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Abstract 
After a period of silence surrounding the concept of class it has been re-introduced to the 

cultural and political debate. For a political party to the left it should however always be of 

relevance. At least it has been traditionally. But since the concept of class is not a coherent 

one, it is not obvious how it is employed by those who use it. This calls into question how 

political parties view the concept of class, especially those parties for which the concept is 

central but that have also witnessed changes, like the Swedish Left Party. The purpose of this 

thesis is therefore to describe if and in what way the Swedish Left Party has changed its 

concept of class since it left communism in 1987. To serve the purpose the following question 

is posed: How has the Swedish Left Party’s concept of class changed, with specific regard to 

Marxism, since it left communism until 2012? The question is answered through a qualitative 

text analysis of the party’s political platforms from 1987 until 2012. The analysis explores 

four specific dimensions of the concept of class. These dimensions are: the foundation or the 

origin of the class structure, whether the concept of class is relational or not, the character of 

the class relations (if such exist) within the class structure and the existence and description of 

“other classes”. The conclusion is that the Swedish Left Party abandoned a Marxist concept of 

class in the 1990s while it started to engage in post-communist politics. However, the party 

returned to and has kept a Marxist concept of class since 2000. So while communism can be 

viewed as a long parenthesis in the party’s history, Marxism cannot.  
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Introduktion 
I boken Class skriver den brittiske sociologen och litteraturvetaren Andrew J. Milner om att 

det är så tyst om klass. Under rubriken ”The Strange Death of Class” skriver han en av 

orsakerna till detta är att ”… class has ceased to be of central empirical significance to our 

culture.”1 I boken The Death of Class menar sociologerna Jan Pakulski och Malcolm Waters 

inte främst att det är tyst om klass utan att det borde vara tyst om klass. Pakulski och Waters 

skriver: ”It is simply, for us, an obvious truth that class can no longer give us purchase on the 

big social, political and cultural issues of the age.”2  

 

Sedan dessa böcker utkom under 1990-talet verkar klassbegreppet dock återigen ha 

aktualiserats. Klasskildringar som Åsa Linderborgs Mig äger ingen och Susanna Alakoskis 

Svinalängorna har fått stor uppmärksamhet och filmatiserats. På Dagens Nyheters kultursidor 

diskuteras klassamhällets konsekvenser.3 I samma tidning skriver Peter Wolodarski tidigare 

om klass som en självklar analytisk term men varnar samtidigt för ”grupphatet”.4  Ett 

borgerligt parti börjar kalla sig för ”Sveriges arbetarparti”. Den feministiska rörelsen ställer 

ökande krav på intersektionalitet, det vill säga att analysen måste ta hänsyn till fler former av 

förtryck än bara kön, som exempelvis klass. Men alla dessa exempel på att klass används och 

diskuteras betyder inte att det finns en gemensam förståelse av vad klass är. Åsa Linderborgs 

förståelse av klass är troligtvis inte densamma som Peter Wolodarskis. Vad Moderaterna 

menar med ”arbetare” är antagligen inte synonymt med vad Vänsterpartiet menar med 

”arbetare”. 

 

Inte heller inom statsvetenskapen och sociologin råder det konsensus kring begreppet klass. 

Snarare kan en urskilja två huvudinriktningar: den som utgår från en marxistisk tanketradition 

och den som utgår från en weberiansk tanketradition. De senaste decennierna har den som 

utgår från en weberiansk tanketradition varit särskilt inflytelserik.5 Huvudinriktningarna har 

dock inte varit allena rådande. I den samtida klassforskningen och -debatten har begrepp som 

prekariat och utanförskap fått genomslagskraft.6 Dessutom efterfrågas alternativa sätt att 

																																																								
1	Milner,	1999,	s.	9f	
2	Pakulski	&	Waters,	1996,	s.	vii	
3	Se	exempelvis	Holmqvist,	2015	och	Dodillet	et	al,	2015	
4	Wolodarski,	2012	
5	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	23f	
6	Wennerhag,	2012,	s.	15f	
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förstå klass utifrån nya former av social marginalisering inom forskningen.7 Oavsett trender 

och klassbegreppets från- eller närvaro i debatten har klass traditionellt sett varit i fokus för 

vänsterpartier, men innebär det att klassbegreppet är statiskt inom sådana partier? Är 

klassbegreppet sig likt före och efter Sovjetunionens fall? Är det oförändrat när fler börjar tala 

om utanförskap och prekariatet och inte arbetarklassen? 

 

Vänsterpartiet har varit ett parti i förändring och har genomgått flera ideologiska faser.8 Det 

har dessutom ett kommunistiskt förflutet att göra upp med sedan de 1990 övergav 

kommunismen och började bedriva post-kommunistisk politik.9 Idag kallar sig partiet för ”… 

ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.”10 Men vad förändringen inneburit 

för något så centralt för vänstern som klass, är inte klart.  En skulle kunna tänka sig att det 

behållit ett marxistiskt klassbegrepp samtidigt som det gjort upp med kommunismen och 

införlivat feminismen i dess ideologi. En skulle också kunna tänka sig att det för att kunna 

rentvå sig från kommunismen och göra plats för feminismen övergivit marxismen i 

klassbegreppet.  

Syfte och frågeställning 
Som framgår av inledningen har Vänsterpartiet varit ett parti i förändring men hur denna 

förändring återspeglas i partiets klassbegrepp är inte självklart. Syftet med denna uppsats är 

således att beskriva om och i så fall hur Vänsterpartiet, förändrat sitt klassbegrepp. Fokus för 

uppsatsen ligger på marxismens varande eller icke-varande i klassbegreppet. Det beror dels på 

att det är särskilt intressant om partiet behållit ett marxistiskt perspektiv eller tonat ned detta i 

samband med sitt avsteg från kommunismen, dels för att uppsatsens omfattning inte tillåter en 

fullständig redogörelse för de olika sätt en kan betrakta klass och i vilket perspektiv 

Vänsterpartiet i så fall skulle passa bäst.  

 

För att uppnå syftet utgår jag från frågeställningen: hur har Vänsterpartiets klassbegrepp 

förändrats, med särskilt avseende på marxismen, sedan det lämnade kommunismen och fram 

till 2012? 

																																																								
7	Wennerhag,	2012,	s.	13-16	och	Bengtsson,	2012,	s.	188	
8	Lindkvist,	1982,	s.	181	och	Hermansson,	2010,	s.	222	
9	Bergner,	2013,	s.	433	
10	Vänsterpartiet,	2012,	s.	7	
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Disposition 
I nästkommande avsnitt redogör jag för den tidigare forskning som behandlat Vänsterpartiet 

idéutveckling. Jag har valt Vänsterpartiets idéutveckling till detta avsnitt för det är i ljuset av 

denna forskning jag vill belysa Vänsterpartiets klassbegrepp. Detta följs av ett teoriavsnitt 

som behandlar det marxistiska klassbegreppet och hur det kontrasterar mot andra 

klassbegrepp, vilket förhoppningsvis även sätter uppsatsen i en klassforskningskontext. 

Därefter presenterar jag vilken metod och vilket material jag kommer att använda mig av för 

att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningen. Därefter följer analysen. Analysen 

behandlar materialet i kronologisk ordning för att kunna jämföra förändringar över tid. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsats, samt några tankar kring 

vad som kan vara intressant för framtida studier att undersöka. 

Tidigare forskning11 
Vänsterpartiet har varit föremål för flertalet vetenskapliga studier under 1900-talets senare 

hälft trots att partiet varken varit eller är särskilt stort. Studierna fokuserar i huvudsak på 

partiets idéutveckling något som kan bero på att partiet genomgått stora förändringar vilka 

delvis kan iakttas i de olika namn partiet gått under. Sedan partiet grundades 1917 har det 

hetat Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (SSV) 1917-1921, Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 1921-1967, Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) 1967-1990 och Vänsterpartiet 

(V) 1990-idag.12  

 

Statsvetaren Åke Sparring undersöker SKP:s utveckling från ett leninistiskt till ett 

revisionistiskt parti i sin bok Från Höglund till Hermansson från 1967. Enligt Sparring 

inledde SKP en revisionistisk process 1966-1967. Med en revisionistisk process inom ett 

kommunistiskt parti menar Sparring en process där partiet accepterar en gradvis utveckling 

mot socialismen och tar avstånd från proletariatets diktatur, för en reformpolitik, 

demokratiserar partistrukturen samtidigt som partiet öppnas upp och hävdar sitt oberoende. 

 

I sin avhandling Program och parti (1982) intresserar sig även statsvetaren Kent Lindkvist för 

det kommunistiska partiets utveckling. Lindkvist studerar partiets idéutveckling genom att 
																																																								
11	Här	vill	jag	uppmärksamma	läsaren	på	att	följande	avsnitt	är	mycket	likt	motsvarande	
avsnitt	i	Melander,	2014,	s.	3ff,	eftersom	även	denna	uppsats	berör	Vänsterpartiets	
idéutveckling.	Den	tidigare	relevanta	forskningen	är	i	princip	densamma.	
12	Bergner,	2013,	s.	7	
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fokusera på partiets parti- och principprogram. Enligt Lindkvist går det att urskilja fem 

ideologiska stadier i partiets idéutveckling mellan åren 1917 och 1972. Dessa stadier är: 

vänstersocialism (1917-1921), leninism (1921-1935), folkfrontsideologi (1935-1964), 

modernism (1964-1969) och nyleninism (1969-1972). Det som varit av avgörande betydelse 

för partiets ideologiska förändring menar Lindkvist är dess ställning i förhållande till 

socialdemokratin och skeenden på den internationella arenan.  

 

Det är dock inte enbart statsvetare som intresserat sig för partiet. 1982 presenterar även 

historikern Håkan Holmberg sin avhandling, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati. I den 

undersöker Holmberg den kommunistiska rörelsens syn på demokratifrågan efter Komintern, 

1943-1977. Författaren fokuserar särskilt på SKP/VPK och menar att partiet genomfört en del 

taktiska förändringar i demokratifrågan men att det kommunistiska partiets ledande roll i det 

socialistiska samhället bestått. Med detta avses det kommunistiska partiet i det socialistiska 

samhället som partiet hoppas göra verkligt genom politisk handling. Holmberg drar därför 

slutsatsen att partiet inte lyckats förena det socialistiska samhället med demokrati, en slutsats 

jag menar är mer politisk än vetenskaplig.13 

 

Partiets tid efter Komintern är även föremål för undersökning i statsvetaren Jörgen 

Hermanssons avhandling Kommunism på svenska? som utkom 1984. Hermansson undersöker 

SKP/VPK:s idéutveckling vad gäller synen på övergången från kapitalism till socialism och 

det socialistiska samhället. Enligt Hermansson har partiet fokuserat på två för kommunismen 

centrala frågor, nämligen frågan om det som ligger som grund för socialismen och det 

socialistiska samhället är etiska principer eller vetenskaplig teori och frågan om marxismens 

universella gångbarhet. Författaren menar att partiet besvarat den första frågan genom att i 

huvudsak luta sig mot den tradition som ser marxismen som vetenskap och den andra genom 

att betona den svenska kontextens förutsättningar för en fredlig och demokratisk väg mot 

socialismen. På så vis har partiet försökt formulera en kommunism på svenska. Liksom 

Lindkvist menar Hermansson att det är riktigt att dela upp partiets utveckling i ideologiska 

faser men menar att en uppluckring av den nyleninistiska fasen skett under 1980-talet. En 

slutsats Hermansson håller fast vid i en studie från 1988. I en studie från 2010 menar 

Hermansson att partiet återgått till sin, enligt Lindkvist, ursprungliga ideologiska inriktning, 

vänstersocialism, och att kommunismen är att se som en lång parentes i partiets historia. 

																																																								
13	En	uppfattning	jag	delar	med	Bergner,	2013,	s.	21.	
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I sin uppsats Vänsterpartiet och den ”nya politiken” (1998) undersöker Anette Karlsson 

Vänsterpartiets ideologiska förändring utifrån teorier kring ”New Politics” och ”Old 

Politics”/”the Old Left”. Karlsson menar att ”New Politics” kan liknas vid Ingleharts tankar 

kring postmaterialistiska värden och att politiken bland annat fokuserar på ekologi och 

mångfald. ”New Politics” står i kontrast till ”the Old Left” som utgår från materialistiska 

värden och industrisamhället. ”The Old Left” är således en politik som fokuserar på tillväxt 

och enhetlighet. Karlssons slutsats är att partiets ideologi under 60- och 70-talet ligger väldigt 

nära ”the Old Left” men att partiet under 80-talet gick över till ”New Politics”. Under 90-talet 

är ”New Politics” den dominerande inriktningen på politiken även om inslag från ”the Old 

Left” återfinns. 

 

Historikern Petter Bergner studerar SKP/VPK/V:s uppgörelse med sitt kommunistiska arv 

under åren 1956-2006 i sin avhandling Med historien som motståndare (2013). 

Undersökningens fokus ligger på åren efter 1977. Bergner menar att partiet haft att göra med 

såväl pådrivande som bromsande krafter och mekanismer i sin uppgörelseprocess. Till de 

pådrivande krafterna räknar Bergner partiets diskussioner kring sin självständighet (1956-

1977), sina internationella förbindelser (1977-1989) och breddning bortom kommunismen 

(1989-2006). Till de bromsande mekanismerna räknar Bergner partiets vakthållning om dess 

sammanhållning, värnande om dess särart, behov att stå emot yttre tryck, vilja att undvika 

orättvis skuldbeläggning och rätt att definiera dess egen ideologi.  

 

I min kandidatuppsats Klassamhället, könsmaktsordningen och Vänsterpartiet (2014) 

undersöker jag hur partiet försökt lösa ett problem som uppstår när de breddar sin ideologi, 

nämligen hur de ska förena marxism och feminism. Genom att undersöka partiprogrammen 

1987-2012 drar jag slutsatsen att partiet till en början reducerat det förtryck som är 

könsmaktsordningen till det förtryck som är klassamhället. I slutet av den tidsperiod som 

undersökningen behandlar har partiet dock utvecklat en förståelse av könsmaktsordningen 

som mer skild från klassamhället. Nu menar partiet att klassamhället och könsmaktsordningen 

ska förstås som två separata strukturer i hur de uppstår, vidmakthålls och ska bekämpas. 

Däremot är de sammanvävda i hur de formar samhället och människors liv.  
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Tidigare studier har alltså främst fokuserat på partiets kommunism och kommunistiska arv.14 

Hermansson menar att kommunismen är att se som en parentes i partiets historia och enligt 

Bergner kunde partiet börja bedriva postkommunistisk politik från och med 1990. Denna 

uppsats är ett försök att få en djupare förståelse för hur detta ideologiska skifte återspeglas i 

något som är så centralt för såväl kommunismen som vänstersocialismen, nämligen klass. 

Studien tar avstamp i kommunismen men behandlar, till skillnad från tidigare forskning, 

snarare partiets marxistiska än kommunistiska arv. Följande avsnitt behandlar därför det 

marxistiska klassbegreppet och hur det kan kontrasteras mot andra klassbegrepp. 

Teoretiska utgångspunkter 

Kort om klass 

Klass är ett grundläggande begrepp inom statsvetenskapen men likt många andra begrepp 

inom disciplinen är det långt ifrån entydigt. Dels råder det delade meningar om vad klass är 

eller om det ens existerar. Sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) skriver: 

 

The question of the existence or the non-existence of classes is, at least since the 

emergence of Marxism and of the political movements it has inspired, one of the major 

principles of division in the political arena.15 

 

Dels finns det olika aspekter av klass som gör studiet av klass till ett brett område. Sociologen 

Erik Olin Wright (1947-) skriver:  

 

The concept of ”class structure” is only one element in class analysis. Other conceptual 

elements include class formation (the formation of classes into collectively organized 

actors), class struggle (the practices of actors for the realization of class interests), and 

class consciousness (the understanding of actors of their class interests).16  

 

																																																								
14	Se	även	två	kvantitativa	innehållsanalyser	på	samma	tema:	Jönsson,	2011	och	
Lindblom,	2012.	För	litteratur	som	inte	nödvändigtvis	rör	partiets	idéutveckling	se	
exempelvis	Hirdman,	1974,	Barrling	Hermansson,	2004	och	Schmidt,	2005.	
15	Bourdieu,	1987,	s.	2	
16	Wright,	2000,	s.	2	
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Fokus för denna uppsats är dock klasstrukturen, vilket har med hur klass och klasserna ska 

definieras att göra.17 Följande avsnitt är ett försök att skissera de syner på klasstrukturen som 

presenteras av klassforskningens huvudinriktningar. Det är inte en fullständig beskrivning av 

eller förteckning över de perspektiv som finns på klass utan avsnittet syftar till att utröna det 

som särskiljer det marxistiska klassbegreppet. Utöver klassforskningens huvudinriktningar 

behandlar avsnittet två begrepp som varit särskilt framträdande i den samtida klassdebatten, 

nämligen utanförskap och prekariatet, och hur de särskiljer sig från det marxistiska 

klassbegreppet. Fokus ligger som sagt på marxismen men min förhoppning är att dessa 

ytterligare perspektiv kan bidra med nyanser till förståelsen av klassbegreppet och min analys 

av Vänsterpartiets klassbegrepp.  

 

Det marxistiska klassbegreppet 

	
Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. 

Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt: 

förtryckare och förtryckta stod i ständig motsättning till varandra, förde en oavbruten, 

än dold, än öppen kamp, en kamp, som varje gång slutade med en revolutionär 

omgestaltning av hela samhället eller med de kämpande klassernas gemensamma 

undergång.18 

 

Ovanstående citat visar hur central frågan om klass är för Karl Marx (1818-1883), vilket gör 

det föga förvånande att en av klassforskningens huvudinriktningar har sitt ursprung i Marx 

verk. 19  Ett marxistiskt klassbegrepp finner klasstrukturens ursprung i de ekonomiska 

förhållandena, mer precist produktionsförhållandena. Klasserna definieras utifrån deras 

ställning i produktionen och då främst genom det sätt på vilket de försörjer sig. De som 

arbetar i produktionen, lönearbetarna, utgör arbetarklassen. De som äger produktionsmedlen, 

kapitalägarna, utgör kapitalistklassen. Den förra antas ofta utgöra majoriteten av 

befolkningen, medan den senare utgör en minoritet. Relationen mellan de två klasserna är 

sedan det som står i centrum för den marxistiska klassanalysen.20  

 

																																																								
17	Wright,	2000,	s.	2f,	43	
18	Marx	&	Engels,	2004,	s.	29	
19	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	23	
20	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	24ff	
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I det Kommunistiska manifestet skriver Marx och hans medarbetare Friedrich Engels (1820-

1895): ”Hela samhället delar sig alltmer i två stora fientliga läger, i två stora, varandra direkt 

motsatta klasser, bourgeoisi och proletariat.”21 Förhållandet mellan de båda huvudklasserna är 

alltså antagonistiskt. Enligt Wright kan det antagonistiska förhållandet särskilt förstås i termer 

av dominans och exploatering (två termer med normativ innebörd som Wright menar att de 

flesta sociologer vill undvika). Med dominans menar Wright förmåga att styra andras 

aktiviteter och med exploatering menar densamme anskaffningen av ekonomiska fördelar från 

det arbete som de som domineras utför. Med ett marxistiskt klassbegrepp anses alltså 

kapitalistklassen dominera och exploatera arbetarklassen.22 Skillnaden mellan klasserna ligger 

alltså inte bara i vad de har, utan också vad de gör.23 Detta beskrivs också i Kapitalet: 

”Arbetaren arbetar under kontroll av den kapitalist, som äger hans arbetskraft… produkten är 

kapitalistens egendom, inte den omedelbara producentens, arbetaren.”24 Här använder Marx 

inte orden dominans och exploatering, men hans analys verkar stämma överens med Wrights 

definition av begreppen exploatering och dominans. Marx talar istället om kontroll och hur 

produkten av arbetarens arbete tillfaller kapitalisten.  

 

Det marxistiska klassbegreppet är alltså ett relationellt klassbegrepp, där klasserna definieras i 

förhållande till varandra, med arbetarklassen och kapitalistklassen i fokus. De positioner som 

står utanför denna grundläggande uppdelning i klasstrukturen får också sin karaktär av den.25 

Som en konsekvens är det svårt att ur ett marxistiskt perspektiv göra begrepp av andra klasser 

utöver kapitalist- och arbetarklassen, som exempelvis medelklassen. Antingen bortses sådana 

klasser ifrån då de inte ses som faktiska klasser eller så anses de vara på väg att ”slukas upp” 

av antingen kapitalistklassen eller arbetarklassen.26 Marx och Engels skriver exempelvis:  

 

De hittillsvarande medelstånden, de små industriidkarna, köpmännen och räntetagarna, 

hantverkarna och bönderna, alla dessa klasser sjunker ned i proletariatet, dels därför, att 

deras lilla kapital icke räcker till för drift av storindustri och dukar under i konkurrensen 

																																																								
21	Marx	&	Engels,	2004,	s.	29f	
22	Wright,	2012,	s.	55f	(se	även	Wright,	2000,	s.	9ff)	
23	Wright,	2000,	s.	29	
24	Marx,	2013,	s.	160	
25	Wright,	2012,	s.	56	
26	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	25	
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med de större kapitalisterna, dels därför att deras speciella skicklighet blir värdelös 

genom nya produktionssätt.27  

 

Det weberianska klassbegreppet 

Den andra huvudinriktningen inom klassforskningen har sitt ursprung i Max Webers (1864-

1920) teorier och har under de senaste decenniernas klassforskning varit den tongivande.28 

Dessutom har marxistiska teoretiker så som Wright argumenterat för en klassanalys som 

integrerar Marx och Webers syn på klass.29 

 

Det weberianska klassbegreppet har mycket gemensamt med det marxistiska klassbegreppet. 

Även Weber anser att de sociala klasserna grundar sig i ekonomiska förhållanden men Weber 

fokuserar på marknadssituationen istället för produktionsförhållandena.30 I Ekonomi och 

samhälle skriver Weber:  

 

Men alltid är det något för klassbegreppet konstitutivt, att det är arten av chanserna på 

marknaden som utgör den gemensamma betingelsen för de enskilda individernas öde. 

”Klassituation” är i denna mening i sista hand liktydigt med ”marknadssituation”.31 

 

I det weberianska klassbegreppet är det alltså tillgång till chanser eller möjligheter på 

marknaden som bestämmer klasspositionen och inte positionen i produktionen. Skillnader i 

chanser är det som skiljer klasserna från varandra.32 Klassituationen eller de chanser en 

individ har på marknaden är dock inte synonyma med materiell försörjning utan påverkas 

även av andra resurser eller förvärvade egenskaper, såsom utbildning. Weber skriver: 

 

Med ”klassituation” avses den typiska sannolikheten för 1) materiell försörjning, 2) 

yttre social ställning och 3) inre liv som är en följd av omfattningen och arten av den 

kontroll (eller brist på kontroll) som en individ har över materiella ting eller 

																																																								
27	Marx	&	Engels,	2004,	s.	42	
28	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	23	
29	Wright,	2012	
30	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	25	(se	även	Wright,	2000,	s.	27f)	
31	Weber,	1987,	s.	36	
32	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	26	
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prestationsförmåga och av dessas användbarhet för att få inkomster inom en given 

ekonomisk ordning.33  

 

Eftersom de olika livschanserna i en marknadssituation kan vara oändligt många (i princip), 

kan även antalet klasser, i enighet med den weberianska tanketraditionen, vara oändligt 

många (i princip). Den weberianska tanketraditionens intresse för dimensioner bortom 

produktionen möjliggör alltså ett begreppsliggörande av medelklassen. Medelklassen är skild 

från arbetarklassen genom skillnader i ansamling av utbildningsmeriter och kvalifikationer 

som kan ge inkomster på marknaden. Det kan exemplifieras med ”medelklassjobb” som 

medelklassen har tillträde till medan arbetarklassen är utestängd. Det weberianska 

klassbegreppet är således, liksom det marxistiska, relationellt, i den bemärkelsen att klasser 

definieras i termer av vad andra klasser har eller inte har tillgång till.  Till skillnad från det 

marxistiska klassbegreppet fokuserar dock det weberianska klassbegreppet just på relationen 

mellan arbetarklassen och medelklassen, inte på relationen mellan arbetarklassen och 

kapitalistklassen (som det weberianska klassbegreppet har svårare att ringa in).34 Dessutom 

präglas klassrelationerna av utestägningsmekanismer och inte exploatering och dominans.35  

 

Stratifieringsforskningens klassbegrepp 

Erik Olin Wright lyfter även fram stratifieringsforskningen som ett särskilt perspektiv på klass 

inom klassforskningen. Enligt Wright är stratifieringsforskningens syn på klass individbaserat 

med fokus på individers attribut och materiella livsvillkor. Kluster av attribut och livsvillkor 

kallas sedan klass. Stratifieringsforskningens klassbegrepp är alltså inte relationellt. Denna 

ansats ser istället på individuellt ekonomiskt välbefinnande och social bakgrund.36 Detta 

klassbegrepp skiljer sig alltså avsevärt från det marxistiska eftersom det varken är relationellt 

eller fokuserar på arbetar- och kapitalistklassen. Det uppmärksammar heller inte 

produktionsförhållandena som bestämmande för klasstrukturen eller exploaterings roll i den. 

 

																																																								
33	Weber,	1983,	s.	210.	
34	Bengtsson	et	al,	2012,	s.	25ff	(se	även	Wright,	2000,	s.	27ff,	Wright,	2012,	s.	53f)		
35	Wright,	2012,	s.	53ff	
36	Wright,	2012,	s.	51ff	
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Prekariatet 

I den senare klassdebatten har begreppet ”prekariat” fått stor genomslagskraft. I förordet till 

sin bok Prekariatet: den nya farliga klassen skriver Guy Standing: ”Den här boken handlar 

om en ny grupp människor i världen, en klass i vardande.”37 Guy Standing menar att i takt 

med att flexibiliteten på arbetsmarknaden och kravet på en flexibel arbetskraft ökade, ökade 

även ojämlikheten och klasstrukturen ersattes av en mer komplex, splittrad och global 

klasstruktur. En ny klass uppstod: prekariatet.38  

 

Standing beskriver följande grupper i den nya klasstrukturen: eliten, salariatet, proficeanerna, 

arbetarklassen och prekariatet. Eliten, som är en grupp absurt rika människor, finner vi högst 

upp i klasstrukturen. Under eliten befinner sig salariatet, en tjänstemannaklass med fasta 

heltidsanställningar och tjänsteförmåner. Vid sidan av salariatet befinner sig proficeanerna, en 

grupp människor med specialkompetenser som kan sälja sina tjänster dyrt i 

projektanställningar, som konsulter eller egenföretagare. Under dessa befinner sig 

arbetarklassen, kroppsarbetande människor med fast anställning men lägre lön än 

ovanstående. Under arbetarklassen står prekariatet. 39  Prekariatet är inte en del av 

arbetarklassen eller proletariatet eftersom de senare begreppen antyder stabila anställningar 

och fasta arbetstider. Prekariatet är heller inte en del av medelklassen eftersom denna åtnjuter 

fast och förutsebar inkomst samt status och förmåner.40  

 

Som specifik socioekonomisk grupp menar Standing att prekariatet består av de människor 

som saknar arbetsrelaterad trygghet. Vidare identifierar Standing sju former av sådan 

trygghet: arbetsmarknadstrygghet, anställningstrygghet, yrkestrygghet, arbetsplatstrygghet, 

kompetensutvecklingstrygghet, inkomsttrygghet och representationstrygghet. De som ingår i 

prekariatet saknar alltså bland annat en stabil inkomst, skydd mot godtyckliga avskedanden 

samt skydd mot och kompensation vid olyckor eller sjukdom.41  

 

Det är tydligt att Standings bild av klasstrukturen skiljer sig från en klassisk marxistisk bild av 

klasstrukturen eftersom Standing inte bara gör begrepp av en medelklass utan också en klass 

lägre stående än arbetarklassen: prekariatet. 
																																																								
37	Standing,	2013,	s.	7	
38	Standing,	2013,	s.	16ff	
39	Standing,	2013,	s.	18f	
40	Standing,	2013,	s.	16f	
41	Standing,	2013,	s.	22	
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Underklass och utanförskap 

Om prekariatet ringar in de som befinner sig på arbetsmarknaden men ändå under värre 

omständigheter än arbetarklassen, finns det då något begrepp som ringar in de som befinner 

sig utanför arbetsmarknaden? I den anglo-saxiska debatten har begreppet underklass och 

liknande begrepp så som trasproletariatet använts mer flitigt än i den svenska debatten.42 I 

samband med 90-talskrisen och den efterföljande massarbetslösheten blev dock begreppet 

underklass mer gångbart även i den svenska debatten.43 Bara för att sedan dess hamna i 

skymundan för begreppet utanförskap.44  

 

”Utanförskapet” populariserades som ord av Alliansen.45 Med utanförskapet menar Alliansen 

bidragsberoende, det vill säga personer som mottar sociala transfereringar så som sjukpenning 

eller ersättning från a-kassan vid arbetslöshet. Utanförskapet räknas dock inte på antal 

personer som mottar dessa transfereringar utan antal dagar ekonomisk ersättning tas emot. 

Dessa dagar räknas sedan ihop till helårsekvivalenter eller helårsarbetskrafter som får 

motsvara antalet ”personer” i utanförskap. Utanförskapet är alltså inte ett begrepp för ett reellt 

antal personer utan en beräkning på förlorad arbetskraft.46  

 

Hur jag ska avgöra hur Vänsterpartiets klassbegrepp ställer sig till de begrepp som behandlats 

i detta avsnitt, med särskild hänsyn till det marxistiska klassbegreppet, ska jag nu redogöra 

för. 

Metod 
Analysen av Vänsterpartiets klassbegrepp kommer att genomföras genom en kvalitativ 

textanalys och analysen kommer att utgå från beskrivningen av ett marxistiskt klassbegrepp i 

föregående avsnitt. Den kvalitativa textanalysen blir således ett verktyg för begreppsanalysen.  

 

I Metodpraktikan skriver Esaisson et al att det centrala för den kvalitativa textanalysen är ”… 

att läsa aktivt, att ställa frågor till texten och att se efter om texten, eller man själv, kan 

																																																								
42	Bengtsson,	2012,	s.	180ff	
43	Bengtsson,	2002	
44	Bengtsson,	2012,	s.	177	
45	Med	Alliansen	avses	här	det	borgerliga	samarbetet	mellan	Centerpartiet,	Folkpartiet	
Liberalerna	(numera	Liberalerna),	Moderata	Samlingspartiet	och	Kristdemokraterna	
som	uppstod	inför	riksdagsvalet	2006.	
46	Bengtsson,	2012,	s.	178	
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besvara dessa frågor.”47 Frågeställningen: hur har Vänsterpartiets klassbegrepp förändrats, 

med särskilt avseende på marxismen, sedan det lämnade kommunismen och fram till 2012? 

kommer därför att besvaras med hjälp av ett antal preciserande frågor. Dessa frågor utgör 

analysredskapet och ska tillhandahålla indikatorer och systematisera svaret på den 

övergripande frågan.48 Svaren på de frågor jag ställer bör alltså belysa om, och i så fall hur, 

klassbegreppet förändrats och fungera som indikatorer på huruvida Vänsterpartiets 

klassbegrepp är marxistiskt eller inte.  

 

Ur ovanstående teoriavsnitt urskiljer jag fyra sätt på vilket det marxistiska klassbegreppet 

skiljer sig från andra klassbegrepp.49 Det första rör klasstrukturens grund. Till ett marxistiskt 

klassbegrepp hör synen att det är produktionen som ligger till grund för klasstrukturen, till ett 

weberianskt klassbegrepp hör att det är marknadssituationen. Därför ställer jag frågan: ”Vad 

ligger till grund för klasstrukturen?” Om Vänsterpartiet besvarar frågan med produktionen är 

det alltså en indikator på att begreppet är marxistiskt. Om svaret inte är produktionen är det en 

indikator på motsatsen. 

 

Det andra sättet på vilket ett marxistiskt klassbegrepp utmärker sig rör klassrelationerna. Det 

marxistiska klassbegreppet är relationellt och det är relationen mellan arbetarklassen och 

kapitalistklassen som är central. Därför ställer jag frågorna: ”Är partiets klassbegrepp 

relationellt? I så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” Om svaren på 

frågorna är ja respektive arbetar- och kapitalistklassen är det indikatorer på att begreppet är 

marxistiskt. Om svaren istället är nej och/eller exempelvis medel- och arbetarklassen är denna 

dimension av klassbegreppet inte att se som marxistisk. 

 

Det tredje sättet på vilket det marxistiska klassbegreppet särskiljer sig på har med 

klassrelationernas prägel att göra. I en marxistisk tanketradition präglas klassrelationerna av 

dominans och exploatering. Relationen handlar alltså inte bara om skillnader i vad de har utan 

också i vad de gör. I exempelvis en weberiansk idétradition framhävs istället 

utestägningsmekanismer och skillnader i livschanser, det säga vad de olika klasserna har eller 

inte har. Jag ställer därför frågan: ”Vad präglar klassrelationerna om sådana finns?”  Om 

																																																								
47	Esaiasson	et	al,	2012,	s.	21	
48	Esaisson	et	al,	2012,	s.	211,	215f	
49	Se	även/jmf	Bengtsson	et	al,	2012,	Wright,	2000,	s.	1-40,	Wright,	2005,	samt	Wright,	
2012.	
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svaret är exploatering och dominans (eller likvärdiga begrepp) är Vänsterpartiets klassbegrepp 

i detta avseende marxistiskt. Om sådana begrepp inte nämns med hänseende till klasserna och 

klasstrukturen är det en indikator på motsatsen. 

 

Det fjärde sätt på vilket jag menar att det marxistiska klassbegreppet skiljer sig från andra 

klassbegrepp är dess syn på ”andra” klassers existens och framtid. Med ett marxistiskt 

klassbegrepp är det svårt att begreppsliggöra andra klasser än arbetar- och kapitalistklassen. 

Grupper som faller utanför definitionen av arbetar- eller kapitalistklassen tenderar därför att 

anses vara på väg att bli en del av någon av huvudklasserna eller inte utgöra faktiska klasser. 

Andra klassbegrepp såsom det weberianska och stratifieringsforskningens öppnar däremot 

upp för fler klassindelningar. Därför ställer jag frågan: ”Vilka klasser finns enligt och beskrivs 

av partiet?” Om partiet inte talar om några klasser utöver arbetar- och kapitalistklassen är 

denna dimension av klassbegreppet marxistisk. Om partiet talar om klasser utöver arbetar- 

och kapitalistklassen indikerar det att begreppet inte är marxistiskt. 

 

För att vara transparent i min tolkning av texten kommer jag i stor utsträckning citera de 

passager från vilka jag drar mina slutsatser i sin helhet, snarare än att endast referera eller 

sammanfatta. Detta underlättar förhoppningsvis även för mitt tolkningsperspektiv. 

Idéhistorikern Quentin Skinner (1940-) gör skillnad mellan två tolkningsperspektiv. Det ena 

utgår från kontexten. Det innebära att läsa texten och förstå den utifrån rådande politiska, 

ekonomiska och religiösa förhållanden. Det andra tolkningsperspektivet utgår från 

avsändaren, det vill säga att reda ut vad avsändaren själv vill säga och förstå texten helt 

utifrån innehållet.50 Mitt tolkningsperspektiv är det senare. Med andra ord är jag intresserad 

av vad Vänsterpartiet säger om samhället genom sitt klassbegrepp. Vilket material jag 

kommer använda mig av för att reda ut Vänsterpartiets klassbegrepp presenteras i följande 

avsnitt. 

Material 
För att undersöka Vänsterpartiets klassbegrepp, en central dimension för ett 

vänsterideologiskt parti, krävs material som återspeglar partiets ideologi. Enligt Lindkvist kan 

källmaterial graderas utifrån fyra dimensioner: 1. Grad av sanktion. 2. Kollektivt eller 

individuellt producerat. 3. Fundamentalt eller operativt och 4. Grad av representativitet. 

																																																								
50	Skinner,	1969,	s.	3	(Jmf	Esaisson	et	al,	2012,	s.	221f)	
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Lindkvist menar att parti-/principprogram i hög grad är sanktionerade då de godkänns av 

partiet högsta beslutande organ. De produceras kollektivt och är fundamentala, det vill säga 

ligger nära ismen. Ovanstående kan ställas mot exempelvis tal och debattinlägg som i högre 

grad produceras individuellt och är operativa. Parti-/ principprogrammen har dessutom en hög 

grad av representativitet och utgör partiets ”offentliga flagga”.51 Att parti-/principprogram 

ligger nära ett partis ism/ideologi hävdar även statsvetaren Hans Wieslander. Han skriver: 

”Princip- eller grundprogrammet kan sägas bygga på den allmänna ideologi, exempelvis 

socialism, liberalism eller konservatism, som partiet företräder”.52 Jag anser att Lindkvist 

karaktärisering av parti-/principprogram är riktig och om sitt partiprogram skriver 

Vänsterpartiet själva:  

 

Du håller i handen Vänsterpartiets partiprogram. Det är partiets viktigaste dokument. 

Det innehåller de värderingar, teoretiska utgångspunkter och principiella 

ställningstaganden som ligger till grund för Vänsterpartiets praktiska politik.53  

 

Jag kommer därför att analysera Vänsterpartiets klassbegrepp genom att studera partiets parti-

/principprogram. Förutom att princip- och partiprogrammen ligger nära ideologin fäster jag 

särskild vikt vid att de produceras av partiet självt. Eftersom jag, som nämndes i 

metodavsnittet, är intresserad av vad Vänsterpartiet själva vill säga om klassbegreppet är det 

viktigt att materialet inte utgörs av exempelvis debatter där partiet inte får fritt utrymme eller 

makt över premisserna och frågeställningarna. 

 

Med princip-/partiprogrammen finns dock en risk att de beskriver en ideologi som inte 

stämmer överens med partiets ”faktiska” politik. Det kan, exempelvis, finnas en diskrepans 

mellan det partiprogrammet förespråkar och det valmanifestet eller partiledaren lyfter fram. 

Eftersom uppsatsens syfte är att beskriva partiets klassbegrepp sedan det lämnat 

kommunismen och huruvida det är marxistiskt kan dock dessa risker tas. Dels för att det inte 

finns material med samma grad av ideologisk förankring och teoretisk fördjupning som krävs 

för att analysera klassbegreppet, dels för att det spelar mindre roll för beskrivningen av klass 

om partiet sedan för en politik mot klassamhället eller inte (även om detta såklart påverkar 

partiets trovärdighet i klassfrågor).  

																																																								
51	Lindkvist,	1982,	s.	9f	
52	Wieslander,	1974,	s.	33	
53	Vänsterpartiet,	2012,	s.	6	
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För att kunna beskriva vad som hänt sedan partiet lämnat kommunismen börjar 

undersökningen med partiprogrammet från 1987 då partiet fortfarande var kommunistiskt. 

1987 års program fungerar alltså som en jämförelsepunkt för senare program. Övriga program 

som analyseras är de från 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 och 2012, det vill säga samtliga 

program partiet gett ut sedan 1987. 54 Vänsterpartiet gav 1990 även ut en samling grundsatser 

i form av 11 punkter som skulle ligga till grund för kommande principprogram. Dessa berör 

dock inte partiets klassbegrepp och är så kortfattade att de uteslutits ur materialet. 

 

1993, 1996 och 2000 års program delar titel och i mångt och mycket kapitelindelning men 

partiet anger inte 1996 och 2000 års program som reviderade versioner av 1993 års program. 

Detta signalerar att partiet tycker att så mycket förändrats att de är att se som fristående 

program, de kommer därför analyseras som sådana. 2008 och 2012 års program är dock 

reviderade upplagor av 2004 års program, dessa kommer därför endast diskuteras om 

innehållet förändrats på så vis att partiets klassbegrepp förändrats eller utvecklats.  

Analys av partiprogrammen 

Vänsterpartiet kommunisterna – partiprogram 1987 

Inför Vänsterpartiet kommunisternas kongress 1987 uppstod ideologiska strider. En konflikt 

gällde partiets relation till de realsocialistiska staterna, det vill säga huruvida partiet skulle ta 

avstånd från dem eller tona ned kritiken mot dem.55 En annan strid gällde marxismen, där den 

ena sidan stod för en tydlig marxism medan den andra förespråkade en ideologisk 

breddning.56 Enligt Bergner resulterade striderna i ett program som var en kompromiss mellan 

de bägge lägren.57 Marxismens betydelse för partiet är dock fortfarande tydlig. Vänsterpartiet 

kommunisterna beskriver sig som ett marxistiskt parti som ”… eftersträvar att med den 

marxistiska teorin klargöra kampens objektiva betingelser.”58  

 

																																																								
54	1996	års	program	gavs	ut	i	en	reviderad	version	1998,	men	det	var	endast	stadgarna	
som	reviderades	då.	Programmet	från	1998	kommer	därför	inte	behandlas	i	denna	
uppsats.	
55	Bergner,	2013,	s.	240ff	
56	Bergner,	2013,	s.	230f	
57	Bergner,	2013,	s.	240ff	
58	Vänsterpartiet	kommunisterna,	1987,	s.	7	och	41	
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Klasstrukturens grund 

Hur besvarar då Vänsterpartiet kommunisterna frågan ”Vad ligger till grund för 

klasstrukturen?” Om klassamhällens uppkomst skriver partiet: ”Klassamhällena uppstår när 

en klass kontrollerar och äger arbetsredskap, naturtillgångar, frukterna av andras arbete. Den 

härskande klassens herravälde grundar sig på dess ekonomiska makt.”59 Om det särskilda 

klassamhälle som är kapitalismen skriver partiet: ”Kapitalismen bygger på att flertalet skilts 

från ägande av egna medel för produktion. De måste sälja sin arbetskraft till 

produktionsmedlens ägare, kapitalisterna.”60 Denna beskrivning är i linje med ett marxistiskt 

klassbegrepp då produktionsförhållandena är grunden för klasstrukturen. Förhållandet till 

produktionsmedlen definierar klasserna. Den ena klassen äger produktionsmedlen medan den 

andra arbetar med dem när de säljer sin arbetskraft. Vad gäller den dimension av 

klassbegreppet som rör klasstrukturens grund är Vänsterpartiet kommunisternas klassbegrepp 

alltså marxistiskt. 

 

Klassrelationerna 

Vad gäller de klasser som partiet identifierar inom klasstrukturen beskriver ovanstående citat 

kapitalisterna, den klass som äger produktionsmedlen. Om de som skilts från ägandet av 

produktionsmedlen och säljer sin arbetskraft skriver partiet:  

 

Med kapitalismens utveckling uppstod de lönearbetandes klass – arbetarklassen. För 

första gången framträder i historien en klass, som när den revolterar mot sin egen 

underordning också kan göra slut på samhällenas uppdelning i klasser.61 

 

Vänsterpartiet kommunisterna identifierar alltså de två klasser som är centrala i det 

marxistiska klassbegreppet: kapitalistklassen och arbetarklassen. Det finns också en tydlig 

relation mellan de båda klasserna och de definieras av detta förhållande. Kapitalistklassen och 

arbetarklassen definieras av att de har respektive inte har något i relation till den andra, 

nämligen produktionsmedel. De definieras också av att de gör respektive inte gör något i 

förhållande till den andra, nämligen säljer sin arbetskraft. 

 

																																																								
59	Vänsterpartiet	kommunisterna,	1987,	s.	5	
60	Vänsterpartiet	kommunisterna,	1987,	s.	10	
61	Vänsterpartiet	kommunisterna,	1987,	s.	3f	
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Relationen mellan de båda klasserna är också tydligt antagonistisk då de enligt partiet utgör 

motpoler i de motsättningar som finns i klassamhället. Partiet skriver: ”De svenska 

klassmotsättningarnas huvudpoler utgörs å ena sidan av ett starkt, centraliserat och 

välorganiserat kapital och å andra sidan en stark, centraliserad och välorganiserad 

arbetarrörelse.”62  Vänsterpartiet kommunisternas svar på frågorna ”Är partiets klassbegrepp 

relationellt?” och ”I så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” är alltså ja 

respektive relationen mellan kapitalistklassen och arbetarklassen. Vänsterpartiet 

kommunisterna ser en antagonistisk relation mellan arbetarklassen och kapitalistklassen i 

klasstrukturen. Med avseende på klassrelationerna i klasstrukturen är Vänsterpartiet 

kommunisternas klassbegrepp alltså att ses som marxistiskt. 

 

Klassrelationens prägel 

Om vad som präglar klassrelationerna skriver partiet: 

 
Ett fåtal erövrade makten över andra, deras arbete och dess frukter. Samhällena blev 

klassamhällen.  

Mänsklighetens historia har därför också blivit historien om utnyttjande, utsugning och 

förtryck. Den har handlat om fåtalets övermakt och flertalets underkastelse. Den har handlat om 

de förtrycktas motstånd och kamp för social frigörelse.63 

 

Partiet skriver också, som tidigare nämnt, att en klass kontrollerar och äger frukterna av 

andras arbete.64 Partiet använder alltså inte begrepp som exploatering och dominans, som 

enligt Erik Olin Wright kännetecknar ett marxistiskt klassbegrepp, utan begrepp som makt, 

kontroll och utsugning. Jag tolkar dock innebörden som densamma eftersom makt över andras 

arbete bör betyda förmåga att styra det och utsugning är ett marxistiskt begrepp synonymt 

med exploatering.65 Kontroll är dessutom det ord Marx själv använder i Kapitalet för att 

beskriva kapitalistens förhållande till arbetaren och som nämnts under de teoretiska 

utgångspunkterna.66  På frågan vad som präglar klassrelationerna svarar alltså Vänsterpartiet 

kommunisterna: makt, kontroll och utsugning. Detta är i linje med ett marxistiskt 

klassbegrepp. 
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”De andra” klasserna 

Finns det då andra klasser än arbetar- och kapitalistklassen i Vänsterpartiet kommunisternas 

syn på klasstrukturen? Vänsterpartiet kommunisterna beskriver klassamhället så här: 

 

Den härskande klassens ledarställning framstår som given av naturen. Den får under 

lång tid de undertryckta klassernas samtycke. Men klassförtrycket och motsättningarna 

alstrar konflikt, kamp och ifrågasättande. I kampen för bättre levnadsvillkor möter de 

förtryckta klasserna den härskande klassen och dess makt som sina motståndare.67 

 

Det verkar alltså finnas fler förtryckta klasser än arbetarklassen. Vilka som utgör denna klass 

är dock oklart. Partiet skriver: 

 

Kapitalismens ekonomiska tillväxt har betydligt försvagats. Dess marknader har 

minskat samtidigt som produktiviteten ökat. En växande produktion kan upprätthållas 

med ett minskande antal arbetande. Produktion som kräver mycket arbetskraft flyttas ut 

till vissa s k nyindustrialiserade länder i tredje världen. Följden har blivit kronisk 

arbetslöshet och undersysselsättning även i flertalet utvecklade kapitalistiska länder. I 

dess spår har följt att de lönearbetandes andel av produktionsresultatet minskat genom 

sänkta reallöner och ofta försämrad arbetsmiljö… Klassklyftorna har fördjupats.68   

 

Trots att antalet arbetande minskar och en kronisk arbetslöshet och undersysselsättning 

uppstått begreppsliggör partiet inte någon underklass, som skulle kunna tänkas stå lägre än 

arbetarklassen i klasstrukturen. Partiet konstaterar endast att klassklyftorna har fördjupats. 

Partiet beskriver ett klassamhälle med fler förtryckta klasser men verkar inte ha någon 

benämning på någon annan undertryckt klass än arbetarklassen. Inte heller när partiet skriver 

om arbetarklassens skiktningar identifierar eller definierar de några andra klasser. 

Vänsterpartiet kommunisterna skriver: 

 

Arbetarklassen är i stark förändring. Till arbetarklassen, vars ursprung och kärna utgörs 

av arbetarna inom industri, byggnadsverksamhet och transport, måste nu räknas flertalet 

övriga löneanställda – de stora grupperna av lägre tjänstemän, kontorister, 

handelsanställda och vårdarbetande. För andra grupper såsom lärare, socialarbetare, 

många kulturarbetare och tekniker gäller att deras ställning och villkor blir allt mer lika 
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arbetarklassen. Den offentliga sektorns expansion har inneburit att en allt större del av 

arbetarklassen är offentliganställda.69 

 

Grupper vars anställning skiljer sig från det partiet ser som arbetarklassens ursprung och 

kärna tillhör ändå arbetarklassen. Grupper som partiet inte anser tillhör arbetarklassen, här 

lärare, socialarbetare, kulturarbetare och tekniker, kategoriseras inte som en faktisk klass utan 

är just bara grupper. De beskrivs dessutom som att leva under förhållanden som liknar 

arbetarklassens. Vilka klasser finns enligt och beskrivs då av partiet? Vänsterpartiet 

kommunisternas svar på denna fråga är delvis inte marxistisk eftersom de ser fler förtryckta 

klasser än endast arbetarklassen. Jag tolkar dock svaret som i huvudsak marxistiskt eftersom 

de till syvende och sist endast namnger kapitalist- och arbetarklassen samtidigt som de 

beskriver andra gruppers omständigheter i termer av arbetarklassens förhållanden, till skillnad 

från ett parti med ett weberianskt klassbegrepp som nog snarare hade givit dessa grupper 

benämningen medelklassen. 

 

Vänsterpartiet kommunisternas klassbegrepp 1987 

Slutsatsen jag drar från Vänsterpartiet kommunisternas partiprogram från 1987 är att partiet 

när det fortfarande är marxistiskt och kommunistiskt använder sig av ett genomgående 

marxistiskt klassbegrepp. Partiet menar att klasstrukturens ursprung går att finna i 

produktionen och fokuserar på relationen mellan kapitalistklassen och arbetarklassen i 

klasstrukturen. De ser förhållandet mellan de båda klasserna som antagonistiskt och det 

präglas av dominans och exploatering, även om partiet använder andra begrepp för samma 

företeelser. Partiet verkar dock se andra förtryckta klasser än arbetarklassen men definierar 

inte dessa klasser vidare. De beskriver dessutom andra grupper i samhällets situation i termer 

av arbetarklassens förhållanden vilket är i linje med den marxistiska tanketraditionens sätt att 

inte begreppsliggöra andra faktiska klasser eller mena att de är på väg att bli en del av någon 

av huvudklasserna.  

 

Vänsterpartiet – principprogram 1993 

1993 kommer partiets första principprogram sedan det lämnat kommunismen. Det program 

som antas vid kongressen tar avstånd från partiets kommunistiska förflutna och fråntar 
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marxismen sin vetenskapliga status.70 Vänsterpartiet benämner inte sig som ett marxistiskt 

parti längre utan som ett socialistiskt parti.71 Partiet avser dock fortsätta använda marxismen i 

kombination med humanism, ekologiskt tänkande och feministisk teori för att förstå den värld 

de vill förändra.72 Vänsterpartiet skriver: ”Ett samhälle får inte grundas på en enhetlig 

världsåskådning. Marxismen måste behandlas som andra samhällsvetenskapliga teorier, det 

vill säga kritiskt och prövande.”73 Frågan är om partiet när de vill distansera sig från 

kommunismen börjar se annorlunda på samhället och klasstrukturen i det. Förändras partiets 

klassbegrepp när marxismen får en lägre status i partiet?  

 

Klasstrukturens grund 

1993 beskriver Vänsterpartiet fortfarande samhället som ett klassamhälle och skriver så här 

om klassernas grund: 

 

Sverige är fortfarande ett klassamhälle. Klasserna bygger idag som tidigare på 

människors ställning i arbetslivet. En majoritet av Sveriges befolkning lönearbetar. De 

flesta har en underordnad ställning. Inkomster och förmögenheter är orättvist fördelade, 

både mellan klasserna och mellan könen. Många lever i välstånd och överflöd medan 

andra har svårt att klara sin försörjning.74 

 

I 1993 års program är det inte längre människors ställning i produktionen som är grunden till 

klasserna utan deras ställning i arbetslivet. Vänsterpartiet har alltså gått ifrån den marxistiska 

tanketraditionens förklaring till klasstrukturen: produktionsförhållandena. Vad som menas 

med ”ställning i arbetslivet” preciseras dock inte, men kanske ser partiet en yrkesbaserad 

klasstruktur istället. Exempelvis skriver de: ”Orättvisorna finns också på andra områden. 

Skillnaderna i hälsa och livslängd mellan arbetare och högre tjänstemän ökar.”75 Partiet 

identifierar alltså skillnader mellan arbetare och andra lönearbetare, samtidigt verkar detta inte 

påverka vilka klasser partiet identifierar i samhället, vilket jag återkommer till. För att återgå 

till frågan ”Vad ligger till grund för klasstrukturen?”, svarar Vänsterpartiet arbetslivet och inte 
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produktionen vilket inte är att betrakta som ett marxistiskt svar vad gäller denna dimension av 

klassbegreppet. 

 

Klassrelationerna 

Hur ställer sig då partiet till frågan om klassrelationer i klasstrukturen? Precis som i den 

marxistiska traditionen är arbetarklassen i fokus för Vänsterpartiets klassanalys och det är den 

enda klass som namngivs under rubriken ”Det svenska klassamhället”.76 Arbetarklassens 

motpol i den marxistiska tanketraditionen, kapitalistklassen, nämns dock aldrig i programmet. 

Det antagonistiska förhållandet mellan arbetarklassen och kapitalistklassen som är 

framträdande i ett marxistiskt klassbegrepp återfinns alltså inte i Vänsterpartiets 

principprogram från 1993. Förvisso ser de en konflikt mellan arbete och kapital. De skriver: 

”Politiken i Sverige har dominerats av motsättningen mellan kapital och arbete. Vänsterpartiet 

har konsekvent försvarat de arbetandes intressen och verkat för rättvisa och solidaritet.”77  

Men kapitalistklassen begreppsliggörs aldrig i principprogrammet. Vad det beror på förklaras 

inte men kanske vet partiet inte hur en sådan klass ska begreppliggöras eller så tycker de inte 

att den finns i den värld de ser 1993. I principprogrammet står det:  

 

Kapitalägandet har förändrats. Många av de gamla ägarfamiljerna har ersatts av 

anonyma institutioner och fonder. Det enskilda ägarinflytandet har minskat och 

kontrollen har centraliserats till ett fåtal stora kapitalgrupper. Penningkapitalets 

spekulativa drag har blivit tydligare och står ofta i motsättning till produktionens behov 

och intressen.78 

 

Partiets svar på frågan ”Är partiets klassbegrepp relationellt?” är nej, vilket gör följdfrågan ”I 

så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” irrelevant. Arbetarklassen sätts 

aldrig i relation till eller definieras med hjälp av någon annan klass, varför Vänsterpartiets 

klassbegrepp 1993 inte är i linje med ett marxistiskt klassbegrepp vad gäller klassrelationerna. 

 

Klassrelationernas prägel 

Frågan ”Vad präglar klassrelationerna om sådana finns?” går inte att besvara eftersom det i 

Vänsterpartiets principprogram från 1993 inte förekommer någon tydlig klassrelation. Det 
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finns alltså ingen klassrelation som kan präglas av den ena klassens dominans och/eller 

exploatering av den andra. Därför är det kanske inte så konstigt att begreppen dominans och 

exploatering (eller liknande) inte förekommer under rubrikerna ”Ekonomi och 

självförvaltning”, ”Det svenska klassamhället” och ”Det goda arbetet”.79 Istället skriver 

partiet om planeringsmekanismer som ”… ska förhindra monopol och karteller och motverka 

marknadens tendens att skapa klyftor i inkomst och välstånd.”80 Så i den mån partiet tänker 

sig att klyftor existerar mellan klasserna skiljer sig klasserna åt i vad de har, men det betyder 

inte att relationen präglas av exploatering då partiet inte uppmärksammar något förhållande 

mellan kapitalet och arbetet på marknaden. Marknaden skapar klyftorna, inte kapitalets 

exploatering av arbetet. 

 

Jag vill dock uppmärksamma att partiet i andra sammanhang använder begreppen 

exploatering och dominans. Exempelvis skriver de: ”Våldet mot kvinnor och barn har 

exploaterats av porrindustrin, som blivit en vinstgivande kapitalistisk storindustri.”81 Under 

rubriken ”Vår värld” använder sig partiet av begreppet dominans och nämner ”ekonomiskt 

utnyttjande”. De skriver: ”Kapitalismen behärskar hela vår värld. I växande konkurrens med 

varandra försöker stormakterna dominera övriga stater och folk… Deras politiska dominans 

öppnar för ekonomiskt utnyttjande.” 82  De fortsätter med att skriva om rika länders 

”plundring” av tredje världen.83  

 

Det verkar som att partiet ser världssystemet som en klasstruktur inom vilken världens länder 

och folk går att dela in i olika klasser. De skriver: 

 

De rikas resursförbrukande levnadssätt är huvudorsaken till de miljöproblem vi lever 

med idag. Utanför överflödssamhällena står några miljarder av jordens ”medelklass” 

och försöker följa oss i spåren med masskonsumtion, massbilism och massförstörelse 

som resultat. Vi i den rika världen måste i grunden ändra våra levnadsmönster.84 
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Om de menar att världen går att se som en klasstruktur är synen på den i någon mån 

marxistisk, i och med begrepp som dominans, medan den på andra sätt inte är det med 

begrepp som medelklass (om än inom citationstecken). Faktum kvarstår dock att det inte finns 

någon klassrelation, i det av Vänsterpartiet särskilt uttryckta klassamhället, som kan präglas 

av dominans och exploatering. I detta avseende är Vänsterpartiets klassbegrepp alltså inte 

marxistiskt. 

 

”De andra” klasserna 

Även om det inte finns någon tydlig klass att sätta i relation till arbetarklassen i 

Vänsterpartiets beskrivning av klasstrukturen 1993 finns det något eller några som står över 

arbetarklassen. Partiet skriver: ”Vänsterpartiet verkar för att kapitalismen avskaffas. Vi 

bekämpar samhällets splittring i härskande överklasser och förtryckta underklasser.”85 1987 

fanns det en härskande klass. 1993 finns det härskande klasser. Partiets klassbegrepp verkar 

alltså mindre marxistiskt i det avseende att de öppnar upp för fler klasser än tidigare, 

samtidigt ges de härskande klasserna aldrig någon preciserande benämning eller definition. 

Detsamma gäller de förtryckta klasserna. Det är, som tidigare nämnt, endast arbetarklassen 

som namnges. Arbetslösa som skulle kunna tänkas tillhöra en annan klass än arbetarklassen 

eftersom de har en annan ställning i arbetslivet och klasstrukturen grundar sig i arbetslivet, 

begreppsliggörs inte som en underklass. Om arbetslösa skriver partiet så här: ”Arbetslöshet 

kan vara ett katastroftillstånd för den som drabbas. Den är också ett oansvarigt slöseri med 

mänskliga resurser. En hög arbetslöshet försvagar dessutom arbetarrörelsens ställning i 

samhället.”86 

 

Om den klass som faktiskt identifieras, arbetarklassen, skriver partiet: 

 

Arbetarklassen har förändrats under de senaste årtiondena. Industriarbetarna utgör 

alltjämt en stor andel. Men tendensen är att allt färre arbetar i tillverkningsindustrin, allt 

fler i offentlig och privat tjänsteproduktion. Skiktningen inom arbetarklassen ökar. Den 

går mellan privat och offentligt anställda, mellan kvalificerade yrkesarbetare och 

lågutbildad arbetskraft, mellan heltids- och deltidsarbetande, mellan män och kvinnor. 

Denna skiktning försvagar och splittrar arbetarklassen. Vänsterpartiet eftersträvar en 

solidarisk politik som utjämnar skillnader mellan olika skikt av de arbetande. Det skulle 
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också öka arbetarrörelsens möjligheter att agera enigt för alla arbetande gemensamma 

intressen och därmed med större kraft påverka samhällsutvecklingen.87 

 

I detta avseende är begreppet klass därför alltjämt marxistisk. Skillnader inom klassen bidrar 

till skiktningar men innebär inte nya eller andra klasser. Snarare verkar arbetarklassen utökats. 

1987 skrev partiet om exempelvis lärare vars situation kunde liknas vid arbetarklassens. 1993 

skulle lärare kunna sorteras in under kvalificerade yrkesarbetare. På frågan: ”Vilka klasser 

finns enligt och beskrivs av partiet?” är svaret att partiet ser flera härskande och förtryckta 

klasser samtidigt är det endast arbetarklassen som beskrivs av partiet, varför jag tolkar 

Vänsterpartiets klassbegrepp vad gäller ”de andra” klasserna som marxistiskt. Arbetarklassen 

ringar dessutom in fler grupper i 1993 års principprogram än i 1987 års motsvarighet, vilket 

jag menar gör begreppet mer marxistiskt då det är tydligare i linje med den marxistiska 

tanketraditionens tendens att införliva svårplacerade grupper i någon av huvudklasserna. 

 

Vänsterpartiets klassbegrepp 1993 

1993 har Vänsterpartiets politik antagit en ”New Politics”-karaktär enligt Karlsson. Samtidigt 

menar Bergner att partiet börjat bedriva post-kommunistisk politik och att marxismen förlorat 

status. Min slutsats är att partiets klassbegrepp, i samband med detta, helt tappat så viktiga 

marxistiska dimensioner, att det inte längre är att se som marxistiskt. Klasstrukturens grund 

har gått från att vara produktionen till arbetslivet. Begreppet är inte längre relationellt och 

ingen konfliktfylld relation mellan arbetar- och kapitalistklassen framhävs. Kapitalistklassen 

nämns inte ens. Det finns alltså ingen relation som kan präglas av exploatering eller 

dominans. Dessa begrepp nämns inte heller som omständigheter i arbetarklassens liv. I frågan 

om ”de andra” klasserna är dock Vänsterpartiets klassbegrepp fortfarande marxistiskt. De ser 

fler härskande klasser 1993 men de definieras inte. De definierar inte heller de förtryckta 

klasserna utöver arbetarklassen. 

 

Vänsterpartiet – partiprogram 1996 

Under Schymans ledning beskriver Vänsterpartiet 1996 sig som ett socialistiskt och 

feministiskt parti 1996. 88  Enligt Bergner återfår marxismen samtidigt status, mot 

																																																								
87	Vänsterpartiet,	1993,	s.	10	
88	Vänsterpartiet,	1996,	s.	5	



	 28	

programkommissionens vilja, då den återigen beskrivs som partiets teoretiska grund.89 Partiet 

skriver: ”Ett samhälle får inte grundas på en enhetlig världsåskådning. Marxismen är partiets 

teoretiska bas, men måste behandlas som andra samhällsvetenskapliga teorier, det vill säga 

kritiskt och prövande.”90 Om denna rehabilitering av marxismen innebär en återgång till ett 

marxistiskt klassbegrepp återstår dock att se. 

 

Klasstrukturens grund 

Om klassamhället skriver Vänsterpartiet: ”Sverige är fortfarande ett klassamhälle. Klasserna 

bygger idag som tidigare på människors ställning i arbetslivet.”91 De formulerar sig alltså 

likadant 1996 som 1993. Klassernas grund är fortfarande människors ställning i arbetslivet. 

Vad som menas med ställning i arbetslivet preciseras dock något i programmet från 1996. 

Vänsterpartiet skriver: 

 

En ny underklass av arbetslösa och socialbidragsmottagare har växt fram. En majoritet 

av Sveriges befolkning lönearbetar. De flesta har en underordnad ställning. Inkomster 

och förmögenheter är orättvist fördelade, både mellan klasserna och mellan könen. 

Många lever i välstånd medan andra har svårt att klara sin försörjning.92 

 

De som står utanför arbetsmarknaden bildar en egen klass, det verkar alltså inte vara tal om ett 

yrkesbaserat klasschema utan snarare att ställning i arbetslivet åsyftar huruvida en människa 

har ett arbete eller ej. Partiets syn på klasstrukturens grund fortsätter i vilket fall att vara icke-

marxistisk då svaret på frågan ”Vad ligger till grund för klasstrukturen?” inte är produktionen 

eller människors förhållande till den utan istället människors ställning i arbetslivet. 

 

Klassrelationerna 

Till skillnad från 1993 års principprogram där endast arbetarklassen nämns under rubriken 

”Det svenska klassamhället”, nämns arbetarklassen och underklassen under samma rubrik i 

1996 års partiprogram. Relationen mellan de båda klasserna är dock oklar. Att underklassen 

består av arbetslösa och socialbidragsmottagare framgår tydligt när partiet skriver: ”En ny 

underklass av arbetslösa och socialbidragsmottagare har växt fram.”93 Om arbetarklassen 
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består av de som har ett arbete kan klasserna sägas definiera varandra i termer av att den ena 

har det den andra inte har, det vill säga ett arbete, och vi har ett tydligt förhållande mellan 

klasserna. Samtidigt verkar underklassen, eller åtminstone arbetslösa, vara en del av 

arbetarklassen. Partiet skriver: ”Skiktningen inom arbetarklassen ökar. Den går mellan 

arbetande och arbetslösa… Skiktningen försvagar och splittrar arbetarklassen.”94 Avståndet 

mellan arbetande och arbetslösa utgör alltså en skiktning inom arbetaklassen. Jag kan således 

inte bedöma om Vänsterpartiets klassbegrepp är relationellt i 1996 års partiprogram, men om 

det är det är förhållandet mellan de båda klasserna inte antagonistiskt. Partiet skriver: 

”Vänsterpartiet verkar för att kapitalismen avskaffas. Vi bekämpar samhällets splittring i 

härskande överklasser och förtryckta underklasser.”95 De skriver också: 

 

Klassamhället ska avskaffas. Att bekämpa tendenserna till en permanentning av den nya 

underklassen är en av framtidens avgörande frågor. Människor ska vara fullvärdiga 

medborgare också på ekonomins och produktionens områden.96 

 

Både arbetarklassen och underklassen är en del av de förtryckta klasserna för vilka 

klassamhället måste avskaffas. Relationen mellan de båda klasserna bör därför vara solidarisk 

då de delar intressen. 

 

Vad gäller kapitalistklassen begreppsliggörs den inte heller i 1996 års partiprogram. Partiet 

skriver fortfarande: 

 

Kapitalägandet har förändrats. Många av de gamla ägarfamiljerna har ersatts av 

anonyma institutioner och fonder. Det enskilda ägarinflytandet har minskat och 

kontrollen har centraliserats till ett fåtal stora kapitalgrupper. Penningkapitalets 

spekulativa drag har blivit tydligare och står ofta i motsättning till produktionens behov 

och intressen.97 

 

Vänsterpartiets klassbegrepp 1996 är således inte marxistiskt vad gäller den relationella 

dimensionen eftersom svaret på ”Är partiets klassbegrepp relationellt?” inte är otvetydigt ja, 

																																																								
94	Vänsterpartiet,	1996,	s.	12	
95	Vänsterpartiet,	1996,	s.	5	
96	Vänsterpartiet,	1996,	s.	12	
97	Vänsterpartiet,	1996,	s.	8	
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och svaret på ”I så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” inte är arbetar-

och kapitalistklassen. 

 

Klassrelationernas prägel 

Eftersom partiet inte lyfter fram någon antagonistisk klassrelation i 1996 års program finns 

det heller ingen relation som kan präglas av exploatering och/eller dominans. Vänsterpartiet 

talar istället om orättvisor och klyftor som präglar klassamhället. Partiet skriver: 

”Massarbetslösheten skapar ett nytt, råare samhällsklimat. Klassklyftorna ökar liksom 

motsättningarna mellan olika samhällsgrupper.”98 och: 

 

Orättvisorna finns också på andra områden. Skillnaderna i hälsa och livslängd mellan 

arbetare och högre tjänstemän ökar. Andelen arbetarbarn vid universitet och i högra 

utbildning minskar. På kulturens och fritidens område liksom i boendet är klassklyftorna 

tydliga.99 

 

Liksom i 1993 års program förekommer dock begreppen exploatering och dominans när 

partiet talar om andra företeelser. Om porrindustrin skriver partiet: ”Våldet mot kvinnor och 

barn har exploaterats av porrindustrin, som blivit en vinstgivande kapitalistisk storindustri.”100 

och ”Vi bekämpar porrindustrin, vilken förmedlar ett bildflöde som förmedlar förakt och 

manlig dominans. Våldspornografi och barnpornografi måste helt förbjudas.”101 Om världen 

skriver partiet: ”Kapitalismen behärskar hela vår värld. I konkurrens med varandra försöker 

stormakterna dominera övriga stater och folk såväl politiskt, ekonomiskt som militärt.”102 och: 

 

De rikas resursförbrukande levnadssätt är huvudorsaken till de miljöproblem vi lever 

med idag. Utanför överflödssamhällena står några miljarder av jordens ”medelklass” 

och försöker följa oss i spåren med masskonsumtion, massbilism och massförstörelse 

som resultat. Vi i den rika världen måste i grunden ändra våra levnadsmönster.103 

 

De betraktar alltså fortfarande världen som en typ av klasstruktur i vilken det finns en 

”medelklass” och stormakterna dominerar andra länder och folk. Kvarstår gör dock att det i 
																																																								
98	Vänsterpartiet,	1996,	s.	13	
99	Vänsterpartiet,	1996,	s.	11	
100	Vänsterpartiet,	1996,	s.	18	
101	Vänsterpartiet,	1996,	s.	18	
102	Vänsterpartiet,	1996,	s.	25	
103	Vänsterpartiet,	1996,	s.	25	
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den klassiska klasstrukturen, det vill säga den inhemska, inte finns någon klassrelation som 

präglas av dominans eller exploatering.  Svaret på vad som präglar klassrelationerna om 

sådana finns är således inte exploatering och dominans, därför är denna dimension av 

Vänsterpartiets klassbegrepp inte att betrakta som marxistiskt. 

 

”De andra” klasserna 

Vad gäller andra klasser, utöver arbetar- och kapitalistklassen som är huvudklasserna i ett 

marxistiskt klassbegrepp, har jag redan konstaterat att en underklass begreppsliggörs medan 

en kapitalistklass inte nämns i partiprogrammet från 1996. Det finns dock härskande klasser 

till arbetar- och underklassen. Vänsterpartiet skriver: ”Vi bekämpar samhällets splittring i 

härskande överklasser och förtryckta underklasser.”104 

 

Att en underklass beskrivs av partiet 1996 skulle kunna förklaras med det faktum att 

begreppet blev mer gångbart efter 90-talsskrisen och den arbetslöshet som uppstod i dess spår. 

Underklassens särställning från arbetarklassen kan dock ifrågasättas eftersom arbetslöshet 

som är grunden till den även bidrar till skiktningar inom arbetarklassen, vilket jag tidigare 

nämnt. Partiet skriver: 

 

”Arbetarklassen har förändrats under de senaste årtiondena. Industriarbetarna utgör 

alltjämt en stor andel. Men tendensen är att allt färre arbetar i tillverkningsindustrin, allt 

fler i offentlig och privat tjänsteproduktion. Skiktningen inom arbetarklassen ökar. Den 

går mellan arbetande och arbetslösa, privat- och offentligt anställda, mellan 

kvalificerade yrkesarbetare och lågutbildad arbetskraft, mellan heltids- och 

deltidsarbetande, mellan män och kvinnor. Invandrare och handikappade diskrimineras 

på arbetsmarknaden. Skiktningen försvagar och splittrar arbetarklassen. Vänsterpartiet 

eftersträvar en solidarisk politik som utjämnar skillnaderna mellan olika skikt av de 

arbetande. Inte minst måste krafttag tas mot lönediskrimineringen av kvinnor. En 

solidarisk och utjämnande politik ökar arbetarrörelsens möjligheter att agera enigt för 

alla arbetandes gemensamma intressen och därmed med större kraft påverka 

samhällsutvecklingen.”105 

 

I ovanstående citat är det också tydligt att partiet fortfarande menar att skillnader inom 

klassen bidrar till skiktningar men innebär inte nya eller andra klasser. På så vis är 
																																																								
104	Vänsterpartiet,	1996,	s.	5	
105	Vänsterpartiet,	1996,	s.	12	
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klassbegreppet marxistiskt eftersom partiet inte menar att grupper som kan vara svåra att 

placera in i arbetarklassen utgör någon egen klass. I huvudsak är dock begreppet inte 

marxistiskt vad gäller ”de andra” klasserna eftersom underklassen, utöver arbetarklassen, 

existerar enligt och beskrivs av partiet. 

 

Vänsterpartiets klassbegrepp 1996 

Min slutsats efter att ha analyserat 1996 år program är att partiet inte använder sig av ett 

marxistiskt klassbegrepp, vad gäller samtliga aspekter av det. Klasstrukturen har inte sin 

grund i produktionen, klassbegreppet är inte otvetydigt relationellt och det är i vilket fall inte 

arbetar- och kapitalistklassen som är i fokus för klassanalysen. Inte heller präglas 

klassrelationerna av exploatering och/eller dominans och fler klasser än arbetarklassen och 

kapitalistklassen tar plats i partiets beskrivning av klasstrukturen. Att marxismen återfått 

status i 1996 års program återspeglas alltså inte i partiets klassbegrepp.  

 

Vänsterpartiet – partiprogram 2000 

I det programförslag som lades fram till Vänsterpartiets kongress 2000 hade de delar som 

berör partiets historia och som var en källa till självkritik beskurits. Programkommissionen 

ville istället lyfta fram partiets ”stolta” historia i form av kampen mot rasism och fascism. 

Förslaget fick dock kritik som gick ut på att självkritiken var nödvändig för ett parti med 

Vänsterpartiets historia. Bland kritikerna fanns den nuvarande partiledaren Jonas Sjöstedt.106 I 

det program som antogs vid kongressen behölls därför de självkritiska delarna.107 Partiet 

behöll även sin formulering vad gällde marxismen. De skriver: ”Marxismen är partiets 

teoretiska bas, men måste behandlas som andra samhällsvetenskapliga teorier, det vill säga 

kritiskt och prövande.”108 Det verkar alltså som att väldigt lite ska ha förändrats sedan partiets 

senaste program. 

 

Klasstrukturens grund 

Om klasstrukturens grund skriver Vänsterpartiet följande: ”Kapitalismens grund är fåtalets 

ägande av och makt över produktionsmedlen, som styrs i eget vinstintresse.”109 och ”Sverige 

är ett klassamhälle. Klassuppdelningen bygger på människors förhållande till produktionen av 

																																																								
106	Bergner,	2013,	s.	355f	
107	Bergner,	2013,	s.	361,	se	även	Vänsterpartiet,	2000,	s.	31	
108	Vänsterpartiet,	2000,	s.	31	
109	Vänsterpartiet,	2000,	s.	3	
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varor och tjänster.”110 I 2000 års partiprogram har alltså ställning i arbetslivet övergivits som 

förklaring till klasstrukturen. Svaret på frågan om vad som ligger till grund till klasstrukturen 

är istället produktionsförhållandena vilket innebär att partiet återgått till en marxistisk 

förklaringsansats. 

 

Klassrelationerna 

2000 menar partiet fortfarande att kapitalägandet har förändrats och att ”… de gamla 

ägarfamiljerna har ersatts av anonyma institutioner och fonder utan långsiktigt ägaransvar.”111 

Det innebär dock inte att de inte gör begrepp av kapitalistklassen.112 De skriver:  

 

Den stora majoriteten i samhället tjänar sitt uppehälle genom att lönearbeta. De äger inte 

så mycket kapital att det ger makt i samhället, de har ingen beslutanderätt över 

produktionen och kontrollerar inte heller andras arbete. Denna majoritet utgör i vid 

mening arbetarklassen. På motsatt sida står borgarklassen. Med borgarklassen betecknar 

vi de som äger och kontrollerar kapital i en sådan utsträckning att det ger makt och 

inflytande i samhället, har beslutanderätt över produktionen och kontrollerar andras 

arbete. Arbetarklassen och borgarklassen har därigenom skilda intressen som i grunden 

är oförenliga.113 
 

Till skillnad från 1993 och 1996 års partiprogram formulerar Vänsterpartiet 2000 en motsatt 

klass till arbetarklassen: borgarklassen. Borgarklassen definieras i termer av vad de har och 

vad de gör som arbetarklassen inte har eller gör, nämligen kapital och kontrollerar andras 

arbete. Arbetarklassen definieras i sin tur av vad de inte har och vad de inte gör som 

borgarklassen har och gör, återigen kapital och kontrollerar andras arbete. Klassbegreppet är 

således relationellt och det är den antagonistiska relationen mellan arbetarklassen och 

borgarklassen, illustrerad av ovanstående citats sista mening, som är central i Vänsterpartiets 

syn på klasstrukturen. Vänsterpartiets svar på frågorna ”Är partiets klassbegrepp relationellt?” 

och ”I så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” är alltså marxistiska. 

 

 

																																																								
110	Vänsterpartiet,	2000,	s.	11	
111	Vänsterpartiet,	2000,	s.	7	
112	Jag	vill	här	påpeka	att	jag	betraktar	begreppet	”borgarklassen”	som	synonymt	med	
begreppet	”kapitalistklassen”.	
113	Vänsterpartiet,	2000,	s.	11f	
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Klassrelationernas prägel 

Vad präglar då relationen mellan arbetarklassen och borgarklassen? Dels är det kontroll 

eftersom partiet menar att borgarklassen kontrollerar andras arbete, vilket måste inbegripa den 

lönearbetande arbetarklassen. Exploatering eller utsugning är dock inget partiet nämner när de 

talar om relationen mellan klasserna. Istället skriver partiet: 

 

Klassförtrycket i Sverige idag yttrar sig på många olika sätt främst i form av ojämlikhet 

vad gäller makt och inflytande i samhället. Borgarklassen återfinns på maktpositioner 

inom företag och samhälle, medan arbetarklassen i mångt och mycket saknar makt. Vi 

ser det i inkomstskillnader, där rika i Sverige ständigt blir rikare, medan fattigare blir 

fattigare. Vi ser det i ohälsa där arbetarklassen har generellt sett lägre materiell 

levnadsstandard och drabbas hårdare av sjukdomar och arbetsskador. Vi ser det i 

utbildningsnivå, där borgarklassen läser vidare på universitet och högskolor medan 

arbetarklassen stannar på gymnasienivån. Vi ser det i bostadssegregationen sam inom 

kultur och fritid.114 

 

Partiet ser alltså en mängd skillnader och orättvisor klasserna emellan, men den ”på bekostnad 

av den andra klassen” som begreppet exploatering innebär beskrivs inte av partiet. Rikare 

sägs exempelvis inte bli rikare för att de äger produkten av andras arbete. Begreppet 

exploatering (och dominans) förekommer dock fortfarande när partiet beskriver porrindustrin: 

”Våldet mot kvinnor och barn har exploaterats av porrindustrin, som blivit en vinstgivande 

kapitalistisk storindustri… Vi bekämpar porrindustrin, vars bildflöde förmedlar förakt och 

manlig dominans.”115 

 

På frågan ”Vad präglar klassrelationerna om sådana finns?” svarar alltså Vänsterpartiet 

kontroll men inte exploatering vilket gör denna dimension av Vänsterpartiets klassbegrepp 

endast delvis marxistisk. 

 

”De andra” klasserna 

Vänsterpartiet ser fortfarande flera härskande och förtryckta klasser i klasstrukturen 2000. 

Partiet skriver: ”Vi bekämpar samhällets splittring i härskande överklasser och förtryckta 

underklasser, för en värld där vi skapat förutsättningarna för en mänsklig utveckling mot 
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jämlikhet och frihet.”116 Samtidigt begreppsliggörs inte någon annan klass än arbetar- och 

borgarklassen. Om arbetarklassen skriver partiet: 

 

”Arbetarklassen är inte en homogen massa av människor. Skillnader i utbildning, 

boendemiljö och arbetssituation återspeglas i skiktningar inom arbetarklassen. 

Förändringar i samhällets struktur medför förändringar i klassernas sammansättning. 

Industriarbetare utgör alltjämt en stor andel. Men tendensen är att allt färre arbetar i 

tillverkningsindustri, allt fler i offentlig och privat tjänsteproduktion. Trots detta 

kvarstår den grundläggande klasskonflikten. Arbetarklassen har därför ett intresse av 

solidaritet och enhet. Den samlade fackföreningsrörelsen har här en central roll. Facket 

måste vara en kamporganisation som utifrån ett konfliktperspektiv arbetar för 

arbetarklassens intressen. Detta inbegriper bland annat kamp för att de sämsta avlönade 

skiktens position på arbetsmarknaden skall förbättras och för att de arbetandes 

utvecklingsmöjligheter vigdas i såväl offentliga som privata företag.”117 

 

Skillnader som utbildning och arbetssituation som med ett weberianskt klassbegrepp skulle ge 

upphov till identifierandet av nya klasser är för Vänsterpartiet skiktningar inom 

arbetarklassen. Vidare nämner inte partiet någon underklass som de gör 1996. Om 

arbetslöshet skriver partiet: 

 

Massarbetslösheten under 1990-talet har skapat ett nytt, råare samhällsklimat. 

Klassklyftorna ökar liksom motsättningar mellan olika samhällsgrupper. De sociala 

problemen ökar. Solidariteten i samhället liksom de sociala skyddsnäten försämras. Det 

generella välfärdssamhället undergrävs. En hög arbetslöshet försvagar arbetarrörelsens 

ställning i samhället.118 

 

Massarbetslösheten har alltså givit upphov till ett råare samhällsklimat, men inte till en ny 

underklass. Arbetslösheten har också försämrat anställningstryggheten enligt partiet. De 

skriver: ”Den höga arbetslösheten försämrar anställningstryggheten och driver upp 

arbetstakten för dem som har arbete... Tillfällighetsarbeten blir vanligare och skapar 
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rättslöshet i arbetslivet för människor utan fast anställning.”119 Inte heller detta innebär att en 

ny klass, som exempelvis prekariatet, uppstått enligt partiet.  

 

Inte heller när partiet skriver om socialförsäkringarna skriver de om någon särskild 

underklass, i vilken socialbidragsmottagare i så fall skulle utgöra medlemmarna. De ser dock 

socialförsäkringarna som en viktig del av strategin för att bekämpa fattigdom och klassklyftor. 

De menar vidare att den ska finansieras med ett progressivt skattesystem för att uppnå ”… 

solidaritet för systemet även hos samhällets mellanskikt.” 120 De talar alltså varken om någon 

underklass eller någon medelklass. 

 

Eftersom partiet inte längre identifierar någon ny underklass utgjord av 

socialbidragsmottagare och/eller arbetslösa varnar de inte längre för en permanentning av en 

sådan klass. De varnar istället för en permanentning av särskilt utsatta grupper. Partiet skriver: 

”Allt fler människor ställs utanför arbetsgemenskapen och sociala skyddsnät vilket leder till 

en permanentning av grupper av fattiga och utslagna.”121 

 

I 2000 års partiprogram finns det alltså fortfarande flera härskande överklasser och förtryckta 

underklasser, men det är bara arbetar- och borgarklassen som beskrivs. Därför har partiets 

klassbegrepp återigen blivit marxistiskt vad gäller denna aspekt. 

 

Vänsterpartiets klassbegrepp 2000 

2000 har partiet gjort en helomvändning när det kommer till dess klassbegrepp. Från ett 

genomgående icke-marxistiskt klassbegrepp har partiet nu ett i princip genomgående 

marxistiskt klassbegrepp. Partiet förhåller sig fortfarande kritiskt till sin kommunistiska 

historia men återgår alltså till ett genomgående marxistiskt klassbegrepp som det inte haft 

sedan 1987 års program. Produktionsförhållandena är grunden till klasstrukturen, 

klassbegreppet är relationellt och fokuserar på arbetar- och borgarklassen, klassrelationen 

präglas av dominans (men inte exploatering) och inga andra klasser beskrivs vid sidan av de 

två huvudklasserna. 
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Vänsterpartiet – partiprogram 2004-2012 

På partikongressen 2004 skulle en ny partiledare väljas sedan Gudrun Schyman beslutat att 

lämna sin post. Detta gjorde vissa inom partiet oroliga att de traditionella krafterna skulle 

segra över de förnyande.122 En kan tänka sig att de inte blev lugnade av det faktum att Lars 

Ohly valdes, en man som kallade sig för kommunist. De självkritiska delarna fick också en 

mindre framträdande roll i partiprogrammet, samtidigt förklarar partiet sig fortfarande 

socialistiskt och partiets teoretiska grunder, marxismen och feminismen, ska fortfarande 

användas kritiskt och prövande.123 Partiet skriver: ”För Vänsterpartiet är marxistiska och 

feministiska teorier viktiga politiska verktyg som skall användas kritiskt och prövande.”124  

 

När programmet revideras 2008 och 2012 får i huvudsak rasismen och miljöfrågorna större 

plats än vad de hade 2004.125 2012 väljs även Jonas Sjöstedt till partiledare och partiet 

utvecklar sin syn på EU.126 

 

Klasstrukturens grund 

Om klasstrukturens grund skriver Vänsterpartiet 2004 och framåt: ”Vi lever i ett 

världsomfattande kapitalistiskt klassamhälle. Klassuppdelningen bygger på människors olika 

förhållande till produktionen av varor och tjänster.”127 och ”Kapitalismens grund är fåtalets 

ägande av och makt över produktionsmedlen, vilka styrs i eget vinstintresse.” 128 

Produktionsförhållandena är alltså fortfarande grunden till klassuppdelning. Vänsterpartiets 

svar på frågan vad som ligger till grund för klasstrukturen är alltså alltjämt marxistiskt. 

 

Den grund som angavs 1993 och 1996, det vill säga ställning i arbetslivet, innebär endast 

grupp- eller skiktskillnader 2004 och framåt. Partiet skriver: 

 

Arbetsmarknaden tudelas. Vissa skikt inom arbetarklassen ges allt mer monotona 

arbetsuppgifter och allt mindre inflytande över sin arbetssituation under osäkra 

anställningsförhållanden. För andra grupper, som har en starkare ställning på 
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arbetsmarknaden, ger den nya tekniken möjlighet att utveckla kompetens och 

ansvar.”129 

 

Klassrelationerna 

Då över till frågorna om Vänsterpartiets klassbegrepp är relationellt och vilken klassrelation 

som i så fall är central för partiet. Partiet skriver: 

 

Den stora majoriteten av världens kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att 

lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag eller i den offentliga sektorn. De 

äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen beslutanderätt över 

produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen. Mot dem 

står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan 

utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över 

produktionen och kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar.130 

 

I partiets beskrivning av hur arbetarklassen och borgarklassen ska definieras framträder ett 

relationellt perspektiv. Ännu en gång definieras arbetarklassen i termer av vad den gör och 

inte har som borgarklassen inte gör men har, det vill säga säljer sin arbetskraft samt kapital 

och kontroll. Borgarklassen definieras i sin tur av vad den har och gör som arbetarklassen inte 

har och gör, det vill säga kapital och kontrollerar andras arbete. Det framträder också att 

arbetar- och borgarklassens relation är central för partiet och de beskriver dessa klasser som 

kapitalismens huvudklasser.131 Ovanstående citat visar också partiets syn på relationen som 

antagonistiskt, mot arbetarklassen står borgarklassen. Detta illustreras också av följande citat: 

 

Förändringar inom klassamhället påverkar den politiska och fackliga kampens 

förutsättningar, men upphäver inte konflikten mellan arbete och kapital, en konflikt som 

vilar på i grunden oförenliga intressen. Arbetarklassen har därför ett intresse av 

solidaritet och enhet.132 

 

Jag tolkar därmed Vänsterpartiets klassbegrepp som marxistiskt vad gäller den relationella 

dimensionen eftersom svaret på frågan ”Är partiets klassbegrepp relationellt?” är ja och svaret 

																																																								
129	Vänsterpartiet,	2004,	s.	21,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	24f	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	40	
130	Vänsterpartiet,	2004,	s.	3f,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	4	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	9	
131	Vänsterpartiet,	2004,	s.	4,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	4	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	9	
132	Vänsterpartiet,	2004,	s.	5,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	5	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	10	



	 39	

på frågan ”I så fall, vilken relation är central för partiet i klasstrukturen?” är relationen mellan 

arbetarklassen och borgarklassen. 

 

Klassrelationernas prägel 

I detta tidigare återgivna citat beskrivs även klassrelationernas prägel: 

 

Den stora majoriteten av världens kvinnor och män tjänar sitt uppehälle genom att 

lönearbeta – sälja sin arbetskraft – i privata företag eller i den offentliga sektorn. De 

äger inte så mycket kapital att det ger någon makt, de har ingen beslutanderätt över 

produktionen och de kontrollerar inte andras arbete. De utgör arbetarklassen. Mot dem 

står borgarklassen. Det är den lilla minoritet som äger och kontrollerar kapital i en sådan 

utsträckning att det ger en avgörande makt över samhället. De bestämmer över 

produktionen och kontrollerar andras arbete och de värden som det skapar.133 
 

Relationen mellan arbetarklassen och borgarklassen präglas alltså av kontroll. Borgarklassen 

kontrollerar andras arbete. De verkar också tala om något som ligger nära exploatering 

eftersom borgarklassen kontrollerar värdet av det som andras arbete skapar, men begreppet 

förekommer inte explicit när partiet 2004 talar om klassrelationerna. Begreppen exploatering, 

utsugning och dominans förekommer dock fortfarande när partiet skriver om världen och 

porrindustrin.134  

 

2008 och 2012 beskriver dock partiet utsugning av arbetskraft i det kapitalistiska systemet. 

Särskilt utsatta för utsugningen verkar de som drabbas av rasistiska strukturer vara. Partiet 

skriver: ”Rasistiska strukturer återskapas genom det kapitalistiska systemet. Inte minst sker 

detta genom uppdelningen på arbetsmarknaden. Där utnyttjas olikheterna i villkor, för att 

skärpa utsugningen av arbetskraften.” 135 

 

I frågan om vad som präglar klassrelationerna tolkar jag Vänsterpartiets svar 2004 och 

framförallt 2008 och 2012 som marxistiskt eftersom de uppmärksammar dominans/kontroll 

och exploatering/utsugning. 

 

																																																								
133	Vänsterpartiet,	2004,	s.	3f,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	4	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	9	
134	Vänsterpartiet,	2004,	s.	31,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	36	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	57	
samt	Vänsterpartiet,	2004,	s.	6,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	6	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	11f	
135	Vänsterpartiet,	2008,	s.	12	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	20	
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”De andra” klasserna 

Om de som står utanför klassrelationen mellan arbetar- och borgarklassen skriver 

Vänsterpartiet så här: 

 

”Mellan kapitalismens båda huvudklasser finns det grupper med motsägelsefulla 

erfarenheter av klassamhället. Högt uppsatta administratörer är inte i första hand ägare, 

men har stor makt över andra och får ofta representera borgarklassen genom att fatta 

ekonomiska beslut som påverkar tusentals människors liv. På liknande sätt är till 

exempel utövare av akademiska professioner och högre tjänstemän inom offentlig 

sektor lönearbetare med stort inflytande över sin egen arbetssituation eller över andras 

arbete. Egenföretagare eller småföretagare tillhör varken borgarklassen eller 

arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som liknar arbetarklassens. De är ofta 

beroende av storföretagens beslut. Många har tvingats till privatföretagande för att 

kunna försörja sig. Grupper som tidigare var lönearbetare, till exempel inom offentlig 

sektor eller byggnadsindustri, pressas att i stället sälja sin arbetskraft som 

egenföretagare. Många tjänstemän får en situation som alltmer liknar arbetarklassens. 

Yrken som tidigare innebar hög social status och erbjöd ett visst mått av frihet har blivit 

mer disciplinerade och industrialiserade. Dessa mellanskikt har ett långsiktigt intresse 

av att alliera sig med arbetarklassen för att bryta storfinansens makt.”136 

 

I 2000 års partiprogram menade Vänsterpartiet att skillnader i utbildning endast gav upphov 

till skiktningar inom arbetarklassen. 2004 och senare verkar skillnader i utbildning delvis 

bestämma klass- eller grupptillhörighet. Akademiska professionella och högre tjänstemän 

utgör inte längre skiktningar inom arbetarklassen, utan ett mellanskikt mellan arbetar- och 

borgarklassen. De använder sig inte av begreppet medelklass137 för att beskriva dessa grupper, 

utan deras omständigheter beskrivs med hjälp av arbetar- och borgarklassen. Skiktningar 

förekommer dock fortfarande inom arbetarklassen. Partiet skriver: 

 

Klassamhället är inte statiskt och klasserna är inte homogena. Klassernas 

sammansättning och självuppfattning ändras med den ekonomiska utvecklingen. 

Tjänsteproduktionens och den offentliga sektorns expansion i vår del av världen har 

förändrat arbetarklassens sammansättning, inte minst könsmässigt. Skillnader i 

																																																								
136	Vänsterpartiet,	2004,	s.	4,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	4	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	9	
137	Vilket	även	tagits	bort	i	partiets	beskrivning	av	världen,	se	Vänsterpartiet,	2004,	s.	31,	
Vänsterpartiet,	2008,	s.	36	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	57	
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utbildning, boendemiljö och arbetssituation skapar skiktningar inom arbetarklassen. 

Många människor står under mycket långt tid helt utanför arbetsmarknaden.138 

 

I likhet med 2000 års beskrivning av skiktningarna bidrar de inte till något 

begreppsliggörande av en underklass eller ett prekariat. Att många står utanför 

arbetsmarknaden betyder inte att de utgör någon underklass. Vänsterpartiet talar inte heller 

något om Alliansens ”utanförskap”. De som är i arbete och de som står utanför 

arbetsmarknaden betraktas tillhöra olika grupper, men inte klasser. Partiet skriver: ”En mer 

rättvis fördelning av inkomster och levnadsbetingelser mellan olika grupper av 

yrkesverksamma och mellan de yrkesverksamma och dem som står utanför arbetsmarknaden 

blir möjlig.”139 

 

Om osäkra anställningar, som skulle kunna ge upphov till ett prekariat, skriver partiet mycket 

men betonar dess särskilda konsekvenser för kvinnor, unga och invandrare. 140 Partiet skriver 

exempelvis: 

 

”Många arbetarklasskvinnor, unga och invandrare har olika former av otrygga 

anställningar och deltider, både inom den privata och den offentliga sektorn. Dessa 

former av anställningar leder ofta till att människors makt över det egna arbetet minskar, 

att de har svårt att försörja sig och att hävda sig på arbetsplatserna. Dessa former av 

anställningar ökar klass- och könspolariseringen på arbetsmarknaden. De osäkra 

anställningarna blir också ett verktyg i händerna på arbetsgivarna för att pressa ner 

lönenivåerna.”141 

 

Vänsterpartiet menar att osäkra anställningsformer drabbar utsatta grupper, men det kan bäst 

förstås och beskrivas utifrån andra förtryck som rasism och könsmaktsordningen inte med 

hjälp av en ny klass. 

 

																																																								
138	Vänsterpartiet,	2004,	s.	4,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	5	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	10	
139	Vänsterpartiet,	2004,	s.	17,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	21f	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	36	
140	Vänsterpartiet,	2008,	s.	12	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	20	
141	Vänsterpartiet,	2004,	s.	20,	Vänsterpartiet,	2008,	s.	23f	och	Vänsterpartiet,	2012,	s.	
38f	
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Eftersom partiet endast identifierar och beskriver arbetar- och borgarklassen i 

partiprogrammen från 2004, 2008 och 2012 tolkar jag partiets klassbegrepp i frågan om ”de 

andra” klasserna som marxistiskt. 

 

Vänsterpartiets klassbegrepp 2004-2012 

Min slutsats efter att ha analyserat 2004, 2008 och 2012 år partiprogram är att partiet bevarat 

ett genomgående marxistiskt klassbegrepp. Klasstrukturens grund är produktionen, 

klassbegreppet är relationellt med fokus på förhållandet mellan arbetarklassen och 

borgarklassen, förhållandet mellan de båda huvudklasserna präglas av dominans och 

exploatering och inga andra klasser begreppsliggörs vid sidan av dem. 

Sammanfattande diskussion och slutsats 
Klasstrukturens grund 

Vad gäller klasstrukturens grund hade Vänsterpartiet kommunisterna en marxistisk syn på 

saken. Klasstrukturens grund ansågs vara produktionsförhållandena. Det första decenniet 

sedan partiet lämnat kommunismen, det vill säga 90-talet, förändrades detta. Klasstrukturens 

grund ansågs istället vara ”ställning i arbetslivet”, en icke-marxistiskt syn på saken. Under 00-

talet återgick dock partiet till det marxistiska synsättet och ställning i arbetslivet reducerades 

till skiktningar inom arbetarklassen. 

 

Klassrelationerna 

Vänsterpartiet kommunisterna hade ett tydligt relationellt klassbegrepp där den antagonistiska 

relationen mellan arbetarklassen och kapitalistklassen var central för klassanalysen. 

Klassbegreppet var marxistiskt. När partiet sedan lämnade kommunismen förlorades den 

relationella dimensionen. Arbetarklassen var fortfarande central för partiets klassanalys, men 

någon motpol till den begreppsliggjordes aldrig. Klassbegreppet var inte längre marxistiskt i 

detta avseende. Detta gällde tills 2000 års program då klassbegreppet återigen blev relationellt 

och kapitalistklassen återinträdde i programmet i form av borgarklassen. Klassbegreppet har 

fortsatt att vara relationellt med fokus på det antagonistiska förhållandet mellan arbetarklassen 

och borgarklassen sedan dess. Klassbegreppet är återigen marxistiskt. 
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Klassrelationernas prägel 

Klassrelationen mellan arbetarklassen och kapitalistklassen som Vänsterpartiet 

kommunisterna identifierade var en som präglades av kontroll och utsugning. Partiet hade en 

marxistisk syn på klassrelationens prägel. Under 90-talet övergav partiet detta synsätt, vilket 

en kan tänka sig var nödvändigt eller en följd av att partiet inte längre hade ett relationellt 

klassbegrepp. Det fanns ingen klassrelation som kunde präglas av exploatering och/eller 

dominans. Exploatering och dominans användes dock som begrepp när partiet skrev om 

porrindustrin och världen. I samband med att partiets klassbegrepp återigen blev relationellt 

återfanns begreppen exploatering och dominans i beskrivningen av klasstrukturen. 

Dominans/kontroll förekommer sedan 2000 års program, medan exploatering/utsugning 

förekommer som prägel på klassrelationerna sedan 2008 års program. Partiet har alltså 

återtagit ett marxistiskt synsätt. 

 

”De andra” klasserna 

Den av de fyra dimensionerna av klassbegreppet som hållits mest konstant under tidsperioden 

är den som gäller ”de andra” klasserna, det vill säga klasserna som finns och beskrivs utöver 

arbetarklassen och kapitalist-/borgarklassen. 1987 begreppsliggjordes inte några andra klasser 

än arbetar- och kapitalistklassen. Klassbegreppet var alltså marxistiskt. 1993 

begreppliggjordes inte några andra klasser än arbetarklassen som dessutom ringade in fler 

människor än vad motsvarande gjorde 1987. Klassbegreppet var alltså alltjämt marxistiskt i 

detta avseende trots att partiet övergivit ett marxistiskt synsätt vad gäller de andra 

dimensionerna vid detta lag. Även denna dimension förlorade dock sitt marxistiska synsätt när 

partiet 1996 beskrev en underklass vid sidan om arbetarklassen. Till 2000 års partiprogram 

hade partiet som tidigare dock återtagit ett marxistiskt synsätt då inga andra klasser beskrevs 

utöver arbetar- och borgarklassen, vilket gäller även för de senare programmen från 2004, 

2008 och 2012. 

 

Slutsats 

Hur har då Vänsterpartiets klassbegrepp förändrats, med särskilt avseende på marxismen, 

sedan det lämnade kommunismen och fram till 2012? Min slutsats är att klassbegreppet gått 

från att vara genomgående marxistiskt 1987 när partiet fortfarande var Vänsterpartiet 

kommunisterna till att vara ett icke-marxistiskt klassbegrepp under 90-talet för att sedan 

återgå till ett marxistiskt klassbegrepp 2000. Samtidigt som partiet lämnar kommunismen, 

introducerar feminismen och började bedriva politik som Bergner beskriver som post-
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kommunistisk och som Karlsson liknar vid ”new politics” överges det marxistiska 

klassbegreppet. I 1996 års program saknar klassbegreppet helt marxistiska dimensioner, trots 

att marxismen enligt Bergner ökar i status i detta program. Partiet börjar exempelvis tala om 

en underklass vid sidan av arbetarklassen, vilket kan bero på begreppets genomslagskraft i 

debatten som följde 90-talskrisens massarbetslöshet. Från 2000 och framåt, när det första 

decenniet sedan partiet lämnade kommunismen gått, återtar Vänsterpartiet ett genomgående 

marxistiskt klassbegrepp. Marxismen som den återspeglas i partiets klassbegrepp verkar alltså 

till en början fått följa med kommunismen till historien, men jag konstaterar att även om 

kommunismen kan ses som en lång parentes i partiets historia kan inte marxismen det. 

 

Klassbegreppet är inte ett entydigt begrepp, och denna studie belyser endast ett partis 

förhållande till och syn på begreppet. Tillsammans med studier av andra partiers användande 

av klassbegreppet kan vi förhoppningsvis avgöra om och i så fall hur de politiska partierna 

talar runt varandra i den politiska debatten. Tillsammans med studier på class formation och 

class consciousness kan vi även avgöra om partiers beskrivning eller förståelse av 

klassbegreppet stämmer överens med väljarnas förståelse av detsamma eller om det föreligger 

ett glapp mellan de politiska valda och de som väljer dem. 
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