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Abstract 
 

C-level in Political Science by Christoffer Odén, vt-08 
“Traditionalism versus Modernism. The Ideology Debate in Left-Socialist Party Today” 

Instructor: Mats Lindberg 
 
 
The purpose with this essay is to describe the ideology debate in Left-Socialist Party 
between traditionalists and modernists. This essay have the following questions: 1 )  
What are the differences between traditional and modern politics in the Left-Socialist 
Party? 2 ) What is similar between traditional and modern politics in the Left-Socialist 
Party? My method is to analyse the Left-Socialist Party programme from 2004 and 
analyse a programme from the modernist organisation Vagval Vanster. Then I shall 
compare the political views between those programmes. My results show that there are 
many differences but also similarity. For example the traditionalism wants to keep their 
political views and wait on the citizens to realise that a better world is possible. The 
modernists seek to renew their political views beacause they believe that no party has a 
self-value. The big similarity between the two groups are that they think the present 
society is unjust and not democratic enough. I think this essay has been very stimulating 
and I was suprised of some of the differences between the two groups.       
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval 
 

Vänsterpartiet i Sverige har nog alltid betraktats som den svenska politikens underdog 

med sin revolutionära bakgrund, men också som Sovjetunionens stora språkrör och 

beskyddare i svensk politik. Sovjetunionens stora makt över partiet med till exempel 

Kommunistiska internationalen har både lämnat avtryck ideologiskt och organisatoriskt.   

 

Sedan utbrytningen från det svenska socialdemokratiska partiet år 1917 när Sveriges 

Socialdemokratiska Vänsterparti grundades har många utbrytningar förekommit under 

1900-talet. Oenigheten mellan partiledningen och mindre grupper inom partiet har 

inneburit att mindre vänsterpartier bildats i Sverige under 1900-talet med egna förebilder 

inom den kommunistiska sfären. För mig är det därför Vänsterpartiet i Sverige är så 

intressant. Visserligen har det förekommit utbrytningar i andra partier, men inte alls i den 

omfattningen som i Vänsterpartiet. Detta kan bero på att partiet alltid varit i opposition 

och de har aldrig varit tvungna att applicera sin ideologi i praktiken. Detta har gjort dem 

till större idealister än större partier som har haft regeringsmakten. I större partier har en 

enad partilinje varit nödvändig för att behålla trovärdigheten inför väljarna.  

 

Det svenska Vänsterpartiet har också under stora delar av 1900-talet varit oönskade inom 

den svenska parlamentarismen eftersom de ansågs vara odemokratiska. Tanken om den 

socialistiska demokratin som en övergångsperiod till det klasslösa samhället med 

proletariatets diktatur där Vänsterpartiet menar på att vissa kommer att få lida, men det är 

bättre att minoriteten lider under övergångsperioden än att majoriteten gör det som i den 

kapitalistiska demokratin. Denna misstro förekommer även idag när Vänsterpartiets 

partiledare Lars Ohly poängterar att han betraktar sig själv som kommunist.  

 

Vid partivalet år 2004 stod Vänsterpartiet vid ett vägskäl. Vilken partilinje skulle föras? 

Skulle traditionalisternas linje föras eller skulle modernisternas linje föras som under 
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Gudrun Schymans partiledning?(Begreppen traditionalism och modernism kommer 

diskuteras under nästa rubrik) När Ohly tillträdde som partiledare under partiets 35:e 

partikongress besvarades dessa frågor och innebar att Vänsterpartiets partilinje skiftade 

från modernistiskt till traditionalistiskt. Detta ledde till en splittring som senare 

resulterade i bildandet av organisationen Vägval vänster som grundades av modernister. 

Därför kan jag efter mina egna synpunkter tidigare i texten konstatera att Vänsterpartiet 

inte har blivit mindre idealistiska, men vilka skillnader och likheter som finns mellan de 

olika grupperna i partiet är ännu oklart efter denna inledning. Mitt ämnesval är därför 

svenska Vänsterpartiet under 2000-talet och konflikten mellan traditionalister och 

modernister.  

 

1.2 Analytiska grundbegrepp 
 

Mina analytiska grundbegrepp är begreppen traditionalism och modernism. 

Traditionalism kan härledas tillbaka till internationalen där Sovjetunionen och Lenin blev 

de stora förebilderna. Med leninismens tankar om revolutionära massaktioner istället för 

parlamentarisk väg till socialism.1 Men något som är viktigt att poängtera är att 

traditionalismen har under tiden utvecklas. Modernisternas tankar om moralteori på 

1960-talet istället för revolutionsteori försvann aldrig helt med den nyleninism som 

ersatte. Dock var revolutionsteorin mest framträdande för traditionalisterna som förlitade 

sig på sin empiriska vetenskap.2 Modernismens intåg var under 1960-talet, där empirisk 

vetenskap ersattes med etiska ideal (morallära).3 Därför utmärkte sig modernismen med 

en stor betoning på demokratifrågor och förnyelse.4 

 

Valet av grundbegreppet modernism har varit en avvägning för att få en undersökning 

som stämmer överens med tidigare forskning och Vänsterpartiets historia. Denna 

gruppering har många namn idag där de kan benämnas som till exempel reformister eller 

                                                 
1 Hermansson, J (1984) Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern, Almqvist & 
Wiksell International: Stockholm, s. 11 
2 Hermansson, J (1984), s. 338 
3 Hermansson, J (1984), s. 338 
4 Hermansson, J (1984), s. 334 
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förnyare, men som jag tidigare sagt har jag valt att benämna grupperingen för 

modernister för att inte skapa förvirring i uppsatsen. Att modernisterna har väldigt många 

benämningar är väldigt viktigt att vara medveten om. Jag uppfattar begreppet modernism 

som den bästa benämningen på denna gruppering eftersom det finns stöd för begreppet i 

tidigare forskning. Andra begrepp för grupperingen kommer till exempel från tidningar 

eller enskilda personer och saknar validitet med sin brist på en generell definition. 

Grundbegreppet traditionalism har dock inte inneburit några svårigheter eftersom det är 

fortfarande det centrala begreppet för den andra grupperingen i Vänsterpartiet.       

 

1.3 Syfte och frågeställningar    
 

Mitt syfte är att jämföra traditionalisternas och modernisternas politik i det svenska 

Vänsterpartiet. Där mina frågeställningar är: 

 

1. Vilka skillnader finns det mellan traditionalisternas och modernisternas politik i det 

svenska Vänsterpartiet? 

 

2. Vilka likheter finns det mellan traditionalisternas och modernisternas politik i det 

svenska Vänsterpartiet? 

 

1.4 Metod och material 
 

Min metod bygger på textanalys eller för att precisera en idéanalys av politiska program 

från traditionalisterna respektive modernisterna i svenska Vänsterpartiet. Dessa två 

grupper är de stora grupperingarna inom Vänsterpartiet idag och det är de som kämpar 

om att ge Vänsterpartiet sin egen prägling. Det finns ytterligare grupperingar, men jag har 

valt att avgränsa mig till dessa två grupperingar eftersom det de som är störst och har 

möjligheten att påverka Vänsterpartiets prägel. Som jag tidigare nämnde i min inledning 

är traditionalismen förankrad i Vänsterpartiets partiledning idag, medan modernisterna, 

inom Vänsterpartiet, idag skapat ytterligare ett forum för sina ideologiska tankar i Vägval 
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vänster. Detta innebär att Vägval vänster inte är ett nytt vänsterorienterat parti utan en 

organisation som vill ha ideologiska förändringar inom Vänsterpartiet. Den historiska 

bakgrunden ger möjlighet att förstå Vänsterpartiet och med gamla händelser i partiets 

historia få förståelse för partiets problem idag. Jag kommer också att börja alla 

huvudkapitel med att förklara vad som kommer att ske under kapitlet för att fånga upp 

läsaren. 

 

Mitt material består först och främst av Vänsterpartiets partiprogram från år 2004 som 

antogs under partikongressen år 2004 och detta program betraktar jag som den 

traditionalistiska linjen.  Materialet från modernisterna kommer från ett 

handlingsprogram som Johan Lönnroth har skrivit som benämns som ”Program för en 

frihetlig vänster”. Detta är ett väldigt betydande program för Vägval vänsters ideologi. 

Jag har avgränsat mig till detta material för min textanalys och bortser från bland annat 

protokollet från partikongressen och en debattbok från Vägval vänster. Anledningen till 

protokollets bortfall i denna uppsats är för att syftet med uppsatsen inte är att granska 

debatten och trots att protokollet kan fungera som ett komplement till programmen finns 

alltid risken att fokusen hamnar på debatten vilket inte stämmer överens med mitt syfte. 

Debattbokens bortfall motiverar jag med att det inte finns något liknade material från 

Vänsterpartiet som skulle ha fungerat som traditionalisternas tankar. Samtidigt som detta 

material är mer gynnsamt om mitt syfte varit att granska debatten. 

 

Annat material som jag använder mig av är fem avhandlingar för att kunna presentera en 

historisk bakgrund. För att få ytterligare inblick i splittringen år 2004 använder jag mig 

också av tidningsartiklar. Större delen av debatten finns i vänsterorienterade tidningar 

såsom Flamman såväl som Socialisten och de blir viktiga för att se konflikten mellan 

traditionalisterna och modernisterna i min historiska bakgrund. Anledningen till val av 

artiklar för att kunna beskriva splittringen vid år 2004 mellan parterna är för att i dagens 

läge finns det ingen litteratur att tillgå.  

 

Partiprogrammet från år 2004 och handlingsprogrammet från Vägval vänster kommer att 

bli nödvändiga. Källkritiken i dessa dokument riktar sig främst till programmet som 
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Lönnroth skrivit eftersom hans står som ensam författare, men samtidigt poängterar 

Vägval vänster att det är väsentligt material. Därför anser jag att texterna i programmen 

har god validitet eftersom de är primärkällor som publicerats av Vänsterpartiet och 

Vägval vänster där respektive part beskriver sin ideologi. Samtidigt är jag medveten om 

att textanalys innebär en tolkning från min sida som författare vilket kan innebär att jag 

som individ inte kan vara fullständigt objektiv trots att det är mitt mål. Trots denna 

problematik med objektivitet är min uppfattning att validiteten är god eftersom mitt 

forskningsområde är väldigt aktuellt kommer jag inte ha problem med programmens 

kontext. Min historiska bakgrund kommer också att öka validiteten och öka förståelsen 

för forskningsområdet. Min tanke är också att presentera ledande citat i min jämförande 

analys för att kunna påvisa en god reliabilitet i mina tolkningar. Annan källkritik som 

finns är mot materialet som ska beskriva debatten mellan grupperna i min historiska 

bakgrund som kommer hämtas från tidningsartiklar, men eftersom tidningarna som jag 

har valt ut fortfarande är vänsterorienterad ser jag det inte som något stort problem. Ett 

större problem skulle i såna fall vara att tidningarna är lojala mot partiet och 

traditionalisterna i debatten vilket kan ge fel bild av debatten. Samtidigt menar tidningar, 

som jag använt mig av, att de är oberoende.  

 

1.5 Disposition 
 

Denna uppsats består av sex huvudkapitel och börjar med en inledning. Efter det kommer 

en historisk bakgrund som inkluderar forskningsläget inom ämnet. I det tredje 

huvudkapitlet kommer jag att presentera Vänsterpartiets partiprogram från år 2004 som 

jag betraktar som traditionalisternas ideologiska föreställningar. Sedan kommer Vägval 

vänsters program ”Program för en frihetlig vänster” presenteras i det fjärde 

huvudkapitlet. Där jag betraktar programmet som modernisternas ideologiska 

föreställningar. I huvudkapitel fem utför jag en analys och jämförelse mellan 

programmen. Slutligen visar jag mina resultat i min slutsats. 

 

Det finns också mindre underkapitel i vissa huvudkapitel, men detta kommer att 

beskrivas i början av det berörda huvudkapitelet. En notering i denna disposition är att 
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jag har valt att beskriva traditionalisternas politik före modernisternas politik. Min 

motivering varför jag börjar med att beskriva traditionalisternas politik är för att ge 

läsaren möjlighet att använda sig av sina nyvunna kunskaper från den historiska 

bakgrunden. Sedan presenteras modernisternas politik som är något nytt och detta ska ge 

läsaren större möjlighet att se likheter såväl som skillnader. 

    

2. Historisk bakgrund och forskningsläge 
 

I detta huvudkapitel presenteras en historisk bakgrund. Denna bakgrund tar sin början år 

1917 när Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti grundas och fortsätter fram till 

splittringen som skedde år 2004 på den 35:e partikongressen. Materialet till denna 

bakgrund är från fem avhandlingar5 samt tidningsartiklar från Flamman och Socialisten. 

Det finns fem underkapitel som visar på tydliga brytningar i Vänsterpartiets historia. 

 

2.1 Utbrytningen ur Sveriges Socialistiska Arbetarparti (SAP) och bildandet 
av Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti (SSV) 
 

År 1917 grundades Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti. Jörgen Hermansson 

nämner två anledningar till denna utbrytning och splittring inom den socialistiska 

falangen. Den första anledningen var Socialdemokraternas svek gentemot socialismens 

internationella samarbetet när de valde att uppsluta sig till den nationella regeringen vid 

Första Världskriget. Den andra anledningen var revolutionen i Ryssland år 1917 vilket 

ledde till nya förhoppningar för den svenska vänsteroppositionen.6 Vilket blev ett tecken 

                                                 
5Holmberg, H (1982) Folkmakt, folkfront, folkdemokrati – De svenska kommunisterna och demokratifrågan 
1943-1977, Almqvist & Wiksell International: Stockholm 
Hermansson, J (1984) Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern, Almqvist & 
Wiksell International: Stockholm 
Lindkvist, K (1982) Program och parti – Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska 
rörelsen i Sverige 1917-72, Studentlitteratur: Lund 
Mathieu, C (1999) The Moral Life of the Party – Moral Argumentation and the Creation of Meaning in the 
Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996, 

Dept. of Sociology: Lund 
Lewin, Leif (1967) Planhushållningsdebatten, Almqvist & Wiksell: Stockholm 
  
6 Hermansson, J (1984), s. 9, 11 
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för marxismens ödestro som Leif Lewin beskriver som proletariatets revolution gentemot 

kapitalismen när stora kriser bryter ut i samhället efter en lång tid av utsugning och 

armod.7 Bolsjevikerna fick mycket prestige med sitt leninistiska tänkande när 

kommunistpartiet bildades år 1917. När Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti anslöt 

sig år 1919 vid sin tredje partikongress till den kommunistiska internationalen, som 

Hermansson benämner som den tredje av sitt slag, fick Lenin en stor ledarposition. Det 

svenska kommunistpartiet godkände också uppfattningen om proletariatets diktatur och i 

förmån för revolutionära massaktioner förkastade partiet tankarna om parlamentarisk väg 

till socialism. Lenins makt inom internationalen skapade problem inom det svenska 

kommunistpartiet när han formulerade de 21 teserna som var villkor för att få vara med i 

internationalen. Villkoren syftade till att det skulle finnas en enhetlig ledning som alla 

nationella kommunistpartiet skulle underställa sig. De nationella partierna skulle bli 

sektioner i ett världsparti som skulle styra efter den demokratiska centralismens grund.8  

 

Dessa villkor ledde till splittring inom det svenska kommunistpartiet, där majoriteten 

godkände de 21 teserna. Minoriteten mot de 21 teserna blev utslutna med denna 

medlemsröstning under den fjärde partikongressen och bildade nya partier. 

Godkännandet av de 21 teserna i det svenska kommunistpartiet innebar att partiet var 

behov att hävda sin position och ytterligare lenistiska tankar godtogs inom partiet. Trots 

denna position förblev partiet väldigt heterogent enligt Hermansson som skriver att 

leninismen inte ens var djupt rotad i partiledningen eftersom de reservarde sig mot en 

paragraf som diskuterade det revolutionära våldet. Hermansson menar att detta ledde till 

att den svenska sektionen blev ett problem för internationalen och det krävdes två 

partisprängningar innan leninismen slog inom i den svenska sektionen, men priset var 

högt eftersom partiet minskat grovt i sitt medlemsantal. Detta skulle snare öka igen fram 

till år 1939 när Sovjetunionen och Tyskland slöt Molotov-Ribbentroppakten då 

medlemtalet i partiet halverades.9 

 

                                                 
7 Lewin, Leif (1967) Planhushållningsdebatten, Almqvist & Wiksell: Stockholm, s. 23, 25  
8 Hermansson, J (1984), s. 9-12 
9 Hermansson, J (1984), s. 12-13 
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2.2 Upplösningen av internationalen med namnbyte till Sveriges 
Kommunistiska Parti (SKP) 
 

År 1943 upplöste Stalin internationalen och Hermansson beskriver arvet efter 

internationalen som tanken om den socialistiska revolutionen där kapitalismen störtas. 

Efter detta ska proletariatets diktatur grunda och skydda det socialistiska samhället. 

Dikaturen försvinner så småningom med statsmaktens död när klasskillnaderna förvinner 

och det klasslösa samhället uppstår. Kommunismen uppfattar proletariatets diktatur som 

en övergångsperiod eftersom både proletariatets diktatur och den borgliga diktaturen 

gynnar bara en klass medan den andra klassen är förtryckt, men kommunismen menar att 

det är bättre att det är majoriteten som gynnas istället för att minoriteten gynnas. Under 

socialismen kommer det finns delar från kapitalismen kvar, men trots att det fortfarande 

finns kvar klassskillnader så har dessa inte någon ekonomisk bas vilket gör att alla delar 

av kapitalismen till sist kommer försvinna.10  

 

Hermansson menar att upplösningen av internationalen inte innebar en helt egen ideologi. 

De valde att införa en folkfrontsideologi där den stora skillnaden var att partiet valde att 

tona ner Sovjetunionen som förebild och vikten av oktoberrevolutionen. Partiet sökte 

istället en socialism som kunde vara fredlig och deras politiska system blev istället en 

modifiering av den borgliga demokratin. Deras tanken var inte längre att krossa det 

kapitalistisk samhället utan att ta makten i detta samhälle och förändra dess i innehåll. 

Rådsystemet som funnits med i internationalens ideologi saknades och enpartissystemet 

skulle utvecklas med socialismens mognad. Anledningen till att det inte blev en total 

brytning med internationalens ideologi var att partiet ställde sig frågan om det var möjligt 

att uppnå socialism med fredliga medel och trots att de inte hade en kommunistisk 

ademokratisk syn så förordande de inte demokratin. Vilket innebar att den empiriska 

revolutionsteorin fortfarande var viktigare än moralläran.11  

 

                                                 
10 Hermansson, J (1984), s. 10, 16-18 
11 Hermansson, J (1984), s. 333, 337 
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2.3 Förnyelse och tillbakagång under namnet Vänsterpartiet Kommunisterna 
(VPK) 
 

Efter en lång period med folkfrontsideologin ändrades partiet kurs med ett maktskifte på 

1960-talet. Modernismen inom partiet var en reaktion på partiets lojalitet gentemot 

världskommunismen. Modernisterna ville att partiet skulle inta en mer självständig linje 

vilket ledde till strid gentemot traditionalisterna i partiet. Modernismen innebar dock 

väldigt få förändringar i ideologin och den största förändringen blev fokuset på 

demokratifrågor som allt mer betonades. Vilket gjorde att moralläran fick en central 

position i partiets politik.12 Enligt Håkan Holmberg att C H Hermanssons tillträde som 

partiledare inom VPK innebar att partiet fick en mer reformistisk prägel. Eftersom 

Sverige inte hade någon egen marxistisk idétradition fanns stora möjligheter söka efter 

idéer utifrån. Resultatet blev att VPK började föra politik som tidigare tillhört 

socialdemokratin.13 Perioden med modernism blev väldigt kortvarig och ersattes redan i 

slutet av 1960-talet av en nyleninism av egen förebild. De menade att socialismen kunde 

inta både fredliga och auktoritära drag i sin politiska uppbyggnad. Detta blev en 

tillbakagång för moralläran och ett uppsving för den empiriska revolutionsteorin, men 

Hermansson poängterar att partiet aldrig bröt helt med moralläran efter modernismen 

utan innebar istället lägre prioritering för denna utformning i partiets politik.14  

 

Enligt Kent Lindkvist var modernisterna inspirerade av vad han kallar den nya vänstern 

och beskriver som en idéströmmning som uppstod i Västeuropa under 1950-talet. Där 

modernisterna kunde få fram uttolkning av problem som de uppfattade som viktiga som 

till exempel u-länderna, fredskampen, ökning i samhällsinflytande över industrisamhället, 

socialistiska värderingar i företag och ägandeförhållandena i samhället.15 Enligt 

Holmberg var tanken med idéströmmningarna från den nya vänstern också en strategi att 

                                                 
12 Hermansson, J (1984), s. 334, 338 
13 Holmberg, H (1982) Folkmakt, folkfront, folkdemokrat De svenska kommunisterna och demokratifrågan 
1943-1977, Almqvist & Wiksell International: Stockholm, s. 111, 139, 175,  
14 Hermansson, J (1984), s. 334-335, 338 
15 Lindkvist, K (1982) Program och parti Principprogram och partiideologi inom den kommunistiska 
rörelsen i Sverige 1917-72, Studentlitteratur: Lund, s. 65, 68 
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värva socialdemokrater, som var missnöjda med regeringspolitiken som fördes, och ge 

dem ett mer socialistiskt alternativ.16  

 

2.4 Återgång till modernistiska ideal som Vänsterpartiet (v) 
 

Början på 1980-talet ser Hermansson ytterligare en förändring trots att partiet ännu inte 

brytit helt med nyleninismen. Demokratifrågorna hamnade igen i fokus och återigen 

poängterade de sin principiella demokratiuppfattning som under modernisternas tid. 

Partiet gav ökad kritik mot tidens socialistiska länder och enligt Hermansson är den stora 

anledningen händelseutvecklingen i Polen under denna tid. (Möjligheterna att 

Sovjetunionens kollaps och Berlinmurens fall har påverkat det svenska Vänsterpartiet är 

väldigt stor, men eftersom detta inte berör min undersökning kommer jag inte diskutera 

detta vidare) Vilket innebär att fokuset på moralläran ökade med värnandet av 

demokratiska fri- och rättigheter.17 Under partiets kongress år 1996 blev Sveriges 

medlemsskap i EU ett stort diskussionsämne. Chris Mathieu skriver att partiledaren 

Gudrun Schyman beskrev unionen som en ekonomisk organisation som inte är 

demokratisk. Mathieu forsätter med att skriva att Schyman menar att EU är den stora 

anledningen till att sociala investeringar minskar för att Sverige ska kunna hålla unionens 

krav. Bristen på sociala investeringar har skadat den offentliga sektorn och inneburit ökad 

arbetslöshet, speciellt för kvinnor. Under partikongressen fastställer partiet att 

Vänsterpartiet ska arbeta för ett svenskt utträde ur EU på långsikt.18           

 

2.5 Ideologisk debatt mellan två grupperingar under år 2004 
 

År 2004 den 4:e mars publicerade vänstertidning Flamman att  den inre kretsen bakom 

uppropet Vägval vänster har skrivit ett hemligt dokument, med namnet Plan B, som 

innehåller kretsens strategi under och efter partikongressen beroende på utgången på 

                                                 
16 Holmberg, H (1982), s. 112-113 
17 Hermansson, J (1984), s. 335, 338-339 
18 Mathieu, C (1999) The Moral Life of the Party Moral Argumentation and the Creation of Meaning in 
Europe Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996, 

Dept. of Sociology: Lund, s. 219, 222 
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kongressen. Plan B skapades främst för kunna hantera en eventuell förslust vid 

kongressen och uppnå maximalt inflytande.19 I mars månad skrev vänstertidningen, 

Socialisten, att marknadsvänliga inom Vänsterpartiet finns fortfarande kvar i 

riksdagsgrupper, men de har inget stöd i partiet som går mot en ökad radikalisering med 

Lars Ohly. Socialisten skrev att under Gudrun Schymans partiledning gick partiet 

närmare socialdemokratin för att ge ytterligare ett alternativ när Socialdemokraterna 

rörde sig mot mer högerpolitik. Med arbetarklassens nya mer radikala syn blev 

partiledningens ideologi under Schyman oönskad av väljarna och banade vägen för 

traditionalisterna med Lars Ohly mot modernisterna.20  

 

Den 15:e april samma år skrev Flamman om en intervju med Johan Lönnroth där han sa 

att Vägval vänster inte är någon fraktionsbildning. Det är en ekonomisk organisation som 

för en röd-grön såväl som en global debatt. Lönnroth vill förmedla ett nytt 

vänsteralternativ som han kallar frihetlig vänster som ska spridas som nättidning.21 Den 

3:e juni samma år skrev Flamman att Vänsterpartiet har tagit ett formellt avstånd mot 

Plan B sedan tidigare och nu hade de också tagit formellt avstånd till delar av Vägval 

vänster. Enligt Flamman menade Vänsterpartiet att Vägval vänster har fraktionsarbete 

som arbetssätt vilket föreskrivs i Plan B enligt partistyrelsen som upplever det som 

negativt. Flamman skriver att partistyrelsen uttalade sig om medlemmar inom partiet som 

känt oro inför Vägval vänsters lansering.22 Senare den 24:e juni bildades Vägväl vänster 

formellt enligt Flamman som skrev att den huvudsakliga verksamheten finns på internet 

och deras webbsida. Deras webbsida används som ett forum för organisationens 

medlemmar där de bidrar med och diskuterar organisationens viktiga frågor. Flamman 

skrev också att detta arbetssätt tidigare kritiserats av Vänsterpartiet. Tidningen fortsätter 

med att valet av styrelse blev Johan Lönnroth, Dan Gahnström och Karin Smith 

                                                 
19 Artikelnamn: Uppropet VägVal Vänsters hemliga strategidokument, Webbsida: 
http://www.flamman.se/inrikes.php?id=1007, Hämtad den 080523 
20 Artikelnamn: (v) gör upp med förnyarna?, Webbsida: 
http://www.socialisten.nu/arbr/v/vansterpartiet_68.shtml, Hämtad den 080523  
21 Artikelnamn: Lönnroth vill motverka ”nostalgi” i vänsterpartiet, Webbsida: 
http://www.flamman.se/inrikes.php?id=1128, Hämtad den 080523  
22 Artikelnamn: Vänsterpartiet brännmärker Plan B och delar av Vägval vänster, Webbsida:  
http://www.flamman.se/inrikes.php?id=1312, Hämtad den 080523  
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Svensson, som Flamman betecknar som de stora förlorarna under partikongressen, 

tillsammans med ytterligare två personer.23       

 

3. Vänsterpartiet – Partiprogram 2004 från den 35:e partikongressen 
 

I detta huvudkapitel kommer traditionalisternas politik presenteras och med tanke på min 

tidigare definition kommer jag benämna traditionalisterna som Vänsterpartiet. 

 

I partiprogrammet från år 2004 inleder Vänsterpartiet med att skriva att genom historien 

har människan kämpat för frihet och fred såväl som förhoppningar om en värld utan 

förtryck. Partiet menar att det aldrig har funnits så goda förutsättningar för en sådan värld 

som idag. Därför beklagar de att förtryck fortfarande förekommer och pekar på andra 

problem som svält, men också fattigdom och de könsbestämda maktstrukturerna i 

samhället där kvinnor utnyttjas. Vänsterpartiet tycker också att miljösituationen i världen 

måste förändras. Naturtillgångarna används inte på ett hållbart sätt idag samtidigt som 

miljön förgiftas. Partiet fortsätter med att beskriva sig som ett socialistiskt och 

feministiskt parti som tillhör arbetarrörelsen såväl som kvinnorörelsen på nationell nivå, 

men också på internationell nivå. Deras mål är att skapa ett samhälle som bygger på 

demokrati, jämlikhet och solidaritet. Samhället ska vara rättvist, förtryck grundat på 

klass, kön och etnisk bakgrund ska försvinna. Med deras idétraditioner som förespråkar 

förnuft och kritiskt tänkande ser de människan som självständiga individ som själv kan 

bygga ett bra liv i samverkan med andra individer. Vänsterpartiet skriver också att deras 

mål inte är en fulländad utopi utan istället ett solidariskt samhälle som byggs av 

människan för människan. De skriver också att det är viktigt att varje utveckling i rätt 

riktning tas på allvar och inte förringas.24 

 

Vänsterpartiet fortsätter med att skriva att deras verklighet består av två perspektiv. Det 

är viktigt att ge dessa perspektiv lika stor plats i politiken eftersom de grundas på olika 

                                                 
23 Artikelnamn: Föreningen Vägval vänster formellt bildat, Webbsida: 
http://www.flamman.se/inrikes.php?id=1384, Hämtad den 080523  
24 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Ett socialistiskt och feministiskt parti, s. 1 
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maktstrukturer i samhället. Det första perspektivet är klass och de beskriver dagens 

samhälle som ett kapitalistiskt klassamhälle där det finns två huvudklasser. 

Arbetarklassen är en av dessa och trots att de är majoritet har de ingen makt över kapital 

eller produktion. Denna klass är lönearbetare med lite kapital vilket innebär att de inte har 

någon beslutande makt och inte kan kontrollera arbetet. Den andra huvudklassen är 

borgarklassen och det är denna minoritet som äger mycket kapital. Detta gör att de kan 

kontrollera arbetarklassen trots att de är majoritet. Förutom dessa huvudklasser finns 

mindre grupper som har motsägelsefulla erfarenheter av klassamhället enligt 

Vänsterpartiet och därför har de allierat sig med borgarklassen och makt från de mindre 

grupperna påverkar majoriteten negativt. Exempel på sådana grupper är uppsatta 

administratörer, akademiker, höga tjänstemän och lönearbetare som har någon form av 

makt inom företagen. En annan grupp är egenföretagare som lever i samma förhållanden 

som arbetarklassen. Vänsterpartiet anser att dessa grupper som befinner sig i mellan 

dessa huvudklasser ska alliera sig med arbetarklassen för att bryta borgarklassens makt 

över kapitalet och produktionen. Förtrycket på klassnivå tar främst sitt uttryck i 

ojämlikhet inom makt och inflytande. Andra problem är sämre levnadsstandard där 

tillgången på utbildning och sjukvård är orättvist fördelade. Partiet poängterar att denna 

klassanalys inte syftar till att sätta människor i olika fack utan att visa att Sverige 

fortfarande är ett klassamhälle med ojämlikhet. Det finns krafter som vill tysta ner 

debatten och låtsas att det inte finns några klassproblem längre enligt Vänsterpartiet.25      

 

Vänsterpartiets andra perspektiv syftar till patriarkatet där kvinnor är underställda män i 

samhället och privat samtidigt som ojämlikheten kan förekomma öppet såväl som dolt. 

Dessa maktstrukturer förekommer inom alla områden i samhället som till exempel i 

familjen, inom arbetsmarknaden och i politiska församlingar. Partiet anser inte att 

ojämlikheten mellan könen beror på kapitalism, utan beror på reproduktionen där nya 

generationer växer upp med denna sociala ojämlikhet. Enligt Vänsterpartiet kontrolleras 

kvinnors sexualitet och arbete av männen. Vilket syns tydligt i arbetsfördelningen där 

män och kvinnor har olika platser på arbetsmarknaden samtidigt som det finns 

löneskillnader och skillnader i inflytande. Partiet menar att patriarkatet också påverkar 

                                                 
25 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Två perspektiv – en verklighet, Klassamhället, s. 1-2 
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män negativt eftersom systemet skapar ett beroende mellan män trots att de innehar olika 

positioner inom könsmaktsordningen. Precis som arbetsförhållandena är ett problem är 

också det sexuella våldet ett stort problem som påverkar kvinnor och barn samtidigt som 

dessa maktstrukturer utsätter homosexuella. Porrindustrin och människohandeln ökar i 

stor omfattning enligt Vänsterpartiet och upprätthåller maktstrukturen med manlig 

dominans. Partiet menar att dessa maktstrukturer tar sig olika uttryck beroende på 

tidpunkt och samhälle, men detta förändrar inte maktstrukturernas generella karaktär. De 

avslutar kapitlet med att skriva att männens dominans över kvinnor inte är någon naturlag 

och maktstrukturen måste brytas.26 

 

Men det är inte bara inom kön och klass som avgör en individens möjligheter enligt 

Vänsterpartiet som menar på att också utseende såväl som språk ger olika möjligheter. 

Partiet anser att det är viktigt med rätten till arbete, bostad och utbildning för att kunna 

bygga ett integrerat samhälle. Utan ett integrerat samhälle ökar misstron, lagar 

undermineras och statens legitimitet sjunker. Det integrerade samhället gör att alla 

medborgare känner sig delaktiga har en tilltro till samhället som ska ge medborgarna en 

bra framtid med förhoppningar.27  

 

I nästa kapitel beskriver Vänsterpartiet världen idag och de betraktar den som orättfärdig 

där kapitalismen gör att klyftorna i samhället utvidgas, men också mellan de rika och de 

fattiga länderna. Miljön försämras samtidigt som naturtillgångar plundras och lidandet i 

världen ökar på grund av förtryck såväl som krig. Partiet menar att kapitalismen 

överskrider sina befogenheter och har med dagens internationella ekonomi tagit makt 

över större marknader. Fattiga länders utveckling undermineras eftersom människor med 

hög utbildning vänder sig till stora företag i väst. Med den ökade rörligheten inom 

ekonomin har inneburit kortsiktiga vinstmaximeringar och kapitalet drar nytta av 

skillnader i sociala rättigheter för att vinsterna ska bli så stora som möjligt. Med 

avregleringar och med en ökad privatisering har många områden såväl som anställda 

hamnat i denna världsekonomi. Detta har lett till nedskärningar på sjukvård och 

                                                 
26 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Två perspektiv – en verklighet, Patriarkatet, s. 2-3 
27 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Grunder för en modern vänsterpolitik, Ett integrerat samhälle, s. 11 
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utbildning i fattiga länder där bara rika har råd med sådana sociala tillgångar. Partiet 

menar att regeringar bestående av arbetarpartier har gått kapitalismen till mötes med 

strategi att sätta kapitalismen i stagnation, men denna strategi har misslyckats och den 

ekonomiska tillväxten inneburit att de rika blivit rikare. Orättvisorna i samhället har tagit 

hårt på kvinnor och barn som fallit offer för sexindustrin, men också ur ett ekonomiskt 

perspektiv där en stor del fattiga är flickor och kvinnor. Samtidigt har kvinnans rätt till 

mänskliga rättigheter förnekats av många stater. Enligt Vänsterpartiet har inte 

Sovjetunionens fall och USA:s framgång som ensam supermakt inneburit fred eller 

spänning. Det har istället inneburit imperialistisk expansion och USA bortser från 

folkrätten för att trygga sina egna intressen och har på detta sätt underminerat FN. 

Fundamentalistiska grupperingar såväl som rasistiska grupperingar har flyttat fram sina 

positioner och hotar demokratin. Trots att det finns många problem i världen menar 

partiet att det finns vissa saker att glädjas över. Exempel på detta är att flerpartissystem 

fått ett genomslag. De skriver också att trots att den formella demokratin kan vara 

innehållslös har yttrandefriheten ökat med störtandet av diktaturer. Kvinnornas positioner 

har flyttats fram och fler kräver jämlika rättigheter, samtidigt som intresset för 

miljöfrågor ökat.28 

 

Vänsterpartiet fortsätter sitt program med skriva om det moderna vänsterpartiets grunder 

och börjar med att påpeka vikten av de mänskliga rättigheterna såväl som folkrätten. Idag 

har mänskliga rättigheterna betydelse ökat och i längden kan inget land förneka dessa 

rättigheter trots att det förekommer. För partiet är det också viktigt att värna om barnens 

rättigheter och de skriver att deras politik ska formas till barnens fördel. Partiets skriver 

också att dessa rättigheter bara kan förverkligas fullständigt genom den sociala rörelsens 

kamp. Folkrätten är till för att motverka imperialistisk expansion och Vänsterpartiet är 

emot alla försök från enskilda stater att utnyttja FN för att få legitimitet till krig som 

gynnar deras egna intressen. Ett annat mål för partiet är att motverka rasism och menar på 

att tankar om att vissa folkgrupper såväl som kulturer har längre ställning ett stort 

problem. Rasismen i Sverige idag innebär misshandel, förföljelser och trakasserier. Men 

rasismen finns också i olika former av ojämlikhet som till exempel inom utbildning och 

                                                 
28 Vänsterpartiets partiprogram 2004, En orättfärdig värld, s. 3-4 
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inkomst. Dessa former förtryck är förbjudet och måste motverkas enligt partiet. De menar 

att detta problem måste angripas på både nationell och internationell nivå med en 

minskning av de sociala klyftorna. Det är också viktigt att bemöta fördomar som tar sitt 

uttryck i vår vardag såväl som i massmedier. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt 

med lagstiftning beträffande solidarisk asylpolitik för att hantera dess problem. Dessa 

åtgärder ska minska fördomar hos människor, myndigheter och företag. Partiet 

poängterar också att arbetarrörelsen måste ta ett stort ansvar för att gynna en utveckling i 

rätt riktning och reagera mot sådan ojämlikhet.29 

 

Vänsterpartiet vill att Sverige ska värna om mångfalden och möjligheten att använda sitt 

eget språk gentemot myndigheter bör utökas. Nationella minoriteter i Sverige ska få 

större möjligheter att påverka fler beslut inom flera intresseområden och inte bara inom 

kulturfrågor. Trots att Sverige ingått avtal internationellt att värna om mångfalden och 

rätten till sin identitet, språk, kulturarv såväl som religion finns det mycket som kan 

förbättras. Partiet tycker att minoriteter ska kunna använda sig av sitt eget språk när de är 

i kontakt med myndigheter och att sjukvård ska ges på individens modersmål. I allas lika 

värde inräknar Vänsterpartiet sexuellt likaberättigande eftersom sexualitet är viktigt för 

livsglädje och lust. De anser att alla människor ska ha lika rättigheter till sin sexualitet 

oberoende av läggning. I ett demokratiskt samhälle kan inte diskriminering accepteras 

därför ska äktenskapslagstiftningen, arvsrätten och familjerätten behandla alla människor 

lika. Dagens normer om sexualitet innebär utanförskap vilket leder till fördomar. 

Vänsterpartiet anser att kunskap om HBT-frågor måste öka inom områden som 

utbildning, vård, näringsliv och rättsväsendet samtidigt som frågor som berör lesbiska 

måste öka i samhället.30 

 

Enligt Vänsterpartiet undermineras demokratin i ett kapitalistiskt samhälle både direkt 

såväl som indirekt eftersom samhället är uppbyggt av det ekonomiska systemet som är 

odemokratiskt. Många människor tenderar att ha dåliga förutsättningar att använda sina 

formella rättigheter samtidigt som förtroendevalda anpassar besluten efter ekonomin och 

                                                 
29 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Grunder för en modern vänsterpolitik, Allas lika värde, s. 4-5  
30 Vänsterpartiets partiprogram 2004, s. 5-6   
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folket har svårigheter att påverka. Partiet säger att samtidigt som riksdagen ska utöva 

folkets makt måste dagens demokrati bygga på nationalstaternas självbestämmelse. Men 

det är viktigt att detta självbestämmande inte innebär nationalism eller isolering gentemot 

omvärlden. Enligt Vänsterpartiet ska demokratin utvecklas med ett internationellt 

perspektiv och för dem finns det ingen plats för nationalism. Eftersom ett sådant 

perspektiv är till för att dölja kön- och klassproblemen i samhället. Partiet vill ändra den 

demokratiska författningen till republik där statöverhuvudet tillsätt med val. 

Yttrandefriheten och tryckfriheten ska utökas samtidigt som offentlighetsprincipen såväl 

som meddelarfriheten är viktiga för att en offentlig debatt ska kunna fortgå med 

organiserad opposition. De anser också att domstolar ska var självständiga mot 

beslutsfattare, men de får inte ha politisk makt. Sveriges grundlagar ska värna om 

demokratin såväl som mänskliga rättigheter. I övrigt ska de vara politiskt neutrala. Detta 

gäller också svenska statens förhållande till religion som ska vara neutral. Partiet menar 

att staten ska upplösa alla band till Svenska kyrkan.31 

 

Vänsterpartiet värnar om den kommunala såväl som den regionala självstyrelse eftersom 

de anser att besluten ska tas så nära medborgarna som möjligt, men samtidigt måste vissa 

beslut tas på högre nivå för att säkra jämlikheten. Denna delegering av beslut måste också 

utvärderas under tiden eftersom förhållandena mellan nivåerna ständigt utvecklas. Enligt 

partiet är det viktigt att lägre nivåer av beslutfattande också har bra kompetens och 

uppmuntras, men också rätten att ta ut skatter som sedan ska fördelas mellan alla regioner 

på ett solidariskt sätt. Trots att beslut tas i parlamentet i Sverige är beslutsfattarna 

påverkade av olika områden i både Sverige och internationellt. De formella rättigheterna 

som alla medborgare har kan vara svåra att använda mot till exempel stora företag. Ett 

angreppssätt enligt Vänsterpartiet är civil olydnad vilket innebär olydnad utan våld och 

bygger på öppenhet. Demokratin är så mycket mer än rösträtt och formella rättigheter 

eftersom demokrati ska vara folkets makt i samhället.32 

 

                                                 
31 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Grunder för en modern vänsterpolitik, Makten till folket, s. 6 
32 Vänsterpartiets partiprogram 2004, s. 7 
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För partiet är internationellt samarbete viktigt eftersom många problem som till exempel 

miljöförstöring, vapenhandel, sociala klyftor såväl som narkotikahandeln inte tar hänsyn 

till statliga gränser och måste angripas i samverkan. De menar också att det 

internationella samarbetet måste grundas på mänskliga rättigheter såväl som det 

demokratiska idealet och inte på kapitalets intressen. Det är nödvändigt att mottsätta sig 

överstatlighet internationellt för att det internationella samarbetet ska bli effektivt såväl 

som långsiktigt. Partiet förespråkar också mer öppenhet i samordningen mellan stater. 

Enligt Vänsterpartiet är FN den ända organisationen som kan säkerställa rättigheter och 

fred som idag kontrolleras av styrka inom militär såväl som ekonomi. Men då måste FN 

genomgå en ytterligare demokratisering och stormakterna dominans i världen måste 

upphöra. Däremot tycker partiet att EU är ett stort problem eftersom denna union 

underminerar internationellt samarbete med sin överstatlighet. De upplever att EU 

isolerar sig mot omvärlden samtidigt som principer som sociala trygghet, miljöskydd och 

arbetsrätt undermineras för att skydda marknaden. Partiet uttrycker sin oro att EU strävar 

efter att skapa federal statsbildning med EMU och deras militära ambitioner. Demokratin 

inom EU är bristfällig eftersom ministerrådet är beslutsfattande och tjänstemännen i 

kommissionen framställer beslutsförslag. Detta innebära att folket saknar insyn i EU-

arbetet. Vänsterpartiet skriver att de motsatte sig EU-medlemskapet och menar att EU 

som organisation måste upplösas för att Europa ska kunna skapa ett samarbete som syftar 

till demokrati. Partiet upplever förhoppningarna om att demokratisera EU inifrån som en 

illusion och arbetar för att Sverige ska genomföra ett utträde från unionen, samtidigt som 

de har förhoppningar om att andra stater följer deras exempel.33                     

  

Enligt Vänsterpartiet ska Sverige behålla sin neutrala utrikespolitik mot omvärlden, vilket 

har försvårats med EU och Nato. Därför måste det svenska försvaret underställa sig det 

demokratiska idealet. De menar att pliktlagen ska gälla för kvinnor och män, samtidigt 

som det ska finnas valmöjlighet till både militära och civila befattningar. Försvaret måste 

anpassa sig efter förändringarna som skett efter Kalla kriget för att kunna behålla sin 

neutralitet. Partiet tycker också att Sveriges vapenindustri ska avveckla sin export till 

                                                 
33 Vänsterpartiets partiprogram 2004, Grunder för en modern vänsterpolitik, Internationell samverkan, s. 7-
8 
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andra länder.  De upplever att nedrustningen som skett över hela världen sedan Kalla 

kriget inte är tillräcklig eftersom USA fortfarande skapar nya massförstörelsevapen och 

det finns ett stort behov att stoppa denna utveckling enligt partiet. Sveriges väg i sin 

utrikespolitik ska bygga på kvinnors frirörelse och solidaritet. Där en human flykting- 

och asylpolitik är viktig, men det är också viktigt att ge fattiga länder möjlighet till 

oberoende. Därför förespråkar Vänsterpartiet en internationell skuldavskrivning så att 

fattiga länder kan få sitt oberoende, men också en rättvis handelspolitik internationellt 

och en skatt för valutatransaktioner för att skydda fattiga länder mot spekulationer som 

underminerar deras ekonomi.34 

 

Vänsterpartiet fortsätter med att diskutera miljöpolitik där de säger att den biologiska 

mångfalden är hotad i världen. Klimatet försämras på grund av växthusgaser, 

naturtillgångarna plundras och det leder till rovdrift. Detta beror att världsordningen är 

orättvis och fördelningen mellan naturtillgångar innebär att en rik minoritet exploaterar 

större delen av resurserna. Fördelningen måste bli rättvis för att världen ska kunna ha en 

hållbar såväl som en långsiktig utveckling. Varje land måste vara medvetet om dess 

miljöutrymme och får inte överskrida detta för att det ska bli rättvist. Partiet tycker också 

att djurens rättigheter måste öka och onödiga djurförsök ska avvecklas, men också långa 

djurtransport och något som de benämner som djurfabriker. Det är viktigt att se djur som 

levande varelser och det människors ansvar att djuren inte ska känna stress såväl som 

lidande. Partiet tycker att miljöproblem är gemensamma i samhället, men eftersom 

företag har stor makt är det viktigt med miljölagstiftning för skydda miljön mot den 

kapitalistiska synen på ekonomi. De tycker också att en ökning i det gemensamma 

ägandet ger möjlighet till kontroll över produktionen och konsumtionen. Vänsterpartiet är 

medveten om att miljöpolitiken alltid kommer att innebära olika typer av konflikter när 

till exempel regionala intressen inte sammanfaller med nationella intressen. Där måste 

miljöpolitiken ta en större plats gentemot andra intressen eftersom partiet anser att 

miljöförstörelsen ett alldeles för högt pris att betala. Med en rättvis fördelning, med 
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samhällsplanering, ytterligare utveckling inom teknik och minimering av icke 

förnyelsebara ämnen ska världen få en hållbar utveckling som gynnar naturen.35 

 

Under rubriken ”Välfärd för alla” skriver Vänsterpartiet att tjänsteproduktionen har ökat i 

Sverige och en stor del av ekonomin. Detta har inneburit att verksamheter som till 

exempel vård såväl som utbildning blivit dyrare att produceras och det blir bara den rika 

minoriteten som har råd med dessa verksamheter. Därför anser partiet att staten ska 

tillhandahålla den större delen av nationalprodukten och begränsning i kapitalet eftersom 

privatisering är ett stort hot mot den offentliga sektorn grundläggande idéer. 

Vänsterpartiet tycker att detta är nödvändigt eftersom de hävdar att tjänsteproduktionen 

blir mer effektiv när den styrs av den offentliga sektorn. Tanken är att folket är 

medborgare i ett samhälle där behovet avgör och inte kunder på en marknad vilket skulle 

innebära att en majoritet inte skulle ha råd med vissa verksamheter. Skattesystemet i 

Sverige ska göra att den offentliga sektorn tryggas på långsikt och att inkomster såväl 

som förmögenheter utjämnas i samhället. Socialförsäkringen grundar sig på individers 

rättigheter såväl som skyldigheter och ska ge ersättning vid till exempel sjukdom som 

relatera tillbaka på individens inkomst. Deras välfärdsystem med progressivt 

skattesystem ökar friheten hos medborgarna och ger dem sitt eget oberoende i samhället. 

Utbildning är också viktigt för att öka välfärden enligt partiet som menar att utbildning 

inte ska ha vinstintressen och ska istället grundas på personlig utveckling, jämställighet 

såväl som solidaritet. Vänsterpartiet skriver också att det är viktigt att kontrollera 

demokratin inom den offentliga sektorn och ge personal mer inflytande för att minska 

diskriminering.36 

 

Partiet fortsätter med att diskutera vikten av arbete och skriver att arbete är en mänsklig 

rättighet som skapar självständighet såväl som delaktighet. Vänsterpartiets avsikter är att 

göra arbetsrätten starkare för att öka tryggheten i anställningen. Samtidigt som 

arbetslöshet skapar inkomstklyftor och vid uppsägning kan löner sjunka vilket leder till 

att den social såväl som den ekonomiska tryggheten minskar. Därför är full sysselsättning 
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ett stort mål för vänsterpartiet. De vill också införa en arbetstidsförkortning vilket innebär 

sex timmar per dag samtidigt som lönen bibehålls. Detta skulle leda till en förbättring för 

arbetarklassen och ytterligare fördelning i inkomster. Partiet vill ha samordnade 

löneförhandlingar som ska ge central löneavtal för att minska klyftorna mellan privata 

sektorn och den offentliga sektorn, men också mellan män och kvinnor. De anser att 

kvinnan är underordnad på arbetsplatsen med lägre löner och könsdelning. Denna 

könsdelning på arbetsplatser har också påverkat fackliga organisationer där patriarkaliska 

strukturer bildats. Trots att välfärdsreformer är kvinnor fortfarande utsatta på 

arbetsmarknaden där de få nöja sig med lägre lön, men Vänsterpartiet menar också att 

fler kvinnor än män arbetar deltid. De anser också att många arbetsplatser är dåliga där 

många arbetar får utföra monotona arbetsuppgifter medan vissa arbetar med högre status 

på arbetsmarknaden får ökat ansvar såväl som möjlighet att utvecklas. Därför förespråkar 

partiet kollektivavtal som stärker de fackliga organisationerna eftersom de anser att avtal 

är bättre än lagar på detta område eftersom det ger fackliga organisationer legitimitet. Det 

minskar också konkurrens på arbetsmarknaden och ger trygghet till arbetarna. Därför ska 

inte arbetsrättslagstiftningen ersätta avtal utan istället garantera att kollektivavtal kan 

slutas och ge arbetarna möjligheterna till inflytande. Partiet arbetar också för att 

arbetskraft som kommer från utländska entreprenader ska få ta del av kollektivavtal i 

Sverige. De fackliga organisationerna ska också vara oberoende av företag enligt 

Vänsterpartiet och tycker att fackliga samarbeten internationellt är viktiga. Eftersom vissa 

verksamheter konkurrerar över statens gränser.37      

 

Enligt partiet är det de som kontrollerar produktionsmedlen som har makt i samhället. 

Idag innehar en liten minoritet av kapitalägare denna makt vilket är ett problem enligt 

Vänsterpartiet som menar att varken den offentliga sektorn eller fackliga organisationerna 

kan ändra på att kapitalismen är odemokratisk. Det privata ägande har lett till kortsiktig 

vinstmaximering istället för att arbeta för utvecklingen i produktionen. Behovet av 

samordning för att skapa en demokratisk ekonomi är nödvändig enligt partiet som anser 

att arbetare som påverkas av beslut borde vara med och fatta dess. Idag fattas sådana 

beslut allt oftare i bolagsstyrelser istället för folkvalda församlingar. Vänsterpartiet att 
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detta ska ändras och menar på att kapitalet makt måste minska för att ge utrymme för 

gemensamt ägande. Tanken med gemensamt ägande är för att utöka demokratin och ge 

arbetarna mer möjligheter till inflytande i deras livsvillkor. Med utökad statligt såväl som 

kommunalt ägande kan medborgarna utkräva ansvar eftersom det är de folkvalda som 

kontrollerar produktionen och ett sådant styrande skulle fokus ligga på samhällsnyttan 

istället för vinstmaximering. Andra alternativ är när företag styrs kooperativt där 

ledningen är vald av de anställda där gemensamma beslut fattas. Ett tredje alternativ är 

konsumenternas krav mot företag. Enligt Vänsterpartiet är det dessa tre vägar som ska 

komplettera varandra och leda till en ökad demokratisering inom ekonomin. 

Förhoppningarna inom partiet är att gemensamt ägande ska öka medan 

arbetarkooperation såväl som konsumentkooperation ska gynnas med lagstiftning. Men 

samtidigt är de medvetna om att vissa delar av kapitalismen måste finnas kvar för att inte 

isolera sig gentemot omvärlden, men det gemensamma ägande ska inte bolagiseras för att 

passa in i näringslivet. De ska agera som föredömen för näringslivet med sin 

samhällsnytta och demokratiska struktur.38    

 

I sina socialistiska mål anser Vänsterpartiet att samhället måste förändras eftersom 

strukturen hämmar medborgarnas möjligheter. De önskar medborgarnas frirörelse och 

menar att kapitalismen inte kan lösa dagens problem utan är istället en del av dem. De 

vill avskaffa kapitalismen med sitt fåtalsvälde och inrätta ett socialistiskt samhälle med 

arbetarförvaltning. Med gemensamt ägande, arbetarkooperation, konsumentkooperation 

och med en lite privat ägande kommer det socialistiska samhället skilja sig gentemot 

dagens samhälle. Vänsterpartiet menar att också privata företag kan vara med och bidra 

till samhället eftersom när arbetarna har rätten att bestämma över sitt eget arbete 

försvinner ägandet av produktionsmedlen. Istället tillkommer gemensam förvaltning och 

gemensam utveckling av tillgångar. De enskilda företagens vinster ska användas till hela 

samhällets behov eftersom vinsterna beror på samordning av människans gemensamma 

arbete. Med deras demokratiska ekonomi kan de hushålla med världens naturtillgångar 

för att få en långsiktigt hållbar utveckling. De anser också att utveckling och användning 
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av ny teknik kan utföras planmässigt. Enligt Vänsterpartiet är begreppen plan och 

marknad oberoende av varandra eftersom en modern ekonomi måste kombinera både 

planering och marknadsmekanismer oberoende om det är ett socialistiskt eller 

kapitalistiskt samhälle. 39 

 

Vänsterpartiet skriver att ett socialistiskt samhälle inte innebära slutet på konflikter och 

missförhållanden utan tanken är att folket erövrar makten som har används för att 

förtrycka dem så de får möjligheten att solidariskt samhälle. De fortsätter med att säga att 

i dagens kapitalism finns det förutsättningar för ett socialistiskt samhälle i framtiden. Där 

arbetare både utför manuellt och intellektuellt arbete inom arbetslivet samtidigt som 

arbetsprocessen är mer kollektiv. Det finns ett behov av att arbetarna får mer kontroll 

över arbetet och att ekonomin blir mer demokratiskt samordnad enligt partiet, men 

ägarförhållandena i dagens samhälle motverkar denna utveckling som i sin tur kommer 

innebär större utrymme för socialistisk utveckling enligt Vänsterpartiet. De är medvetna 

om att liknade drömmar i och med Sovjetunionen misslyckats, men partiet hävdar att de 

socialistiska misslyckandena har ökat medvetenheten inom partiet. De fortsätter med att 

poängtera att demokratin och friheten måste kontinuerligt skyddas från sådana 

misslyckanden. Tanken bygger inte på att socialismen ska bestämmas av varken partier 

eller politiska ledare utan bygga på att ge demokrati och frihet. För att göra ett sådant 

samhälle möjligt behövs det samarbete internationellt med likasinnade grupper enligt 

Vänsterpartiet inom områden som till exempel klassförtryck, patriarkat, rasism och 

imperialism. De förespråkar mångfalden och respekt för andras olikheter göra att 

samarbetet blir starkare. Partiet uppmuntrar inte våld i sin kamp eftersom våldet brukar 

prägla det ny samhället efter kampen. Därför blir våld en sista utväg för att skapa frihet 

och demokrati enligt dem. Den internationella solidariteten är viktig för att kunna 

undvika våld vid en kamp menar Vänsterpartiet eftersom en masskamp har större 

möjligheter att bli fredlig.40 
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Partiet skriver att de finns till för medborgare som vill vara del av den socialistiska och 

feministiska kulturen. Inom parlamentarismen spelregler ställer de upp i val för att 

företräda likasinnade. Men de säger också att arbetet i parlamentet inte får isoleras från 

politiken som förekommer utanför parlamentet. De menar att det krävs ett stort 

engagemang och deltagande från en välorganiserad arbetarklass för att uppnå ett 

socialistiskt samhälle. Vänsterpartiet tänker inte acceptera dagens strukturer eftersom 

deras uppfattning är partiers och den socialistiska rörelsens kamp kan förändra strukturen. 

De menar att så länge folket accepterar dagens strukturer som sanna kan inte ett 

socialistiskt samhälle skapas, men om folket skulle inse att det går att skapa en bättre 

värld öppnas nya vägar skriver partiet.41 

 

4. Vägval vänster – Program för en frihetlig vänster 
 

I detta huvudkapitel kommer Modernisternas politik presenteras och de kommer att 

benämnas som Vägval vänster. 

 

I en av de ledande dokumenten från Vägval vänster som heter ”Program för en frihetlig 

vänster” skriver Johan Lönnroth att ett politiskt parti inte har ett egenvärde. Lönnroth 

ställer sig frågan om de svenska partierna idag enbart försöker behålla sin makt och öka 

sitt röstmandat med hjälp av propaganda. Han hävdar att idag är det viktigt att svenska 

partier rannsakar sig själva och ifrågasätter sin egen existens för att hitta sina 

ståndpunkter. För att utveckla sin uppenbarelse myntar Lönnroth begreppet ”Den tredje 

vänstern” och säger att Vänsterpartiet är i behov att hitta en modernare ideologi i det nya 

millenniet som ska ta vara på det bästa från sina föregångare. Föregångarna är 1700-talets 

liberalism efter Franska revolutionen som han betecknar som den ”första vänstern” och 

1800-talets arbetarrörelse som han betecknar som den ”andra vänstern”. Lönnroths 

benämning på den ”tredje vänstern” är en frihetlig socialism som ska födjupa demokratin 

och utvidga ekonomin såväl som produktionen. Den frihetliga socialismen är en grundidé 

i den ursprungliga socialistiska rörelsen som skapas underifrån av fria individer med ett 
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globalt perspektiv såväl som ett lokalt aktivt arbete för att ge en miljömässig hållbar 

utveckling. Föreställningen bygger också på kulturell mångfald och jämställdhet mellan 

man och kvinna. Lönnroth poängterar i sitt förord att detta program och dessa 

föreställningar skapades för att väcka en vänsterdebatt på olika politiska nivåer i världen. 

Trots att en global demokrati än så länge fortfarande bara är en dröm har han stora 

förhoppningar för en sådan demokrati i framtiden. Men samtidigt har han förhoppningar 

om att detta program ska antas på de svenska Vänsterpartiets kongress år 2006.42 

 

Under rubriken ”Det är möjligt att förändra världen” skriver Lönnroth att det är svårt att 

förutse vad som kommer ske i framtiden, men trots det så går det att förändra världen. 

Han försätter med att skriva att i alla samhällen kommer det att finnas konflikter, men det 

som är viktigt är att dessa konflikter blir lösta på en fredlig nivå med en öppen och 

offentligt dialog. Lönnroth benämner Vägval vänster som socialistiskt och feministiskt, 

men samtidigt är organisationen en del av den gröna falangen. Vägval vänster är en del 

av den svenska arbetsrörelsen såväl som den internationella rörelsen gör att 

organisationen också är internationalister som tror på jämlikhet i hela världen och varje 

människas lika värde. Åsiktsfrihet, förnuftet och det kritiska tänkandet är viktigt i 

samhället eftersom alla individer är kapabla att styra sina egna liv och utveckla sig själva 

tillsammans med andra individer.43 

 

Lönnroth menar på att samhället har förändrats sedan arbetsrörelsen skapades, men 

fortfarande finns de gamla motsättningarna mellan arbete och kapital kvar. Förändringar 

som han syftar på är klasskampens former och kapitalismens produktionkrafter med dess 

produktionförhållanden. Idag är tjänstesektorn både privat såväl som offentlig och ger 

mer sysselsättning än vad varuproduktionen gör. Med en global finansmarknad som har 

ökat i både tempo och omsättning har det blivit lättare att flytta kapital såväl som 

produktion till länder där kapitalet får den mest gynnsamma situationen ekonomiskt. Där 

arbetsrätten är svagare och skatterna lägre, men samtidigt i länder som har avvecklat 

avregleringar av krediter och valutor. Lönnroth skriver att detta har inneburit att 
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möjligheterna för sociala pakter mellan regeringar, fackföreningar och nationella finanser 

har försvårats. Detta är stort problem enligt Lönnroth eftersom han anser att kapitalismen 

är mer kortsiktig idag och saknar ansvar. De flesta kapitalägare numera söker efter 

maximal och kortsiktig avkastning istället för att ta ett aktivt långsiktigt ägaransvar. 

Lönnroth menar att en stor anledning till att det passiva ägandet blivit större än det aktiva 

ägandet är det svenska pensionssystemet där större delen av det svenska folket tvingats 

till passivt ägande. Vilket i sin tur har lett till att ett fåtal stora kapitalägare kan behålla 

sin makt över storföretagen.44 

 

Lönnroth skriver att hela folket är underordnad kapitalismens grundläggande villkor, men 

samtidigt har det uppstått nya klassmönster. Idag är många av de lågavlönade, med 

fysiskt utslitna arbeten, kvinnor och invandrare. Sveriges storstäder är segregerade efter 

klass samtidigt som de ekonomiska klyftorna ökar mellan storstäder och landsbygd. 

Lönnroth noterar också att högre utbildning domineras av de högre klasserna eftersom 

deras ekonomi ger större möjligheter till privatskolor. Han hävdar att det finns tecken på 

att kapitalmakten sjunkit i Sverige, vilket har inneburit att anställda med speciella 

yrkeskunskaper ges möjlighet att förhandla fram högre löner och förmåner för sig själva. 

Lönnroth försätter med att detta leder till hiarkier där stora kapitalägare kan bibehålla sin 

makt med hjälp av anställda med speciella yrkeskunskaper eftersom de förblir lojala med 

förmåner. Trots detta påvisar Lönnroth att det finns företag där motsatsen har skett där de 

anställda brutit ner hiarkier och skapat mer makt för de anställda. Hans exempel på detta 

är när de anställda använt sig av pensionsfonderna för att få makt eller med hjälp av 

kooperativa former. Enligt Lönnroth är dessa exempel på ökat makt för de anställda 

viktiga för framtiden eftersom klasskampen och könskampen måste ta nya intryck. Det 

blir viktigt att människor har möjligheter att ta makten i egna händer.45 

 

Under rubriken ”Socialismen” utvecklar Lönnroth begreppet ”frihetlig socialism” som 

han introducerade i programmets förord. Han skriver att socialismen bygger på det 

gemensamma ägandet och dess förvaltning. De anställda måste bryta sig loss och ta 
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makten från de stora kapitalägarna på eget initiativ eftersom ett gemensamt ägande såväl 

som demokrati i företag måste växa fram underifrån. För att uppnå denna utveckling 

underifrån måste alltså den frihetliga socialismen, enligt Lönnroth, ta sitt uttryck med 

hjälp av personalägande, kollektiva fonder och kooperation. Lönnroth poängterar igen att 

den parlamentariska demokratin får inte hotats efter alla dåliga erfarenheter i de tidigare, 

han nämner också att vissa av denna karaktär existerar fortfarande, socialistiska staterna i 

Östeuropa och i vissa andra delar av världen där det förekom enpartisvälde. Han fortsätter 

med att skriva att demokratin får aldrig byggas eller upprätthållas med våld eller 

odemokratiska metoder. Lönnroth anser också att en statlig planhushållning som är 

centraliserad är omodern i dagens samhälle och skulle varken gynna människan eller 

miljön.46  

 

Demokratin såväl som socialismen enligt Lönnroth ska vara decentraliserad med hjälp av 

kommuner, regioner, stater och ibland föreningar av stater. Där det finns ett gemensamt 

ägande och resurserna ska användas utefter gemensam samhällsplanering. Han skriver 

samtidigt att socialismen inte kan tillgodose fullsysselsättning eller minska klasskillnader 

eftersom det behövs en ekonomisk politik utöver socialismens ideologiska tankesätt. 

Lönnroth menar också att ett skattesystem med bred bas är nödvändigt för att utjämna 

skillnader i förmögenhet och inkomst. Annat som är nödvändigt enligt Lönnroth är en 

offentlig produktion som ska vara demokratiskt styrd, men också finansierad med 

solidariska medel. Den offentliga produktionen ska präglas av alla människors lika 

rättigheter, alternativa former som Lönnroth inte ger några exempel på och 

självförvaltning som styrs av ramar som är politiskt beslutade. Lönnroth poängterar 

tanken om decentralisering och skriver att det ska finnas en fördelning regionalt som gör 

levnadsstandarden jämlik i alla regioner. Den kulturella mångfalden är viktig där staten 

och religionen ska vara oberoende av varandra. Han poängterar också att han vill att 

statskicket ändras till republik.47 
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Lönnroth fortsätter med att skriva att socialism består också av privat ägande, men bara 

inom vissa ramar där lagarna ger möjlighet till företagsekonomi. Dock ska fackföreningar 

bihålla sin viktiga roll. Marknaden består av många områden, speciellt inom den privata 

konsumtionen. Lönnroth yrkar på lagar, skatter och bidrag för att kunna kontrollera 

marknadskrafterna nationellt, men också internationellt. Han skriver att partiets socialism 

kommer från marxismens kritiska idégrund där de moderna produktionkrafterna, 

produktionsförhållanderna och klassmotsättningarna är utgångspunkten. Lönnroth 

avslutar avsnittet om socialism med att säga att det är viktigt att vara kritisk för att inte 

nya dogmer eller makteliter uppstår under socialismen.48  

 

Sverige har kommit långt i arbetet för jämställdhet enligt Lönnrotn, men förfarande finns 

förtrycket kvar både medvetet och omedvetet. Han skriver att patriarkatet inte skapats ur 

kapitalismen och är ett viktigt enskilt mål oberoende av socialism, men eftersom det inte 

finns några motsättningar mellan jämställdhet och socialism så kan dessa mål 

komplettera varandra. Lönnroth är av uppfattningen att jämställdhetsproblemet bygger på 

tvång gentemot både män och kvinnor. Tvång att bli förtryckt och tvång att förtrycka är 

förklaringen till detta problem. Detta innebär att arbetet mot patriarkatet såväl som dess 

avskaffande på långsikt både gynnar män och kvinnor. Enligt Lönnroth finns förtrycket 

inom olika områden såsom kulturellt, religiöst, politiskt och socialt. Eftersom det både 

sker medvetet och omedvetet sker förtrycket också öppet såväl som dolt, i vissa fall helt 

lagligt och ibland olagligt. Detta arbete ska inte bara föras nationellt utan också 

internationellt där religiös fundamentalism såväl som traditioner som är sociala och 

kulturella måste motverkas.49 

 

En viktig del som är väldigt avgörande för jämställdhet är att löneskillnaderna utjämnas 

enligt Lönnroth. Där har Sverige goda föresättningar på grund av sin stora offentliga 

sektor som har skapat arbete åt kvinnor så de ges möjligheten till makt över sina egna liv. 

Trots den offentliga sektorn anser han att stora delar av löneskillnaderna finns kvar, men 

påpekar samtidigt att det är viktigt att arbetet för jämställdhet inte bara fokuserar på 
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löneskillnader utan också makt över sitt arbete, ett starkt fack och en stark arbetsrätt. 

Därför måste Sveriges arbetsorganisation ändras i grunden så att makten över sitt eget 

arbete ges till alla individer. Lagar som ökar möjlighet till självförvaltning och 

kooperation bör framföras, men också lagar som gör arbetsdagen kortare och kvotering 

till maktpositioner kan möjliggöra förbättringar inom jämställdheten tycker Lönnroth. 

Det sociala förtrycket beskriver Lönnroth som männens makt över kvinnors sexualitet 

och skriver att den ömsesidiga kärleken måste skyddas där kampen för likaberättigande 

sexualitet för indvider är tongivande, samtidigt som sexuella övergrepp och 

människoförnedrande pornografi måste motverkas. Likaså måste den internationella 

sexslavhandeln motverkas och kvinnor måste få ett ökat rättsskydd. Lönnroth anser att 

det behövs mer kunskap inom rättsväsendet för att kunna angripa kvinnomisshandel, 

sexualiserat våld och hedermord. Detta ska angripas med ekonomiska och politiska 

påtryckningar för att män och kvinnor ska kunna bli jämställda.50 

 

Under rubriken ”Det gröna och det röda” utvecklar Lönnroth det gröna perspektivet som 

vänsterpartiet bör förhålla sig till. Där han skriver att levnadsnivå för människan inte bara 

kan bedömas efter materiell rikedom, utan också genom renluft, rent vatten, sund mat, rik 

natur och ett levande kulturarv. Därför måste människor ändra sina levnadsvanor för att 

skydda naturen och det historiska kulturarvet av solidaritet till nästkommande 

generationer. Människan har ett indviduellt såväl som ett kollektivt ansvar att naturen och 

allt levande skyddas eftersom människan är beroende naturens olika kretslopp. Lönnroth 

menar att användandet av resurser som inte är förnybara måste minimera utsläpp och 

ämnen som naturen inte kan bryta ner får inte forsätta att spridas. Han poängterar att 

nybildningen av naturresurser inte får var mindre än användandet av naturresurser. Varor 

och tjänster bör produceras efter en försiktighetsprincip, där djurens rätt måste skyddas 

samtidigt som naturområden och allemansrätten skyddas för att naturens mångfald inte 

ska hotas. För att uppnå ett sådan hållbar utveckling föreslår Lönnroth att huvudansvaret 

ska ligga på producenterna där lagar, skatter och avgifter ska göra att de väljer riktningen 
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mot en hållbar utveckling. Även statliga och kommunala regler ska gör att företag såval 

som enskilda får minskad makt att påverka miljön.51 

 

Lönnroths tankar kring energifrågan är att kärnkraft, olja, kol och naturgas ska ersättas av 

vindkraft, solenergi, vattenkraft såväl som andra förnybara bränslen i transportväsendet 

på ett stegvis plan. Samtidigt som han betonar vikten av låga priser för järnvägstrafik och 

andra miljövänliga transportalternativ för att gynna miljön. Lönnroth skriver också vikten 

att anställda ska ha makten över sin egen arbetsmiljö där producenter och konsumenter 

kan påverka miljön med sin miljömedvetenhet. Annat som är viktigt enligt Lönnroth är 

att stödja rörelser som arbetar för ett aktivt miljöansvar, men också ett aktivt 

konsumentansvar. För att få en hållbar utveckling är behovet av samarbete internationellt 

nödvändigt hävdar Lönnroth eftersom vissa miljöbeslut måste beslutas över staters 

gränser. Framstående länder med hög produktion och höga utsläpp måste inta en 

framstående position i miljöarbetet. Ny teknik för att minska utsläpp måste skapas och 

spridas till fattiga länder. Lönnroth vill ha minimiskatter mot miljöförstöring på den 

internationella nivån och Sverige ska vara tongivande för att driva igenom sådan krav 

inom EU såväl som i världssamfundet.52 

 

Lönnroth fortsätter med att diskutera behovet av internationalism och skriver att tanken 

om internationalism är en tradition från 1800-talets arbetarrörelse som Vägval vänster vill 

värna om. Han menar att det är viktigt att värna om parlamentaristisk demokrati och 

nationalstaten, men för att kunna vara en motmakt mot till exempel multinationella 

företag krävs mer ett nationellt parlament och fackföreningar som finns inom staten. 

Lönnroth skriver att fred såväl demokrati ska skapas globalt och fortsätter att skriva att 

Vägval vänster har som mål att samarbeta med alla rörelser som har samma mål som 

organisationen. Han tycker också att det är viktigt att verka för en demokratisering av 

världsamfundet och ge fattiga länder mer makt på beskostnad av rika länder. Vid sådana 

tillfällen ska FN ha överstatlig beslutsmakt för att demokratiseringen ska garanteras, där 

principen ska vara en människa en röst. Detta är väldigt viktigt enligt Lönnroth eftersom 
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förtryckarregimer inte ska kunna förkasta de mänskliga rättigheter som hyckleri från de 

rika länderna. Han skriver också att organisationen ska vara emot militärallianser och 

värnar om Sveriges neutralitet eftersom organisation ska vara aktiv i den internationella 

fredsrörelsen där Sverige ska vara stark aktör för fred internationellt.53 

 

Enligt Lönnroth så har storföretag med rika länders hjälp exploaterat tredje världens 

råvaror och arbetskraft. Han menar att denna utsugning inneburit att extrem nationalism 

och fundamentalism uppstått i tredje världen. Detta problem ska Vägval vänster bekämpa 

enligt Lönnroth med solidarisk handelpolitik, samtidigt som tullmurar och patentsrätter 

som rika länder innehar ska bekämpas. Han hävdar att EU:s randstater, delar av Asien, 

Sydamerika och Afrika innehar en arbetsmarknad som Sverige hade när arbetarrörelsen 

skapades där stora företag underminerar fackliga och demokratiska rättigheter. Lönnroth 

menar att denna utveckling är ett större hot mot arbetarrörelsen än en borglig regering. 

Han fortsätter att diskutera internationalismen inom Sverige där han beskriver Sverige 

som ett mångkulturellt samhälle som ska förbli det. Vägval vänster är emot intolerans, 

rasism och främlingsfientlighet. Målet är att alla ska känna sig som världmedborgare i en 

fredlig värld. Därför är en global rättsordning önskvärd enligt Lönnroth för att dömma 

brott mot mänskliga rättigheter och miljö. Han fortsätter med att diskutera EU som hittills 

har stora demokratiska brister där högerpolitik styr ekonomin och säkerhetspolitiken, 

men med utvidningen i öster har Lönnroth stora förhoppningar om att bygga om EU från 

grunden. Där demokrati, feminism, öppenhet och solidarism ska vara tongivande. Nästa 

mål enligt honom är att utvidga EU så alla stater inom Europa är medlemmar och att 

Europa ska bli en del av en ny världsordning som är mer demokratisk och solidarisk än 

dagens EU. Lönnroth uppfattar EMU som ett elitdemokratistyre och istället ska den fulla 

sysselsättning vara det stora målet där ansvaret kan krävas av folkvalda i allmänna val.54 

 

Lönnroth avslutar detta program med att skriva om framtidens stora utmaningar. Han 

vidhåller att stora förändringar har skett sedan Sverige hade ett proletariat som saknade 

rättigheter. Folkrörelser och politiska partier har med reformer ökat levnadsförhållandet 
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både ekonomiskt såväl som demokratiskt. Vilket inneburit trygghet, ekonomisk 

självständighet och ökad frihet. De moderna kvinnorörelserna är ett exempel på framgång 

eftersom FN-studier visar att Sverige ligger högt i levnadsvillkor för kvinnor. Lönnroth 

menar att dessa framgångar är viktiga att skydda, men det gäller också att titta framåt och 

hitta nya vägar till ett bättre samhälle. Som till exempel minska skillnaderna i själva 

arbetarklassen, men också att gynna egenföretagare som i vissa fall har sämre villkor än 

lönearbetare. Lönnroth beskriver invandrare och ungdomar som den nya underklassen i 

svenska samhället. Det är viktigt med bättre villkor inom arbete för att motverka 

utanförskap och ett minskande valdeltagande. Att kämpa för den nya underklassen är den 

största utmaningen idag enligt honom. Det är viktigt att politiker använder den makt de 

fått av väljarna på ett maximalt sätt och det är viktigt att partiet inte blir ett politiskt 

etablissemang, därför måste orimliga löner och priviligier för politiker som arbetar på 

heltid motverkas. Det är snarare viktigt att alla medborgare är verksamma inom 

parlamentarismen under delar av sitt liv för att skapa en ny politisk kultur. Samtidigt 

anser Lönnroth att det parlamentariska systemet inte kan driva igenom alla dessa 

reformer och förbättringar på egen hand. Vänsterpartier i världen ska samarbeta 

internationellt enligt Vägval vänster, men det ska också finnas samarbeta med olika 

likasinnade rörelser nationellt för att kunna förändra världen.55 

 

5. Jämförande analys mellan Vänsterpartiet och Vägval vänster 
 

Detta huvudkapitel har delats upp i underkapitel för att ge läsaren en så tydlig bild som 

möjligt. Det första underkapitlet jämför de båda parternas värden i politiken och det andra 

underkapitlet jämför deras syn på det existerande samhället. Det tredje underkapitelet 

presenterar de båda parternas handlingsstrategier för att skapa ett bättre samhälle. Det 

fjärde underkapitlet beskriver deras tankar och förhoppningar om framtiden. Slutligen 

kommer det ett underkapitel, som i sin tur delas upp efter likheter och skillnader, där 

jämförelsen sammanfattas.   
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5.1 Värden 
 

Vänsterpartiet och Vägval vänster har väldigt lika värden där de betraktar sig själva som 

socialistiska och feministiska. Jämställdheten mellan könen är något som de betonar 

samtidigt som klassproblemen förblir viktiga för båda. Både Vänsterpartiet och Vägval 

vänster ser människan som en självständig individ som har förnuft såväl som kritiskt 

tänkande. De kräver rättvisa och kulturell mångfald eftersom alla människor har lika 

värde. Partiet och Vägval vänster anser också att det kritiska tänkande bör appliceras 

inom socialismen för att inte nya dogmer såväl som makteliter ska skapas inom 

ideologin. De pekar på socialistiska misslyckanden där Sovjetunionen är ett exempel. 

Men det finns också stora skillnader som till exempel att Vägval vänster betonar gröna 

värden i deras ideologi. Visserligen nämns miljöpolitik i Vänsterpartiets partiprogram, 

men också där är klassproblemen i centrum när de skriver att rovdriften av naturtillgångar 

beror på orättvis fördelning av naturtillgångar. Vägval vänster skriver också att politiska 

partier inte har något egenvärde och de måste rannsaka sig själva för att hitta nya 

ståndpunkter. Detta håller inte Vänsterpartiet med om och menar att de inte behöver 

acceptera dagens strukturer. De skriver att så länge folket accepterar dagens strukturer så 

kan inte partiet göra något, men när folket inser att de kan få det bättre så ökar 

möjligheterna för partiet att utöva sin politik. Detta är tydligt i citatet under: 

 

Om kapitalismen av de flesta uppfattas som det bästa, 

eller åtminstone det enda möjliga, ekonomiska 

systemet, sitter de härskande säkert. Om kvinnors och 

mäns olika roller uppfattas som ”naturliga” och inte 

socialt konstruerade, så lever patriarkatet vidare. 

Men om allt fler börjar ana att en annan, förnuftigare 

och rättvisare värld är möjlig, öppnas nya vägar.
56
  

 

Detta är ett tecken på att Vänsterpartiet inte har övergivit sin ödestro vilket Vägval 

vänster gör med sina tankar om den tredje vänstern. Ett annat värde för båda parterna är 
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fred, men Vänsterpartiet påpekar samtidigt att de inte utesluter våld. De menar att våld är 

den sista utvägen för att skapa frihet och demokrati. Dessa värderingar delar inte Vägval 

vänster som skriver att demokratin aldrig får bygga på våld och att konflikter ska lösas på 

ett fredligt sätt. Med Vänsterpartiets värden och politik finns mycket leninism som till 

exempel våldet som sista utväg, medan Vägval vänster i likhet med modernisterna 

försöker med en ”ny vänster” för att hitta nya väljarkårer som till exempel inom den 

gröna falangen, men också inom socialdemokratin. 

 

5.2 Det existerande samhället 
 

Uppfattning om det existerande är väldigt lika där båda parter beskriver förhållandet 

mellan arbete och kapital. De skriver att kapitalet söker den mest vinstmaximerade 

lösningen vilket har underlättats med avregleringar och sämre sociala rättigheter som 

förekommer i vissa länder. Rörligheten av kapital har ökat samtidigt som den globala 

finansmarknaden har ett högt tempo. De beskriver ett samhälle där det finns olika grupper 

mellan arbete och kapital som gynnar kapitalet eftersom deras kunskaper ger dem större 

förhandlingskraft. Dessa grupper får därför förmåner som gör att de förblir lojala mot 

kapitalet. Trots att båda parter beskriver som problem inom samhället beskrivs fenomenet 

väldigt annorlunda beroende på vilken av parterna som beskriver. Vägval vänster förblir 

mindre radikal och beskriver dessa grupper som anställda med ”speciella kunskaper”, 

medan Vänsterpartiet är hårdare och benämner dessa grupper med detta citat: 

 

Mellan kapitalismens båda huvudklasser finns det 

grupper med motsägelsefulla erfarenheter av 

klassamhället.
57
  

 

Anledningen till de hårdare orden från Vänsterpartiet är för att betona sin position där ett 

tidigare exempel är när partiet blev medlem i internationalen på 1920-talet. Vänsterpartiet 

beskriver klassamhället väldigt grundligt och använder ofta begrepp som 
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”arbetarklassen” såväl som ”borgarklassen”. Vilket Vägval vänster har valt bort och 

diskuterar till stor del nya klassmönster som till exempel kvinnors såväl som invandrares 

situation. De skriver också om de ekonomiska klyftorna mellan stad och landsbygd. 

Visserligen diskuterar Vänsterpartiet kvinnors och invandrares situation i samhället, men 

de benämner inte detta som ett nytt klassmönster och deras klassbegrepp framstår som 

äldre än Vägval vänsters klassbegrepp. Men samtidigt betraktar båda parterna det 

kapitalistiska samhället som ett samhälle som tar för lite ansvar. Levnadsstandarden är 

inte rättvis där utbildningen såväl som sjukvården åtnjuts till stor del av de högre 

klasserna.  

 

Båda parter skriver att Sverige har kommit långt i könsskillnader, men fortfarande finns 

förtrycket kvar där löneskillnader och skillnader i inflytande är två exempel. Båda menar 

att förtrycket bygger på tvång för kvinnor såväl som män och jämlikhet skulle gynna 

båda parter. De är också överens om att både FN såväl som EU har stora brister och 

menar att FN är i behov av ytterliggare demokratisering.   

 

5.3 Handlingsstrategi 
 

Tankarna om ökad makt till de anställda och minskad makt för stora kapitalägare är 

tongivande för både Vänsterpartiet och Vägval vänster. För att detta ska ske förespråkar 

båda parter arbetarkooperation, gemensamt ägande, självförvaltning, 

konsumentkooperation. Förändringen måste komma underifrån och handlar om att de 

anställda tar saken i egna händer. Kapitalet makt från rika länder som exploaterar fattiga 

länders naturtillgångar måste brytas och därför förespråkar båda parter att en solidarisk 

handelspolitik ska byggas upp. En annan del i båda parters handelsstrategi är 

internationellt samarbete med likasinnade inom socialism och feminism. Sverige ska 

också förbli neutral i sin utrikespolitik och bli en ledande aktör för freden såväl som 

demokratin i världen. Vägval vänster går så långt att de skriver att FN ska få överstatlig 

makt för att öka demokratisering så att inflytandet i FN fördelas. Så långt är inte 

Vänsterpartiet beredda att gå eftersom de vill motverka all överstatlighet.  
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Ytterligare en skillnad mellan Vänsterpartiet och Vägval vänster är deras åsikter om EU. 

Trots att båda parter anser att EU är bristfälligt så har Vägval vänster fortfarande 

förhoppningar om att EU ska kunna fungera. De anser att alla länder i Europa ska bli 

medlemmar och detta ska leda till en omdirigering där EU ska bli mer demokratiskt med 

ett solidariskt fokus. Denna tro på EU delar inte Vänsterpartiet som anser att det är naivt 

att tro att EU kan omdirigeras. Därför anser de att Sverige ska göra ett utträde ur EU 

vilket ska leda till att fler länder utträder. När EU upplöses kan Europa bygga upp ett nytt 

Europasamarbete där det solidariska perspektivet skapas redan från början. Båda parter 

anser också att Sveriges statsskikt ska ändras till republik. Både Vänsterpartiet och 

Vägval vänster anser att miljö är viktig och att det är nödvändigt att skydda den. Men för 

partiet är detta arbete ett gemensamt ansvar samtidigt som samhället måste kontrollera 

med miljölagstiftning för att skydda miljön mot kapitalismens syn på ekonomi. 

Visserligen vill Vägval vänster att lagstiftningen ska göra att huvudansvaret ska ligga på 

producenterna, men de ser också arbetet som kollektivt såväl som individuellt för en 

bättre miljö.      

 

5.4 Samhället i framtiden             
 

Vägval vänster ser framtiden där samhället bygger på gemensamt ägande och 

självförvaltning. De anställda måste bryta sig loss från kapitalet och detta ska ta sig 

uttryck i personalägande, kollektiva fonder och kooperation. Det är viktigt att 

parlamentarismiska demokratin upprätthålls och det är viktigt att ta lärdom av dåliga 

erfarenheter där socialismen inneburit ett enpartisystem. De menar också att central 

statlig planhushållning är omodernt och skulle varken gynna människan eller miljön. De 

vill se ett decentraliserat samhälle med kommuner, regioner, stater där det finns en 

gemensam samhällsplanering. Vägval vänster menar att socialism också behöver 

ekonomisk politik för att kunna uppnå full sysselsättning såväl som en minskning i 

klasskillnaderna.  

 

Vägval vänster poängterar också att socialismen bistår av privat ägande, men bara inom 

vissa ramar. Visserligen skriver Vänsterpartiet att privata företag kan vara med och bidra 
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till samhället, men detta innebär inte privat ägande eftersom arbetarna bestämmer över 

sitt eget arbete. Samtidigt som det enskilda företagets vinster ska användas för att 

uppfylla hel samhällets behov. Vänsterpartiet anser också att planhushållning kan 

användas och menar att det behövs både planering och marknadsmekanismer i Socialism 

såväl som i kapitalism. I övrigt delar Vänsterpartiet tankarna om gemensamt ägande, 

självförvaltning och kooperation. Men de använder ett tydligare språk och skriver att 

folket måste frigöra sig från kapitalismen eftersom detta samhälle är en del av dagens 

problem. 

 

5.5 Sammanfattning 
 

5.5.1 Skillnader mellan Vänsterpartiet och Vägval vänster 
 

Skillnaderna mellan Vänsterpartiets och Vägval vänsters värden är att Vänsterpartiet 

tycker att partiet har ett egenvärde, medan Vägval vänster tycker motsatsen och 

förespråkar den ”tredje vänstern” för att kunna anpassa sig till väljarkåren. Ett exempel 

på detta är när Vägval vänster benämner sig som ett socialistiskt och ett feministiskt parti, 

men de skriver också att de tillhör den gröna falangen. Medan Vänsterpartiet menar att de 

är enbart ett socialistiskt och ett feministiskt parti. En annan skillnad i värden mellan 

parterna är att Vänsterpartiet inte utesluter våld för att uppnå frihet och demokrati trots att 

de vill eftersträva fred. Vägval vänster däremot anser att konflikter i världen måste lösas 

med fredliga metoder och demokratin får inte bygga på våld. Uppfattningen om samhället 

är väldigt lika, men parterna beskriver det på väldigt olika sätt. Vänsterpartiet är mycket 

hårdare i ordval och framstår som väldigt radikala, medan Vägval vänster försöker vara 

neutrala i sina beskrivningar. Ytterligare skillnad mellan parterna är att Vägval vänsters 

klassbegrepp framstår som nyare. Vänsterpartiet förblir väldigt generella och använder 

sig till stor del av arbetarklassen eller borgarklassen, där diskussionen genomsyras av ett 

”vi mot dom” perspektiv. Medan Vägval vänster klassbegrepp beskriver nya underklasser 

som till exempel invandare och ungdomar. Vägval vänster diskuterar också minoriteter 

inom olika klasser och menar på att olikheter finns inom klasserna. Båda parter anser att 
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FN måste genomgå en demokratisering, men Vägval vänster är beredda att gå längre än 

Vänsterpartiet för att uppnå en demokratisering. Vägval vänster menar att FN ska få 

överstatlig makt för att öka demokratisering inom organisationen. Skillnaderna mellan 

parterna ur ett internationellt perspektiv är att Vänsterpartiet inte har någon tilltro till EU 

och vill att Sverige ska utträda. Vägval vänster däremot menar att en ytterligare 

utvidgning till alla stater inom Europa kan leda till en demokratisk utveckling vilket 

Vänsterpartiet uppfattar som naiva föreställningar. Trots att båda parter delar många 

visioner om framtiden finns det många skillnader mellan dem. Vänsterpartiet är mer 

radikal i sitt språkbruk samt går ett steg längre och privat ägande kommer att försvinna 

helt eftersom de anställda har makten över sitt arbete. De enskilda företagens vinster ska 

användas för att uppfylla hela samhällets behov. Vänsterpartiet förespråkar också 

planhushållning. Medan Vägval vänster menar att en liten del av det privata ägandet 

kommer att finnas kvar och poängterar att planhushållning är omodernt.  

 

5.5.2 Likheter mellan Vänsterpartiet och Vägval vänster 
 

Likheterna mellan parterna är att de vill uppnå jämställdhet mellan könen och båda 

betonar klassproblemen som något viktigt att motverka. De har också samma syn på 

människan som är en självständig individ med förnuft samt ett kritiskt tänkande. Den 

kulturella mångfalden ska gynnas eftersom alla människor har lika värde. Vänsterpartiet 

och Vägval vänster har samma uppfattning om det existerande samhället som de 

uppfattar som oansvarigt och odemokratiskt. Där tillgången på utbildning och sjukvården 

är orättvist fördelad. Båda medger att kvinnor i samhället har fått bättre villkor i 

samhället, men skriver samtidigt att förtrycket fortfarande finns kvar. De är eniga om att 

organisationerna FN och EU har stora brister ur demokratisynpunkt. De vill att FN ska 

genomgå en demokratisering för att bryta de rika ländernas makt över fattiga länder. 

Deras handlingsstrategi har väldigt många likheter och de menar att anställda ska få ökad 

makt inom företagen på bekostnad av kapitalägarna. Båda parterna skriver att 

förändringarna måste komma underifrån och det är viktigt att de anställda tar saken i egna 

händer med hjälp av till exempel arbetarkooperation. Både Vänsterpartiet och Vägval 

vänster förespråkar internationellt samarbete med likasinnade samtidigt som de skriver att 
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Sverige ska förbli neutral i sin utrikespolitik samt förespråka fred. Både Vänsterpartiet 

och Vägval vänster att framtidens samhälle ska bygga på gemensamt ägande och 

självförvaltning. Kapitalets makt ska brytas med personalägande, kollektiva fonder 

kooperation.   

 

6. Slutsats 
 

I underhuvudrubriken 6.1 kommer jag att presentera mina resultat utefter mina 

frågeställningar som jag ställde i inledningen. Sedan kommer jag att diskutera uppsatsen 

under underrubriken 6.2 och komma med egna funderingar.  

 

6.1 Slutsatser 
 

6.1.1 Vilka skillnader finns det mellan traditionalisternas och modernisternas 
politik i det svenska Vänsterpartiet? 
 

De stora skillnaderna mellan Vänsterpartiet och Vägval vänster är att partiet tror på sitt 

egenvärde som parti, medan Vägval vänster vill motverka dessa föreställningar och 

skriver om en ”tredje vänster” i likhet med 1960-talets modernister som sökte efter den 

”nya vänstern”. Vänsterpartiet väntar på att folket ska inse att ett bättre samhälle än det 

kapitaliska samhället är möjligt och förblir till viss mån lojal mot ödestron och det 

traditionella idealet inom Vänsterpartiet. Partiets radikala språkbruk i partiprogrammet 

visar också att de vill betona sin position som leninistiska som under 1920-talet. Vägval 

vänsters språkbruk däremot är mer neutralt och de är inte lika radikala utan försöker 

istället vända sig till en större väljarkår. Trots att parterna använder sig av samma 

begrepp tenderar de att tolka begreppen på olika sätt. Vänsterpartiets tolkningar av de 

vänsterorienterade begreppen är äldre, medan Vägval vänsters tolkningar framstår som 

mer nya. Som till exempel klassbegreppet där Vägval vänster upplever att det finns 

minoriteter och orättvisor inom klasser som gör begreppet väldigt komplex. 

Vänsterpartiet tolkning är väldigt generell och begreppet genomsyras av ett ”vi mot dom” 
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perspektiv. Trots att både Vänsterpartiet och Vägval vänster värnar om fred så utesluter 

Vänsterpartiet inte våld för att skydda frihet samt demokrati. Detta pekar på att 

modernisterna fortfarande är närmare moralläran än vad traditionalisterna är samtidigt 

som traditionalisterna upprätthåller en viss lojalitet gentemot revolutionsteorin. Men trots 

traditionalisternas radikala framtoning har de genomgått stora förändringar i modernistisk 

riktning sedan 1900-talets början. Revolutionsteorin finns dock inte hos modernisterna   

 

6.1.2 Vilka likheter finns det mellan traditionalisternas och modernisternas 
politik i det svenska Vänsterpartiet? 
 

Det finns många likheter mellan parterna, men oftast tenderar den ena parten att gå ett 

steg längre än den andra. Likheterna finns inom parternas värden som till exempel 

jämlikhet och rättvisa. Det syns tydligt att Vänsterpartiets och vägval vänsters 

uppfattning om det existerande samhället. Båda parterna anser att det finns möjligheter 

till ett bättre samhälle än det kapitalistiska. Sedan finns det vissa brytningspunkter om hur 

ett bättre samhälle är, men grunden förblir likartad med arbetarkooperation, gemensamt 

ägande och självförvaltning.   

 

6.2 Egna funderingar 
 

Denna uppsats har varit väldigt stimulerade att arbeta med. Det känns som jag har blivit 

klokare och vissa resultat hade jag inte väntat mig. Samtidigt har det varit svåra 

avvägningar ibland och speciellt att fånga upp tydligheten i uppsatsen. Jag uppfattar 

validiteten som bra, men samtidigt vet jag att den kunde ha varit bättre. Ett exempel på 

det är att programmen från Vänsterpartiet respektive Vägval vänster har olika omfång. 

Det finns också betydligt mer material till den här uppsatsen. Exempel på sådant material 

är protokollen från den 35:e partikongressen år 2004. Vägval vänster har också mer 

material som jag hade kunnat använda som till exempel en debattbok. Samtidigt som 

intervjuer hade varit möjliga för att fördjupa uppsatsen, men för mig blev det naturligt att 

ställa program mot program. Trots att det kan ha inneburit att jag har missat vissa delar 
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som hade kunnat berika uppsatsen ytterligare. Denna uppsats visar också att det finns 

väldigt lite forskning om det svenska Vänsterpartiet under 1980-talet och 1990-talet. Som 

jag tidigare nämnde i kapitel 2 har jag inte nämnt något om Vänsterpartiets situation när 

Sovjetunionen kollapsade och när Berlinmuren föll. Detta är en helt egen uppsats och 

skulle vara väldigt intressant att undersöka hur partiets situation förändrades. Annan 

forskning som skulle vara intressant är att ta del av är protokollen från partikongressen år 

2004 och undersöka debatten mellan parterna under kongressen. Men det jag finner mest 

intressant är vad som kommer hända med dessa grupperingar i Vänsterpartiet i framtiden. 

Forskning som kommer att vara möjlig om några år, kommer splittringen vara lika 

markant i framtiden som den är idag? Kommer Vägval vänster bilda ett nytt parti och på 

så sätt skapa ett nytt ideologiskt alternativ? Eller kommer modernisterna att göra en tyst 

återgång till partiet? Eller blir det en återgång i partilinjen till modernism? Kommer 

Vägval vänster finnas kvar som ett forum efter en generationsväxling? Dessa frågor är 

väldigt svåra att besvara idag, men med all säkerhet kommer nästa kapitel i svenska 

Vänsterpartiets historia vara väldigt intressant när det skrivs. 
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