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Abstract 

Bachelor thesis in political science, autumn of 2012 

Author: Martin Lindblom 

Title: ”Between communism and socialdemocracy” 

Supervisor: Mats Lindberg 

The purpose of this essay is to analyze the ideological development of the former communist 

parties and the contemporary left-wing socialist parties of the Nordic countries. It is aimed at 

the two decades that have passed since the collaps of the Berlin wall and the parties at hand 

are; the Norwegian Sosialistisk Venstre, the Danish Socialistisk Folkeparti, the Swedish 

Vänsterpartiet and the Finnish Vasemmistoliitto. Since the 1960´s these parties have 

undergone major ideological changes with reference to a widening of their political agenda to 

an inclusion of democratic ideals as well as the new ideologies of feminism and ecologism. 

Thus reforming them into modern left-wing socialist parties at different times. The main 

hypothesis is formulated from the idea that there must be a connection between the 

startingpoint of reformation and the degree of modernism/traditionalism they show today. 

Furthermore, the study intends to determine how much they have changed and if there are any 

common features in the development. 

 

The method used consists of a quantitative approach with a minor qualitative streak and the 

material includes the four parties principalprograms from 1990 until today. In the quantative 

part I chose to count an amount of value-related words with connection to the four categories 

of socialism, feminism, ecologism and the democratic ideal. With the ideological refinement 

of Ball and Dagger as a frame of reference i chose a big amount of words, in which case the 

qualitative approach constituted as a failsafe in order to determine every words accuracy. The 

research shows that my original hypothesis is only partly correct. The degree of 

modernization seems to be depending on whereas the party was founded before or after the 

collapse of the Berlin wall. The fact that the three Scandinavian parties all show a positive 

modernization in comparison to their Finnish counterpart supports that. The study also reveals 

that the Finnish party, without consideration of modernism/traditionalism, changes the most 

during the period and the Danish party changes the least. The main feature of the 

Scandinavian parties is the decline of socialistic ideas in comparison to their Finnish 

equivalent. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval, problem, syfte & relevans 

Under 1900-talets inledande decennium var den europeiska socialismen i mångt och mycket 

samlad inom de socialdemokratiska partierna. Under 1910-talet kom dock stora förändringar 

att ske då utbrytningar till vänster följde som ett led i en växande kritik av just 

socialdemokratin, som av många, började anses alldeles för reformistisk. I grunden handlade 

det om en schism mellan reformister och revolutionärer, inom dessa partier, som uppstod i 

och med oktoberrevolutionen i Ryssland 1917. Donald Sassoon (prof. i komparativ europeisk 

historia) kallar detta för den moderna kommunismens födelse då revolutionära grupperingar 

runtom i Europa började positionera sig som ett alternativ till socialdemokraterna. Vid 

bildandet av den tredje internationalen (Komintern) under ledning av Sovjetunionens 

Kommunistiska parti två år senare, tvingades medlemmarna utesluta alla reformistiska 

element samt starkt positionera sig som kommunistiska partier. Ett tydligt sätt att markera sin 

ställning var att lägga till epitetet ”kommunistiska” i partinamnen.
1
   

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den stora förändring som skedde inom den europeiska 

kommunismen efter Nikita Chrusjtjovs påbörjade avstalinisering 1956. De kommunistiska 

partierna ställdes inför ett vägval, att huvudsakligen fortsätta i gamla hjulspår eller helt enkelt 

omorientera sin politik och ideologi. Sassoon menar att överlag valdes det senare alternativet 

vilket i vissa länder gav upphov till nya ”vänstersocialistiska” partier. I andra länder 

genomfördes ideologiska reformer inom de existerande partierna. Som ett första steg i denna 

modernisering kom tankarna kring kapitalismens avskaffande att successivt ersättas av idén 

om att göra det kapitalistiska systemet hanterbart genom politiska åtgärder.
2
 I detta 

sammanhang kan det vara på sin plats att presentera begreppet ”eurokommunism”, något som 

idéhistorikern Sven-Eric Liedman definierar som den europeiska kommunismens orientering 

bort från den traditionella Moskvapräglade ideologin. De europeiska kommunistpartierna 

började, i ideologiskt avseende, acceptera parlamentarismen och den representativa 

demokratin som den självklara spelplanen. Även om termen idag inte används längre så lever 

                                                 
1
 Sassoon, Donald (1996), One hundred years of socialism, s. 31ff. 

2
 Sassoon (1996), s. 277ff. 
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dess idéinnehåll kvar.
3
 Fortsättningsvis kommer jag använda termerna ”moderna 

vänsterpartier” eller ”vänstersocialistiska partier” för de partier, placerade till vänster om 

socialdemokratin, som har sin utgångspunkt i den representativa demokratin som den 

självklara politiska arenan för att förändra samhället.
4
  

 

Under de kommande decennierna, präglade av 1960-talets radikalisering, kom de reformerade 

kommunist- eller de nya vänstersocialistiska partierna att bredda sin ideologiska bas än mer. 

Framförallt framväxten av den nya feminismen och ekologismen gav dessa partier nya 

utvecklingsmöjligheter. Under 1960- och 1970-talen började de vänstersocialistiska partierna 

därför formera klara ståndpunkter angående, vad de ansåg vara, kvinnans underordning och 

människans rovdrift. Mot slutet av 1980-talet började de moderna vänsterpartierna även 

inkorporera allehanda postmateriella värderingar såsom förespråkande av 

minoritetsrättigheter, individualism och frihet som en förstärkning av det demokratiska 

idealet.
5
 

6
 På detta sätt ämnar jag hädanefter använda termen ”modern” och syfta på de nya 

inslagen av representativ demokrati, feminism och ekologism vid sidan av det ”traditionella” 

socialistiska/kommunistiska idéarvet. 

 

Det ovanstående ska förstås som den generella utveckling som präglat orienteringen bort från 

den kommunistiska, eller marxist-leninistiska, ideologin i modern riktning. Utifrån detta har 

jag nu för avsikt att leda in på studiens huvudproblem. I och med att det som illustreras ovan 

endast är just en generell bild, hur partierna går från ”traditionella” till ”moderna” 

uppkommer den självklara frågan om hur utvecklingen sett ut inom de enskilda partierna. I 

hur hög grad följer de det allmänna mönstret? Det finns partier som i ett tidigt skede 

moderniserades men det finns också partier som länge höll fast vid en mer traditionell 

marxism-leninism. Ur en statsvetenskaplig synpunkt blir problemet än mer intressant vid en 

                                                 
3
 Liedman, Sven-Eric (2012), Nationalencyklopedin, sökord: “eurokommunism”. Elektronisk källa: www.ne.se. 

Hämtad - 2012/11/19. 
4
 Utifrån ovanstående framträder således tydliga ideologiska skillnader mellan socialdemokrati, kommunism och 

det nya alternativet vänstersocialism. 
5
 Sassoon (1996), s. 427f , 339f & 670ff.  

6
 Kopplingen jag gör här mellan postmaterialism och demokrati måste förstås utifrån Ronald Ingleharts och 

Christian Welzels resonemang. De menar att socioekonomisk utveckling leder till en uppsjö av självuttryckande 

värden som i sin tur mobiliserar krafter som verkar i demokratisk riktning. Dessa steg stavar författarna 

”mänsklig utveckling” och det blir extra tydligt i deras resonemang om att demokrati inte endast är en 

uppsättning institutionella grunder utan en samling normativa idéer baserade på och beroende av valfrihet, 

autonomi och individualism. Alltså, när överlevnad tas för given växer en större acceptans för etnisk och 

kulturell mångfald fram. Det mest intressanta är dock inte endast acceptansen utan det faktum att dessa inslag 

börjar värderas positivt. Inglehart, Ronald & Welzel, Christian (2005), Modernization, Cultural Change and 

Democracy – The Human Development Sequence, s. 52ff & 172. 

http://www.ne.se/lang/eurokommunism
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studie av partier som liknar varandra i ideologiskt avseende men som har utvecklats bort från 

den traditionella kommunistiska ideologin vid olika tillfällen och i olika takt. Jag avser därför 

vända blicken mot de nordiska före detta kommunistpartierna och deras arvtagare. Det vill 

säga, det norska Sosialistisk Venstre, det danska Socialistisk Folkeparti, det svenska 

Vänsterpartiet och det finska Vasemmistoliitto (Vänsterförbundet).
7
 
8
 Forskningen som finns 

angående dessa fyra partiers utveckling pekar på att de vid olika tillfällen anammade de nya 

idealen och reformerades således i olika takt.  

 

De danska och norska partierna bildades under sent 1950- och tidigt 1960-tal som moderna 

vänstersocialistiska alternativ. I Sverige däremot skedde varken någon nybildning eller 

utbrytning, istället påbörjades en reformering inom det kommunistiska partiet 1964 som då 

tog namnet Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) som ett svar på den tidstypiska 

eurokommunistiska utvecklingen i Europa. Det dröjde dock ända till Sovjetunionens 

sammanbrott innan ordet kommunistisk försvann och det nya namnet, Vänsterpartiet, antogs. 

I Finlands fall står det klart att det inte fanns något modernt vänstersocialistiskt alternativ 

överhuvudtaget innan 1990 (se 1.2 Forskningsläge nedan). Utöver den idémässiga 

omorienteringen som präglat dem har de alla gemensamt, att de efter östblockets fall, alltmer 

kommit att samarbeta med socialdemokratin. Dessutom har de alla, i den nya eran, gjort 

rekordval med avseende på väljarstöd.
9
 Var står då dessa partier idag, hur mycket har 

förändrats i deras politik och ideologi?  Denna studies tyngdpunkt ligger på dessa fyra partiers 

ideologiska utveckling efter Berlinmurens fall och östblockets kollaps.  

 

Undersökningen syftar således till att försöka avgöra de fyra partiernas grad av modernism 

alternativt traditionalism. Genom att ta sikte på tiden då var och en började anamma, för det 

första, ett demokratiskt förhållningssätt och för det andra ideologierna feminism och 

ekologism har jag för avsikt att jämföra deras ideologiska utveckling efter Berlinmurens fall. 

Alltså en modernisering i två steg, där det första är ett accepterande av den representativa 

demokratin och det andra en ideologisk breddning till en inklusion av feminism och 

                                                 
7
 Jag har av historiska såväl som språkliga och tidsmässiga skäl valt bort Islands Vinstrihreyfingin – grænt 

framboð (Vänsterpartiet – de gröna). När jag följaktligen hädanefter använder samlingsbegreppet ”de nordiska” 

med hänvisning till de studerade partierna avser jag endast de i Norge, Danmark, Sverige och Finland.  
8
 Hädanefter kommer jag, för enkelhetens skull, använda den svenska beteckningen. 

9
 Af Schmidt, Frans m.fl. (2013), Nationalencyklopedin, sökord: “Sosialistisk Venstre”, ”Socialistisk 

Folkeparti”, ”Vänsterpartiet” & ”Vänsterförbundet”. Elektronisk källa: www.ne.se. Hämtad – 2013/01/04. 

  

http://www.ne.se/lang/eurokommunism


 4 

ekologism. Jag ämnar undersöka partiernas grad av modernism/traditionalism genom att 

studera de socialistiska idéelementens proportionella utrymme i jämförelse med tankegods 

från de tre övriga ideologierna. Jag vill i det här skedet poängtera att begreppen modernism 

respektive traditionalism ska förstås som värdeneutrala punkter som endast syftar till att 

illustrera utvecklingens riktning. Min utgångspunkt är följaktligen att tidpunkten för den 

påbörjade reformeringen troligtvis haft stor betydelse för hur de fyra partierna moderniserats 

under de två decennier som mätperioden avser. Alltså finns det ett samband mellan 

startskottet för reformering, hos de enskilda partierna, och den grad av modernism de idag 

uppvisar? Om min tes stämmer skulle i så fall de norska och danska partierna kunna klassas 

som mer moderna än sina svenska och finska systerpartier. 

 

1.2 Forskningsläge 

Denna del av studien är indelad i två avsnitt, där det första behandlar de fyra partiernas 

utveckling under årtiondena före 1989 och det andra är inriktat på deras ideologiska 

progression efter murens fall. I slutet finns även en liten sammanfattning och en tabell för att 

övergripligt illustrera vid vilken tidpunkt de olika partierna började anamma de nya idealen. 

Jag kan i ett inledande skede påpeka att den forskning som finns angående dessa partiers 

ideologiska utveckling, de senaste två decennierna, har luckor vilket i viss mån gör denna 

studie till originalforskning. 

 

1.2.1 De nordiska vänstersocialistiska partiernas ideologiska utveckling före 1989 

Jag ämnar börja min redogörelse med Norge där statsvetaren Svante Ersson menar att det 

ursprungliga Norges kommunistiska parti (NKP) som var det ledande partiet på vänsterkanten 

under efterkrigstiden inte är samma parti som innehar den positionen idag. Sosialistisk 

Venstre (SV) som numera är det parti som placeras till vänster om socialdemokratin uppstod 

som en vänstersocialistisk organisation 1961, då under namnet Sosialistisk Folkeparti (SF). 

Det nuvarande namnet antog partiet 1975 efter folkomröstningen till EG. Den tidstypiska 

omvandlingen mot vänstersocialism blev verklighet först genom bildandet av ett nytt parti, 

under ledning av Finn Gustavsen. Det norska kommunistpartiet lyckades alltså inte i samma 

utsträckning moderniseras utan ett nytt parti var tvunget att bildas. Ersson menar vidare att det 

norska partiets socialistiska målinriktning under de senaste decennierna, i linje med Sassoons 
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resonemang, fått ge plats åt alltfler feministiska och ekologistiska idéelement. Överlag har 

partiet haft en något starkare representation hos kvinnor än hos arbetare.
10

  

 

Angående utvecklingen av den oppositionella vänstern i Danmark menar Olof Petersson 

(prof. i statskunskap) i boken Nordisk politik att ett vänstersocialistiskt alternativ uppstod 

redan 1959 som en utbrytning ur kommunistpartiet. Socialistisk Folkeparti (SF) var från 

begynnelsen, precis som SF/SV i Norge, ett nytt modernt socialistiskt alternativ. Petersson 

menar att motivet bakom utbrytningen låg i att partiet ville föra en mindre moskvatrogen 

politik.
11

 Även Sassoon påpekar att partiledaren Aksel Larsen ville skapa ett parti som tog 

avstånd från både stalinism såväl som socialdemokrati.
12

 Sassoon menar vidare att 

Socialistisk Folkeparti uppstod som ett typiskt 1960-tals parti och dess utveckling följer 

nästan identiskt den hos systerpartiet i Norge, något som för övrigt även Ersson bekräftar.
13

 
14

 

 

I Sveriges fall menar Ersson att VPK tog på sig den dubbla rollen som förespråkare av 

traditionell kommunism samtidigt som man var ett vänstersocialistiskt parti. Det verkar alltså 

som att VPK länge försökte vara en paraplyorganisation. År 1964 tillträdde C.H. Hermansson 

som partiledare och en indikator på en moderniseringsprocess var just det symboliska 

namnbytet som nämns ovan. Det dröjde dock ända till 1990, då K:et togs bort, innan 

moderniseringsprocessen var helt fullbordad. Även om socialism fortfarande var målet 1990 

definierades den väldigt annorlunda jämfört med 30 år tidigare.
15

 Sassoon menar i detta 

avseende att det var just namnbytet som tydligt markerade tillhörighet till den moderna 

vänstersocialismen.
16

 Vidare poängterar Ersson att även om socialistiska slagord fortfarande 

präglade 1960-talets partiprogram var klasskampsretoriken redan här nedtonad. Det som 

senare förändrades i partiprogrammen var, vid sidan av den socialistiska och den 

                                                 
10

 Ersson, Svante (2005), ”Den yttre vänstern i Norge och Sverige”, i Partiernas århundrade, Demker, Marie & 

Svåsand, Lars (red), s. 51-77. 
11

 Petersson, Olof (2000), Nordisk politik, s. 45. 
12

 Sassoon (1996), s. 401. 
13

 Sassoon (1996), s. 401f & Ersson (2005), s. 53. 
14

 Det kan vara på sin plats att nämna att partierna i Sverige, Norge och Danmark även kommit att konkurrera 

med andra vänstergrupperingar. I Vänsterpartiets fall bröt sig det maoistorienterade KFML (numera KP) ur 1967 

och tio år senare var det dags igen då det marxist-leninistiska APK (numera SKP) lämnade moderpartiet. När det 

kommer till Socialistisk Folkeparti lämnade en gruppering kallad Venstersocialisterne moderpartiet 1967 och i 

Norges fall bröt sig SUF (numera AKP (m-l)) ur 1969. Sosialistisk Venstre fick även konkurrens av en maoistisk 

gruppering, kallad RV, som lyckades vinna parlamentarisk representation 1993. (Ersson (2005), s. 58f, Petersson 

(2000), s. 45). 
15

 Ersson (2005), s. 51-66. 
16

 Sassoon (1996), s. 748. 
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demokratismiska målinriktningen, att alltfler feministiska och ekologistiska idéelement gjorde 

sig gällande.
17

  

 

Någon som skiljer sig avsevärt från sina skandinaviska kamrater är den socialistiska vänstern i 

Finland. För att kasta ljus över landets kommunistiska/socialistiska historia ämnar jag 

använda statsvetaren Kim Zilliacus forskningsarbeten kring området. Först och främst menar 

denne att det radikala 1960-talet inte på något sätt tedde sig annorlunda i Finland, samma 

”nya vänster” fick fotfäste även här. Zilliacus menar istället att skillnaden ligger i den ”gamla 

vänsterns” förmåga att mot slutet av 1960-talet inlemma dessa grupper i sina egna led. 

Demokratiska förbundet för Finlands folk (DFFF), som bildades efter andra världskriget, var 

en paraplyorganisation för finska kommunister. Den ledande organisationen, Finlands 

kommunistiska parti (FKP), lyckades trots sin ortodoxa marxism-leninism attrahera och 

inkorporera många av den ”nya vänsterns” förespråkare. Den nära relationen med och 

beroendet av Sovjetunionen gjorde att partiet således präglades av elitism och demokratisk 

centralism med ett avantgarde på ständig vakt mot nya influenser. Zilliacus menar att ett 

tydligt exempel på det var partiets motvilja till samarbete med allehanda sociala rörelser 

såsom feministiska grupperingar. Snarare än att ta intryck från dessa höll partiet fast vid den 

marxist-leninistiska idén om jämställt arbete och sin kritik av radikalfeminismen. Dessa 

traditionella värderingar visade sig även högst okompatibla med 1980-talets framväxande 

miljörörelse. DFFF började mot slutet av decenniet knaka i fogarna till följd av allt intensivare 

interna idéstrider mellan reformister och traditionalister och en omvälvning var oundviklig. 

År 1990 omvandlades således DFFF och FKP till Vänsterförbundet under ledning av Claes 

Andersson.
18

  

 

1.2.2 De nordiska vänstersocialistiska partiernas ideologiska utveckling efter 1989 

Vad förde då de föregående decennierna med sig när 1980-talet närmade sig sitt slut? 

Avsnittet nedan syftar till en överblick av de fyras utveckling efter Sovjetunionens kollaps. 

Som nämnts tidigare ger forskningen kring den nordiska vänstersocialismens ideologiska 

sammansättning efter 1990 knappast någon heltäckande bild. Det verkar nästan som att så fort 

ett parti fullt ut accepterat den representativa demokratins spelregler försvinner mycket av 

                                                 
17

 Ersson (2005), s. 65f. 
18

 Zilliacus, Kim (2001), ”Electoral Fortunes and Dilemmas: The Development of the Greens and the Left-Wing 

Alliance”, i Research Institute, SSKH Reports and Discussion Papers 2/2001, s. 5-14. 
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forskarkårens intresse för den fortsatta ideologiska utvecklingen. Inför utformandet av detta 

lilla avsnitt har jag därför försökt sammanfoga de få ”öar” av substantiell information jag 

funnit.   

 

Frågan som uppstår är vari den egentliga skillnaden mellan gammalt och nytt ligger och hur 

den ska definieras. Zilliacus, vars forskning huvudsakligen berör utvecklingen i Finland, gör 

ändå i en artikel publicerad i West European Politics några intressanta observationer. För det 

första menar han att det som skiljer ett modernt vänsterparti från ett traditionellt är graden av, 

vad han kallar, ”ny politik”. Detta begrepp definierar han som de värderelaterade förändringar 

av det politiska beteendet som uppstod under 1960-talet där alltmer fokus kom att läggas på 

exempelvis ett ökande demokratisk förordande. Vidare tillkom feministiska och ekologistiska 

idéelement samt allehanda postmateriella värden såsom social jämlikhet, mänskliga 

rättigheter, självuttryckande värderingar, fred, förespråkandet av alternativa livsstilar samt 

betoning på en fördjupning av demokratin. Han hävdar således att ett traditionellt vänsterparti 

endast kan sorteras under kategorin ”ny vänster” när partilinjen byter fokus från avskaffande 

till hanterande av marknadsekonomin. Zilliacus menar vidare att den så kallade ”nya 

politiken” skapat en skiljelinje mellan den industriella ”gamla vänstern” och den post-

industriella ”nya vänstern”.
19

 Sassoon hävdar mot bakgrund av detta att mot slutet av det förra 

årtusendet stod således den europeiska socialismen inför ett enkelt val. Antigen att göra som 

många av de traditionella kommunistpartierna och helt sonika isolera sig i väntan på bättre 

tider eller anpassa sig efter det nya postmateriella samhället, såsom exempelvis Vänsterpartiet 

gjorde i och med namnbytet 1990.
20

  

 

I avhandlingen The Moral Life of the Party menar sociologen Chris Mathieu att 1990-talets 

EU-debatt haft stor inverkan på Danmarks och Sveriges vänstersocialistiska partiers 

ideologiska utveckling. Vare sig för eller emot medlemskap har båda partierna förstärkt sina 

ståndpunkter kring fördjupad demokrati, antimilitarism, miljöfrågor och minoritetsrättigheter. 

Vänsterpartiet med sin EU-skepsis har framförallt sedan Gudrun Schymans tid utökat partiets 

demokratiska förespråkande genom att kritisera det demokratiska underskott som anses prägla 

EU. Mathieu menar vidare att alltmer feministiska och ekologistiska tankar sedan dess vävts 

in. I fallet med Socialistisk Folkeparti har istället en EU-vänlig partilinje arbetats fram med 

                                                 
19

 Zilliacus, Kim (2001), “‘New Politics’ in Finland: The Greens and the Left Wing Alliance in 1990s”, i West 

European Politics, Vol. 24, No. 1, s. 27-34. 
20

Sassoon (1996), s. 748. 
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motiveringen att på ett mer effektivt sätt kunna sprida sina värderingar internationellt.
21

 I 

Finlands fall menar ju Zilliacus att det dröjde ända in på 1990-talet innan ett nytt parti med en 

modern partilinje utformades. Avbrottet med det förflutna ses tydligast i att den anti-

kapitalistiska hållningen ersatts av tanken om en social och ekologisk hantering av 

marknadsekonomin, något som exempelvis partierna i Danmark och Norge påbörjade redan 

30 år tidigare.
22

 Vidare poängterar Zilliacus att även om Vänsterförbundet anammat mycket 

av den nya politikens idéer kring demokrati, jämställdhet, minoritetsrättigheter etc. har även 

mycket av de gamla statssocialistiska tankarna behållits.
23

 

 

Zilliacus teorier om skillnaderna mellan de nordiska vänsterpartierna stöds även av 

statsvetaren Gunnar Grendstad. I en artikel publicerad i Scandinavian Political Studies menar 

denne att det finns en klar skiljelinje som delar de nordiska vänsterpartierna i två grupper.  

Vänsterpartiet och Vänsterförbundet har fortfarande kvar en del traditionella inslag medan 

Sosialistisk Venstre och Socialistisk Folkeparti uppvisar en något större modernitet.
24

 I en 

annan artikel i Scandinavian Political Studies menar dock författarna Bernhard Hansen och Jo 

Saglie att, i rent organisatoriskt avseende, har de dansk/norska vänsterpartierna en mer 

traditionell partiorganisation än vad som förväntas inom den nya vänstern. De menar att det 

verkar som att partimedlemmarna i Danmark och Norge föredrar den traditionella massparti 

modell som präglade den ”gamla vänstern”.
25

   

 

1.2.3 Sammanfattning 

Ur ovanstående är det möjligt att härleda vissa slutsatser. För det första är tydligt hur det nya 

idealet demokratism samt ideologierna feminism och ekologism började anammas av 

partierna vid olika tidpunkter. Det verkar som att tillvaratagandet av ideal såsom allehanda 

postmateriella värderingar i samband med en acceptans av det kapitalistiska samhället 

verkligen sätter ”kronan på verket” i dessa partiers ideologiska utveckling. I och med att 

                                                 
21

 Mathieu, Chris (1999), The Moral Life of the Party – Moral Argumention and the Meaning in the Europe 

Policy Debates of the Christian and Left-Socialist Parties in Denmark and Sweden 1990-1996, s. 81-83 & 219-

221. 
22

 Zilliacus (2001), s. 32. 
23

 Zilliacus (2001), s. 37f. 
24

 Grendstad, Gunnar (2003), “Reconsidering Nordic Party Space”, i Scandinavian Political Studies, Vol. 26, 

No. 3, s. 206. Elektronisk källa: http://onlinelibrary.wiley.com/ 
25

 Hansen, Bernhard & Saglie, Jo (2005), ”Who Should Govern Political Parties? Organizational Values in 

Norwegian and Danish Political Parties”, i Scandinavian Political Studies, Vol. 28 – No. 1, s. 21. Elektronisk 

källa: http://onlinelibrary.wiley.com/ 
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tanken kring kapitalismen som en övergångsfas överges visar partierna således att de erkänner 

den representativa parlamentarismen som den självklara politiska arenan. Alltså, i linje med 

Liedmans resonemang, börjar partierna präglas av någon form av demokratisk överideologi 

vilket innebär en allt större benägenhet för demokratiska åsikter. De börjar alltså uppvisa en 

allt större tendens till pragmatism där vägen framåt är det egentliga målet. I fallet med de 

danska och norska partierna verkar det tidigt ha funnits en medvetenhet att inlemma dessa nya 

element. Det svenska Vänsterpartiet präglades länge av en dubbelhet då partilinjen tycktes 

luta sig mot både gammal och ny vänster. När det kommer till utvecklingen i Finland står det 

klart att det dröjde ända till 1990 innan ett modernt vänstersocialistiskt parti etablerades. 

Forskningsläget visar även på en skiljelinje i Norden där de danska och norska partierna är de 

mest moderna och det finska har flest inslag av traditionalism. Det svenska partiet skulle, med 

Zilliacus resonemang, hamna någonstans i mitten på skalan medan Grendstad skulle placera 

det tillsammans med Vänsterförbundet. För att förtydliga ovanstående redovisning av relevant 

forskning har jag i tabell 1 nedan ställt upp partier och årtionde för att visa vilka ideologier 

som präglar partierna under varje decennium. 

 

Tabell 1: Ideologier efter decennium och parti 

 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 

SF/SV (Norge) Vänstersocialism 

Demokratism 

 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

SF (Danmark) Vänstersocialism 

Demokratism 

 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

VPK/V (Sverige) Vänstersocialism 

Trad. kommunism 

Demokratism 

 

Vänstersocialism 

Trad. kommunism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Trad. kommunism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 

DFFF/FKP/VF 

(Finland) 

Trad. kommunism 

 
Trad. kommunism 

 
Trad. kommunism 

 
Vänstersocialism 

Demokratism 

Feminism 

Ekologism 
Kommentar: Tabell 1 ska förstås som en summering av forskningsläget ovan och visar en ungefärlig bild, 

som jag tolkar det, av vilka ideologier/ideal som präglar partierna under respektive decennium. Kategorin 

vänstersocialism ska i det här sammanhanget förstås som liktydigt med ”ny vänster” eller 

”eurokommunism” och traditionell kommunism med ”gammal vänster”. 

 

 

 



 10 

1.3 Teori och analytiska begrepp 

I detta avsnitt ämnar jag klargöra de teoretiska perspektiv som studien kretsar kring. Även om 

forskningsläget ovan uppvisar en del luckor, framförallt i form av bristen på litteratur gällande 

de fyra partiernas ideologiska progression efter 1990, anser jag ändå att den forskning som 

finns gällande de föregående decenniernas utveckling visar en tydlig bild. Litteraturen 

beskriver hur demokratism, feminism och ekologism anammas vid olika tidpunkter av de fyra 

partierna och omvandlar dem till moderna vänsterpartier. Min intention med studien är att 

studera hur dessa tre utvecklas i relation till varandra men framförallt till den ursprungliga 

ideologin, socialism. Därför avser jag ägna detta avsnitt åt att, i generella drag, definiera vad 

som är kärnorna i just socialism, demokratism, feminism och ekologism.  

 

För det första måste de, för studien gällande, ideologierna/kategorierna förklaras och 

operationaliseras till mätbara indikatorer. Vad är egentligen en ideologi och hur ska den 

förstås? Statsvetaren Josefin Larsson menar, i sin avhandling Aiming for Change, att 

begreppet ideologi som sådant aldrig haft en generell definition. Vissa menar att det är ett 

maktredskap för att antingen behålla eller störta den rådande ordningen. En del hävdar till och 

med att ideologi är liktydigt med vetenskaplig teori trots det faktum att det endast är en 

samling normativa ståndpunkter. Larsson menar i stället att ett betydligt mer pragmatiskt sätt 

att se på det är med Terence Balls och Richard Daggers terminologi: ideologi som 

funktionell.
26

  

 

I boken Political ideologies and the democratic ideal har de listat olika ideologier och klarlagt 

deras grunddrag. Eftersom, de för studien gällande, idéelementen har en uppsjö av 

subkategorier finner jag Balls och Daggers generella beskrivningar vara bra arbetsmallar. 

Författarna skiljer mellan fyra olika funktioner som präglar generella ideologier. Dessa är; 

förklaring av tillståndet, utvärdering av tillståndet, inriktning och politiskt program. Det är 

till exempel milslånga avstånd mellan liberala feminister och särartsfeminister men dessa fyra 

funktioner beskriver vad alla inriktningar inom den gällande ideologin har gemensamt. De 

utgör hörnstenar som partier eller organisationer kan vila sin ideologiska övertygelse på. 

Förklaringen handlar om att klargöra varför sociala, politiska och/eller ekonomiska system 

ser ut som de gör. Utvärderingen syftar då till att avgöra huruvida det rådande systemet är av 

bra eller dålig karaktär. Inriktningen å sin sida anspelar på att ge åhöraren, anhängaren eller 

                                                 
26

 Larsson, Josefin (2004), Aiming for Change, s. 24f & 41ff. 
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subjektet en känsla av identitet såsom klass, kön, etnicitet etc. Slutligen behöver även varje 

ideologi ett politiskt program som talar om vad som bör göras och hur dess anhängare ska 

agera. Ball och Dagger menar att dessa fyra funktioner är nödvändiga för alla politiska 

ideologier för att kunna länka tanke till handling. Varje ideologi har sin egen syn på hur 

världen ska uppfattas och hur anhängarna ska verka för att uppnå önskvärt resultat.
27

 
28

 Även 

om Larssons avhandling har en helt annan utgångspunkt än den här studien ämnar jag 

använda Balls och Daggers funktionella modell på samma sätt. 

 

Det som förenar alla socialister gällande förklaringen av tillståndet är beskrivningen av 

samhället i ekonomiska och klassrelaterade termer. Den som äger produktionsmedlen besitter 

makten medan den som endast äger sin egen arbetskraft är maktlös. När det kommer till 

utvärdering menar alla socialister att i situationer där klassgränserna är starka råder 

explorativa och orättvisa förhållanden. Förändring sker endast när alla samhälleliga 

medborgare tillsammans kontrollerar produktionsmedlen. Gällande inriktningen menar 

socialisten att individen borde definiera sig själv efter sin position i klasstrukturen. Det är 

detta som formar människans identitet. Angående programmet menar socialisten att målet är 

ett så klasslöst samhälle som möjligt men att alla steg dit samtidigt måste präglas av jämlikhet 

och samarbete.
29

 

 

När det kommer till feminismen, som Ball och Dagger kallar en befrielseideologi, handlar 

förklaringen om situationen för kvinnan som grupp. Den omfattar inte hela samhället och 

undertryckandet av kvinnan hålls vid liv av förtryckaren, den patriarkala strukturen, och en 

internalisering hos den förtryckta. Utvärderingen för alla feminister handlar om att samhället 

inte ser ut som det borde göra eftersom kvinnan i någon form fortfarande är förtryckt. För 

feministen handlar inriktningen om att få alla kvinnor att verkligen förstå att de är 

undertryckta samtidigt som förtryckaren måste inse sin egen orättvishet. Det politiska 

programmet är förhållandevis enkelt, nämligen att sätta stopp för den patriarkala despotin så 

att kvinnan kan nå sina fullständiga medborgerliga rättigheter.
30

 

           

Ekologismen som ideologi förklarar tillståndet genom att peka på klimathoten vi står inför 

som ett resultat av mänskliga faktorer. Utvärderingen i sin tur handlar om att aktioner för att 

                                                 
27

 Ball, Terence & Dagger, Richard (2011), Political ideologies and the democratic ideal, s. 4ff.  
28

 Larsson (2004), s. 43f. 
29

 Ball & Dagger (2011), s. 185f. 
30

 Ball & Dagger (2011), s. 249f. 
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skydda miljön uppmuntras samt ett fördömande av aktioner som förstör den naturliga miljön. 

Inriktningen å sin sida går ut på att ge sina anhängare en känsla av identitet, alltså, vi är en art 

beroende av samspelet med andra arter och naturen. För ekologisten handlar det politiska 

programmet främst om politisk och social aktion för att rädda mänskligheten och planeten.
31

 

 

När det kommer till kategorin, som jag kallar demokratism, är det på sin plats att definiera 

den utifrån vad Ball och Dagger benämner demokratiska ideal. Den mest grundläggande 

betydelsen av denna norm är inte mer komplicerad än att det bygger på tanken om styrning 

genom folksuveränitet. När aktörerna inom en politisk organisation då bestämmer sig för att 

börja förespråka ett sådant ideal gäller det att försöka sammanfoga det med redan existerande 

ideologier. Detta kan te sig tämligen okompatibelt med till exempel en fascistisk tankesmedja 

men författarna menar att i organisationer som vilar på en liberal och/eller en socialistisk 

värdegrund blir ett steg mot demokratiskt förespråkande naturligt att ta, något som de flesta av 

dem även har gjort. Även om liberala och socialistiska agitatorer för demokrati definierar 

idealet och dess beståndsdelar på olika sätt finns en ändå en robust gemensam grund. Det 

bygger på frihet, jämlikhet, tolerans, rättvisa, ömsesidig respekt, öppna och pragmatiska sätt 

att behandla meningsskiljaktigheter samt vikten av att vara ödmjuk vare sig vinst eller 

förlust.
32

 
33

 I och med att författarna inte klassificerar demokratism som en ideologi i den 

meningen har de inte brutit ner den i de fyra funktionerna. Jag har därför själv skräddarsytt en 

teoretisk utgångspunkt utifrån de fyra.  

 

Jag tänker mig demokratistens förklarande av tillståndet i termer av demokratiskt över- eller 

underskott. Utvärderingen skulle i så fall syfta till att avgöra den rådande demokratiska nivån, 

alltså, huruvida graden av demokrati är tillfredställande eller inte. Inriktningen å sin sida 

skulle för demokratisten i så fall innebära stark betoning på värdet av att vara demokratisk 

medborgare. Det politiska programmet blir följaktligen enkelt: ett uppmuntrande och 

förordande av aktioner som syftar till en fördjupning eller ett bibehållande av demokratin 

samt ett fördömande av handlingar i motsatt riktning. 

 

                                                 
31

 Ball & Dagger (2011), s. 275. 
32

 Ball & Dagger (2011), s. 38ff. 
33
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Visserligen syftar han på stater och nationer men jag är 
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(1992), ”Change in Continuity in the Nature of Contemporary Democracies”, i Reexamining Democracy: Essays 

in honor of Seymour Martin Lipset, G. Marks & L. Diamond (red), s. 182. 
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1.4 Frågeställning 

I ljuset av ovanstående forskningsläge i samband med de teoretiska definitionerna ämnar jag 

här ställa upp en hypotes. Forskningen visar hur samtliga nationella partier vid olika 

tidpunkter anammat och infogat de nya idéelementen och år 1990 stod det klart att samtliga 

fyra länder hade moderna vänstersocialistiska partier i sina parlament. Det står dock inte klart, 

på grund av avsaknaden av relevant forskning hur dessa partiers ideologiska sammansättning 

utvecklats efter 1990. Min huvudsakliga hypotes kretsar således kring tanken om att det måste 

finnas ett samband mellan tidpunkten för påbörjad reformering och den ideologiska 

strukturella utvecklingen de senaste 20 åren. Forskningen pekar exempelvis på att Danmarks 

och Norges parlament tidigt fick tillskott av reformerade vänstersocialistiska alternativ medan 

det i Finland dröjde ända till efter murens fall. Betyder det i så fall att Socialistisk Folkeparti 

och Sosialistisk Venstre idag har betydligt fler demokratismiska, feministiska och 

ekologistiska inslag i förhållande till de socialistiska än vad Vänsterpartiet och 

Vänsterförbundet har?  Min frågeställning blir därför följande: 

 

Grundfråga: Finns det ett samband mellan startpunkt för reformering och den grad av 

modernism de idag uppvisar?  

 

Delfråga 1: Hur mycket förändras de enskilda partierna under perioden? 

 

Delfråga 2: Finns det några gemensamma nämnare i partiernas ideologiska utveckling som 

sorterar dem i olika grupper?  

 

1.5 Metod, material och avgränsning 

1.5.1 Metodisk genre, design och teknik 

Den metodiska genre jag valde att ta sikte på inför den här studien är av kvantitativ karaktär 

med vissa kvalitativa inslag. I boken Metodpraktikan menar författarna Peter Esaiasson, 

Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson och Lena Wängnerud att vid studier som syftar till att mäta 

förekomsten av kategorier, såsom ideologier, lämpar sig en så kallad kvantitativ 

innehållsanalys väl. För det första innebär en innehållsanalys att studien syftar till att göra 

någon form av bedömning av en given skildring, vare sig den är av muntlig, skriftlig eller 
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bildmässig karaktär. Begreppet kvantitativ å andra sidan anspelar på att undersökningen 

grundas på jämbördiga och komparativa data i sådant omfång att resultaten kan analyseras i 

siffror. Esaiasson m.fl. menar att det i grunden handlar om att empiriskt mäta hur frekvent 

vissa kategorier förekommer eller hur stort rumsligt och tidsmässigt utrymme de får. Den 

stora fördelen med en kvantitativ innehållsanalys är att det går relativt fort att analysera ett 

stort material genom att helt sonika räkna ord eller begrepp kopplade till varje kategori. Den 

kvalitativa approachen syftar istället till en mer textanalytisk läsning av materialet för att 

exempelvis klarlägga tankemönster och eventuellt dolda budskap.
34

 I den här studien ska dock 

den kvalitativa ansatsen endast förstås som en förstärkning av den kvantitativa.  

 

Jag valde även, inför uppgiften att besvara studiens grundfråga, att konstruera ett balans- eller 

moderniseringsindex för att avgöra den proportionella förändringen från den första till den 

sista mätpunkten. Alltså det första och det sista programmet som gavs ut under perioden av 

respektive parti. Esaiasson m.fl. menar att byggandet av index är ett bra sätt att övergripligt 

sammanfatta flera variabler till ett värde. I det här fallet ställdes demokratism, feminism och 

ekologism mot socialism.
35

 Genom att ta mellanskillnaden mellan de tre och den ursprungliga 

kategorin kunde jag således enkelt avgöra i vilken i riktning utvecklingen gått. Negativ 

mellanskillnad ska förstås som steg tillbaka på modernism/traditionalism skalan och positiv 

mellanskillnad som steg framåt.
36

 

  

Eftersom denna undersökning syftade till att mäta frekvensen av fyra kategorier, alltså hur 

många gånger ett ord eller uttryck använts som stödjer respektive kategori, lämpade sig en 

beskrivande analys väl eftersom syftet var att kunna säga något om innehållet i materialet. Det 

gällde först att klargöra vad som var analysenheterna, i det här fallet de fyra partiernas 

partiprogram från 1990 och framåt. Variablerna, det vill säga de egenskaper som tros påverka 

varje analysenhet, behövde också definieras. I denna studie utgjordes de av de fyra 

kategorierna; socialism, feminism, ekologism samt det demokratiska idealet som jag valde att 

kalla demokratism.
37

  

 

                                                 
34

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2012), Metodpraktikan, s. 197 & 

210f. 
35
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36
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Först och främst var jag tvungen att bestämma ett antal idébärande ord, ett urval ur den totala 

populationen, kopplade till varje kategori och sedan helt enkelt räkna den kvantitativa 

förekomsten av dessa. Eftersom detta inledningsvis präglades av en stor portion godtycklighet 

ämnar jag dröja vid denna del av metoden. Jag utgick från Balls och Daggers funktionella 

renodling men min avsikt var aldrig att följa denna ram slaviskt utan den ska istället förstås 

som en referensmall. Jag tänker mig förklaring/utvärdering som vad en ideologi definierar 

som problemet och inriktning/program som åtgärden. Kristina Boréus och Göran Bergström 

menar i boken Textens mening och makt att i det här skedet är noggrannhet en dygd. Eftersom 

språk och kultur ständigt förändras blir en generell ordlista opålitlig. Boréus och Bergström 

menar därför att det är viktigt att från fall till fall ha en ram att utgå ifrån.
38

 Jag valde därför 

ett antal värdeladdade ord utifrån mallen med koppling till de fyra kategorierna med hjälp av 

de fyra funktionerna. Därefter utförde jag små kvalitativa pilotstudier (stickprov) ner i 

materialet för att avgöra vilka ord som bäst beskriv dessa. På detta sätt kunde jag avgöra vilka 

ord jag skulle behålla och vilka jag skulle förkasta (se figur A-D i bilaga 1). I och med att det 

finns en viss grad av språklig barriär mellan svenska, norska och danska var jag noga med att 

översätta orden och sedan kontrollera att innebörden var överrensstämmande i alla tre språken 

(se figur E i bilaga 1). Eftersom svenska är ett nationellt minoritetsspråk i Finland återfinns 

offentliga publikationer, såsom partiprogram, således både på finska och svenska. 

 

Jag försökte så långt det var möjligt att välja ut så värdeladdade ord jag kunde men det finns 

ändå många ord som även har en generell betydelse och slår över samtliga fyra funktioner. 

Ord som exempelvis ”klass” och ”kön” kan kombineras i olika konstellationer som gör att de 

kan ingå i samtliga indelningar vare sig det handlar om inriktning eller program. Det mest 

problematiska var ordet ”arbete” som används frekvent inom kategorierna socialism och 

feminism. Problemet ligger i att ordet även är ett verb och förekommer exempelvis i former 

av ”partiet arbetar för” eller ”vi arbetar mot”. Eftersom ordet nyttjas alldeles för många 

gånger för att helt bortses från valde jag istället att ord för ord kontrollera i vilket 

sammanhang det används. Samma tillvägagångssätt har jag tillämpat på alla ord som har en 

inbyggd tvetydighet, såsom exempelvis ”jämlikhet” som används inom både socialism och 

feminism såväl som demokratism. Värt att poängtera är även att varje kategori tilldelats olika 

antal ord vilket kanske kan tyckas snedvrida resultaten. Så är inte fallet eftersom dessa i så fall 

används mer frekvent inom flera funktioner. Det skulle således vara onödigt att försöka skapa 

                                                 
38
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proportionalitet mellan kategorierna eftersom vissa ideologier helt enkelt har betydligt fler 

slagord och idébärande termer än andra. 

 

Det kan tyckas att jag att varit alldeles snäv i min urvalsprocess då mitt eget subjektiva sinne 

valt bort ord som andra studenter eller forskare möjligtvis skulle ha inkluderat. Jag syftar på 

sådana ord som, vid en första anblick, kan sorteras under en given kategori men som närmare 

undersökningar visar vara problematiska. Exempelvis ord som ”hållbar” eller ”underordning” 

kan anses vara självklara ekologistiska respektive feministiska begrepp men faktum är att de 

används inom samtliga kategorier och saknar därmed specifik ideologisk bäring. På grund av 

att studien utgick från befintliga kategorier och inte syftade till att avgöra vilken eller vilka 

kategorier partierna har fann jag det inte nödvändigt att söka efter positivt respektive negativt 

laddade ord. När partiprogrammen exempelvis använder ordet ”kapitalism” kunde jag därför 

vara säker på att det alltid är i negativ bemärkelse.  

 

1.5.2 Material och avgränsning 

Källmaterialet jag valde att analysera bestod av de fyra partiernas samtliga parti- eller 

principprogram från 1990 fram till 2012. Sosialistisk Venstre gav under perioden ut två 

program, det första 1995 och det andra 2011. I Socialistisk Folkepartis fall står tre kompletta 

program att finna från perioden, från 1991, 2003 och 2012.  Vänsterpartiet gav under perioden 

ut fem program; från 1990, 1993, 1996, 2000 och 2004 (rev. 2008 och 2012), men jag har 

dock valt bort programmet från 1996 då jag ansåg att de fyra återstående skapar en adekvat 

bild.  Angående Vänsterförbundet återfinns tre program, från 1990, 1998 och 2007. Värt att, i 

det här skedet, klargöra är att partiprogrammen är av skiftande storlek. Många sträcker sig 

över 25 sidor medan andra endast har ett omfång på fem blad. Jag såg inte det som något 

problem då intentionen var att studera den proportionella fördelningen inom varje program. 

En annan avgränsning jag gjort är den som nämns under not 7, nämligen att jag valt bort 

Islands Vänsterpartiet – de gröna av historiska såväl som språkliga och tidsmässiga skäl. 

 

Det kan tyckas att en studie som syftar till att mäta ideologisk fördelning hos ett eller flera 

partier borde ta sikte på mer än bara parti- eller principprogram, möjligen allehanda riktlinjer 

och arbetsprogram som partierna ger ut. Även om politiska partier ständigt markerar sina 

ståndpunkter i olika publikationer, såsom diverse arbetsprogram och valmanifest, så utgör 

ändå partiprogrammen kärnan i deras ideologiska bas. Ersson menar att den egentliga 
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skillnaden ligger i att ett parti/principprogram har en långsiktig ambition medan exempelvis 

valmanifest tar sikte på mer kortsiktiga mål.
39

 Jag är dessutom övertygad om att en breddning 

av källmaterialet till en inklusion av exempelvis valmanifest inte skulle ha tillfört särskilt 

mycket. Det som står i ett parti- eller principprogram är ju trots allt den stomme som resten av 

politiken inom partiet har att förhålla sig till. Jag anser således att mitt urval av källmaterial i 

samband med operationaliseringen av de fyra kategorierna var tillräcklig för att skapa god 

validitet i studien. Balls och Daggers funktionella renodling understött av de kvalitativa 

stickproven bidrog starkt till att jag mätte det jag avsåg att mäta. 

 

1.5.3 Det metodiska tillvägagångssättets begränsningar  

Jag valde som sagt ut ett antal ord för varje kategori som jag sedan kvantitativt räknade för att 

skapa en bild över partiernas ideologiska sammansättning. Som nämns ovan är jag väl 

medveten om att denna del av studien i mångt och mycket är slumpmässig eftersom det var 

mitt eget subjektiva sinne som valde ut passande ord. Genom att utförligt kontrollera i vilket 

sammanhang varje ord presenteras i materialet, genom kvalitativa stickprov, har jag steg för 

steg minimerat den tendensiösa godtyckligheten. Just med tanke på reliabiliteten, eller 

pålitligheten, i studien vågar jag inte påstå att mätinstrumentet var helt vattentätt. Det måste 

alltid finnas utrymme för distanserad självkritik. Frågan jag ställer mig är huruvida en 

upprepning av undersökningen vid ett senare tillfälle skulle ge samma resultat. Svaret är ändå 

jakande; jag tror att det skulle visa på, i alla fall, snarlika slutsatser om samma begreppsliga 

och operationella definition görs. Problem som återigen skulle kunna uppstå är, vad som 

nämns ovan, att vissa ord kan ha en generell betydelse utan ideologisk koppling. Om en annan 

student eller forskare i framtiden skulle göra exakt samma undersökning kanske dennes 

subjektiva tolkning skulle lägga större vikt vid dessa problematiska ord och helt enkelt 

förkasta dem. Jag tror dock inte att det någonsin helt säkert går att komma ifrån sådana 

problem då alla vetenskapliga studier bygger på utförarens glasögon. Däremot är de möjligt 

att med väl underbyggda argument och ett robust förarbete minimera partiskhet och öka 

generaliserbarheten. Jag vill dock reservera mig för att studiens resultat inte på något vis är 

generaliserbara på andra europeiska vänstersocialistiska partier. Så med vissa reservationer 

anser jag ändå mitt mätinstrument överlag vara pålitligt. Viktigt att klargöra är dock att den 

kvantitativa innehållsanalysen inte kunde säga något om hur argumenten presenteras, som 

                                                 
39

 Ersson (2005), s. 65. 
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fristående eller sammansatta. Det gick således endast att mäta frekvensen i antal, avgöra 

proportionerna för att sedan analysera förändringen över tid.  

 

1.6 Disposition 

De följande kapitlen, 2-5, behandlar vart och ett av de undersökta partierna: kapitel 2; det 

norska Sosialistisk Venstre, kapitel 3; det danska Socialistisk Folkeparti, kapitel 4; det 

svenska Vänsterpartiet och kapitel 5; det finska Vänsterförbundet. Varje substanskapitel 

disponeras med ett inledande stycke som beskriver partiprogrammens utformning under 

perioden. Sedan belyses varje kapitel med två tillhörande tabeller, varav den ena förklarar 

förändringen över tid och den andra består av ett balansindex för att påvisa graden av 

modernism kontra traditionalism. Jag har även inkluderat tillhörande linjediagram för att på 

ett enkelt sett illustrera utvecklingen och i slutet av varje kapitel finns även en liten 

summering. Resultaten i kapitel 6 syftar till att först och främst besvara delfrågorna för att 

sedan kasta ljus över studiens huvudsyfte. Det avslutande avsnittet tillägnas personliga 

reflektioner kring studien, dess begränsningar och potential. 

 

2. Det norska Sosialistisk Venstre 

De två partiprogram som fått utgöra exempel på Sosialistisk Venstres ideologiska förändring 

under perioden är båda tydligt strukturerade i rubriker och punkter. Den största skillnaden 

ligger i att det första programmet är betydligt längre då det består av nästan tre gånger så 

många sidor som det senare. Detta kan dock förklaras av att 1995 års publikation även 

innehåller en hel del bilder som förstärkning av partiets uttryckta värden samt det faktum att 

2011 års program är skrivet i spaltform. Angående de fyra kategorierna innehåller båda 

programmen rubriker som uttrycker dessa värden.
40

 
41

 Men även om de respektive 

kategorierna tilldelas egna stycken så förekommer idébärande ord kopplade till var och en 

under flera rubriker. Det förekommer även socialistiska idébärande ord nästan uteslutande 

                                                 
40

 Se exempelvis Sosialistisk Venstres partiprogram (1995), s. 2, ”Innhold” & Sosialistisk Venstres partiprogram 

(2011), ”Innhold”. 
41

 I de fall där partiprogrammen saknar sidnumrering ämnar jag referera till gällande rubrik eller punkt. 
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under varje punkt och många gånger kopplas de tre underkategorierna direkt till 

huvudideologin.
42

  

 

Hur har då Sosialistisk Venstres ideologiska fördelning förändrats under studiens två 

undersökta decennier? Tabell A nedan visar en sammanställning av de två mätpunkterna (se 

figur 1-4 i bilaga 2) och tabell A1 ger en bild av partiets status i fråga om modernism kontra 

traditionalism. 

 

Tabell A: Antal ord och ideologisk proportionell fördelning hos Sosialistisk Venstre 
43 

 1995 års program 2011 års program 

Socialistiska ord 754 (48,5 %) 361 (39 %) 

Feministiska ord 247 (16 %) 130 (14 %) 

Ekologistiska ord 378 (24 %) 261 (28 %) 

Demokratismiska ord 177 (11,5 %) 173 (19 %) 

Totalt: 1556 (100 %) 925 (100 %) 

Kommentar: Tabell A visar en proportionell sammanställning där kolumnerna visar partiprogram och 

årtal, raderna de ideologiska ordens fördelning i antal och procent. Den totala mängden, 100 %, ska 

förstås som den totala mängd idébärande ord jag funnit. 

 

I tabell A ovan framgår att de socialistiska ordens antal minskar med 9,5 % från den första 

mätpunkten till den andra samtidigt som de demokratismiska ordens utbud ökar med 7,5 %. I 

och med att varken den totala mängden feministiska eller ekologistiska ord förändras 

nämnvärt kan således slutsatsen dras att reduceringen av det socialistiska tankegodset 

framförallt är en produkt av det demokratismiska inslagets tilltagande. Den lilla skillnad som 

tabellen uppvisar angående feminism och ekologism mellan de två mätpunkterna gör att det 

egentligen inte går att uttala sig om det verkligen föreligger någon förändring. Vid en 

sammanslagning av de två kategorierna ekologism och demokratism visar dock tabellen på en 

total ökning av 11,5 % på bekostnad av det socialistiska och i viss mån även det feministiska 

idéinnehållet. I tabell A1 nedan redovisas partiets moderniseringsvärde. 

 

 

 

                                                 
42

 Se exempelvis Sosialistisk Venstres partiprogram (1995), s. 8, ”Kultur”, s. 11, ”Kapitalistisk produksjon og 

natur”, s. 55, ”Tid og ressurs” & Sosialistisk Venstres partiprogram (2011), s. 5, ”Ett Norge som deler godene”, 

s. 14, ”Feminisme – frigjøring og likestilling”, s. 16, ”Global rettferdighet”. 
43

 Sosialistisk Venstres partiprogram (1995) & (2011). 
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Tabell A1: Moderniseringsindex över Sosialistisk Venstres utveckling 

 1995 års program 2011 års program 

Socialistiska ord 48,5 % 39 % 

Dem/eko/fem. ord 51,5 % 61 % 

Mod. värde +3 +22 

Kommentar: Tabell A1 visar den proportionella förändringen i ideologisk sammansättning från den 

första mätpunkten till den sista. Kolumnerna visar på programmens årtal och raderna på kategorierna 

socialism ställt mot en summering av de övriga tre. Moderniseringsvärdet ska förstås som de 

dem/fem/eko. orden minus de socialistiska. Värdet blir således positivt när den kvantitativa mängden av 

de dem/fem/eko. orden är större än de socialistiska och vice versa. 

 

Tabellen visar att de tre underkategorierna dominerar och partiet har under de föregående 

decennierna moderniserats något. Moderniseringsvärdet ligger 1995 på +3 och har fram till 

2011 ökat till +22, alltså har Sosialistisk Venstre moderniserats med 19 enheter. Framförallt 

har demokratismen, men i viss mån även ekologismen bidragit till denna förändring. I 

diagram A nedan visas en sammanställning av hela mätperioden. 

 

Diagram A: Ideologisk förändring och fördelning hos Sosialistisk Venstre 
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Kommentar: Diagram A visar den ideologiska förändringen över tid hos Sosialistisk Venstre. Den 

horisontella axeln visar de olika mätpunkterna och den vertikala ordens fördelning i procent. 100 procent 

ska förstås som den totala mängden och förekomsten av de utvalda orden år för år.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den största förändringen är den som sker i och med 

de socialistiska idébärande ordens proportionella minskning till fördel för de 

demokratismiska. Undersökning visar även att partiet moderniseras i positiv riktning under 

perioden, då balansvärdet ökar med 19 enheter från den första mätpunkten till den sista. 

 

3. Det danska Socialistisk Folkeparti 

Det danska Socialistisk Folkepartis tre partiprogram från perioden är alla utformade på 

ungefär samma sätt med förbehållningen att det senaste, från 2012, är betydligt kortare än sina 

föregångare. På endast fem sidor markerar partiet detta år sina principiella ståndpunkter.
44

 I 

fråga om rubriker innehåller samtliga program tydliga överskrifter gällande socialism, 

ekologism och demokratism. När det kommer till det feministiska tankegodset är det endast 

programmet från 2003 som tilldelar denna ideologi en egen rubrik med några få tillhörande 

rader. I programmen från 1991 och 2012 återfinns istället feministiska tanketrådar under ett 

antal andra rubriker, dock väldigt sparsamt. Även kategorierna ekologism och demokratism 

presenteras många gånger i anknytning till socialistiska argument.
45

  

 

Återigen över till studiens huvudagenda, den som behandlar den idémässiga förändringen 

inom partiet. I tabell B nedan presenteras en sammanställning av Socialistisk Folkepartis 

ideologiska utveckling under den undersökta perioden (se figur 5-8 i bilaga 2) och tabell B1 

visar i vilken riktning moderniseringen gått. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Socialistisk Folkepartis partiprogram (1991), Socialistisk Folkepartis partiprogram (2003), Socialistisk 

Folkepartis partiprogram (2012). 
45

 Se exempelvis Socialistisk Folkepartis partiprogram (1991), ”SF vil en demokratisk vej til socialismen”, ” 
Flertal for en rød-grøn politik” & ”En bedre start i livet”, Socialistisk Folkepartis partiprogram (2003), s. 2, ”2. 

Strategi: Demokratisk socialisme”, s. 4, ”2.2.2. Flertal for en rød grøn politik” & s. ”3.2.3 Kampen for 

ligestilling mellem kønnene”, Socialistisk Folkepartis partiprogram (2012), s. 2, ”Frie mennesker i stærke 

fællesskaber”, s. 3, ”Et bæredygtigt samfund” & ”Demokratisering af økonomien”. 
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Tabell B: Antal ord och ideologisk proportionell fördelning hos Socialistisk Folkeparti 
46 

 1991 års program 2003 års program 2012 års program 

Socialistiska ord 554 (59 %) 509 (63 %) 115 (55 %) 

Feministiska ord 49 (5 %) 31 (4 %) 4 (2 %) 

Ekologistiska ord 187 (20 %) 113 (14 %) 33 (16 %) 

Demokratismiska ord 147 (16 %) 157 (19 %) 57 (27 %) 

Totalt: 937 (100 %) 810 (100 %) 209 (100%) 

Kommentar: Tabell B visar en proportionell sammanställning där kolumnerna visar partiprogram och 

årtal, raderna de ideologiska ordens fördelning i antal och procent. Den totala mängden, 100 %, ska 

förstås som den totala mängd idébärande ord jag funnit. 

 

Tabell B visar att de socialistiska idéelementen mellan de två första mätpunkterna inte 

varierar nämnvärt. En skillnad på 4 % är, i min ringa mening, för liten för att kunna 

säkerställa eftersom det kan vara en ren tillfällighet. Däremot visar tabellen att kategorin 

minskat med hela 8 % i proportionell storlek i 2012 års program. Vidare kan konstateras att 

även idealet demokratism har stått still på ungefär samma nivå mellan 1991 och 2003 för att 

sedan öka i storlek från 19 till 27 %, vilket ger en total ökning av kategorin med 11 % sett 

över hela perioden. De feministiska idébärande ordens antal är väldigt få i samtliga tre 

program och den lilla skillnad som tabellen visar är för liten för att kunna dra några slutsatser 

kring. I mångt och mycket gäller detsamma för de ekologistiska inslagen även om skillnaden 

mellan de två första mätpunkterna möjligtvis skulle kunna vara betydande med sin minskning 

på 6 %. Vid en sammanslagning av de tre kategorierna demokratism, ekologism och feminism 

blir slutsatsen att de tre totalt sett minskat från 41 % 1991 till 37 % 2003 för att sedan återigen 

öka till 45 % 2012. Även om det helt klart är demokratismen som bidragit till denna ökning 

visar ändå studien att de socialistiska idébärande orden minskat med 8 % mellan de två senare 

mätpunkterna. I tabell B1 nedan redovisas Socialistisk Folkepartis moderniseringsindex. 

 

Tabell B1: Moderniseringsindex över Socialistisk Folkepartis utveckling 

 1991 års program 2012 års program 

Socialistiska ord 59 % 55 % 

Dem/fem/eko. ord 41 % 45 % 

Mod. värde -18 -10  

Kommentar: Tabell B1 visar den proportionella förändringen i ideologisk sammansättning från den 

första mätpunkten till den sista. Kolumnerna visar på programmens årtal och raderna på kategorierna 

                                                 
46

 Socialistisk Folkepartis partiprogram (1991), (2003) & (2012). 
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socialism ställt mot en summering av de övriga tre. Moderniseringsvärdet ska förstås som de 

dem/fem/eko. orden minus de socialistiska. Värdet blir således positivt när den kvantitativa mängden av 

de dem/fem/eko. orden är större än de socialistiska och vice versa. 

 

Tabellen visar att Socialistisk Folkeparti moderniserats i positiv riktning då 1991 års 

balansvärde ligger på -18 i jämförelse med 2012 års värde på -10. Det sker alltså en viss 

modernisering med 8 enheter under perioden. Förändringen beror framförallt på det 

demokratismiska inslagets ökande på bekostnad av det socialistiska. I diagram B nedan kan vi 

se en sammanställd bild av partiets progression under perioden. 

 

Diagram B: Ideologisk fördelning och förändring hos Socialistisk Folkeparti 
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Kommentar: Diagram B visar den ideologiska förändringen över tid hos Sosialistisk Folkeparti. Den 

horisontella axeln visar de olika mätpunkterna och den vertikala ordens fördelning i procent. 100 procent 

ska förstås som den totala mängden och förekomsten av de utvalda orden år för år.  

 

Sammanfattningsvis visar således studien att det som mest förändrat Socialistisk Folkepartis 

ideologiska sammansättning mellan 1991 och 2012 är det socialistiska idéinnehållets 

kvantitativa minskning som en produkt av de demokratismiska ordens ökning. Partiet har 

alltså en positiv moderniseringskurva som ökat med 8 enheter. 
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4. Det svenska Vänsterpartiet 

Av de fyra undersökta partiprogrammen i Vänsterpartiets fall är det egentligen bara det första 

som avsevärt skiljer sig från de andra i fråga om utformning. Det är egentligen inget 

partiprogram i den meningen, snarare en samling grundsatser som temporärt gällde under 

1990-talets inledande skede. Det består endast av sju sidor, indelade i 11 punkter, varav 

samtliga domineras av socialistiska ord. Det finns inga specifika rubriker som skyltar de andra 

ideologierna, men de förekommer mer eller mindre nästan uteslutande under varje punkt.
47

 De 

övriga tre programmen från perioden är kompletta principprogram med tydliga indelningar i 

punkter och rubriker. Samtliga innehåller egna stycken för demokratism, feminism och 

ekologism men det är dock viktigt att poängtera att socialistiska idébärande ord förekommer 

under nästan alla rubriker och dominerar samtliga program. Många gånger presenteras de 

resterande kategorierna som fristående men kopplas även på många ställen direkt ihop med 

huvudideologin.
48

  

 

Men vad visar egentligen då den kvantitativa undersökningen, hur ser den ideologiska 

sammansättningen ut för Vänsterpartiet under perioden? Tabell C nedan visar en 

sammanställning av de fyra programmens ideologiska proportionella fördelning och 

förändring under perioden (se figur 9-12 i bilaga 2) medan tabell C1 syftar till en illustration 

av var partiet befinner sig på skalan av modernism kontra traditionalism. 

 

Tabell C: Antal ord och ideologisk proportionell fördelning hos Vänsterpartiet 
49 

 1990 års 

program 

1993 års 

program 

2000 års 

program 

2004 års 

program 

Socialistiska ord 31 (54,5 %) 211 (45 %) 379 (49,5 %) 668 (50 %) 

Feministiska ord 5 (8,5 %) 111 (23,5 %) 140 (18 %) 259 (19,5) 

Ekologistiska ord 12 (21 %) 82 (17,5 %) 123 (16 %) 185 (14 %) 

Demokratismiska ord 9 (16 %) 65 (14 %) 125 (16,5 %) 220 (16,5 %) 

Totalt: 57 (100 %) 469 (100 %) 767 (100 %) 1332 (100 %) 

Kommentar: Tabell C visar en proportionell sammanställning där kolumnerna visar partiprogram och 

årtal, raderna de ideologiska ordens fördelning i antal och procent. Den totala mängden, 100 %, ska 

förstås som den totala mängd idébärande ord jag funnit. 

                                                 
47

 Vänsterpartiets temporära partiprogram (1990), se hela programmet. 
48

 Se exempelvis Vänsterpartiets partiprogram (1993), ”punkt 2. Politisk demokrati”, ”punkt 8. Manssamhället 

och kvinnokampen” & ”punkt 10. Vår miljö”, Vänsterpartiets partiprogram (2004), ”Patriarkatet”, ”Ett 

grundläggande ekologiskt förhållningssätt” & ”Makten till folket”. 
49

 Vänsterpartiets partiprogram (1990), (1993), (2000) & (2004). 
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Angående de socialistiska orden förekommer endast en signifikant förändring under perioden. 

Mellan 1990 och 1993 har ideologins utrymme minskat med 9,5 % för att sedan återigen öka 

med hälften. Mellan de två senare programmen återfinns egentligen ingen utmärkande 

skillnad då den proportionella förändringen är för liten för att kunna uttala sig om. Angående 

kategorin demokratism visar tabellen en tydlig bild: det förekommer inte någon vidare 

förändring av det demokratiska idealets utrymme. Det verkar helt enkelt vara så att partilinjen 

är nöjd med den kvantitativa tilldelning kategorin fick vid utformandet av de nya riktlinjerna 

1990. Det sker dock en ganska kraftig ökning av feministiska idébärande ord mellan de två 

första mätpunkterna, från 8,5 till 23,5 %, för att sedan plana ut mot slutet av perioden. 

Visserligen visar tabellen att andelen minskar med strax över 5 % från 1993 till 2000 men 

skillnaden kan vara en tillfällighet vilket gör det vanskligt att fullt ut säkerställa förändringen. 

Kommen till kategorin ekologism visar studien en successivt minskande tendens från år till år 

dock utan märkvärd signifikans mellan de enskilda mätpunkterna. Sett över hela perioden kan 

emellertid en skillnad skönjas då förekomsten minskat från 21 till 14 %. Det kan ännu en gång 

vara fråga om en tillfällighet men det behöver självklart inte vara så. Tabell C1 nedan visar en 

summering av partiets totala modernisering. 

 

Tabell C1: Moderniseringsindex över Vänsterpartiets utveckling 

 1990 års program 2004 års program 

Socialistiska ord 54,5 % 50 % 

Dem/fem/eko. ord 45,5 % 50 % 

Mod. värde -9 +/-0 

Kommentar: Tabell C1 visar den proportionella förändringen i ideologisk sammansättning från den 

första mätpunkten till den sista. Kolumnerna visar på programmens årtal och raderna på kategorierna 

socialism ställt mot en summering av de övriga tre. Moderniseringsvärdet ska förstås som de 

dem/fem/eko. orden minus de socialistiska. Värdet blir således positivt när den kvantitativa mängden av 

de dem/fem/eko. orden är större än de socialistiska och vice versa. 

 

En sammanslagning av de tre kategorierna demokratism, feminism och ekologism visar på en 

något proportionell ökning av utrymmet gentemot huvudideologin, socialism, mellan den 

första och sista mätpunkten. År 1990 hade således Vänsterpartiet ett balansindex på -9, något 

som ökat fram till 2004 då det istället hamnar på +/-0. Partiet uppvisar alltså en modernisering 

under perioden med 9 enheter, framför allt på grund av de feministiska ordens kvantitativa 

ökning. Diagram C nedan visar en översiktlig bild av hela mätperioden. 
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Diagram C: Ideologisk fördelning och förändring hos Vänsterpartiet 
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Kommentar: Diagram C visar den ideologiska förändringen över tid hos Vänsterpartiet. Den horisontella 

axeln visar de olika mätpunkterna och den vertikala ordens fördelning i procent. 100 procent ska förstås 

som den totala mängden och förekomsten av de utvalda orden år för år.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den enda egentliga större förändringen sker i 

början av perioden, från 1990 till 1993, då feminismen ökar på bekostnad av socialismen. Det 

kan även konstateras att den totala förändringen, av de tre underkategoriernas relation 

gentemot huvudideologin, egentligen endast beror på just feminismens kvantitativa ökning 

och minskning. Undersökning visar dock att partiet moderniserats med 9 enheter från 1990 till 

2004. 

 

5. Det finska Vänsterförbundet 

Vänsterförbundets samtliga tre program från perioden är utformade på ungefär samma sätt. 

Även om de skiftar i längd och antal tecken är alla indelade i talande rubriker med tillhörande 

stycken. Vidare kan konstateras att kategorierna socialism, demokratism och ekologism i 

samtliga program tilldelats eget utrymme med egna rubriker. Angående feminismen är det 

endast det första programmet som behandlar kategorin under egen rubrik. I de två senare 

programmen förekommer dessa tanketrådar istället under andra rubriker. Värt att notera är 
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även att demokratismiska och ekologistiska tankar allt som oftast också återfinns under 

socialistiska rubriker.
50

  

 

Vad avslöjar då den kvantitativa undersökningen angående Vänsterförbundets ideologiska 

progression under de gällande årtiondena? I tabell D nedan visas en översiktlig bild av 

utvecklingen (se figur 13-16 i bilaga 2) och i tabell D1 partiets moderniseringsprocess. 

 

Tabell D: Antal ord och ideologisk proportionell fördelning hos Vänsterförbundet 
51 

 1990 års program 1998 års program 2007 års program 

Socialistiska ord 154 (43 %) 428 (57,5 %) 227 (56 %) 

Feministiska ord 85 (24 %) 32 (4 %) 35 (8,5 %) 

Ekologistiska ord 84 (23,5 %) 127 (17 %) 39 (9,5 %) 

Demokratismiska ord 34 (9,5 %) 160 (21,5 %) 104 (26 %) 

Totalt: 357 (100 %) 747 (100 %) 405 (100 %) 

Kommentar: Tabell D visar en proportionell sammanställning där kolumnerna visar partiprogram och 

årtal, raderna de ideologiska ordens fördelning i antal och procent. Den totala mängden, 100 %, ska 

förstås som den totala mängd idébärande ord jag funnit. 

 

Tabellen visar på en kraftig ökning, hela 14,5 %, av socialistiska idébärande ord från 1990 

fram till 1998. Vid den sista mätpunkten verkar antalet planats ut och skillnaden gentemot 

föregående program är för liten för att kunna säkerställa. Kommen till kategorin demokratism 

visar studien en tydlig tendens. Det sker en kraftig ökning över hela perioden, från 9,5 till 26 

%, totalt sett 16,5 % mellan det första och det sista programmet. En sammanslagning av 

socialism och demokratism visar att de båda ökat med 29,5 %, på bekostnad av feminism och 

ekologism, från den första mätpunkten till den sista. I fallet med det feministiska tankegodset 

är trenden den motsatta då den präglas av en kraftig minskning mellan de två första 

mätpunkterna för att sedan återigen blygsamt öka mot slutet. Skillnaden mellan de två senare 

mätpunkterna är för liten för att uttala sig om men sett över hela perioden har det feministiska 

idéinnehållet minskat med 15,5 %. Detsamma gäller för de ekologistiska idébärande orden 

som följer en sluttande linje rakt igenom de två decennierna, från 23,5 % år 1990 till 9,5 % år 

                                                 
50

 Se exempelvis Vänsterförbundets partiprogram (1990), s. 9, ”…Såväl ekologiskt…”, s. 22, ”90-talet är 

jämställdhetens mellan könen och…” & s. 27, ”Demokrati och aktivt medborgarskap”, Vänsterförbundets 

partiprogram (1998), ”Demokratiska samfund”, ”Även arbete bör delas” & ”Den tredje vänsterns tid är inne”, 

Vänsterförbundets partiprogram (2007), punkt 3, ”Den globala kapitalismen och vänsterns alternativ”, ”Mot en 

solidarisk värld” & punkt 4, ”Ett miljömedvetet Finland”.  
51

 Vänsterförbundets partiprogram (1990), (1998) & (2007). 
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2007, vilket ger en total reducering på 14 %. Tabell D1 nedan visar hur Vänsterförbundet 

utvecklats ifråga om modernism och traditionalism. 

 

Tabell D1: Moderniseringsindex över Vänsterförbundets utveckling 

 1990 års program 2007 års program 

Socialistiska ord 43 % 56 % 

Dem/fem/eko. ord 57 % 44 % 

Mod. värde  +14 -12  

Kommentar: Tabell D1 visar den proportionella förändringen i ideologisk sammansättning från den 

första mätpunkten till den sista. Kolumnerna visar på programmens årtal och raderna på kategorierna 

socialism ställt mot en summering av de övriga tre. Moderniseringsvärdet ska förstås som de 

dem/fem/eko. orden minus de socialistiska. Värdet blir således positivt när den kvantitativa mängden av 

de dem/fem/eko. orden är större än de socialistiska och vice versa. 

 

Tabellen visar att partiet i 1990 års program hade ett moderniseringsvärde på +14, alltså en 

större proportion totalt sett av demokratism, feminism och ekologism i relation till socialism. 

Dock har moderniseringsprocessen gått tillbaka 26 enheter då tabellen visar hur balansindexet 

2007 ligger på -12. I diagram D nedan redovisas en samlad bild av partiets utveckling. 

 

Diagram D: Ideologisk fördelning och förändring hos Vänsterförbundet 
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Kommentar: Diagram D visar den ideologiska förändringen över tid hos Sosialistisk Venstre. Den 

horisontella axeln visar de olika mätpunkterna och den vertikala ordens fördelning i procent. 100 procent 

ska förstås som den totala mängden och förekomsten av de utvalda orden år för år.  

 

Sammanfattningsvis är det således möjligt att skönja två trender i Vänsterförbundets 

ideologiska utveckling efter murens fall. För det första ökade både socialistiska såväl som 

demokratismiska tanketrådar mellan de första två mätpunkterna för att sedan plana ut något. 

För det andra har feministiska och ekologistiska ord, över hela perioden, minskat kraftigt i 

omfång. Undersökningen visar dock, trots de demokratismiska ordens ökning, att partiet 

under det senaste årtiondet kommit att bli alltmer traditionellt då moderniseringsvärdet 

minskat med 26 enheter.  

 

6. Slutsatser 

I denna del av studien ämnar jag ge svar på frågorna ställda i det inledande kapitlet. Först och 

främst avser jag att besvara delfrågorna för att sedan kasta ljus över undersökningens 

huvudsakliga problem (se avsnitt 1.4 Frågeställning). Den avslutande delen har jag för avsikt 

att ägna åt personliga reflektioner och funderingar. 

 

6.1 Resultat – svar på studiens första delfråga  

Hur mycket förändras partierna under perioden? För det första är det tydligt att samtliga 

partier, i ett inledande skede, har en hög andel demokratismiska ord vare sig kategorin sedan 

ökar eller är oförändrad. Detta stöds av forskningen som pekar på en allt större tendens att 

förespråka demokratiska grundsatser såsom exempelvis värdet av parlamentarism, 

antimilitarism och handikappades rättigheter. Kommen såhär långt står det alltså klart att 

samtliga fyra partier fortfarande är moderna vänsterpartier med rötter i den ”nya vänstern”. 

Zilliacus menar ju bland annat att det är just de nya idéelementen i kombination med 

anammandet av allehanda postmateriella värderingar som skapat dessa förutsättningar. Men 

hur har då partiernas utveckling sett ut? Hur pass mycket har var och en av dem förändrats, 

oavsett graden av modernism/traditionalism?  
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Tabell E: En sammanfattning av samtliga partiers moderniseringsindex 

 Modernism/Traditionalism 

Sosialistisk Venstre +19 

Socialistisk Folkeparti +8 

Vänsterpartiet +9 

Vänsterförbundet -26 

Kommentar: Tabell E visar en sammanfattning av samtliga partiers moderniseringsindex. Raderna 

sorterar partierna och i vilken riktning på modernism/traditionalism skalan de gått. 

Moderniseringsvärdet ska förstås som de dem/fem/eko. orden minus de socialistiska. Värdet blir således 

positivt när den kvantitativa mängden av de dem/fem/eko. orden är större än de socialistiska och vice 

versa. 

 

Utifrån tabell E ovan kan vi utläsa att det parti som uppvisat starkast förändring är 

Vänsterförbundet som gått tillbaka på skalan med hela 26 enheter och Sosialistisk Venstre 

som nummer två med en positiv modernisering på 19 enheter. Efter det följer Vänsterpartiet 

som gått 9 enheter framåt i modern riktning och sist kommer Socialistisk Folkeparti med en 

moderniseringsökning på 8.  

 

Det enkla svaret på frågan blir således att, oavsett om partiernas utveckling gått i modernistisk 

eller traditionalistisk riktning, är det Vänsterförbundet som förändrats mest och Socialistisk 

Folkeparti som uppvisar minst förändring under perioden. Det finska partiet inledde den nya 

eran, efter murens fall, med att snabbt markera sin ställning som ett modernt vänsterparti och 

var i mångt och mycket likt sina skandinaviska motsvarigheter i fråga om ideologisk 

sammansättning. Utvecklingen verkar dock ha gått tillbaka under de två föregående 

decennierna då socialismen återigen ökat. Men det som dock mest särskiljer utvecklingen i 

Finland är det faktum att partiet samtidigt uppvisar en kumulativ tendens angående 

demokratismen. Detta ger stöd åt Zilliacus tankegång då denne menar att partiet anammat 

mycket av den ”nya politikens” idéer samtidigt som statssocialistiska tankar inte helt 

övergivits. Min undersökning visar att de till och med ökat under perioden. I fallet med 

Socialistisk Folkeparti, som redan 1959 var ett modernt vänsterparti, visar undersökningen att 

det ekologistiska och det feministiska inslagets storlek nästintill varit oförändrat under 

perioden. Undersökningen visar dock att partiets demokratiska förordande ökat, något 

Mathieu menar vara en produkt av partiets EU-politik.  

 

Sammanfattnings kan vi därför konstatera att i avseendet ideologisk progression utan hänsyn 

till moderniseringsriktningen, kan vi dela de nordiska vänsterpartierna på följande sett: 
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Danmark/Sverige som förändrats minst på ena sidan och Norge/Finland som uppvisar mest 

förändring på den andra. 

 

6.2 Resultat – svar på studiens andra delfråga 

Undersökningens andra delfråga berör problemet huruvida det finns likheter och skillnader i 

partiernas utveckling som sorterar dem i olika grupper. Som nämns under punkt 6.1 ovan är 

det tydligt att alla fyra partier förändras under de gällande decennierna. Allesammans 

uppvisar någon form av omorientering gällande den idémässiga strukturen.  

 

Det som är den verkliga gemensamma nämnaren för samtliga fyra partier är att de alla på ett 

eller annat sätt omformat sin ideologiska sammansättning under perioden. För det första kan 

det konstateras att socialismen under hela epoken dominerar samtliga partier, så långt har 

ingen av dem ännu förändrats. Skillnaden framträder dock när det, i de skandinaviska 

länderna, sker en reducering av det socialistiska innehållet hos alla tre partier till fördel för en 

eller flera andra kategorier. I fallet med det finska systerpartiet sker istället en ökning av 

socialistiska ord på bekostnad av feminism och ekologism. När det kommer till den 

feministiska kategorin är det egentligen bara Vänsterpartiet som uppvisar en ökning av sådana 

idéer. Hos Sosialistisk Venstre och Socialistisk Folkeparti är den kvantitativa mängden 

oförändrad och hos den senare, från början, nästan obefintlig. I Vänsterförbundets fall sker en 

kraftig minskning av feministiska idébärande ord, sett över hela perioden. De ekologistiska 

ordens antal och omfång visar återigen på en liknande trend hos de tre skandinaviska 

partierna, nämligen ett ganska oförändrat kvantitativt utrymme. Det finska partiet däremot 

uppvisar en ganska stadig reducering sett till hela perioden. När det kommer till det 

demokratismiska tankegodset skiljer sig den svenska vänstern från sina grannar. I 

Vänsterpartiets fall är kategorin i stort sett oförändrat under hela mätperioden men hos 

Sosialistisk Venstre, Socialistisk Folkeparti och Vänsterförbundet ökar den successivt. I den 

finska vänsterns fall, förvånansvärt, mest av alla. 

 

Det enkla svaret på frågan är att det som egentligen uppvisar en skiljelinje angående den 

ideologiska utvecklingen är huruvida det socialistiska idéinnehållet minskat eller ökat under 

perioden. I ljuset av detta är det således enkelt att se hur det finska partiet skiljer sig från sina 

skandinaviska systerpartier.  
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6.3 Slutsatser – svar på studiens grundfråga 

Ovanstående resultat visar alltså att, mätt i ren förändring, är det Vänsterförbundet och 

Sosialistisk Venstre som uppvisar mest ideologisk omorientering under perioden och 

Socialistisk Folkeparti och Vänsterpartiet som uppvisar minst. Resultaten visar även på en 

skiljelinje mellan de skandinaviska ländernas partier gentemot det finska ifråga om det 

socialistiska tankegodsets proportionella förändring. Finns det då ett samband mellan den 

påbörjade reformeringen och den grad av modernitet partierna idag uppvisar? Jag ämnar 

härmed redogöra för svaret på studiens grundfråga genom att först peka på vad forskarkåren 

säger angående partiernas utveckling för att sedan koppla resonemanget till undersökningens 

resultat.  

 

För det första betonar Ersson, Petersson och Zilliacus att det finns en åtskillnad mellan de 

tidiga reformisterna i Norge/Danmark och de sena reformisterna i Sverige/Finland. För det 

andra menar Grendstad, Hansen och Saglie att det finns en skiljelinje inom den nordiska 

vänstersocialismen som avgränsar Norge/Danmark från Sverige/Finland. Min egen slutsats är 

att, rent ideologiskt, stämmer denna tes endast delvis. Undersökningen visar exempelvis på 

likheter mellan partierna i Norge och Danmark vilket talar för forskarnas resonemang. 

Däremot menar forskningen att partierna i Sverige och Finland uppvisar likheter ifråga om 

graden av traditionalism. Det är självklart att forskarkåren har rätt i detta avseende men jag 

vågar påstå att min undersökning visar hur Vänsterpartiet, på ett rent ideologiskt plan, har mer 

gemensamt med sina norska och danska motsvarigheter än med Vänsterförbundet. Även om 

de tre skandinaviska partierna uppvisar skillnader i inbördes ideologisk sammansättning har 

de alla gemensamt att det socialistiska idéinnehållet successivt minskat under mätperioden. I 

Finlands fall däremot har vänstern istället utökat denna kategori. Även om det självklart finns 

substans i vad forskningen säger angående likheterna mellan Vänsterpartiet och 

Vänsterförbundet ifråga om exempelvis vissa organisatoriska inslag som egentligen sorteras 

under kategorin den ”gamla vänstern” kvarstår det faktum att i ideologisk utveckling skiljer 

de sig kraftigt åt. 

 

Den empiriska undersökningen avslöjar följaktligen att hypotesen endast delvis stämmer. 

Utifrån tabellerna A1 och D1 ovan kan vi utläsa att vid mätperiodens början var det 

Sosialistisk Venstre och Vänsterförbundet som uppvisade de starkaste moderna tendenserna 

med ett moderniseringsvärde på +3 respektive +14. Notera här att det faktiskt är det finska 
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partiet som uppvisar högst grad av modernism. Vänsterpartiet med sitt värde på -9 och 

Socialistisk Folkeparti med sitt värde på -18 placerar båda dessa på den traditionella 

planhalvan (se tabell B1 och C1). När mätperioden kommit till sitt slut visar undersökningen 

att partierna roterat något. Det norska Sosialistisk Venstre uppvisar en högre grad av 

modernism och toppar kategorin med sitt värde på +22 men däremot har det finska partiet nu 

gått från mest modernt till mest traditionellt med sitt värde på -12. Andraplatsen har 

följaktligen intagits av det svenska Vänsterpartiet som uppvisar ett moderniseringsvärde på 

+/-0 och på tredje plats finner vi Socialistisk Folkeparti med värdet -10.  

 

Det kan därför konstateras att Sosialistisk Venstre är det mest moderna partiet av de fyra och 

platsade både i början och i slutet av perioden i denna kategori. Det norska partiet uppvisar 

även den starkaste förändringen i modernistisk riktning med hela 19 enheter. Så långt 

stämmer faktiskt mitt antagande och undersökningen ger, i det här avseendet, stöd åt 

hypotesen. De socialistiska idébärande ordens antal minskar kraftigt samtidigt som de 

demokratismiska ökar. Det danska partiet däremot, som enligt samma hypotes skulle sällas till 

det norska, uppvisar en viss grad av traditionalism både i början och i slutet av perioden. En 

förklaringsmodell skulle kunna vara de traditionella inslag som Grendstad menar präglar 

partiet eller den masspartimodell, typisk för den gamla vänstern, som Hansen och Saglie 

resonerar kring. Visserligen menar alla tre att dessa inslag även präglar det norska partiet. 

Möjligtvis är det så ifråga om organisatorisk utformning men när det kommer till ideologisk 

sammansättning framträder en gradskillnad mellan de två. Det är dock värt att notera att även 

Socialistisk Folkeparti uppvisar en reducering av socialistiska idébärande ord till fördel för en 

ökande demokratism, något som Mathieu menar vara en produkt av partiets EU-politik. Den 

nästan obefintliga feminismen verkar dock förklara det låga moderniseringsvärde som partiet 

tilldelats. Det är viktigt att poängtera att, även om den socialistiska förankringen under hela 

perioden är förhållandevis stark, moderniseras partiet dock i positiv riktning med 8 enheter. 

 

När det kommer till Vänsterpartiet visar studien att partiet i början av mätperioden var något 

mer traditionalistiskt då de socialistiska idébärande orden var i majoritet för att sedan skifta 

och ge alltmer plats åt de övriga kategorierna. Som nämns ovan är det framförallt de 

feministiska ordens ökning som bidrar till detta samt det faktum att de demokratismiska och 

ekologistiska inslagen under hela mätperioden ligger på en någorlunda konstant nivå. Detta 

skulle möjligen kunna förklaras av Mathieus betoning på den förändring som skett alltsedan 

Schymans tillträde under tidigt 1990-tal. Även detta parti, i likhet med sina norska och danska 
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motsvarigheter, uppvisar en positiv moderniseringslinje med en ökning på 9 enheter. 

Kommen till Vänsterförbundet, det parti som förändrats mest, är det tydligt att resan 

egentligen gått i motsatt riktning i jämförelse med sina skandinaviska motsvarigheter. 

Zilliacus hävdar exempelvis att ett stort ideologiskt nytänkande präglade det nya partiet under 

tidigt 1990-tal men med förbehållningen att mycket av den ”gamla vänsterns” tankegods 

stannat kvar. Min undersökning visar till och med en tillbakagång mot en mer traditionell 

ideologisk symbios då socialismen ökat avsevärt mot slutet av det förra millenniet och under 

det nya årtusendets inledande skede. Zilliacus menar vidare att vid sidan av de socialistiska 

trådarna har framförallt demokratismen ökat, något som min undersökning också visar. 

Faktum kvarstår dock att, trots det ökade förespråkandet av det demokratiska idealet har, 

partiet under mätperioden gått i negativ riktning och gått tillbaka 26 enheter på 

modernism/traditionalism skalan. 

 

Sammanfattningsvis kan vi då, återigen, konstatera att den ursprungliga hypotesen endast 

delvis stämmer. Sosialistisk Venstre kan under hela mätperioden klassas som ett någorlunda 

modernt vänsterparti men å andra sidan visar Socialistisk Folkeparti traditionella tendenser, 

framförallt på grund av den låga andelen feministiska ord. Det svenska och det finska partiet 

byter under perioden plats då Vänsterpartiet moderniseras alltmer och Vänsterförbundet blir 

alltmer traditionalistiskt. Vad kan vi då dra för slutsats av detta? Jag avser härmed, utifrån 

ovanstående, formulera en modifierad hypotes som bättre svarar mot undersökningens 

resultat. Oavsett de enskilda partiernas grad av modernism/traditionalism har den ideologiska 

utvecklingen i de skandinaviska länderna gått i samma riktning. Partierna i Norge, Danmark 

och Sverige uppvisar samtliga en modernisering under perioden medan det finska partiet gått 

från modernt till mer traditionellt. Min nya alternativa tes blir följande: Det som bestämmer 

de gällande partiernas grad av modernism beror på om de grundades före eller efter murens 

fall. Det som skiljer de skandinaviska partierna från det finska är det faktum att de alla 

samexisterat eller själva präglats av en marxist-leninistisk idétradition. De har alla på ett eller 

annat sätt tagit avstånd från detta eller gjort upp med sitt förflutna. Vänsterförbundet däremot 

uppstod 1990 som ett modernt vänsterparti och verkade från början ha en stark vilja att 

profilera som förespråkare av den ”nya politiken”. I och med partiets ringa ålder och brist på 

referensramar verkar det dock ha funnits få hinder som bromsat en utveckling i mer 

traditionell riktning. Självklart går det inte att bortse från det faktum att de personer som 

grundade Vänsterförbundet är samma som tillhörde partiets revolutionära föregångare. Det 
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jag dock vill trycka på är att partiet under 1990-talet, som ett helt nytt parti, inte präglades lika 

hårt av den tidstypiskhet som kraftigt färgade de andra partierna. 

 

6.4 Vidare forskning och personliga reflektioner 

Den vetenskapliga humanistiska traditionen utgår allt som oftast från en formulerad hypotes 

som sedan empiriska mätningar syftar till att stödja eller förkasta. Om undersökningen ger 

stöd åt det ursprungliga antagandet visar det på forskarens skarpsinnighet men resultaten blir 

desto mer intressanta om fallet är det motsatta. När det då visar sig att den alternativa 

hypotesen får ge plats åt nollhypotesen, eller i det här fallet i alla fall delvis, öppnar det för 

nya frågor och möjliga paradigmer. Den kvantitativa ansatsen som denna studie bygger på 

visar att min formulerade hypotes inte helt stämmer men ändå inte helt kan förkastas. Vad kan 

då detta bero på? Eventuellt skulle min modifierade hypotes ovan kunna kasta lite ljus på 

problemet. Det finns faktiskt en gradskillnad som delar de nordiska vänsterpartierna i två 

grupper i fråga om modernism kontra traditionalism men som dock placerar Finland ensamt 

på ena sidan och Norge, Danmark och Sverige på den andra. Studien visar att det finska 

Vänsterförbundet är avvikande men för att fullt ut klarlägga de grundläggande orsakerna 

bakom detta krävs fördjupade analyser. Den mest troliga förklaringen är Finlands något 

särpräglade efterkrigshistoria påverkad av en nära relation med Sovjetunionen. Detta har 

förmodligen gett de finska kommunistpartierna en starkare ställning än i de skandinaviska 

länderna vilket många gånger effektivt bromsat utveckling i modern riktning. Dessa så kallade 

”lik i garderoben” har sedan följt med Vänsterförbundet in i den nya eran. 

 

Det kan dock avslutningsvis konstateras att samtliga nordiska vänsterpartier fortfarande 

befinner sig någonstans mellan kommunism och socialdemokrati. Även om Finland som sagt 

är avvikande har partiet, i ideologisk mening, fortfarande en hög grad av demokratism som 

dessutom ökat de senaste 20 åren. Hur de fyra kommer att fortsätta utvecklas kan bara tiden 

utvisa men möjligtvis kommer de närmaste årtiondena ge upphov till ytterligare en gradskala 

mellan just kommunism och socialdemokrati. Det kanske till och med är så att vi inom en 

överskådlig framtid kommer att resonera i termer av modern kontra traditionell 

vänstersocialism för att särskilja exempelvis Sosialistisk Venstre från Vänsterförbundet.    
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Bilaga 1 – De utvalda ideologiska idébärande orden 

 

Figur A: Socialistiska värdeladdade ord 

Förklaring  Utvärdering  Inriktning  Program  

kapitalism kapitalism socialism socialism 

imperialism imperialism marxism marxism 

avreglering avreglering reglering reglering 

privatisering privatisering offentlig offentlig 

arbete arbete arbete arbete 

klass klass klass klass 

lön lön lön lön 

kapital kapital kapital kapital 

ojämlikhet ojämlikhet jämlikhet jämlikhet 

kolonialism kolonialism solidaritet solidaritet 

borgerlig borgerlig röd röd 

höger höger vänster vänster 

liberalism liberalism social social 

  gemenskap gemenskap 

  strejk strejk 

  fackförening fackförening 

  omfördelning omfördelning 

  välfärd välfärd 

 

Figur B: Feministiska värdeladdade ord 

Förklaring Utvärdering Inriktning Program 

patriarkat patriarkat feminism feminism 

kön kön kön kön 

arbete arbete arbete arbete 

lön lön lön lön 

kvinna kvinna kvinna kvinna 

man/män man/män man/män man/män 

familj familj familj familj 

genus genus genus genus 

sex sex sex sex 

porr porr porr porr 

pornografi pornografi pornografi pornografi 

prostitution prostitution prostitution prostitution 

ojämlikhet ojämlikhet jämlikhet jämlikhet 

flicka flicka flicka flicka 

pojke pojke pojke pojke 

våldtäkt våldtäkt våldtäkt våldtäkt    

trakasseri trakasseri trakasseri trakasseri 

människohandel människohandel människohandel människohandel 

moder/mödrar moder/mödrar moder/mödrar moder/mödrar 

fader/fäder fader/fäder fader/fäder fader/fäder 

  jämställdhet jämställdhet 
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Figur C: Ekologistiska värdeladdade ord 

Förklaring Utvärdering Inriktning Program 

förorening förorening förorening förorening 

utsläpp utsläpp utsläpp utsläpp 

miljö miljö miljö miljö 

energi energi energi energi 

natur natur natur natur 

klimat klimat klimat klimat 

djur djur djur djur 

biologi biologi biologi biologi 

växthus växthus växthus växthus 

växt växt växt växt 

fisk fisk fisk fisk 

art art art art 

ekosystem ekosystem ekosystem ekosystem 

olja olja olja olja 

gas gas gas gas 

mineral mineral mineral mineral 

koldioxid koldioxid koldioxid koldioxid 

uppvärmning uppvärmning ekologi ekologi 

fossil fossil fossil fossil 

vatten vatten vatten vatten 

skog skog skog skog 

trafik trafik trafik trafik 

avfall avfall avfall avfall 

luft luft luft luft 

kärnkraft kärnkraft förnybar förnybar 

bränsle bränsle bränsle bränsle 

gift gift gift gift 

försurning försurning försurning försurning 

jord jord jord jord 

  grön grön 

  vind vind 

  återvinning återvinning 

 

Figur D: Demokratismiska värdeladdade ord 

Förklaring Utvärdering Inriktning Program 

demokrati demokrati demokrati demokrati 

parlamentarism parlamentarism parlamentarism parlamentarism 

representativ representativ representativ representativ 

humanism humanism humanism humanism 

etnicitet etnicitet etnicitet etnicitet 

minoritet minoritet minoritet minoritet 

homosexuell homosexuell homosexuell homosexuell 

heterosexuell heterosexuell heterosexuell heterosexuell 

bisexuell bisexuell bisexuell bisexuell 

sex sex sex sex 

hudfärg hudfärg hudfärg hudfärg 

religion religion religion religion 

handikapp handikapp handikapp handikapp 

rasism rasism mång/multikultur mång/multikultur 

ojämlikhet ojämlikhet jämlikhet jämlikhet 

totalitär totalitär frihet frihet 

intolerans intolerans tolerans tolerans 

fascism fascism folkstyre folkstyre 

militarism militarism fred fred 
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kommunism kommunism valfrihet valfrihet 

främlingsfientlig främlingsfientlig respekt respekt 

  jämställdhet jämställdhet 

 

Figur E: Ordlista – samtliga ord på svenska, norska och danska i bokstavsordning 

Svenska Norska Danska 

arbete arbeid arbejde 

art art art 

avfall avfall affald 

avreglering av/deregulering  deregulering 

biologi biologi biologi 

bisexuell biseksuell biseksuel 

borgerlig borgerlig borgerlig 

bränsle brennstoff brændstof 

demokrati demokrati demokrati 

djur dyr dyr 

ekologi økologi økologi 

eko øko øko 

energi energi energi 

etnicitet etnicitet etnicitet 

fascism fascisme fascisme 

fack fag fag 

fader/fäder fader/fedre fader/ fædre 

familj familie familie 

feminism feminisme feminisme 

fisk fisk fisk 

flicka jente pige 

folkstyre folkestyre folkestyre 

fossil fossil fossil 

fred fred fred 

frihet frihet frihed 

främlingsfientlig fremmedfrykt Fremmedfjendsk/had 

förnybar fornybar fornybar 

förorening/nedsmutsning forurensing forurening 

försurning forsuring forsuring 

gas gass gas 

gemenskap fellesskap fællesskab 

genus genus genus 

gift gift gift 

grön grønn grøn 

handikapp handicap handicap 

heterosexuell heterofil heteroseksuel 

homosexuell homofile/homoseksuell homoseksuel 

hudfärg hudfarge hudfarve 

humanism humanisme humanisme 

höger høyre højre 

imperialism imperialisme imperialisme 

intolerans intoleranse intolerance 

jord jord jord 

jämlikhet likhet lighed 

jämställdhet likestilling ligestilling 

kapital kapital kapital 

kapitalism kapitalisme kapitalisme 

klass klasse klasse 

klimat klima klima 

koldioxid/Co2 karbondioksid/Co2 kuldioxid/Co2 
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kolonialism kolonialisme kolonialisme 

kommunism kommunisme kommunisme 

kvinna kvinne kvinde 

kärnkraft kjernefysisk kernekraft 

kön kjønn køn 

liberalism liberalisme liberalisme 

luft luft luft 

lön lønn løn 

man/män mann/menn mand/mænd 

militarism militærisme militærisme 

miljö miljø miljø 

mineral mineral mineral 

minoritet minoritet minoritet/mindretals 

moder/mödrar moder/mødre moder/mødre 

mång/multikultur fler/multikulturell fler/multikulturel 

människohandel menneskehandel menneskehandel 

natur natur natur 

ojämlikhet ulikhet ulighed 

olja olje olje 

omfördelning omfordeling omfordeling 

parlamentarism parlamentarisme parlamentarisme 

patriarkat patriarkat patriarkat 

pojke gutt dreng 

pornografi pornografi pornografi 

porr porno porno 

privatisering privatisering privatisering 

prostitution prostitusjon prostitution 

rasism rasisme racisme 

reglering regulering regulering 

religion religion religion 

representativ representativ representativ 

respekt respekt respekt 

röd rød rød 

sex seks seks 

skog skog skov 

solidaritet solidaritet solidaritet 

strejk streik strejke 

trafik trafikk trafik 

tolerans toleranse tolerance 

totalitarism totalitærisme totalitærisme 

trakasseri trakassering chikane 

uppvärmning oppvarming opvarmning 

utsläpp utslipp udslip 

valfrihet valgfrihet valgfrihed 

vatten vann vand 

vind vind vind 

våldtäkt voldtekt voldtægt 

välfärd velferd velfærd 

vänster venstre venstre 

växt plante plante 

växthus drivhus drivhus 

återvinning gjenvinning genvinding 
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Bilaga 2 – De ideologiska idébärande ordens fördelning i kapitel 2-5 

 

Kapitel 2: Sosialistisk Venstre 

Figur 1: Socialistiska idébärande ord – Sosialistisk Venstre         

 1995 års program 2011 års program 
arbete 204 90 

avreglering 2 2 

borgerlig 1 0 

fack 47 26 

gemenskap 16 17 

höger 10 0 

imperialism 6 0 

jämlikhet 1 1 

kapital 51 23 

kapitalism 43 10 

klass 38 15 

kolonialism 0 0 

liberalism 13 4 

lön 52 13 

marxism 1 0 

offentlig 68 30 

ojämlikhet 7 1 

omfördelning 16 8 

privatisering 8 4 

reglering 6 9 

röd 2 0 

social 59 33 

socialism 38 22 

solidaritet 18 5 

strejk 5 2 

välfärd 45 43 

vänster 5 5 

Totalt: 754 361 

 

Figur 2: Demokratismiska idébärande ord – Sosialistisk Venstre 

 1995 års program 2011 års program 

bisexuell 0 1 

demokrati 90 70 

etnicitet 8 2 

fascism 0 0 

folkstyre 2 10 

fred 21 20 

frihet 9 36 

främlingsfientlighet 2 1 

handikapp 0 0 

heterosexuell 1 1 

homosexuell 3 2 

hudfärg 0 1 

humanism 2 0 

intolerans 1 0 

jämlikhet 1 0 

jämställdhet 0 2 
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Figur 3: Feministiska idébärande ord – Sosialistisk Venstre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Ekologistiska idébärande ord – Sosialistisk Venstre         

 1995 års program 2011 års program 

art 10 5 

avfall 2 2 

biologi 8 2 

bränsle 0 0 

djur 5 3 

ekologi 29 15 

kommunism 0 0 

militarism 0 0 

minoritet 5 5 

mång/multikultur 3 4 

ojämlikhet 0 0 

parlamentarism 6 1 

rasism 4 2 

religion 3 4 

representativ 0 1 

respekt 8 4 

sex 1 4 

tolerans 7 1 

totalitarism 0 0 

valfrihet 0 0 

Totalt: 177 173 

 1995 års program 2011 års program 

arbete 33 8 

familj 6 2 

feminism 1 6 

flicka 4 2 

föräldrar 0 0 

genus 0 0 

jämlikhet 2 0 

jämställdhet 17 6 

kvinna 100 51 

kön 13 18 

lön 18 5 

mamma/mor/moder 0 1 

man/män 39 15 

människohandel 0 3 

ojämlikhet 2 0 

patriarkat 0 1 

pappa/far/fader 0 1 

pojke 2 1 

pornografi 0 0 

porr 0 1 

prostitution 2 2 

sex 6 4 

trakasseri 2 3 

våldtäkt 0 0 

Totalt: 247 130 
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eko 3 1 

energi 34 18 

fisk 17 4 

fossil 2 2 

förnybar 7 6 

förorening 16 16 

försurning 0 0 

gas                 4  40 4 7 

gift                           2   222 2 

grön 3 1 

jord 21 6 

klimat 2 48 

koldioxid/CO2 1 2 

kärnkraft 0 0 

luft 0 1 

miljö 95 62 

mineral 2 0 

natur 67 30 

olja 9 5 

skog 11 1 

trafik 0 0 

uppvärmning 0 0 

utsläpp 4 16 

vatten 14 2 

vind 1 1 

växt 6 1 

växthus 2 0 

återvinning 1 2 

Totalt: 378 261 

 

Kapitel 3: Socialistisk Folkeparti 

Figur 5: Socialistiska idébärande ord – Socialistisk Folkeparti 

 1991 års program 2003 års program 2012 års program 

arbete 175 109 11 

avreglering 0 1 0 

borgerlig 12 3 1 

fack 9 7 3 

gemenskap 26 28 14 

höger 1 6 1 

imperialism 0 0 0 

jämlikhet 3 9 3 

kapital 26 14 1 

kapitalism 13 21 7 

klass 21 11 0 

kolonialism 0 0 1 

liberalism 3 11 0 

lön 39 18 3 

marxism 0 1 1 

offentlig 72 30 11 

ojämlikhet 7 21 4 

omfördelning 2 8 0 

privatisering 2 1 0 

reglering 4 17 6 

röd 14 5 0 

social 43 64 14 

socialism 51 27 16 
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solidaritet 23 17 9 

strejk 0 0 0 

välfärd 4 64 8 

vänster 4 16 1 

Totalt: 554 509 115 

 

Figur 6: Demokratismiska värdeladdade ord – Socialistisk Folkeparti 

 1991 års program 2003 års program 2012 års program 

bisexuell 0 0 0 

demokrati 83 98 30 

etnicitet 3 8 2 

fascism 0 0 0 

folkstyre 1 0 1 

fred 9 1 5 

frihet 14 18 10 

främlingsfientlighet 0 2 0 

handikapp 5 0 2 

heterosexuell 0 1 0 

homosexuell 0 1 0 

hudfärg 0 0 0 

humanism 3 1 1 

intolerans 1 1 0 

jämlikhet 1 1 0 

jämställdhet 2 5 1 

kommunism 0 0 0 

militarism 0 0 0 

minoritet 4 1 0 

mång/multikultur 2 0 0 

ojämlikhet 1 2 0 

parlamentarism 9 3 2 

rasism 1 0 0 

religion 1 5 1 

representativ 0 0 0 

respekt 5 5 1 

sex 1 3 1 

tolerans 0 1 1 

totalitarism 0 0 0 

valfrihet 1 0 0 

Totalt: 147 157 57 

 

Figur 7: Feministiska idébärande ord – Socialistisk Folkeparti 

 1991 års program 2003 års program 2012 års program 

arbete 4 1 0 

familj 7 0 0 

feminism 0 0 0 

flicka 0 0 0 

föräldrar 4 1 0 

genus 0 0 0 

jämlikhet 0 0 0 

jämställdhet 8 7 3 

kvinna 9 7 0 

kön 2 7 1 

lön 3 3 0 
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mamma/mor/moder 0 0 0 

man/män 9 3 0 

människohandel 0 0 0 

ojämlikhet 0 1 0 

pappa/far/fader 3 1 0 

patriarkat 0 0 0 

pojke 0 0 0 

pornografi 0 0 0 

porr 0 0 0 

prostitution 0 0 0 

sex 0 0 0 

trakasseri 0 0 0 

våldtäkt 0 0 0 

Totalt: 49 31 4 

 

Figur 8: Ekologistiska värdeladdade ord – Socialistisk Folkeparti 

 1991 års program 2003 års program 2012 års program 

art 0 0 0 

avfall 6 0 0 

biologi 0 0 1 

bränsle 1 0 0 

djur 0 0 0 

ekologi 48 11 0 

eko 0 0 0 

energi 28 3 1 

fisk 1 1 0 

fossil 1 0 0 

förnybar 1 0 0 

förorening 5 7 3 

försurning 0 0 0 

gas 1 0 0 

gift 2 0 0 

grön 24 6 6 

jord 1 3 0 

klimat 1 3 7 

koldioxid/CO2 1 1 0 

kärnkraft 0 0 0 

luft 0 0 0 

miljö 42 66 7 

mineral 0 0 0 

natur 8 8 8 

nedsmutsning 0 0 0 

olja 0 0 0 

skog 2 0 0 

trafik 9 1 0 

uppvärmning 0 0 0 

utsläpp 1 1 0 

vatten 1 2 0 

vind 0 0 0 

växt 0 0 0 

växthus 3 0 0 

återvinning 0 0 0 

Totalt: 187 113 33 
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Kapitel 4: Vänsterpartiet 

Figur 9: Socialistiska idébärande ord - Vänsterpartiet 

 1990 års program 1993 års program 2000 års program 2004 års program 

arbete 4 76 111 183 

avreglering 0 0 0 4 

borgerlig 0 0 1 3 

fack 0 12 16 30 

gemenskap 0 6 5 0 

höger 0 0 0 1 

imperialism 0 1 2 13 

jämlikhet 0 1 10 8 

kapital 4 8 20 40 

kapitalism 3 6 11 36 

klass 4 12 38 62 

kolonialism 0 1 1 2 

liberalism 0 0 1 4 

lön 0 8 16 23 

marxism 1 3 3 1 

offentlig 0 3 14 45 

ojämlikhet 0 0 2 4 

omfördelning 0 2 3 2 

privatisering 0 0 1 6 

reglering 0 0 0 8 

röd 1 2 0 0 

social 2 8 22 51 

socialism 7 9 16 31 

solidaritet 2 24 28 25 

strejk 0 1 1 3 

välfärd 0 1 9 17 

vänster 3 25 48 66 

Totalt: 31 211 379 668 

 

Figur 10: Demokratismiska värdeladdade ord – Vänsterpartiet 

 1990 års program 1993 års program 2000 års program 2004 års program 

bisexuell 0 0 0 1 

demokrati 4 29 62 97 

etnicitet 0 2 3 7 

fascism 0 0 2 4 

folkstyre 0 0 2 0 

fred 1 4 2 12 

frihet 1 5 8 22 

främlingsfientlighet 0 2 3 1 

handikapp 0 3 2 0 

heterosexuell 0 0 2 2 

homosexuell 0 0 3 2 

hudfärg 0 0 0 2 

humanism 0 1 1 4 

intolerans 0 0 2 0 

jämlikhet 0 1 0 1 

jämställdhet 0 1 0 0 

kommunism 0 1 2 0 

militarism 0 2 1 1 

minoritet 0 3 2 5 

mång/multikultur 0 3 2 0 

ojämlikhet 0 0 1 1 
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parlamentarism 1 3 8 10 

rasism 1 3 5 34 

religion 0 2 2 4 

representativ 1 2 3 1 

respekt 0 1 2 5 

sex 0 0 5 4 

tolerans 0 0 0 0 

totalitarism 0 0 0 0 

valfrihet 0 0 0 0 

Totalt: 9 65 125 220 

 

Figur 11: Feministiska idébärande ord - Vänsterpartiet 

 1990 års program 1993 års program 2000 års program 2004 års program 

arbete 0 22 15 28 

familj 0 1 2 3 

feminism 0 1 6 13 

flicka 0 0 0 0 

föräldrar 0 2 1 1 

genus 0 0 0 0 

jämlikhet 0 1 2 0 

jämställdhet 0 0 4 9 

kvinna 3 42 43 64 

kön 0 5 13 33 

lön 0 4 4 15 

mamma/moder 0 0 0 0 

man/män 2 19 23 55 

människohandel 0 0 0 1 

ojämlikhet 0 1 0 0 

patriarkat 0 2 12 23 

pappa/fader 0 1 0 0 

pojke 0 0 0 0 

pornografi 0 0 3 2 

porr 0 2 2 2 

prostitution 0 3 5 3 

sex 0 5 5 7 

trakasseri 0 0 0 0 

våldtäkt 0 0 0 0 

Totalt: 5 111 140 259 

 

Figur 12: Ekologistiska värdeladdade ord - Vänsterpartiet 

 1990 års program 1993 års program 2000 års program 2004 års program 

art 0 1 1 7 

avfall 0 1 2 0 

biologi 0 1 3 4 

bränsle 0 1 2 2 

djur 1 8 8 10 

ekologi 3 3 7 26 

eko 0 0 0 0 

energi 0 6 9 9 

fisk 0 0 0 2 

fossil 0 0 1 2 

förnybar 0 1 2 4 

förorening 0 2 4 4 

försurning 0 0 0 0 

gas 0 0 0 4 



 50 

gift 1 2 1 1 

grön 1 3 1 2 

jord 0 1 4 12 

klimat 0 0 0 12 

koldioxid/CO2 0 0 0 0 

kärnkraft 0 2 3 2 

luft 0 1 1 1 

miljö 3 33 47 44 

mineral 0 0 0 0 

natur 2 12 15 17 

olja 0 0 0 0 

skog 0 1 3 1 

trafik 0 2 4 7 

uppvärmning 0 0 0 0 

utsläpp 1 0 3 7 

vatten 0 0 0 0 

vind 0 0 0 0 

växt 0 1 2 1 

växthus 0 0 0 4 

återvinning 0 0 0 0 

Totalt: 12 82 123 185 

 

Kapitel 5: Vänsterförbundet 

Figur 13: Socialistiska idébärande ord - Vänsterförbundet 

 1990 års program 1998 års program 2007 års program 

arbete 53 112 33 

avreglering 0 1 0 

borgerlig 0 8 0 

fack 13 5 4 

gemenskap 1 6 2 

höger 0 3 3 

imperialism 0 0 0 

jämlikhet 3 14 13 

kapital 1 17 12 

kapitalism 4 4 21 

klass 1 6 1 

kolonialism 0 0 0 

liberalism 0 27 7 

lön 20 5 1 

marxism 1 0 0 

offentlig 16 20 10 

ojämlikhet 2 1 7 

omfördelning 1 3 1 

privatisering 0 2 1 

reglering 0 8 4 

röd 1 1 1 

social 13 78 10 

socialism 2 22 8 

solidaritet 2 0 6 

strejk 0 0 1 

välfärd 4 24 17 

vänster 16 61 64 

Totalt: 154 428 227 
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Figur 14: Demokratismiska värdeladdade ord – Vänsterförbundet 

 1990 års program 1998 års program 2007 års program 

bisexuell 0 0 0 

demokrati 10 63 39 

etnicitet 0 3 1 

fascism 0 4 0 

folkstyre 0 0 0 

fred 5 4 6 

frihet 4 46 21 

främlingsfientlighet 0 0 0 

handikapp 0 1 1 

heterosexuell 0 0 0 

homosexuell 0 0 0 

hudfärg 1 0 0 

humanism 1 0 1 

intolerans 0 1 0 

jämlikhet 3 5 11 

jämställdhet 0 0 0 

kommunism 1 3 0 

militarism 0 1 1 

minoritet 1 4 4 

mång/multikultur 0 1 2 

ojämlikhet 0 1 0 

parlamentarism 1 0 0 

rasism 1 7 1 

religion 0 1 4 

representativ 2 1 2 

respekt 1 7 4 

sex 1 1 4 

tolerans 1 0 1 

totalitarism 0 5 1 

valfrihet 1 1 0 

Totalt: 34 160 104 

 

Figur 15: Feministiska idébärande ord - Vänsterförbundet 

 1990 års program 1998 års program 2007 års program 

arbete 10 3 5 

familj 2 4 1 

feminism 0 2 1 

flicka 0 0 0 

föräldrar 0 1 1 

genus 0 0 0 

jämlikhet 0 2 0 

jämställdhet 19 0 3 

kvinna 28 9 6 

kön 7 8 7 

lön 10 0 4 

mamma/mor/moder 1 0 1 

man/män 7 3 4 

människohandel 0 0 0 

ojämlikhet 0 0 1 

patriarkat 0 0 0 

pappa/far/fader 1 0 1 

pojke 0 0 0 
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pornografi 0 0 0 

porr 0 0 0 

prostitution 0 0 0 

sex 0 0 0 

trakasseri 0 0 0 

våldtäkt 0 0 0 

Totalt: 85 32 35 

 

Figur 16: Ekologistiska värdeladdade ord - Vänsterförbundet 

 1990 års program 1998 års program 2007 års program 

art 0 1 0 

avfall 1 3 0 

biologi 0 0 2 

bränsle 0 0 1 

djur 0 4 2 

ekologi 6 21 1 

eko 2 0 0 

energi 9 7 4 

fisk 0 0 0 

fossil 1 0 1 

förnybar 1 0 1 

förorening 0 3 0 

försurning 0 0 0 

gas 1 0 1 

gift 0 0 0 

grön 1 0 1 

jord 1 0 2 

klimat 0 0 3 

koldioxid/CO2 0 0 0 

kärnkraft 2 0 1 

luft 1 1 0 

miljö 18 39 7 

mineral 0 0 0 

natur 21 37 7 

nedsmutsning 2 0 0 

olja 0 0 0 

skog 4 0 1 

trafik 7 1 1 

uppvärmning 0 1 0 

utsläpp 2 8 1 

vatten 2 1 1 

vind 0 0 0 

växt 0 0 0 

växthus 1 0 1 

återvinning 1 0 0 

Totalt: 84 127 39 
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