmet känns nästan liberala i sin anstrykning. De spår som finns kvar av marxism-

leninism berör i stället främst det internationella planet med kamp mot transnationella företag, 

imperialistiska makter och ökad utsugning av den tredje världen. Vi anser att den svaga 

anknytningen till marxism-leninism är ytterligare ett tecken på att 1996 års partiprogram 

främst är att beteckna som ett röstmaximerande program och alltså skall ses som knutet till 

rational choice teorin. 
 

Partiprogrammet 2004 har inte gått så lång att det har upphävt Marx ursprungliga tanke om 

det klasslösa samhället. Vägen dit kännetecknas dock av betydligt mera pragmatism än i 

partiprogrammet 1987. V medger också att detta samhälle inte kommer att vara perfekt, det 

anses dock vara befriat från ett inbyggt förtryck likt det kapitalistiska systemet. V försvarar 

också indirekt samarbetet med Socialdemokraterna, det anses vara resultatet som räknas. 

Detta samarbete med reformistisk socialism skulle med stor sannolikhet ha brännmärkts av 

Lenin som klassförräderi. 
 

Trots detta anser vi att Partiprogrammet 2004 kännetecknas av en viss återgång till mer 

marxist-leninistiskt tankesätt. Exempel på detta är de hårdare utfallen mot imperialistiska 

stater i allmänhet och det militaristiska USA i synnerhet. Vidare de hårda tongångarna mot 

transnationella företag och de som uppfattas som deras företrädare t.ex. 

Världshandelsorganisationen, Europeiska Unionen, Internationella Valutafonden etc. 
 

Vi anser att graden av marxist-leninistiskt teori är högre än i partiprogrammet 1996 och att 

därför partiet inte kan betraktas som lika röstmaximerande ur den synvinkeln. Givetvis är 

dock partiprogrammet 2004 betydligt mer röstmaximerande än dito 1987. Vi kommer därför 

till slutsatsen att partiet även främst tänker på att vara röstmaximerande, men att en viss 

återkomst till de marxist-leninistiska tankegångarna har skett. 
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9 Vänsterpartiet i går, i dag och i morgon, en diskussion 

Utvecklingen partiet har genomgått de senaste 20 åren är ganska tydlig, retoriken kring 

marxism-leninismen har tonats ned kraftigt till förmån för en breddning av partiet genom 

skrivningar som ska attrahera nya väljargrupper. Statistiken visar att partiet lyckas bra med att 

inte bara överleva kommunismens fall, utan också växa som parti. Vi finner dock 

formuleringar i det senaste programmet som kan antyda renässans för de marxist-leninistiska 

teorierna, samtidigt som ambitionen att vara ett breddparti och söka nya väljargrupper verkar 

finnas kvar. I senaste programmet försöker man nå även småföretagare, samtidigt som man 

öppet stöder globaliseringskritiker som i många fall kan klassas som vänsterradikala.  
 

Resonemanget som förs inom rational choice om hur ett parti som söker nya väljargrupper, i 

viss mån kan avvika från sitt partiprogram eller ideologi är väldigt intressant för just 

vänsterpartiet med sitt ideologiska arv. Vi uppfattar det som att partiet tydligt till 1996 års 

program girat bort från de ideal som rådde 1987. Partiet har aktivt format en politik för att öka 

väljarantalet. Resultatet i valet 1998 visar också på detta, nya väljargrupper har attraherats. 

Enligt vår tolkning har man sedan svängt något tillbaka igen i 2004 års program mot det mer 

traditionella spåret. Förmodligen har partiets kvarvarande ursprungliga väljare eller kärntrupp 

om man så vill, de som värnar ideologin, stärkt sitt inflytande på bekostnad av de nyligen 

tillkomna grupperna. Partiledningen har att försöka finna en balanserande politik som får de 

nytillkomna väljargrupperna att stanna kvar, samtidigt som den tidigare kärngruppen kan 

känna igen sig i partiets värderingar. Frågan är om det är möjligt? 
 

Vilken väg vänsterpartiet väljer för framtiden anser vi vara svårt att förutse idag om vi bara 

utgår från partiprogrammen och utesluter den övriga mediala biten. Hade vi försökt förutse 

framtiden utifrån 1996 års program hade vi utan vidare sagt att partiet klarat av att fjärma sig 

från den kommunistiska retoriken och kommer att etablera sig som ett parti som lockar breda 

grupper av vänsterväljare. Som vi nämnt tidigare så finner vi en något dubbeltydig identitet, 

en inrikesprofil som tydligt försöker nå breda grupper av väljare, samtidigt som den 

internationella profilen är skarp och smal. Utrikespolitiken har skrivningar om det 

militaristiska USA som agerar lakejer för att genomföra kapitalisternas dagordning. EU anses 

vara ytterligare ett sådant instrument för kapitalismen. Vänsterpartiet menar vidare att 

Internationella organ som Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella valutafonden 
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(IMF) och Världsbanken är redskap för att tvinga fram en politik i kapitalets intresse. Här 

finns en intressant omvärldsbild som vi inte behandlat i vår uppsats och det är 

Göteborgskravallerna år 2001 och Irakkriget. Kan det vara så att det tämligen stora 

internationella motstånd som kriget och ockupationen av Irak fött, tolkas av Vänsterpartiet 

som ett pånyttfött motstånd mot imperialism, militarism och kapitalism. Ett tecken som ger en 

möjlighet till en politisk orientering mot nyleninism. Eller är det bara ett ytterligare utslag av 

att försöka att finna nya väljargrupper enligt rational choice resonemanget? 
 

Vi anser oss också kunna se en klar trend i hur partiledaren Lars Ohly nu leder sitt parti. 

Klasskamp och strikt vänsterpolitik står på dagordningen inom partiet. De s.k. förnyarna har 

kvästs och tappat de flesta viktiga posterna inom partiledningen. Samtidigt finns en viss 

ambivalens utåt sett. Samarbetet med Socialdemokraterna fortsätter som förut och visst hopp 

finns om framtida regeringsposter efter ett framtida val. Detta, att samarbeta med 

revisionister, är något som säkert får Lenin att vända sig i sin grav…  
 

10 Vidare forskning 

Det finns ett flertal uppslag som skulle kunna vara intressanta att undersöka, om även det 

kanske kan vara svårt att finna material. Ett är att undersöka de olika Vänsterparti ledarnas 

(Gudrun Schyman & Lars Ohly) mediala utspel och vilken verklig förankring de idéerna som 

återgetts har haft i partiet. Har partiledarna föregått partiets utveckling och därigenom drivit 

på partiets förnyelse? 
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