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Sammanfattning 
Partiets namn var fram till 1990 Vänsterpartiet kommunisterna (VPK). Denna bakgrund har 

påverkat andra partiers syn på arenan runt och inom Vänsterpartiet vilket innebär att deras 

demokratisyn har ifrågasatts. När frågan om demokrati kommer på tal, så skapades ett 

intresse hos oss som uppsatsskribenter hur idéer om demokrati inom Vänsterpartiet kan 

beskrivas. Då partiet genom tiderna hävdat att de är goda demokrater, men med ett 

fördjupat innehåll. Denna uppsats vetenskapliga bidrag är att svara på frågan om 

Vänsterpartiet kan tillskrivas en innehållslig demokratiuppfattning år 2014, denna fråga är 

extra intressant då en innehållslig demokratisk agenda ibland likställs med en odemokratisk 

agenda. Med en beskrivande textanalys och Dahls kriterier om polyarki som utgångspunkt 

analyseras materialet för att söka svar på huruvida Vänsterpartiet, ung vänster och 

Vänsterns studentförbund nöjer sig med och/eller utvecklar den proceduriella demokratin. 

Slutsatsen i detta arbete är att Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund 

förhåller sig positiva till Dahls polyarki även om det är i olika grad, det som kan ses som 

gemensam nämnare är att alla vill utveckla det proceduriella som Dahl förespråkar. Med 

detta sagt så ser vi att en vidare innehållslig demokratiuppfattning företräds inom 

Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund.  

 Nyckelord: proceduriell, innehållslig, demokrati, Vänsterpartiet 
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1. Inledning  
1.1 Introduktion  
Statsminister Fredrik Reinfeldt inleder i sitt anförande i riksdagen 2012  ”Jonas  Sjöstedt  

gick med i vänsterpartiet kommunisterna 1983”(Youtube 2012), med betoning på 

kommunist, statsministern fortsätter därefter att räkna upp allt vad det innebär att var 

kommunist. Detta inträffade under den första riksdagsdebatt som Reinfeldt hade med den 

då nyvalde Jonas Sjöstedt. Den nyvalde partiledaren Jonas Sjöstedt kontrade därefter med 

att uttrycka ”Det  finns  en  viss  typ av argumentation som meningsmotståndaren använder 

mot oss när meningsmotståndaren fått slut på sina argument, jag trodde Björklund skulle 

vara snabbast på det men det var statsministern” (Youtube 2012). Att ge ett parti en 

kommunistisk stämpel leder oss in på diskussioner om demokrati – Kommunister är inte 

särskilt kända för att vara vidare demokratiska och förknippas ofta med det som 

sovjetkommunismen förde med sig. Detta leder oss vidare in på bakgrunden till denna 

kandidatuppsats. Vi anser att det är av vikt att undersöka idéer om demokrati inom 

Vänsterpartiet, då det kan råda skilda åsikter om vilken demokratiuppfattning som partiet 

faktiskt har idag. Trots ihärdiga påståenden från forskare på senare tid om att 

kommunismen är lämnad fortsätter debattörer att opponera sig mot Vänsterpartiet och 

benämna dem som kommunister. Mycket av denna kritik kan grunda sig i att Vänsterpartiet 

under alla dessa år utryckt en bredare mer innehållsförankrad demokratisk uppfattning 

(Hermansson 1984; Hermansson 2010). Även (Young 2000; Mouffe 2000) kan tolkas 

förespråka att ett innehållsligt demokratiskt tänkande bör ses som ett fördjupat 

demokratiskt tänkande och inte enbart ett bristfälligt sådant som kritikerna hävdar. Även 

om det finns tydliga gradskillnader mellan dessa om hur långt vi ska se till det 

innehållsliga, där Mouffe kan ses som den mer radikala i detta hänseende.  

Avslutningsvis vill vi understryka att Hermansson avhandling (1984) kan ses som ett 

viktigt akademiskt riktmärke mot det innehållsliga demokratiska ställningstagande som 

Vänsterpartiet i Sveriges kan tänkas tillskriva sig, denne Hermansson bör däremot inte 

förväxlas med ”CH  Hermansson”  som  var  partiets  ledare  1964-1975. Det som dessa två 

personer dock har gemensamt är förutom efternamnet, också deras åsikter om huruvida 

partiet bör ses som ett demokratiskt parti. Vänsterpartiet är i bådas ögon demokratiska och 

inte bara demokratiskt utan också fördjupat demokratiska. Ligger det 2014 någon relevans i 

vad statsvetare Hermansson och före detta partiledare CH Hermansson utrycker? Vad finns 

det för idéer om demokrati inom Vänsterpartiet idag?  
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1.3 Syfte/Problemformulering 
Syftet med denna studie är att undersöka Vänsterpartiets idéer om demokrati, närmare 

bestämt beskriva om Vänsterpartiet företräder en proceduriell och/eller innehållslig 

demokratiuppfattning. 

Frågeställning  

x Förespråkas det en innehållslig demokratiuppfattning inom Vänsterpartiet, Ung 

vänster och Vänsterns studentförbund år 2014? 

1.4 Disposition  
I nästa kapitel kommer läsaren att få en bild av den teorianknytning som arbetet bygger på. 

Här får läsaren en klarare bild över förespråkarna av proceduriell demokrati med Robert 

Dahl i spetsen, där kritik mot denna demokratiuppfattning presenteras av Chantal Mouffe, 

Iris Young och Bengt-Ove Boström. Därefter kommer läsaren att få en insyn i metoden och 

det empiriska materialval som är grunden i denna undersökning. I kapitel 3 samt dess 

underrubriker (3.1 och 3.2) kommer vi resonera kring dessa val. Resultatet av analysen av 

vårt empiriska material presenteras i kapitel 4. I kapitel 5 presenterar vi studiens slutsatser 

som avslutas med en diskussion.  
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2. Teorianknytning  
Detta arbete behandlar Vänsterpartiets demokratiuppfattning/ar år 2014. En relevant 

teoretisk utgångspunkt är i detta fall demokratiteorier. Ansats tas i Robert Dahls, 

proceduriellla demokrati och anhängarna till denna. Därefter belyses kritik mot denna 

demokratiuppfattning utifrån Chantal Mouffe, Iris Young, Bengt-Ove Boström med flera.   

2.1 Proceduriell demokrati och dess anhängare  
Inledningsvis för att kunna beskriva det som Dahl benämner som proceduriell demokrati 

bör den ideala demokratin presenteras. Dahls ideala demokrati omfattar fem kriterier, när 

dessa studeras så syns det klart att de till stor del är beroende av varandra. Dessa kriterier 

måste uppfyllas för att en organisation eller stat överhuvudtaget ska ha en möjlighet att 

uppnå det Dahl benämner som polyarki (denna kommer presenteras längre fram i texten). 

(Dahl 1989 s.222) 

1.   Effektivt deltagande – vi har alla samma möjlighet att göra oss hörda. 

2.   Lika rösträtt – röstjämlikhet när frågor avgörs. 

3.   Upplyst förståelse – kräver att alla har lika möjlighet att förstå olika politiska 

frågor. 

4.   Kontroll över dagordning/agendan – folket ska själva avgöra vilka frågor de 

ska besluta i. 

5.   Inkluderande medborgarskap (alla vuxna som berörs av sammanslutningens 

beslut och frågor) 

 

Beckman (2009 s.171) beskriver hur proceduriell demokrati är en demokratiform som inte 

lägger någon vikt vid innehållet utan fokuserar på hur demokratin utförs. Beckman (2009 

s.172ff) fortsätter utrycka att denna demokratiforms frontfigur är Robert A. Dahl, som 

menar att det både kan komma bra som dåliga beslut ur en demokrati, det intressanta är inte 

vilken politik som förs utan hur den förs. Någon form av fördelningspolitik gällande 

resurser inom en nation är ovidkommande, demokrati behöver alltså inte vara rättvis i sitt 

utfall utan endast i sitt utförande. Beckman (2009 s.174ff) fortsätter med att utrycka hur 

denna demokratiform öppnar för en form av utnyttjande. Demokratin har en mörk sida som 

ofta lämnas utanför debatten. Beckman (2009 s.174) beskriver vidare att den politiska 

historikern Fareed Zakaria menar att detta är acceptabelt. Det är så att säga priset 

medborgarna får betala för sitt inflytande. Den proceduriella demokratin är det just nu bästa 
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sättet att realisera demokratin enligt dess förespråkare. I nästa stycke presenteras en av de 

mest framträdande teoretiker som förespråkar den proceduriella demokratin, Robert Dahl är 

en amerikansk statsvetare som med sina teorier om polyarki och ideala demokrati lagt 

grunden till mycket av det vi ser som demokrati idag.  
 

Dahl (1989) bygger sin teori om demokrati på ett begrepp han kallar för polyarki. De 

kriterier som ingår i begreppet hävdar Dahl (1989 s.233) är direkt nödvändiga för att en stat 

ska benämnas som demokratisk. Dahl menar att polyarkin är något som varje demokratisk 

stat måste sträva efter att uppfylla. De sju punkter som Dahl (1989 s.233) beskriver som 

polyarkin kan här nedan utläsas i punktform. 

1.     Valda befattningshavare 

2.      Fria och opartiska val – befattningshavarna tillsätts genom fria, rättvisa och 

återkommande val 

3.      Allmän rösträtt - deltagande vuxna 

4.      Rätt att kandidera i val  
5.      Yttrandefrihet 

6.      Alternativa informationskällor – alternativ fria från statlig kontroll  

7.      Förenings- och församlingsfrihet 
 

Dessa punkter representerar de ramar vilka utgör strukturen för proceduriell demokrati, 

Dahl fokuserar alltså inte på vad demokratin ska innehålla utan endast hur demokratin ska 

utföras. (1) Så för att kunna forma en demokrati måste alltså medborgarna få välja sina 

ledande politiker vilket visas i första punkten, folket bestämmer vem som ska leda och 

dessa måste väljas vid återkommande val. Lika viktigt som att valet av att 

befattningshavarna är återkommande, så måste även dessa val vara opartiska och fria (2).  

 

(3) Allmän rösträtt är nästa punkt, även kallat deltagande vuxna. Här kommer ett dilemma, 

varför skriver inte Dahl demos under denna punkt? Dahl (1989 s.119ff) beskriver demos 

som ett inkluderingsproblem. Vem har rätt att hävda medborgarskap i den demokratiska 

staten? Att inkluderas i en stat och bli betraktad som en medborgare är ett problem, 

medborgaren ska ha rösträtt men det har inte alla som är bosatta inom staten. Här pekar 

Dahl (1989 s.122ff/s.126) på både utländska medborgare i en handelsfederation och barn 

som en exkluderad grupp vilkas demokratiska rättigheter kan ifrågasättas på olika sätt.  De 

utländska medborgarna är beroende av att rätt politiska beslut fattas för att idka handel både 
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för deras eget bästa som för medborgarnas, de blir exkluderade på grund av att de hör 

hemma i en annan stat. Barnen blir exkluderade på grund av att de inte anses tillräckligt 

kompetenta.  
 

Sedermera har medborgarna rätt till ett inkluderande medborgarskap (4), alltså rätt att 

kandidera i val samt yttra vilka åsikter de vill utan att riskera någon form av straff (5).(Dahl 

1989 s.222) 

 

Ett annat viktigt inslag är att medborgarna har rätt till alternativa informationskällor(6), 

som olika typer av media och utomparlamentariska organisationer. Detta kan vara av 

mycket stor vikt för att klara att göra ett rationellt val när befattningshavare ska utses, 

medborgarna har svårt att få kontroll över agendan och få ett inkluderande medborgarskap 

med god upplysning utan detta enligt Dahl (1989 s.222). 
 

Nästa steg och sista punkten i polyarki är förenings - och församlingsfrihet (7), eller social 

självständighet som Dahl (1989 s.233) skriver. Medborgarna måste ha rätt att få organisera 

sig och delta i vilka sammankomster, partier och organisationer de vill utan att staten sätter 

käppar i hjulet. Men även här har världens demokratier gjort inskränkningar i 

polyarkibegreppet. Om en organisation anses som farlig/brottslig till den grad att den 

skadar demokratin så kan medborgarnas rätt att delta i en sådan organisation inskränkas. 

Detta kan kanske ses som sunt förnuft om organisationen är terroriststämplad, men det är 

ändå en begränsning som inskränker på den sociala autonomin. 

 

Dahl (1989 s.306) menar att den proceduriella demokratin är den bäst lämpade modellen, 

det viktigaste är att samtliga beslut tas demokratiskt. Dessa beslut är samtidigt grundade på 

det gemensamma goda som Dahl (1989 s.306ff) skriver, alltså kollektiva beslut som är för 

allas bästa, det vill säga de individer som berörs av beslutet. Men som Dahl (1989 s.307ff) 

skriver så krävs polyarkin för att uppnå det gemensamma bästa. Individen ska vara upplyst 

och kompetent nog att förstå sitt eget och samtidigt andras bästa. Om punkterna följs så 

försvinner problemen och det gemensamma bästa uppnås, då fylls innehållet i den 

demokratiska processen med de bästa besluten. 
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2.2 Kritiken mot proceduriell demokrati 
Den kritik som har uppkommit mot Dahls proceduriella demokrati är bland annat 

problemen med att uppnå det gemensamma bästa utan någon form av samtal. Kritikerna 

hävdar att goda politiska beslut inte uppfinner sig själva utan behöver ett samtalsforum, en 

deliberation. Detta forum ska fyllas av röster från samhällets alla skikt och inte endast de 

med mest makt, vilkas röster oftast hörs samt tas i beaktning när beslut ska tas i Robert 

Dahls demokrati modell i realiteten. Den demokratiuppfattningen som Dahl benämner 

proceduriell demokrati kan även kallas liberal demokrati, ingen av förespråkarna för 

proceduriell demokrati nämner något om innehållet. Detta leder oss in på kritiken mot detta 

sätt att se på demokrati där Chantal Mouffe kan ses som en av de betydande kritikerna på 

detta område. Mouffe uttrycker sin bild av den liberala hegemonin i texten nedan.   

As this turbulent century draws to a close, liberal democracy seems to be recognized 
as the only legitime form of government (Mouffe 2000 s.80). 

 

När någonting ses som det enda rätta kan vi fråga oss hur demokratisk det då är? Mouffe 

beskriver vidare hur de liberala värdena inskränker på och har en förmåga att sudda ut de 

demokratiska värdena. Det går inte att förena demokratiska och liberala värden, utan att en 

olöslig paradox uppstår. Exempelvis inkräktar de liberala värdena på folksuveräniteten, 

detta för att skydda de traditionella liberala värdena som Individuella rättigheter och 

friheter (Mouffe 2000 s.3ff). 

 

Mouffe fortsätter diskussionen om konsensustänkandet inom politiken som bedöms ha gått 

för långt och hur politiska partierna i europeiska länderna slutat att beakta sina intressen. 

Detta leder i sin tur till hur högerextrema partier vinner mandat i våra parlament. Mouffe 

utrycker att dessa kan uppfattas vara de enda som står för någonting annat, då 

konsensustänkandet blir allt mer utbrett (Mouffe 2000 s.80). Detta leder in Mouffe (2000 

s.81ff) på att diskutera brister med den aggregativa demokratiuppfattningen, vilket är ett 

annat namn för den liberala demokratin. Denna demokratiuppfattning intresserar sig 

primärt för att beslut fattas. Viktigast är att beslutsfattarna följer den demokratiska 

proceduren. Detta kan tolkas som att Mouffe (2000 s.81ff) istället förespråkar en form av 

deliberativ demokrati för att komma till rätta med dessa svårigheter, denna tolkning bör inte 

ses som universell. Mouffe menar vidare att den deliberativa demokratin fokuserar på 

själva samtalet. Det innebär att målet i en sådan uppfattning primärt inte går ut på att fatta 

beslut och uppnå konsensus. Mouffe (2000 s.103) fortsätter sedan sitt resonemang genom 
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att gå ett steg längre än den deliberativa demokratin och förespråka någonting som hon 

kallar en agonistisk pluralistisk demokratisyn. Agonismen är en variant av antagonism, där 

antagonismen är en kamp mellan fiender som vill förgöra varandra och agonism innebär att 

individerna är motståndare men inte fiender.  

 

En annan kritiker till den proceduriella demokratin är Iris Young som i boken Inclusion and 

democracy från år 2000 presenterar kritik mot problemen med den proceduriella 

demokratin. Här visar hon att när endast en struktur finns utan innehåll så kommer det att 

bli problem. Vissa medborgare blir exkluderade från de organ som fattar de viktiga 

besluten. Här menar Young (2000 s.4) att det är individer längst ner på samhällsstegen som 

drabbas. Av denna anledning anser Young (2000 s.5) att en djupare demokrati behövs än 

den proceduriella vilken endast fokuserar på själva processen om hur demokrati utförs och 

ingenting med vad den innehåller. Young (2000 s.6) menar att medborgare blir exkluderade 

från den demokratiska processen, och att det är ett mycket stort problem. Kritiken mot den 

liberala demokratin är därmed att priviligierade medborgare i större grad får vara med och 

fatta viktiga beslut, Young (2000 s.5) tar upp krig som ett exempel. När boken skrevs 

förklarade USA krig mot en annan nation, det beslutet togs på nationell nivå utan 

förankring i alla på den nivån av medborgaren valda instanser.  

 

Young (2000 s.18ff) menar att det finns två idealtyper av demokratiska system, aggregativ 

och deliberativ. Det aggregativa är förvisso ett bra demokratiskt verktyg då det strikt följer 

de strukturer som en proceduriell demokrati innebär. Problemet är menar Young (2000 

s.20) att besluten som tas både kan vara av bra och dålig natur. Denna form av demokrati 

öppnar även för att politiker kan driva sin egen agenda då innehållet i politiken inte är 

under kontroll, detta som en direkt effekt av att strukturen endast är det viktiga menar 

Young (2000 s.20ff). Denna kritik kan ses som direkt riktad mot den proceduriella 

demokrati som Dahl (1989) beskriver med sin polyarki. Den deliberativ demokrati menar 

Young (2000 s.22ff) är den bättre demokratiuppfattningen. Grunden för den modellen är att 

komma överens, då denna uppfattning ser till en högre grad att politisk jämlikhet råder vid 

beslutsfattande. Young (2000 s.22ff) beskriver att besluten tas först efter att förslagen har 

diskuterats och ett resonemang har förts. Vidare inkluderas fler individer i den 

demokratiska beslutsprocessen och får säga sitt om förslagen om vilka beslut ska fattas. 

Young (2000 s.26) menar att deliberativ demokrati sedermera är det bästa alternativet idag 

gentemot den liberala demokratiuppfattningen. 
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För att sammanfatta kritiken mot den proceduriella demokratin går den i grunden ut på att 

form (procedur) och innehåll inte bör vara skilda åt, även om det finns vissa skillnader 

mellan Young och Mouffes kritik mot den proceduriella demokratin. Kritik riktas dock 

tydligt mot en mer innehållslig demokratiuppfattning. Debattören och statsvetaren Nils 

Elvander som benämns i Boström (1988 s21ff) fortsätter bestämt att hävdar att demokrati 

bör ses som en beslutsform och ingenting annat. Elvander beskriver vidare hur den 

socialistiska kritiken bygger på en stark åsikt om att så länge demokratin enbart ser till form 

(procedur) och inte också till innehållet så förblir demokratin ofullständig. Elvander 

utrycker vidare att ingen debattör bestrider den formella demokratin utan ser den helt enkelt 

bara som otillräcklig. Elvander beskriver demokratin i sig  som  en  “överideologi”  som  står  

över allt annat, med detta menat demokratin som procedur, utan att ta hänsyn till innehållet 

(Boström 1988 s.21ff). 

2.3 Tidigare forskning om Vänsterpartiets demokratiuppfattning  
Hermansson (1984 s.323ff) beskriver i sin avhandling hur demokratiuppfattningen inom 

Vänsterpartiet såg ut när avhandlingen skrevs. 1983 tryckte Vänsterpartiet 

skriften ”Ideologisk  offensiv  för  socialism  och  frigörelse”.  I  den  texten  lyfter  partiet  fyra  

viktiga aspekter för att få en förståelse för deras dåvarande syn på begreppet demokrati. 

x Demokrati är en Metod för kollektivt beslutsfattande 

x Demokrati innebär utbredning i samhället, fokus på vart den demokratiska 

beslutsmetoden tillämpas. 

x Demokratin måste ha ett demokratiskt innehåll 

x Demokrati kräver vissa förutsättningar till exempel: demokratiska fri och 

rättigheter   

(Hermansson 1984 s.323ff) 

Alla dessa aspekter måste enligt Vänsterpartiets egentryckta skrift beaktas för att undersöka 

hur demokratiskt ett land eller en organisation är. Däremot är denna demokratiuppfattning 

inte unik, det som skiljer denna uppfattning från andra är att VPK (Vänsterpartiet 

Kommunisterna, partiets namn fram till 1990) fokuserande på vikten av att det sakliga 

innehållet i demokratin. Även detta ska vara en del av demokratin i sig till skillnad från 
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kritiker till denna uppfattning som ser mer till proceduren och utelämnar krasst det 

innehållsliga till de demokratiskt valda makthavarna (Hermansson1984 s.323). 

 

Kommunisterna har regelmässigt kritiserats för de anammar en innehållslig 
demokratiuppfattning, d.v.s en definition som tar fasta på vad som beslutas, snarare 
än hur (Hermansson 1984 s.322). 

En annan Hermansson närmare bestämt CH Hermansson den en fördetta partiledaren för 

VPK (Nuvarande vänsterpartiet) uttryckte 1975 någonting som Boström återger i sin 

avhandling 1988:  

Den demokratiska metoden är, som vi ser det, en viktig del av folkstyret, men frågan 
om demokratin är därmed inte uttömd. Den handlar också om det område av 
samhällslivet där den tillämpas och om förutsättningarna för dess tillämpning. Form 
och innehåll kan inte isoleras från varandra (Boström 1988 s.34).  

 

För att sammanfatta CH Hermanssons hållning huruvida demokratin bör ses som 

överideologi eller inte fortsätter vi att referera till Boströms avhandling från 1988. Det kan 

härledas ur denna att CH Hermansson bestämt utrycker att politiska grupper som 

propagerade för en annan metod än fri debatt och fri åsiktsbildning inte skulle accepters i 

den svenska demokratin. Han utrycker vidare en skepsis mot att benämna demokratin som 

en överideologi, för det första saknar ideologin innehåll, för det andra så är denna 

demokratiska överideologi inget annat än en vanlig ideologi, då den exkluderar partier. 

Partier som har grundläggande samhällsförändringar på sitt program förvisas utanför 

demokratins ramar (Boström 1988 s.27ff). 
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3. Metod och Material  

3.1 Metod  
Innan vi går vidare in på vilken metod vi kommer arbeta med, så kan det vara av vikt att 

påminna läsarna om vilken frågeställning som ska besvaras. Denna uppsats syfte är att 

beskriva idéer om demokrati inom Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns 

studentförbund år 2014. Med detta sagt så är det Vänsterpartiet som politisk arena som 

beskrivs inte Vänsterpartiet som aktör. Vi vill påminna er som läsare om den preciserade 

frågeställningen nedan. 

x Förespråkas det en innehållslig demokratiuppfattning inom Vänsterpartiet, Ung 

vänster och Vänsterns studentförbund år 2014? 

För att ta reda på vilken metod om kan ses som aktuell i detta avseende har vi valt att se till 

Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2012) som beskriver den för 

oss aktuella metoden på ett övergripande sätt. Vi kommer att arbeta med den kvalitativa 

textanalysen. Enligt Esaiasson m fl. (2012 s.211ff) är metoden kvalitativ textanalys bra att 

använda vid utförandet av en beskrivande studie som denna, för att systematisera och 

klassificera. Vilket blir till stöd när demokratiuppfattningarna inom Vänsterpartiet 

analyseras.  

Någonting som är av vikt att reda ut är hur vi i det analytiska förfarandet förhåller oss till 

gränsdragningen mellan proceduriell och innehållslig demokratiuppfattning. Esaiasson m 

fl. (2012 s.55) beskriver hur de operationaliseringar vi väljer att göra påverkar hela vår 

undersökning. Detta för att undvika validitets- och reliabilitetsproblem i undersökningen. 

För att svara upp till detta så ser vi den proceduriella demokratiuppfattningen som statisk, i 

den bemärkelsen att när den del av texten som avses analyseras, enbart berör Dahls 

polyarki och dess anhängare utan att samtidig kritisera och/eller förespråka vidare 

samhällsförändringar så är detta ett rent proceduriellt demokratiskt ställningstagande. När 

vi söker svar efter huruvida en del av texten syftar till en mer innehållslig 

demokratiuppfattning så kommer vi se till den kritiken (Mouffe 2000; Young 2000; 

Boström 1988) riktat mot den proceduriella demokratin. Analysförfarandet går till på så sätt 

att, programmen ställs mot Dahls sju kriterier för polyarkin. Varje kriterium presenteras 

under en egen rubrik, där vi utifrån den insamlade empirin i ett första steg bedöms om 

Vänsterpartiet, dess ungdomsförbund samt Vänsterns studentförbund uppfyller det av sju 
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kriterium som analyseras, för att komplettera dessa program så användes Vänsterpartiets 

framtidsrapport, övriga styr och idédokument inom vänsterpartiet, motioner, debattartiklar, 

nyhetsartiklar samt uttalanden från personer med anknytning till Vänsterpartiet på ett eller 

annat sätt. Analysen kommer vara en beskrivande diskussion om huruvida resultatet av den 

insamlade empirin utvecklar, nöjer sig med eller kan uppfattas omarbeta uppfattningen av 

Dahls kriterier för polyarkin. Dahls polyarki sägs enligt honom själv vara ett mått att 

anamma på nationalstater, i vissa av våra exempel under kriterierna går vi utanför detta om 

det krävs. Anledningen till att polyarkin används är för att varje politiskt parti har 

ambitionen att få inflytande över nationalstaten, med detta sagt kan vissa hjärtefrågor 

inskrivas i analysen under resultatet.  Efter varje kriterium kommer delslutsatserna att 

presenteras, för att tydligt återkoppla till vår frågeställning. Vi har utöver detta valt att 

komplettera med ”för Vänsterpartiet viktiga sakfrågor utifrån Dahls kriterier”.  Här 

tydliggörs sakfrågor inom Vänsterpartiet som kan ses vara utryck för att besvara uppsatsens 

frågeställning men som inte lämpade sig under enbart ett av Dahls sju kriterier, men som 

ändå var av vikt att ta med i undersökningen.  

3.2 Material  
Det fanns för oss flera tänkbara ingångar för att samla in empirin till studien. Dessa var 

samtalsintervjuer, parti/ principprogram, olika motioner, debatter, ledarsidor osv. Det vi till 

slut kom fram till var att empirin kommer utgöras av Vänsterpartiets partiprogram 2012, 

Ung vänsters principprogram 2013, Vänsters studentförbunds principprogram 2012 och 

Vänsterpartiets framtidsrapport 2011 dessa fyra dokument är de senast mest utförliga och 

uppdaterade handlingarna för allmänheten. Även om dessa program i realiteten är från 

fristående organisationer men med anknytning till varandra, kan dessa ändå grunda sig på 

Vänsterpartiets idégrund och personer i organisationerna rekryteras ofta till 

moderorganisationen Vänsterpartiet. Vi vill hävda att detta material i sin tur ger oss den 

största möjligheten att besvara uppsatsens frågeställning. Dessa politiska program kan ses 

utgöra den officiella hållningen som partiet, studentförbundet och dess ungdomsförbund 

har. Om vi ser till intervjuer så är det lätt att den blir för subjektivt präglad, speglar inte 

nödvändigtvis partiet som enhet om urvalet av intervjupersoner inte är gediget. Detsamma 

kan även sägas gälla motioner, men om urvalet av dessa motioner är gediget så kan även 

detta vara av vikt att ta med i studien. Viktigt att säga är däremot att valet av material kan 

påverka vilket svar på uppsatsens frågeställning. Vi kompletterar med detta sagt empirin 

med ytterligare styrdokument som partiet publicerat så som Vänsterpartiets framtidsrapport 



    
  

15 

(ett program som arbetats fram av Vänsterpartiets framtidskommission för att vända på den 

negativa trenden inom partiet, som har tappat stöd under fem val de senaste decennierna), 

grundlagsskydd av offentligt ägande, dokument om personval (vilken påvisar den inre 

demokratiska processen), Vänsterpartiets stadgar (beskriver den demokratiska proceduren i 

organisationen) samt övriga dokument från partiet som har relevans, motioner, ledare i 

dagstidningar som rör partiets idéer om demokrati och därtill även offentliga uttalanden 

från personer med anknytning till partiet på ett eller annat sätt.  Avslutningsvis så vill vi 

säga att ett alternativt fokus och en annan typ av material än parti, princip och 

framtidsprogram (som är internt konstruerade av partitoppen) så skulle utfallet på 

frågeställningen möjligtvis bli ett annat. Det kan finnas lokala och regionala aktörer inom 

paritet som inte fått komma till tals, däremot kan det diskuteras hur mycket inflytande dessa 

aktörer har i en centralstyrd organisation. Med detta sagt går vi nu vidare till resultaten av 

den analys som är detta arbetes kärna.  
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4. Resultat 
Något som bör tydliggöras innan resultatredovisningen påbörjas är ett antal förkortningar, 

(VP) är referens till Vänsterpartiets partiprogram 2012 och (UVP) är referens till Ung 

vänsters principprogram 2013 och (VSF) är referens till Vänsters studentförbund. 

4.1 Valda befattningshavare 
Är folkvalda politiker viktigt för ett parti med kommunistiskt förflutet? Det senaste 

partiprogrammet förhåller sig positiva till att befattningshavarna ska väljas av medborgarna 

som är samhällets högsta beslutande organ. Detta kan utläsas i texten om vi betraktar 

utdraget ur partiprogrammet nedan, så svaret på frågan är ja. 

 
I en demokrati är medborgarna själva samhällets högsta beslutande instans. Denna 
folksuveränitet, utövad genom den fritt valda folkförsamlingen, parlamentet, har 
historiskt formats i och genom nationalstaten (VP s.11).  

VP (s.12) uttrycker därefter vikten av att tydliggöra styrkeförhållandena i samhället. Det är 

i detta avseende av vikt att se till att inte ojämlika styrkeförhållanden utvecklas när de valda 

befattningshavarna utövar sin makt. Här strävar Vänsterpartiet efter jämlikhet i samhället. 

Det kan tolkas som att partiet menar att även de svaga i samhället ska få sin röst hörd, med 

detta menas de medborgare med sämre socioekonomisk bakgrund. En vidare tolkning är att 

Vänsterpartiet anser att de folkvalda politikerna bör förhålla sig till väljarnas politiska 

åsikter och inte endast under valåret utan även mellan valtillfällena. VP (s.4) skriver också 

om en utvidgning av kvinnors makt, utrymme och inflytande. Detta kan tolkas som att det 

inte räcker att befattningshavarna är valda enligt rådande procedur om andelen kvinnliga 

befattningshavare inte är rättvist i förhållande till andelen män. Detta skulle i sin tur 

möjligen öppna upp för en kvoteringspolitik, möjligtvis kan detta tolkas som att rättvis 

könsfördelningen bör ses som en viktig del i en demokrati enligt Vänsterpartiet. Här ser vi 

utryck för en mer innehållslig demokratiuppfattning, även om programmet i sig inte 

uttryckligen förespråkar kvoteringspolitik. 

Förespråkande av kvoteringspolitik görs däremot tydligt i Vänsterpartiets feministiska 

plattform (2009). Vänsterpartiet beskriver kvinnors situation i det svenska samhället som 

svår. Partiet menar att i Sverige är det patriarkatet som styr. För att komma till rätta med 

denna ojämlikhet föreslår partiet ett tillägg i demokratin i form av kvoteringspolitik. 
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Därför är kvotering alltjämt ett redskap för att uppnå det självklara, ett samhälle där 
både kvinnor och män finns representerade på alla nivåer och i alla sammanhang 
(Vänsterpartiets feministiska plattform 2009 s.13). 

 

Vänsterpartiet vill ställa krav i den demokratiska proceduren Kvinnor bör bli invoterade i 

mansdominerade yrken för den demokratiska jämställdheten. Att partiet vill kräva 

kvotering ser vi som en innehållslig grund i demokratiuppfattningen. Om vi nu lämnar 

kvoteringsfrågan och istället ser till sjukvårdspolitiken.   

Vänsterpartiet menar att sjukvårdspolitik ska styras genom demokratiska beslut och inte på 

olika företags premisser (Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program 2010). Här menar 

vänsterpartiet att det bör vara de valda befattningshavarna som ska ta samtliga beslut för att 

medborgarna ska få möjlighet att påverka beslutet på demokratisk väg. 

 

Hälso- och sjukvården ska styras gemensamt och demokratiskt. Vänsterpartiet värnar 
det regionala självstyret. Det skapar de bästa förutsättningarna för att skapa en hälso- 
och sjukvård som är anpassad efter medborgarnas behov (Vänsterpartiets 
sjukvårdspolitiska program 2010). 

 

Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska program (2010) kan tolkas som att de argumenterar i 

linje med Dahls punkt valda befattningshavare, här vill de inte låta marknaden styra vården 

med vinstprognoser som riktmärke utan överlåta beslut om verksamheten till folkvalda 

politiker. Anledningen till att sjukvårdspolitiken tas upp under denna punkt är just att i 

större grad överlämna beslutsfattandet till demokratiskt valda befattningshavare och 

centralisera makten, alltså ge medborgarna en demokratisk möjlighet att påverka 

sjukvårdspolitiken. Detta kan ses som att Vänsterpartiet utvecklar proceduren, vill fördjupa 

och vidga innehållet. Detta kan ses som ett innehållsligt förhållningsätt till den rådande 

demokratiska strukturen.  

 

Anledningen till att Vänsterpartiet vill utöka den proceduriella demokratiuppfattningen 

inom vård och omsorgssektorn är för att öka kontrollen i verksamheten enligt 

Vänsterpartiet fri från kommersiella intressen (2012 s.6). Partiet beskriver med sitt 

dokument att kontrollen i vården bör fråntas de vinstorienterade företagen och tillskrivas 

den offentliga sektorn för ökad demokratisk kontroll av medborgarna. 

Offentlighetsprincipens styrka är att folket ska kunna följa verksamheten. Detta är inte 
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möjligt i ett privat företag då offentlighetsprincipen inte omfattar dessa. Nu lämnar vi 

sjukvårdsfrågan för att istället se till ungdomsförbundet syn på valda befattningshavare.   

 

Ung Vänsters Principprogram (s.37) anser även de att valda befattningshavare fyller en 

viktig funktion i samhället. De uttrycker däremot vidare att de i största möjliga mån vill 

motarbeta de kapitalistiska krafterna i samhället, vilket i sig inte är konstigt då Ung vänster 

är en antikapitalistisk organisation. Att medborgarna får välja sina befattningshavare anser 

Ung vänster gynnar arbetarklassens olika grupper. Det står dock ingenting skrivet om 

varför eller hur det skulle gynna dessa grupper. En omdiskuterad före detta medlem och 

ordförande i Ung vänster Örebro uttryckte ”Sitter  du  på  en  politisk  post  för  länge  kommer  

du  att  bli  korrupt” (Markus Allard 2013). Moderpartiet avsatte Allard, trots att han var vald 

av individer i den egna rörelsen. Det Allard gjorde var att han visade sitt stöd till radikala 

och våldsbenägna grupperingar i socialismens ytterkant vilket sågs som provocerande då 

moderpartiets linje är nolltolerans mot våld. Det som är intressant här är att frågan om 

valda befattningshavare kan ifrågasättas. Vänsterpartiet närmar sig ett innehåll när det 

gäller detta kriterium och centraliseringen av makten i denna typ av frågor tydliggörs. 

Vänsterpartiet tar ifrån Ung vänster sin bestämmanderätt i frågan om vem som ska leda 

Ung vänster i Örebro.  

Enligt fallet Allard delas Dahls uppfattning om att ledande politiker ska tillsättas av 

medborgarna med Ung vänsters principprogram, medan Vänsterpartiet påvisar sin rätt att 

avsätta medlemmar i dotterorganisationerna. 

UVP (s.5) utrycker vidare i sitt program att de vill skapa en materiell trygghet och social 

rättvisa genom en väl utvecklad demokrati, en demokrati där alla människor ska kunna 

utvecklas och frigöras. Vidare kan Ung vänsters principprogram uppfattas som paradoxalt 

när de säger att valda befattningshavare inte nödvändigtvis är den optimala lösningen för att 

uppnå denna vision, samtidigt som de säger att valda befattningshavare är att föredra.  

 

Om vi med detta sagt återgår till Vänsterpartiet, så vill de stärka folkets makt gentemot de 

folkvalda. De vill grundlagsskydda verksamheter som ägs av staten, det vill säga att om en 

regering sitter med majoritet i riksdagen så kan de trots detta inte kunna ta beslut på egen 

hand gällande de gemensamt ägda verksamheterna och företag. Här vill Vänsterpartiet 

införa krav på kvalificerad majoritet när beslut ska fattas, om ett förslag läggs för att sälja 

verksamhet som ägs gemensamt, alternativt så måste beslut tas med ett mellanliggande 
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riksdagsval vilket även det stärker demokratin enligt Vänsterpartiet. Partiet menar att 

eftersom privat egendom har ett mycket starkt skydd så bör även det som är offentligt ägt 

åtnjuta samma skydd. Folket bör få kontroll över de verksamheter som gynnar dem, med 

hjälp av politiker som är valda av folket alltså de valda befattningshavarna 

(Grundlagsskydd 2013).   

 
Avslutningsvis ser vi till Vänsterns studentförbund, de utrycker med citatet nedan 

någonting som i hög grad har med valda befattningshavare att göra, vi tänker på förtroendet 

för dessa. 

 
Den så kallade demokratin blir alltmer ekande ihålig och vi ser inte så överraskande 
ett starkare politikerförakt som spiller över på och försvagar allt politiskt engagemang 
(VSF s.20).  

 
Utan ett förtroende kan intresset för de valda befattningshavarna sjunka, vilket skulle kunna 

urholka Dahls kriterium. I samma citat kan vi också tolka att VSF önskar sig någonting mer 

än den idag statiska proceduriella demokratin. VSF vill söka ett inkluderande innehåll för 

att komma tillrätta med det allt starkare politikerföraktet. Tolkningen är den att Vänsterns 

studentförbund anser att den socialistiska utopins utbredning i samhället är lösningen på 

problemet.             

4.1.1 Delslutsatser  
Vänsterpartiet har i resultatet tydliggjort att politiska representanter väljs av medborgaren, 

om vi förhåller oss till Dahls kriterium så tolkar vi detta som uppfyllt. Detta kan framförallt 

styrkas i hur Vänsterpartiet beskriver hur samhällets högsta beslutande organ historiskt har 

utformats genom fria val av folkvalda politiker genom nationalstatens medborgare. 

Sedermera anser Vänsterpartiet sig ha rätten att avsätta en av organisationen Ung vänster 

valda politiker, då menas Marcus Allard. Detta kan anses som anmärkningsvärt då 

ungdomsförbundet ses som fristående från moderpartiet. Hur väl går detta ihop med Dahls 

punkt om valda befattningshavare kan diskuteras. Vidare bör eftertanke göras om villkoren 

som Ung vänster sätter för folkvalda politiker, denna punkt förespråkas endast om kapitalet 

motarbetas och det socialistiska samhället gynnas. Här syns även Ung vänsters strävan mot 

en mer innehållslig demokratiuppfattning. Med detta skrivet så är det också av vikt att 

uttrycka hur Ung vänster tydligt ställer sig bakom ett fördjupat demokratisk tankesätt för att 

komma till rätta med social orättvisa. Men det är ändå tydligt i detta sammanhang att 

arbetet om social rättvisa går före rätten som en vald befattningshavare har, när det gäller 
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att fullfölja sitt uppdrag. När Vänsterns studentförbund utrycker hur vi idag har ett ökat 

politikerförakt så är detta återigen ett bevis för att en mer innehållslig demokrati, Vänsterns 

studentförbund kan tolkas vilja ställa krav på makthavarna, allt för att undvika personliga 

agendor som enligt vår tolkning är grunden i politikerföraktet vilket i sin tur ger ett 

innehållsligt perspektiv.  

 

Vidare vill Vänsterpartiet grundlagsskydda de offentligt ägda verksamheterna för att 

minska möjligheterna för de valda befattningshavarna att sälja ut dessa till privata 

intressenter. Här vill partiet inskränka på den folkvalda politikerns rätt att styra nationen på 

det sätt som individen gått till val på, allt för att flytta makten närmare medborgaren. 

Ytterligare ett bevis för innehållslig demokratiuppfattning är den tidigare nämnda 

kvoteringspolitik som Vänsterpartiet för. Att styra vilka som medborgarna får rösta på kan 

ses som ett ingrepp på den demokratiska proceduren. Dessa bevis kan tolkas som ett medel 

av Vänsterpartiet för att driva samhället mot den socialistiska utopin. Med detta skrivet 

fyller partiet återigen innebörden av valda befattningshavare med ett innehåll. Vår slutsats 

blir här med att Vänsterpartiet och dess anhängare går mot en mer innehållslig 

demokratisyn. 

4.2 Fria och opartiska val  
Likt det som framkom under punkten valda befattningshavare så förespråkar både Ung 

vänster, Vänsterpartiet och Vänsters studentförbund folkvalda politiker. Men här kan 

tolkningen gå isär om huruvida valen ska vara opartiska och fria. För vem bestämmer om 

vilka som ska få kandidera? Vänsterpartiet förklarar med sitt styrdokument om personval 

att individer inte får föra sin egen valkampanj utan den rangordningen som är satt av partiet 

är den som gäller. Detta är dock inte ett absolut förbud men vår tolkning är den att om en 

personvalskampanj genomförs så riskerar du att få kalla handen av partiet. 

Personvalskampanjer undergräver enligt Vänsterpartiet de demokratiska förfarandet, som 

redan genomgåtts när rangordningen på listan fastställdes. Vänsterpartiet ser sin 

gemensamma politik som viktigare än enskilda individers rätt till röstmaximering 

(Personval 2014).  

Folkets politiska makt skall utövas av riksdagen, tillsatt genom allmänna, fria och 
rättvisa val där mandaten fördelas proportionellt mellan partier (VP s.11). 
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Med denna formulering i programmet förhåller sig partiet i linje med Dahls kriterium om 

fria och opartiska val, men skriver vidare ingenting om att valen ska eller bör vara 

återkommande vilket kan ses som anmärkningsvärt. En tolkning är att de ser mer till 

innehållet än proceduren i detta fall. Däremot så är det nödvändigtvis inte självklart att en 

tydlig sådan formulering finns skriven i ett partiprogram, men någon typ av närliggande 

formulering som antyder till återkommande val kan ändå tyckas vara aktuell i detta 

sammanhang.  VP (s.11ff) antyder vidare brister i det proceduriella, den ses enligt partiet 

som ofullständig, det krävs någonting mer. Vi behöver förstå de exkluderade tendenser som 

det proceduriella kan innebära. VP (s.11) beskriver tydligt hur demokratin ska utövas, 

genom fritt valda folkförsamlingar och parlamentet. Denna beskrivning kan kopplas direkt 

till fria och opartiska val. VP (s.12) antyder däremot brister i det procedruiella, det behövs 

någonting mer. Vi behöver se till de exkluderade tendenser som det proceduriella kan 

innebära. Samtidigt blir detta paradoxalt när vi förhåller oss till Vänsterpartiets inställning 

till personvalskampanjer, i detta avseende förlitar sig partiet väl på det proceduriella 

(Personval 2014). 

UVP (s.48) utrycker att det krävs en bred folkmajoritet för att uppnå det socialistiska 

samhället. Detta kan med andra ord inte uppnås utan att ett samarbete med personer i 

mellanskiktet. Dessa personer kan idag tillskrivas ha samma intressen av ett socialistiskt 

samhälle som arbetarklassen, arbetarklassen tar sig då nya uttryck.  

 

Ung Vänster menar att en socialistisk samhällsomvandling aldrig kan ske endast med 
reformer inom det kapitalistiska systemets ramar. Vår politik måste syfta till att 
förändra själva samhällsystemet i grunden (UVP s. 47). 

 

UVP (s.47) anser att omställningen till ett socialistiskt samhälle är otänkbart utan stöd hos 

nationens medborgare, som ska vinnas genom allmänna och fria val. De söker alltså stöd 

hos folkmajoriteten, en förvandling måste alltså ske med demokratiska medel. Här kan det 

tolkas som att den proceduriella demokratiuppfattningen inte kan frångås, däremot vill Ung 

vänster fylla tomrummen i denna demokratiuppfattning med olika teorier om 

samhällsutveckling, reformistisk och revolutionära marxistiska teorier. Ung vänster söker 

därmed en djupare demokratiteori, här kan de inte nöja sig med fria val utan det måste 

finnas en anledning till det fria valet, att få stöd i sin utopi om det socialistiska samhället 

kan tolkas väga tyngre. Återigen kan vi se paralleller i Ung vänsters principprogram med 

Marx teorier. Det är inte vägen till målet som är det viktiga det är utopin som har störst 
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betydelse. I motsats till konservativa idéer som ser vägen som det mest betydande medan 

de saknar en utopi. Ett väl så visionärt förhållningssätt till det demokratiska synes Ung 

vänster utrycka. Detta kan i realiteten riskera att ifrågasättas av motståndarna till detta 

synsätt på grund av de marxistiska betoningarna i principprogrammet, inte mist ifrågasättas 

av de konservativa och liberala ideologiernas förespråkare.  

 

Ung vänster beskriver vidare i sin valplattform (2014) vikten av att rösta, de vill kort sagt 

förändra samhället. Vikten av att gå till valurnorna kan här tolkas som viktigt då 

organisationen anser att en samhällsförändring är av stor vikt. Viljan till samhällsförändring 

kan ses i citatet nedan. 
 

Inför valet befinner vi oss vid ett vägskäl. Antingen fortsätter vi att vara ett 
marknadsliberalismens föregångsland eller så vänder vi utvecklingen och sätter 
kampen för jämlikhet och rättvisa i centrum (Ung vänsters valplattform 2014 s. 5). 

 

Med denna valplattform kan en klar parallell ses till Dahls punkt om fria och opartiska val. 

Att försöka påverka opinionen utan att för den saken skulle uttrycka någon önskan om att 

andra partier inte ska opinionsbilda stämmer väl överens med Dahls kriterier. 

Samhällsförändringen som Ung vänster står för är omfattande och kan mycket väl övergå 

till en innehållslig karaktär efter valet men när denna punkt undersöks så förhåller sig 

organisationen till den proceduriella demokratiuppfattningen. Vi tolkar här att Ung vänster 

förhåller sig väl till proceduren. Ung vänster ger här medborgarna ett val i hur de vill rösta, 

det syns ingen tendenser till att organisationen på något sätt önskar tvinga individer till ett 

förutbestämt val. Om vi sedan ser till Vänsterns studentförbunds syn på hur politiska 

krafter samlas i mitten, så kan detta däremot ses som ett demokratiska problem, folket får 

för få valmöjligheter. Detta kan också tolkas ligga nära det Mouffe (2000) ser som den 

demokratiska paradoxen. 

 
Alla politiska krafter samlas i mitten, erkänner kapitalismen som den enda vägen och 
slutar tro på politikens möjligheter (VSF s.21).  

 

När vi läser detta citat så kan en tolkning av Vänsterns studentförbunds ställningstagande 

vara att de fria och opartiska inte är uttömmande eller speciellt demokratiska om alla som 

ställer upp har samma positiva tro på kapitalismen. En mer innehållslig framtoning kan här 

diskuteras när vi ser till en övertro på ett av många ekonomiska system, närmare bestämt 

kapitalismen, nästan alla politiska aktörer ställer sig delvis eller helt bakom kapitalismen 
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idag och förkastar en bredare blandekonomi och den rena planekonomin. Inom VSF kan vi 

se ett ifrågasättande av den kapitalistiska hegemonin, vi bör fylla demokratin med politiska 

möjligheter, dessa kan tolkas inskränkas enligt VSF om vi i för stor grad förlitar oss på ett 

ekonomiskt system. Detta kan i sin tur tolkas leda till att de fria och opartiska valen inte 

kan genomföras om kandidaterna i valet är för likasinnade, alternativen går plötsligt i 

varandra.  

4.2.1 Delslutsatser  
Till en början kan vi se att Vänsterpartiet till viss del förhåller sig till Dahls kriterium om 

fria och rättvisa val, men saknar en betoning på att dessa val ska vara återkommande. Ung 

vänster anser även de att punkten inte är helt tillfredställande, alternativen är helt enkelt för 

lika då de anser att den positiva synen genomsyrar de valbara kandidaters agendor. 

Vänsterns studentförbund ställer sig även kritisk till denna punkt då de anser att en 

åsiktförändring i samhället är nödvändig, de menar att samtliga valbara kandidater är 

positiva till kapitalismen vilket bör ändras. Vår tolkning blir att partiet anser att när de väl 

blivit valda så finns ingen anledning till ett nytt val inom en förutbestämd mandatperiod. 

Här syns vidare partiets syn på personvalskampanjer, det viktiga här är vad partiet anser, 

inte individen. Vår tolkning är att Vänsterpartiet ser den redan utförda demokratiska 

processen som fullbordad, då listan inför valet är framröstad av partiet. Att då en individ 

genom eget kampanjande ska ändra på listans ordning ses som odemokratisk. Däremot att 

begränsa de individer som vill kandidera i val kan även det anses som odemokratiskt av 

meningsmotståndare. Här kan en problematik med inklusion och exklusion ses. Vissa får 

företräda partiet och andra inte. Vissa individer väljs ut men vilka kriterier som används vid 

valet av kandidat framgår inte i varken partiprogram, principprogram eller 

personvalsdokument. Vänsterpartiet kan ifrågasättas rörande hur demokratiskt förfarandet 

är. Vem som helst får inte kandidera, de individer som vill ställa upp genomgår i partiet en 

urvalsprocess där en lista framställs, det som kan uppfattas som odemokratiskt är att listan 

inte kan ändras. Väljaren har inte tillräcklig möjlighet att ändra listan eftersom 

personvalskampanjer inte gillas av partiet.  

4.3 Allmän rösträtt 
Allmän rösträtt är en viktig del i ett modernt demokratisk samhälle. Den allmänna 

rösträtten ger samtliga vuxna medborgare möjligheten att påverka vem/vilka som ska styra 

nationen. Rösträtten är ett viktigt instrument att använda för att medborgarna själva ska 

kunna påverka vilka lagar och regler de ska lyda under. VP (s.11) beskriver vikten av just 



    
  

24 

allmänna val, däremot är det inte tydligt vilka som ska betraktas som vuxna. Om vi ser till 

VP (s.12) så argumenteras det däremot för människors lika värde oberoende av kön, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, kulturell eller etnisk bakgrund, 

religion med flera. Vilket kan härleda oss till ett inkluderade av alla individer i ett samhälle, 

däremot uteblir frågan om rösträttsålder, frågan om ålder kan tolkas var irrelevant att 

diskutera i detta avseende då denna fråga är bestämd i svensk grundlag. Enligt 

partiprogrammet finns det ett problem utanför det proceduriella när vi kommer till 

möjligheten att rösta i val. Denna problematik kan exempelvis bestå av låg utbildning samt 

sämre färdigheter i Svenska språket, en anledning till detta kan vara de socioekonomiska 

skillnader som finns i det svenska samhället. Detta är några av de tolkningar som kan göras 

utifrån materialet.  VP (s.8) nämner vidare barns specifika behov, hur de inte alltid kan 

utrycka dessa. Barns rättigheter fastslås i barnkonventionen, vi tolkar att Vänsterpartiet 

anser denna konvention som mycket viktigt. När Vänsterpartiet ser till barns specifika 

behov och hur de inte alltid kan utrycka dessa, detta blir då en metafor för hur partiet tänker 

när det gäller personer med längre utbildning eller bristfälliga språkkunskaper. Dessa 

personer har svårt att utrycka sig i det svenska samhället, det vill säga att det fria och 

opartiska valet för dessa människor inte blir det samma som för de som besitter dessa 

färdigheter.  

Det som VP (s.12) beskriver i anslutning till allmänna val är att skydda svensk lagstiftning, 

tanken är att de individer som sitter på makten inte ska kunna ändra lagen för lättvindigt 

utan medborgarnas medgivande. Detta är mycket viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, om 

inte medborgarna får vara med och besluta om de lagar de ska leva sina liv efter, faller 

grunden för det demokratiska samhället. 

UVP (s.37) beskriver allmän och lika rösträtt som någon positivt. De menar att denna 

reform gynnar arbetarrörelsen trots att reformen i sig inte har haft någon negativ inverkan 

på kapitalisterna vilket är Ung vänsters målsättning. UVP utrycker vidare vikten av att 

skydda och hela tiden utveckla dessa rättigheter och institutioner, utveckla och 

vidmakthålla det nationella självbestämmandet. Ung vänster ser inskränkning av det 

nationella självbestämmandet som en av de stora anledningarna till nyliberalismens 

spridning. En tolkning kan vara att den nationella rösträtten undermineras om vi ser till 

medlemskapet i den europeiska unionen. När makten fördelas på flera parlament så kan 

betydelsen av den nationella rösträtten förminskas. Ytterligare en risk är att europeiska 

unionen utvecklas till en federal stat vilket de motsätter sig då detta inte gynnar de politiska 
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idéer och visioner som finns i principprogrammet (UVP s.40ff). Här har Ung vänster ett 

mål med att få folkligt stöd i sin kamp om att skapa det socialistiska samhället inom 

nationalstaten. Återigen vill de fylla den proceduriella demokratiuppfattningen med ett mål.  

Om vi ser till citatet nedan så kan vi se att även Vänsterns studentförbund ställer sig bakom 

allmän och lika rösträtt. Det som enligt vår tolkning kan ses som motsägelsefullt är om 

utryck  som  ”folkflertalets  aktiva  stöd”  också  kan  tolkas  som  att  en  socialistisk  

envåldshärskare, om han hade stöd från majoriteten, skulle ses som demokratisk.   

Det är bara ett samhälle som förmår anpassa sig till ständigt nya förhållanden med 
folkflertalets aktiva stöd som har förutsättningar att överleva (VSF s. 29). 

 

Detta leder oss in på hur VSF sätter socialismen i första rummet och enligt vår tolkning i 

socialismens namn i kan inskränka vissa idag demokratiska värden för folkflertalets bästa.  

4.3.1 Delslutsatser 
Vänsterpartiet förhåller sig positiva till Dahls kriterium allmän och lika rösträtt. Partiet har 

därtill flera beröringspunkter som kan vara av vikt för att inkludera personer som kommer 

från lägre socioekonomiska förhållanden. Vänsterpartiet påvisar här att proceduren inte är 

tillräcklig, den behöver fyllas med ett innehåll för att demokratin ska kunna utnyttjas av 

alla. De beröringspunkter som vi tolkar att Vänsterpartiet ser är en form av socialistiskt 

reformerad skola, vård och omsorg. Vidare kan vi se en strävan efter kraftigt minskade 

klassklyftor där de socioekonomiska skillnaderna ska nästintill vara obefintliga. Detta kan 

ses vara en utopi som Vänsterpartiet strävar mot, mycket likt den framtidsvision som 

organisationen Ung vänster och Vänsterns Studentförbund har. Vidare syns det en kraftig 

framtoning i både partiprogram och principprogram att det folkliga stödet för ledande 

politiker kontinuerligt bör vara starkt. Befattningshavarna måste ha medborgarnas 

förtroende. Även Vänsterns studentförbund lyfter frågan om folkligt stöd. De söker aktivt 

detta opinionsstöd som moderparti och ungdomsförbund talar om. Detta behöver 

nödvändigtvis inte betyda att Dahls punkt strikt följs och att det proceduriella är det viktiga. 

Det kan dock tolkas som att de vill utveckla det proceduriella, låta den fyllas med ett 

innehåll.  Vi tolkar det som att partiet och dess organisationer vill skapa det fulländade 

socialistiska samhället där alla är jämlika. Detta ska uppnås med demokratiska medel som 

exempelvis allmän och lika rösträtt. Detta stämmer även Ung Vänster in i, de menar att 

politikerna måste ha folkligt stöd för att skapa det socialistiska samhället. Men om kapitalet 

inte motarbetas med hjälp av demokratiska medel så anger inget av programmen vad som 
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ska göras. En vidare tolkning synes vara att revolutionen inte är helt inställd. Med detta 

menas inte att revolutionen i sig ska vara odemokratisk utan kan tillsynes ses som ett 

förverkligande av den socialistiska utopin på daglig demokratisk basis enligt Ung vänster. 

4.4 Rätt att kandidera i val  
Vänsterpartiets partiprogram nämner inte rätten för medborgarna att kandidera i val, endast 

att det är viktigt för partiet att vara valbar i de politiska instanser som finns (VP s.27). 

Däremot återstår frågan om huruvida detta kan ses väsentligt att uppta i partiprogrammet. 

Kanske ses detta som en självklarhet för medborgaren och partiet. Men trots resonemanget 

kan detta ses som en brist eftersom Dahl ser detta som en mycket viktig punkt.  

 

Om vi istället ser till Vänsterpartiets stadgar (2014) beskriver här partiet vad som krävs för 

att kandidera i val. Det krävs inledningsvis en nominering i det distrikt som den kandidaten 

är aktiv i, sedan krävs det att bli vald på någon form av möte för att kunna bli aktuell för en 

valbar plats. Förfarandet är således likadant som för övriga organisationer inom partiet. Här 

kan Vänsterpartiet ifrågasättas gällande vem som får kandidera i val. Enligt Dahl bör vem 

som helst få kandidera men här måste individen bli vald internt innan personen får 

kandidera för partiet. Däremot säger vi inte med detta att det skulle vara unikt för 

Vänsterpartiet i sig. Trots detta så tolkar vi det som en mer innehållslig demokratisk syn då 

partiet inte är öppna för att alla medlemmar som vill/kan bli valda. 

 

Vänsterpartiet använder sig av ett styrdokument vilket reglerar vilka som får kandidera i 

val. Vänsterpartiet beskriver att det måste till en procedur där endast utvalda personer får 

kandidera till val vilka utses på partimöte. Här verkar partiet på ett sätt följa Dahls princip 

men samtidigt inte, genom demokratiskt val av vilken person som ska kandidera fastställer 

partiet vem som kandiderar, men begränsar samtidigt möjligheterna att förändra den 

fastställda kandidatlistan. En egen personvalskampanj av en medborgare vilken är medlem 

i partiet och står på listan men på ej valbar plats får under inga omständigheter kampanja 

för en förändring av ordningen på kandidaterna. Detta kan tolkas på två olika sätt, på ett 

sätt är detta ett försvar för den demokratiska ordningen inom partiet, ett demokratiskt beslut 

är redan fastställt gällande ordningen på listan när beslut fattades. På ett annat sätt så kan 

detta tolkas som odemokratiskt då andra längre ned på listan exkluderas då en egen 

personvalskampanj inte gillas av partiet (Personval 2014).  
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Ung vänster saknar tydliga åsikter om att kandidera i val men uttrycker sina tankar på ett 

visionärt sätt i detta citat: “Dagens  parlamentariska  demokrati  måste  utvecklas.  Den  

demokratiska  processen  måste  breddas  och  bli  en  naturlig  del  av  människors  vardag.  “  

(UVP s.54). Här kan vi se hur Ung vänster inte nöjer sig med Dahls demokratiteorier utan 

förespråkar en vidgning av dessa. Om alla ska ha möjlighet att kandidera till val så krävs ett 

ökat arbete för att inkludera marginaliserade grupper i samhället.       

 

Vänsterpartiet beskriver vidare i Motion (2013/14:K2) hur partiet motsätter sig regeringens 

förslag om att begränsa antalet fullmäktigeledamöter till 21 i de minsta kommunerna. 

Kommuner som har 8000 eller färre invånare skulle drabbats av detta förslag. Här anser 

vänsterpartiet att detta förslag är odemokratiskt eftersom kommunpolitiken avskärmas från 

medborgarna istället för att låta politiken närma sig invånarna. Detta gör automatiskt att 

färre av medborgarna kan kandidera till platserna i kommunfullmäktige vilket påverkar 

invånarnas kontroll över den politiska agendan, antalet ledamöter är kanske inte det viktiga 

men när motionen studeras verkar Vänsterpartiet anse att ett större antal ledamöter gör 

kommunpolitiken mer demokratisk. Det anges i regeringens proposition att spärrnivån 

skulle höjas, vilket Vänsterpartiet motsätter sig.  Om denna proposition skulle vunnit laga 

kraft skulle det försvåra för mindre partier att få en plats i fullmäktige och påverka de 

politiska besluten. Även här kan vi se att Vänsterpartiet ser till innehållet i demokratin, fler 

ledamöter kan tolkas som att medborgarna ges större möjlighet att påverka den kommunala 

politiken.  

4.4.1 Delslutsatser 
Det finns en otydlighet när vi ser till partiets förhållande till Dahls kriterium om rätten att 

kandidera i val. Vänsterpartiet uttrycker i sitt styrdokument en tydlighet om att partiet ska 

ställa upp i val men också en otydlighet i frågan om den enskilda människans rätt att 

kandidera. Detta kan däremot ses som både en självklarhet (partiet som organisation är en 

maktfaktor) och en motsägelse (någon måste representera partiet), kanske är det därför 

formuleringar om detta uteblir i partiprogrammet.  
 

Om vi ser till partiets inställning till personvalet så kan partiets kollektiva betydelse i denna 

fråga återigen lyftas framför den enskildes rätt. Partiet är negativt inställda till 

personvalskampanjer och en utvidgning av personvalets betydelse i Sverige. En tolkning 

här är att partiet med sin kollektiva framtoning fortsätter på detta spår, att i kollektivets 
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namn inskränka den enskilda människans rätt att kandidera till val. Men samtidigt kan vi se 

en positiv inställning till representation av folkvalda politiker och proceduren där 

Vänsterpartiet motsätter sig en minskning av representanter i Sveriges kommuner.  

4.5 Yttrandefrihet 
VP (s.13) lyfter civil olydnad som ett sätt att visa sitt missnöje och uttrycka sin åsikt. Detta 

kan tolkas ligga nära vad Mouffe och Young anser att medborgarna bör göra vid missnöje. 

Här syns då alltså en djupare innehållslig demokratisyn i programmet. Samtidigt så har 

partiet visat upp en motsättning i denna fråga om vi ser till hur partiet behandlade Marcus 

Allard (2013) när han utryckte sitt stöd för en vänsterextrem organisation, då denna 

organisation använde metoder som partiet inte ser som goda. Markus Allard var heller inte 

delaktig i dessa våldsamma företeelser men utnyttjade sin yttrandefrihet och gav dem sitt 

stöd i teorin men inte i sak. Detta för oss in på tanken om huruvida vänsterpartiet tillåter 

sina medlemmar att utöva yttrandefriheten fullt ut.  Allmänt ses yttrandefrihet vanligtvis 

som en viktig punkt när demokratier och andra totalitära regimer jämförs. Normalt 

begränsas medborgarnas yttrandefrihet av det totalitära styret medan det i demokratier 

vanligtvis råder det motsatta. Således ses detta som en viktig punkt, yttrandefriheten berör 

både politik, religion, jämställdhet, sexuelläggning och andra enligt det normativa i 

samhället avvikande idéer och beteenden. Medborgaren ska enligt Dahl i en demokrati ha 

rätten att uttrycka sin åsikt om vad de vill och inte bli begränsade i detta. Vänsterpartiet 

utrycker hur yttrandefriheten kan härledas till religionsfrihet (VP s. 10ff) vilket de lyfter i 

sitt resonemang kring allas lika värde och lika rättighet. Rätten att uttrycka religiösa åsikter 

ses som särskilt viktigt. Vänsterpartiet lyfter andra människors rätt att uttrycka olika åsikter 

väldigt skarpt genom hela sitt partiprogram speciellt när det handlar om sexuelläggning, 

religion och olika minoriteter. I programmet skriver Vänsterpartiet vidare att en öppen 

debatt är nödvändig (VP s.12), detta kan härledas till yttrandefriheten.  

 

Om vi ser till Ung vänsters principprogram (s.48) beskriver de hur en debatt som är 

frigjord från stat och kapital är av största vikt för att kunna ifrågasätta gällande sanningar 

som skapar rådande maktförhållanden. Detta kan tolkas som att Ung vänster förespråkar att 

politikerna ska stärka det civila samhället, att detta är en viktig del parallellt med föreningar 

och stat för att komma till rätta med det som Ung vänster ser som den stora massans 
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missgynnande maktförhållanden och sudda ut klyftan mellan olika socioekonomiska 

grupperingar.  

    

De politiska demokratiska rättigheterna är många gånger ihåliga. Yttrandefriheten, 
möjligheten till utbildning och möjligheterna till organisering begränsas i praktiken av 
borgarklassens ekonomiska makt (UVP s.20). 

 

Här har Ung vänster ett mål att få folkligt stöd i sin kamp som går ut på att skapa det 

socialistiska samhället, återigen vill de fylla den proceduriella demokratiuppfattningen med 

ett mål. Tolkningen är den att demokratin inte kan bli fullständig om de socioekonomiska 

skillnaderna mellan människor är för stora, vi kan då inte i demokratins namn inte ses som 

lika då alla i realiteten inte ges samma möjlighet att påverka de politiska besluten.  

 

Om vi ser till Vänsterns studentförbund menar de att yttrandefriheten i det Svenska 

samhället har inskränkts av staten. “Fredliga  demonstrationer  inringas  och  demonstranter  

utsätts  för  polisvåld” (VSF s. 20), här beskriver VSF situationen med att fredliga 

demonstranter räds av statlig inblandning och lagföring, detta anser de inskränker på 

yttrandefriheten. Ingenting nämns här om varför staten blandar sig i demonstrationerna, här 

syns ett proceduriellt synsätt på demokratin där statsmakten inte ska bestämma över 

innehållet i demonstrationerna, utan låta de demonstrerande medborgarna fylla detta själva. 

Avslutningsvis väljer vi att förkroppsliga detta med ett citat från Vänsters studentförbunds 

principprogram.  

Rätten att organisera sig är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vänsterns 
studentförbund motsätter sig alla former av förbud mot att organisera sig politiskt och 
bedriva politiskt arbete oavsett om det handlar om studerande på grundskola, 
gymnasiet eller högskolan (VSF s. 27). 
 

4.5.1 Delslutsatser 
Vänsterpartiet förhåller sig till Dahls kriterium om yttrandefrihet när de uttrycker hur den 

fria debatten är en viktig del i utövandet av de demokratiska rättigheterna. Vänsterpartiet 

ser däremot inte yttrandefriheten som uttömd bara för att den tillskrivs vara en rättighet, de 

beskriver vidare hur medborgaren, ibland om det behövs, får använda sig av civil olydnad. 

Vänsterns studentförbund menar att demonstranter känner en otrygghet då polisen anklagas 

för allt för hårdhänta åtgärder mot vänsteranhängare. Här blir slutsatsen att förbundet anser 
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att staten inskränker yttrandefriheten och därmed proceduren. Denna olydnad kan ta sig 

olika uttryck beroende på situation. Vänsterpartiet förhåller sig vidare positiva till religiösa 

åsikter då partiet lyfter religion som en punkt i sitt program, detta är ett exempel på 

yttrandefrihet. När Vänsterpartiets partiprogram studeras tolkas texten som positivt inställd 

till alla människors lika rätt och värde, här finns etniska och religiösa aspekter invävda. 

Detta är en viktig aspekt i demokratiska samhällen och då speciellt i den proceduriella 

demokratiuppfattningen när innehållet inte är det viktiga utan varje individs autonomi. Här 

blir slutsatsen att partiet vill fylla detta tomrum med ett innehåll av mänsklig värdegrund, 

Vänsterpartiet är inte lika tydliga som Ung vänster i denna aspekt. Ung vänster tar tydligare 

avstånd från sådant som inte gynnar deras sak. Här vill Ung vänster i större utsträckning 

tysta meningsmotståndare och en mer tydlig innehållslig demokratiuppfattning kan 

synliggöras. 

4.6 Alternativa informationskällor 
Vänsterpartiet belyser problemet med att alternativa informationskällor är styrda av 

ekonomiska intressen världen över (VP s.13), detta vill partiet motarbeta. Då detta inte kan 

förenas med den ekonomiska demokratin. Tolkningen är att vinstdrivande media har en 

tendens att vara för opartisk. Detta kan i sin tur, men bara till en viss del, ses stämma bra 

överens med detta kriterium i polyarkin. Vänsterpartiet menar att folket har en omistlig rätt 

till att genom bland annat massmedia skapa debatt i samhället (VP s.12). Denna möjlighet 

till debatt måste ha sin grund i att få möjlighet till att alla människor ska få utrycka sin åsikt 

och på lika villkor vara delaktig i debatten, här fyller massmedia en viktig funktion. Men 

VP (s.12) beskriver inte media något närmare, huruvida denna massmedia ska vara opartisk 

har inte tagits upp i partiprogrammet. Det kan vara så enkelt att Vänsterpartiet inte anser att 

media behöver förklaras, att media idag är en naturlig del i Sverige. Det må så vara, men i 

andra länder både i och utanför Europa är en stor del media styrt av olika starka 

ekonomiska intressen, vilket kan polarisera bilden som framförs till medborgaren, när 

kommersiella intressen får för stort inflytande över media.  

 
Partiet uttrycker vidare i Vänsterpartiets framtidsrapport (2011 s. 26ff) vikten av att 

medverka till en mediebild av partiet, att använda media till att engagera opinionen. 

Vänsterpartiets framtidsrapport (2011 s. 72ff) menar att de i framtiden bör använda 

samhällets mediekanaler mer frekvent för att nå ut till medborgarna på ett effektivare sätt. 

Partiet vill, tolkar vi, använda och nyttja media med ett större utskick av till exempel 
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pressmeddelanden samt använda PR-konsulter för att uppnå bästa resultat. Detta hade 

partiet troligtvis inte ansett om inställningen varit att fri press inte bör existera. Vi tolkar då 

detta som ett medhåll till Dahls inställning om alternativa informationskällor. 

 

Vidare är det intressant att se till när Vänsterpartiet i Motion (2013/14:RS1) vill avslå 

förslaget om att avveckla en politisk opartisk tidskrift, att avveckla denna är odemokratiskt 

enligt vänsterpartiet. Att från riksdagens sida försvåra för medborgare att ta del av de 

förslag och beslut som tas på högsta politiska ort i Sverige anser Vänsterpartiet nationellt är 

förkastligt. Vänsterpartiet anser att medborgarna har rätt att ta del av det arbete som 

opartiskt granskar statsmakten och att detta fyller en viktig demokratisk samhällsfunktion. 

Medborgare har rätt till denna information för att själva kunna ta rationella beslut om den 

politik som förs och själva skapa sig en uppfattning om det arbete som riksdag och regering 

gör. Detta tolkar vi även som ett bevis på Vänsterpartiets positiva inställning till media som 

är fri från kapitalets inflytande.  

 

Om vi ser till Ung vänsters principprogram (s.49) så beskriver de hur samarbetet mellan 

folkrörelser och arbetarpartier är viktigt för informationsspridning och solidariskt stöd. 

Vidare skrivelser om alternativa informationskällor är svårare att se i texten. Dock syns här 

en än mer kritisk inställning till vilken information som sprids, programmet är präglat av 

klass- köns och miljökritik. Den information som medborgarna ska ha till handa verkar 

vara av sådan art som kritiserar kapitalet och motverkar rasism och miljöförstöring. Vilket 

förflyttar våra tankar till ett förbestämt innehållsligt synsätt. Dahl skulle i detta fall inte bry 

sig om innehållet, utan endast se till den enskildes rätt att ha tillgång till olika 

informationskanaler. 

Om vi till sist ser till Vänsterns studentförbund och citatet nedan kan vi utläsa hur 

förbundet ser på EU som projekt och ser här ett hot mot demokratin i Sverige.  

EU:s krav på fria marknader och fri rörlighet för alla varor och tjänster slår mot 
välfärdsstaten genom att tvinga fram privatiseringar av de mest grundläggande 
funktionerna, såsom infrastruktur, bostäder och socialförsäkringar (VSF s.20). 

 
Vi tolkar utifrån VSF att de alternativa och opartiska informationskällor som vi har i 

Sverige som Public Service kan vara hotat av EU och den nyliberala politik som det 

samarbetet hitintills fört med sig. Tolkningen är den att detta inte gillas då kapitalet skulle 
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få ännu större inflytande över media och att den ekonomiska demokratin skulle urholkas 

ännu mer enligt VSF.  

4.6.1 Delslutsatser 
Ur ett demokratiskt perspektiv så uppfyller partiet detta kriterium, partiet nämner i sitt 

partiprogram hur viktigt det är att medborgare kan tillförskaffa sig information från 

massmedia som inte är styrda ur ett visst politiskt eller socialt perspektiv. Detta styrks med 

den motion som partiets representanter i Sveriges riksdag lämnade in om att avslå 

propositionen från regeringen om att lägga ner riksdagens tidning Riksdag och 

departement. Här menar Vänsterpartiet att det är medborgarnas demokratiska rätt att få 

tillgång till politisk information från en politiskt oberoende tidning och en nedläggning 

vore direkt odemokratisk. Här syns den proceduriella demokratiuppfattningen väl, 

innehållet är inte det viktiga utan att informationen är opartiskt utan att några politiska 

åsikter formar dess innehåll. Samtidigt som detta bekräftas så kan vi se att Ung vänster i sitt 

principprogram inte är lika opartiska, de har en tydlig innehållslig uppfattning om vilka 

frågor som bör ta upp plats i informationsflödet, informationen bör vara av sådan art att den 

kritiserar det kapitalistiska samhället bör vara präglat av klass, kön och miljöpolitisk 

betoning. Likt Ung vänster så är Vänsterns studentförbund oroliga över vilken information 

som tillhandahålls för medborgarna, de menar att kapitalet riskerar att ta över all media då 

med stor hjälp av politiken inom Europeiska Unionen. Här blir slutsatsen att 

studentförbundet har en mer innehållslig syn på Dahls kriterium, däremot kan det ses som 

något paradoxalt att vänstern är så måna om public service vilket indirekt kan innebära 

ökad statlig kontroll över media vilket Dahl motsätter sig. Vänsterpartiet menar att public 

service är fristående från statligt inflytande medan meningsmotståndarna menar det 

motsatta. 

4.7 Förenings- och församlingsfrihet 
Det kan under detta kapitel vara av intresse att börja med att säga att Vänsterpartiet är 

beredda att frångå den normala proceduren i den demokratiska ordningen för att göra 

partiet mer tillgängligt för sina medlemmar i framtiden. Partiet menar att vissa medlemmar 

inte kan anpassa sina liv till olika tider för möten, samt det idag finns ett allmänt ointresse 

för parlamentarisk deltagande. 
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Framtidens Vänsterparti måste värna den interna demokratin samtidigt 
som formerna för politiskt arbete görs flexibla och tillgängliga för partiets 
medlemmar (Vänsterpartiets framtidsrapport 2011 s.19). 

 

Här tolkar vi framtidsrapporten som att partiet vill utveckla den demokratiska ordningen 

inom partiet och anpassa dess struktur och beslutsordning efter medlemmarnas behov. En 

överhängande risk finns då att beslutsfattandet inom demokratin inte förs på det sätt som 

stadgarna förespråkar. Vänsterpartiets framtidskommission föreslår således en mer 

innehållslig procedur där den proceduriella demokratin utvidgas och regler skrivs om. 

Vänsterpartiets medlemmars olika engagemang och viljor ska bredare bas tas på allvar. Det 

kan tolkas som att den förenings och församlingsfrihet som Dahl pratar om är någonting 

som Vänsterpartiet vill bredda inom partiet då denna flexibilitet och frihet tillskrivs partiets 

medlemmar.  

Ser vi till Vänsterpartiets partiprogram kan vi utläsa hur viktig det fackliga arbetet är för 

arbetarklassen. Föreningsfriheten är av största vikt för att den fackliga organisationerna ska 

kunna överleva (VP s.6). Samtidigt lyfts rätten till religionsfrihet, att alla minoriteter i 

samhället ska kunna få utöva den tro som de ser som viktig för deras liv (VP s. 10ff). Vi 

tolkar att Vänsterpartiet anser att det är mycket viktigt att individen har denna frihet för att 

kunna tillgodose sig både makt och kunskap. Vänsterpartiet lyfter även de olika 

feministiska organisationerna i omvärlden samt vikten av att medborgare engagerar sig (VP 

s.14). Detta stärks med ett citat ur partiprogrammet: 

 
Yttrande-, mötes-, organisations- och demonstrationsfrihet skall vara verktyg som är 
faktiskt tillgängliga för allt fler människor (VP s.29). 

 

Samtliga individer har lika rätt att få sin röst hörd, här spelar olika organisationer mycket 

stor roll. Den sociala demokratin får här plats i både parlamentariska och 

utomparlamentariska organisationer som exempelvis fackförbund, partier men även 

verksamheter som skola, vård och omsorg både i privat och offentlig regi. Dessa är alla 

delar i upprättandet av en välfärdsstat (VP s.27,30).  

 
Fortsättningsvis så utrycker och beskriver Vänsterpartiet i sitt dokument Facklig-politisk 

plattform (2012) att förbunden utgör en viktig del av samhället. Det utomparlamentariska 

arbetet verkar vara mycket viktigt för Vänsterpartiet, partiet förespråkar en hög 
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organisationsgrad bland Sveriges arbetare för att kunna vidga det politiska arbetet. Detta 

förklaras här med ett citat: 

 

Det fackliga arbetet är en central del av det utomparlamentariska politiska arbetet, 
och de erfarenheter och kunskaper som fackliga partikamrater har ska tas tillvara när 
politik och arbetsmetoder utvecklas i partiarbetet (Facklig-politisk plattform s. 3-4). 

 

Vi tolkar dokumentet på så sätt att Vänsterpartiet anser att rätten att organisera sig är något 

som partiet sätter relativt högt på sin politiska agenda. Detta kan vara av stor vikt då 

punkten förenings- och församlingsfrihet är en av punkterna i Dahls polyarki. Här påvisar 

partiet rätten att organisera sig vilket stämmer väl överens med denna punkt och den 

proceduriella demokratiuppfattningen. Detta grundar vi i citatet: “Den  fackliga  rörelsen  

kan  aldrig  underordna  sig  arbetsgivaren,  regeringen  eller  något  politiskt  parti” (Facklig-

politisk plattform 2012 s. 3). Här påvisar partiet vikten av en fri och obunden organisation 

med egen vilja, partiet visar inte på något sätt att de vill kontrollera innebörden i de fackliga 

organisationerna. Detta menar vi stödjer tanken om proceduriell demokratiuppfattning. 

 

Vidare så Utrycker Ung vänsters principprogram (s.4) att organisationer ska vara öppna för 

medborgarna så de kan engagera sig och vara deltagande i så stor grad som möjligt för att 

reformera samhället utefter folkets vilja på bästa sätt. UVP anser som moderpartiet att 

föreningsfriheten gynnar den socialistiska utvecklingen, det är på denna frihet som 

arbetarrörelsen historiskt byggt sig starka. UPV (s.48) fortsätter att beskriva arbetarklassens 

föreningsfrihet på arbetsplatsen, hur arbetsplatserna bör bli mer demokratiska och hur den 

enskilde arbetaren ska få större inflytande på sin arbetsplats.  

Samhällsfonder och löntagarfonder ska användas för att stärka de arbetandes makt 
och det samhälleliga inflytandet över produktion och kreditförsörjning (UPV s.49). 

Detta kan tolkas som att Ung vänster försöker uttömma föreningsfriheten till sitt yttersta. 

En syn som vill demokratisera produktionsmedlen i så hög grad som möjligt där 

arbetsplatsen blir en ekonomisk förening där arbetstagaren har ett stort inflytande.  UVP 

fortsätter att beskriva olika organisationer intensivt genom hela sitt principprogram, dessa 

är uteslutande arbetarklassrelaterade, feministiska, ekologiska eller organisationer som 

aktivt och öppet arbetar mot främlingsfientlighet. Känslan blir dock att andra typer av 

organisationer får stryka på foten, allt ska innehålla kritik mot kapitalet och ojämlikhet 

inget annat.  
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För att förkroppsliga arbetet som partiet för mot högerextrema krafter, så kan vi se till  

Daniel Somo (V):s debattinlägg i Jönköpings-Posten (2014), här utrycks en kritik mot 

polisens agerande i Jönköping inför första maj år 2014. Somo menar att polisen gör fel, när 

de varnar medborgare att vistas utomhus på grund av att en högerextrem organisation har 

fått tillstånd att demonstrera under samma dag som andra partier och organisationer. 

Polisen har här uttryckt en oro för att människor kan komma till skada om 

motdemonstranter visar sig i samband med de högerextrema. Somo menar att andra 

medborgare inte ska tvingas spendera sin dag inomhus på grund av att nazister vill uttrycka 

sina åsikter samtidigt som arbetarrörelsen gör det samma. Här vill Somo tysta de individer 

med nazistiska åsikter och lyfta sin egen syn på samhället, vilken kanske inte går hand i 

hand med yttrandefriheten även om Somos åsikt är förståelig. Somo beskriver att han inte 

vill ge nazisterna rätt att uttrycka sina åsikter, trots sin lagliga rätt. (Jönköpings-Posten 

2014) 

 

Ytterligare ett exempel på detta är Fredrik Petterssons Ledare i Folket (2014), artikeln 

beskriver hur St: Esklis gymnasium på Ung vänsters begäran ställde in en debatt mellan 

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Här menar Ung vänster att Sverigedemokraterna 

inte har på ett svenskt gymnasium att göra på grund av att de förknippas med 

högerextremism. Men samtliga riksdagspartier, även Vänsterpartiet, ansåg att Ung vänster 

gjort fel i att begära debatten inställd. Detta hänvisas till demokratiska rättigheter och 

yttrandefrihet, de demokratiska rättigheter vilka grundas i svensk lagstiftning. En tolkning 

som kan göras är att yttrandefriheten kan inskränkas om det är till Ung vänsters fördel, inte 

nackdel. Tolkningen blir den att självinsikten är något försvagad.  

 
Om vi lämnar de högerextrema och istället fortsätter ser till Vänsters studentförbund syn på 

socialismen och dess organisation så kan vi från citatet nedan gå vidare i 

resultatredovisningen. 

 
Socialismen kan bara byggas genom ett aktivt organiserande av de arbetande folken, 
varför kampen med nödvändighet är internationell (VSF s. 29). 

 

Här tolkar vi texten som att Vänsterns studentförbund värnar om att människor ska 

organisera sig, men då i syfte att lyfta de socialistiska värderingarna i samhället. Vidare 

beskriver VSF att de svenska fackliga organisationerna har fått stå tillbaka de senaste åren, 

de anser att arbetarklassen är motarbetad (VSF s. 18). Denna text kan tolkas som att 
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studenterna vill fylla demokratin med något mer, studenterna vill här ge arbetarklassen ett 

statligt stöd med hjälp av fler välfärdsidéer, det blir med andra ord en innehållslig 

demokratiuppfattning vilket påverkar hur staten ska styra Sveriges arbetsmarknad. VSF 

beskriver vidare hur den offentliga sektorn är ett medel att förbättra situationen för 

arbetarklassen. De förespråkar en utveckling av den offentliga sektorn (VSF s. 20), detta 

tolkar vi som innehållsligt. VSF anser att samhället istället bör lägga mer pengar på att 

utveckla och effektivisera den offentliga sektorn istället för att privatisera. 

 

Vänsterns studentförbund pekar fortsättningsvis på stora klasskillnader i samhället i sitt 

principprogram, detta menar förbundet bör motarbetas genom demokratiskt riktade 

motåtgärder mot kapitalismen och dess ägandeförhållanden, menat mellan företagsägare 

och anställda. 

 
Socialismen ersätter den kapitalistiska klassdiktaturen, där ett fåtal äger och 
kontrollerar produktionsmedlen, med ett demokratiskt ekonomiskt system där alla 
människor förvaltar och äger det som produceras (VSF s. 16). 

 

Vänsters studentförbund anser således att alla medborgare i inom nationen ska äga de som 

produceras tillsammans av demokratiska skäl, VSF (s. 16) menar att det i dag råder en 

kapitalistisk klassdiktatur i samhället och att detta bör bekämpas med socialistiska 

demokratiska medel. 

4.7.1 Delslutsatser 
Föreningsfriheten är ett viktigt inslag i det svenska samhället enligt Vänsterpartiet. Det är 

enligt partiet arbetarklassens enda möjlighet till att få makt över produktionsmedlen. Med 

denna formulering kastas partiet direkt in i en mer innehållslig demokratiuppfattning. 

Programmet kan tolkas som att det endast är arbetarklassen som har rätt att ansluta sig till 

olika organisationer. Målet med denna formulering i partiprogrammet verkar vara att det är 

arbetarklassen som ska prägla den politiska agendan i föreningar och församlingar, för att 

få större möjlighet att påverka makthavare. Om vi ser till Ung vänster så talar de bland 

annat om ett fördjupat förenings och församlingsklimat när vi ser till deras inställning 

rörande samhälleligt inflytande över produktion och kreditförsörjningen. Här ska den lilla 

människan få vara mer delaktig i de beslut som fattas i företagen som i högsta grad berör 

dem som är arbetstagare. Ett fördjupat demokratiskt tänkande, som tolkningsvis kan ses 

som innehållslig utöver det proceduriella som Dahl beskriver. 
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Ett annat tydligt exempel är när Ung vänster i Eskilstuna får St: Eskils gymnasium att ställa 

in en debatt mellan miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Detta med argumenten om att 

Sverigedemokraterna enligt Ung vänster ses som odemokratiska och inskränker andra 

individers demokratiska rättigheter. I sin tur kan detta också tolkas av Ung vänster vara en 

odemokratisk handling i den meningen då förbundet här inskränker Sverigedemokraternas 

förenings, församlings och yttrandefrihet på samma gång. Detta är vidare anmärkningsvärt 

då Sverigedemokraterna på riksnivå sitter i den högsta svenska beslutande församlingen. 

Även Vänsterpartiet tar tydligt avstånd från högerextrema grupper, när polisen uppmanar 

allmänheten att hålla sig inomhus under första maj, av den anledningen att nazisterna ska 

demonstrera, detta kan ses som en inskränkning av övriga medborgares förenings- och 

församlingsfrihet, detta ser vänsterpartiets debattör Daniel Somo som orimlig i sitt 

debattinlägg inför första maj 2014. Yttrandefriheten och organisationsfriheten tar här ett 

stort steg i demokratins rum då Vänsterpartiet vill att arbetarrörelsen inte ska ge vika för 

meningsmotståndare som partiet anser har en odemokratisk agenda. 

 

Vänsterns studentförbund tolkas som positiva till förenings och församlingsfrihet, men de 

menar att Sveriges fackförbund har fått stå tillbaka de senaste åren och för att öka 

demokratin behöver föreningarna hjälp att lyfta sig. Därmed blir slutsatsen att förenings- 

och församlingsfrihet är en viktig punkt för vänstern men då med det syftet att motarbeta 

kapitalism och förespråka offentligt ägande, detta innebär då en innehållslig demokratisyn 

då de ställer vissa krav. De menar även att om all verksamhet skulle vara offentlig så skulle 

det underlätta för förenings- och församlingsfriheten, detta kriterium går däremot att 

uppfylla i såväl offentlig som privat verksamhet. 

4.8 För Vänsterpartiet viktiga sakfrågor utifrån Dahls kriterier  

4.8.1 Biståndspolitiken inom Vänsterpartiet  
För att beskriva vilken syn på bistånd Vänsterpartiet har så har vi valt att se till två 

kvällstidningar. Med hjälp av personer inom partiet för att visa relevansen i dessa 

sakfrågor. För att generalisera ett bredare ställningstagande där syftet är att tydliggöra 

relevansen för dessa frågor. Exempel 1: Vänsterpartiet kritiserar regeringen för ett indraget 

bistånd till Palestina i en debattartikel i Expressen (2013:1), vilka inte uppfyller de 

demokratiska värderingarna i Dahls polyarki med sin, i och för sig, demokratiskt valda 

regering men med militärt våld och religion på agendan. Anledningen till regeringens 
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agerande här är att varken Israel eller Palestina vill ingå i fredsförhandlingar. Här påvisar 

istället partiet ett med proceduriellt synsätt på demokrati. Vi tolkar detta som att partiet inte 

vill slå undan benen på den sköra demokrati Palestina lutar sig mot. Gör en djupare analys 

än att bara ta ställning till huruvida statens vara eller icke vara demokrati i den 

proceduriella bemärkelsen.  

Exempel 2: I Aftonbladet (2014:1) är Vänsterpartisterna Hans Linde och Christina Höj-

Larsen mycket kritiska till att statens bistånd till HBTQ-organisationer under den senaste 

tiden har minskat. Anledningen till artikeln är att Ugandas regering har infört en lag mot 

HBTQ-personer. Debattörerna beskriver hur det höjs röster i Sverige om att biståndet till 

Uganda skulle strypas på grund av denna nya lag, detta är någonting som debattörerna och 

den Ugandiska HBTQ-rörelsen avisar. Om Sverige skulle dra in biståndet finns det en 

övervägande risk att personer inom HBTQ-rörelsen i Uganda får skulden för indraget 

bistånd. Här visar partiet hur de följer två av Dahls punkter, yttrandefrihet samt förenings 

och församlingsfrihet. Här kan partiet ge ett sken av en tydlig innehållslig ådra, då partiet 

gör en djupare analys över läget i landet, de vägrar inte bistånd enbart genom ett 

konstaterande att staten i sig ej anses vara demokratisk. 
 

4.8.2 Förbud mot vinster i välfärden som demokratiargument  
En fråga som Vänsterpartiet kan tolkas försöka göra till en demokratisk fråga är från om 

vinster i välfärden. I dokumentet En välfärd fri från kommersiella intressen (2012) så kan 

vi utläsa partiets hållning i denna fråga. Om vi inledningsvis ser till citatet nedan så kan vi 

påvisa partiets inställning till vinstdrivande verksamheter inom välfärden.   

 
Privata företag drivs emellertid av andra mål: att maximera vinsten. Även om 
personalen gör vad de kan för eleven eller den äldres bästa, är själva verksamheten 
styrd med syfte att få så stor del som möjligt av skattemedlen till minsta möjliga 
kostnad (Välfärdsdokument 2012 s.4). 

 

Att maximera sin egen vinst av det skattepengar som en privat aktör tagit del av i sin 

verksamhet är enligt vår tolkning direkt odemokratiskt ur en Vänsterpartists perspektiv. En 

privat aktör kan inte heller kontrolleras på samma sätt som en offentlig aktör och det ska 

mycket till för att ett privat välfärdsföretag ska stängas då offentlighetsprincipen inte gäller 

dessa aktörer. Vänsterpartiet beskriver vidare hur den anställde ska kunna slå larm om 

missförhållanden direkt och utan att behöva gå till ansvarig chef först, detta för att snabbt 
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på ett demokratiskt sätt komma till tals och lösa eventuella missförhållanden på bästa 

möjliga sätt (Välfärdsdokument 2012 s.6). De kan tolkas som att de vill göra välfärden till 

en demokratifråga, vilket i detta fall kan ses som någonting utanför det proceduriella och 

närma sig en mer innehållslig demokratiuppfattning.  En annan demokratisk aspekt i denna 

fråga kan vi se om vi utläser citatet nedan, Vänsterpartiet fortsätter här att beskriva vikten 

av att verksamheterna är på demokratisk grund, allt för att behovsfrågan ska vara i centrum 

inte frågan om vinst.  

 

När en ny skattefinansierad verksamhet startar bör det ske utifrån demokratiska 
beslut och en bedömning av vilka behov som finns på vilka platser (Välfärdsdokument 
2012 s.5). 
 

Vänsterpartiet fortsätter därefter hävda rättigheten i att välfärden ska hålla samma höga 

kvalitét oberoende av vart du som medborgare är bosatt. Tolkningen är den att 

demokratiska beslut som grundar sig på behov som ska bygga välfärden inte privata 

aktörers vinstintressen.  

Den som är i störst behov av vård ska prioriteras och de skolor där eleverna behöver 
mest stöd ska också ha resurser att kunna ge mer stöd. Kvaliteten ska vara hög och 
likvärdig oavsett var man bor. Sådana principer för hur vi använder skattemedlen 
beslutar vi om demokratiskt och välfärden ska organiseras så att det också blir de 
principerna som faktiskt styr verksamheten (Välfärdsdokument 2012 s.4). 

 
Vår tolkning av detta leder oss återigen in på en mer innehållslig demokratiuppfattning då 

partiet till viss del ser utanför det proceduriella och kräver någonting mer. Även om privata 

aktörer kan erbjuda samma kvalitét för samma pengar så är detta inte önskvärt, då 

makthavarna inte har insyn i den organisation som erbjuder vården. En tolkning kan vara 

att Vänsterpartiet har ett demokratiskt kontrollbehov, där staten i större grad ska kontrollera 

välfärden. Med detta ett steg bort från Dahls procedur och ett steg närmare en mer 

innehållslig demokratiuppfattning som resulterar i en djupare medborgerlig kontroll av den 

demokratiska dagordningen.  

 

4.8.3 Demokrati, skola och arbetsmarknad  
Vänsterpartiet argumenterar mot privatisering i Vänsterpartiets framtidsrapport (2011 s. 

107ff), här menar partiet att det är fel med friskolor, vilka fördelar sina resurser på det sätt 

som de tjänar mest pengar på. Vänsterpartiet menar att staten 2014 låter den privata 

arbetsmarknaden stå som medfinansiärer för de dyra praktiska utbildningarna både inom 
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gymnasiet men även när det gäller eftergymnasial utbildning, i framtidsrapporten beskrivs 

att detta ska inte bör vara nödvändigt.  

 

När en utbildning kan användas hos flera olika arbetsgivare kommer företagen inte i 
samma utsträckning vilja stå för utbildningskostnaden och ett riktigt dimensionerat 
utbildningssystem blir därför ännu viktigare. Styrningen och resursfördelningen i 
relation till utbildningsproduktionen är därför central (Vänsterpartiets 
framtidsrapport 2011 s. 107). 
 

För en mer jämlik fördelning av utbildningsplatserna mellan olika utbildningar och 

arbetsmarknadens behov vill partiet att staten ska ha kontroll över skolan i större 

utsträckning både i hur den finansieras och antal utbildningsplatser. Vänsterpartiet 

beskriver att de vill sätta agendan, tydligare reglera vad som ska finnas till buds för 

arbetsgivarna när det gäller vilken kunskap eleverna ska ha och antalet utbildningsplatser 

inom de olika utbildningarna. Detta beskrivs med citatet nedan: 

 

Att förstärka övergången mellan skola och arbetsmarknaden är därför inte bara en 
teknisk och pedagogisk fråga utan också en fråga om möjligheten att kunna styra 
utbudet på svensk arbetsmarknad (Vänsterpartiets framtidsrapport 2011 s. 107). 

 

Här tolkar vi som att partiet vill ta kontroll över marknaden, bestämma på förhand vad 

företagen behöver utan att arbetsgivarna kan påverka det behov partiet bestämmer att de 

ska ha. Detta kan tolkas vara en innehållslig demokratisyn då Vänsterpartiet vill besluta om 

innehållet i utbildningarna samt vilken kunskap som arbetsgivarna har att välja på, helt på 

egen hand. 

4.8.4 Banker på landsbygden  
Vänsterpartiets plan för landsbygden kan ses som en form av inkluderingspolitik, allt för att 

inte denna del av landet blir avbefolkat samt att landsbygdens resurser tillvaratas. Partiet 

beskriver att de vill underlätta för banker på landsbygden med garantilån från staten, allt för 

att banker ska etablera kontor på dessa orter. Här vill Vänsterpartiet påverka bankernas 

verksamhet direkt genom ändringar i lagstiftningen vilket kan ses som en innehållslig 

demokratiuppfattning,  ”Att banker åläggs upprätthålla viss kontanthantering genom 

föreskrifter  eller  lag”  (Landsbygdspolitisk plattform 2013). Att inte partiet vill låta 

bankerna sköta sin verksamhet på det sätt banken själv vill kan ses som ett proceduriellt 

demokratiskt problem, av denna anledning tolkar vi att partiet i denna fråga strävar åt det 

motsatta innehållsliga hållet. Att Vänsterpartiet använder sig av ordet sparbank kan ha en 
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historisk betydelse då denna ägandeform från början var ett kooperativ, syftet var att gynna 

jordbruket i Sverige under början av 1900-talet enligt Swedbanks (2014) historiska 

beskrivning. I jordbrukssektorn fanns under denna tid den fattigare delen av Sveriges 

befolkning, syftet var att ge dessa medborgare en förutsättning till bättre ekonomisk 

standard 

4.8.5 Likställda inför lagen  
VP (s.32ff) menar vidare att samtliga speciallagar som exempelvis terroristlagen ska tas 

bort och falla in under ordinarie lagstiftning, här påvisar partiet en tro på politisk jämlikhet. 

Detta är ett exempel, enligt Vänsterpartiet, på en odemokratisk lag vilken blir till med hjälp 

av demokratin, detta skulle inte Dahl höja sina ögonbryn över men det passar inte in i 

Vänsterpartiets demokratisyn. Om vi ser till Ung vänster så förkroppsligar de sitt 

ställningstagande i denna fråga i sitt principprogram, ingen medborgare ska få ställas 

utanför lagen, inte ens om de anklagas för terroristbrott. 

 
Idag kan vi se hur staten, under före- vändning av det så kallade kriget mot 
terrorismen, ger sig själv kraftigt större möjligheter att övervaka sina medborgare. 
Ung Vänster avvisar särskilda terrorlagar och menar att våldsbrott ska behandlas och 
bestraffas under de vanliga lagarna (UVP s.20). 
 

Den hållning som citatet beskriver är enligt vår tolkning en hög tro på de redan 

demokratiska fri och rättigheter som en medborgare tillskrivs. Dessa bör inte ens under 

extrema omständigheter rubbas, det bör aldrig ses som ”okej” att inskränka de 

demokratiska värdena. Vidare anklagas terrorister ofta få stöd från odemokratiska stater 

runt om i världen, i vissa fall kan dessa stater tillskaffa sig vapen från demokratiskt styrda 

länder. Med detta sagt skriver Vänsterpartiet vidare i Motion (2013/14:U21) Strategisk 

exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. 

Vänsterpartiet vill aktivt motarbeta vapenexport till icke-demokratiska nationer. Partiet 

hävdar i motionen att de vill att Sverige konsekvent ska stödja demokrati och folkstyre 

internationellt, detta tolkar vi som att Vänsterpartiet vill visa med restriktioner inom 

vapenexporten. Anledningen till motionen är att denna export främjar stater som är icke-

demokratiska och samtidigt bryter mot de mänskliga rättigheterna, vilket partiet vill 

motarbeta. Partiet vill fylla de hålrum vilka uppstår i den proceduriella demokratin med 

regler om vilka nationer som får idka vapenhandel med Sverige. Partiet rör sig då mot en 
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innehållslig demokratiuppfattning, Vänsterpartiet vill undvika att ett demokratiskt land 

säljer medel som kan användas till icke demokratiska aktiviteter. 

 

För Vänsterpartiet är nedrustning, demokratisering och ökad respekt för de mänskliga 
rättigheterna centrala mål för den svenska utrikespolitiken. Den svenska 
vapenexporten strider mot samtliga dessa mål (Motion 2013/14:U2). 

 

4.9 Delslutsatser 
Vi kan här se att både Vänsterpartiet och Ung vänster vill fylla det demokratiska systemet 

med olika typer av välfärdsfrågor som uteslutande gynnar arbetarklassen och samtidigt 

bekämpar kapitalismen i samhället. Om vi ser till Vänsterpartiets syn på vinster i välfärden, 

så kan vi i denna fråga se ett innehållsligt synsätt. Partiet menar exempelvis att 

behovsfrågan, vem som har störst behov till vård inte kan förenas med kommersiella 

värden i vården. Denna behovsfråga drar vi slutsatsen av att Partiet ser som en 

demokratifråga av den enkla anledningen att rättvis resursfördelning är en demokratifråga 

enligt partiet, detta kan härledas till den ekonomiska demokratin. Vidare är inte 

biståndspolitiken inom Vänsterpartiet inte svart på vitt, även om ett land ses som 

odemokratiskt i vissa avseenden så kan behovsfrågan väga tyngre än demokratifrågan i sig. 

Behovsfrågan tenderar att få samma och/eller starkare betydelse än demokratifrågan.  

Vi kan här konstatera att även i gränslandet mellan Dahls sju punkter för polyarki för 

Vänsterpartiet viktiga sakfrågor så syns en klar strävan efter en mer innehållslig 

demokratiuppfattning, vår slutsats blir att Vänsterpartiet inte anser att polyarkin är 

uttömmande alltså inte tillräcklig i förhållande till de idéer om demokrati som finns inom 

partiet. Vidare anser Vänsterpartiet att de fri och rättigheter individen får som medborgare 

inte ska kunna tas ifrån hen utan en juridisk grund, även om individen är anklagad för 

terroristbrott så ska den dömande makten spela efter samma regler som om brottet vore av 

vanlig natur. Vilket kan ses som paradoxalt, då den juridiska behovsfrågan här kritiseras av 

partiet medan behovsfrågan i frågan om biståndspolitik väger tyngre. Tolkningen är här att 

folkets frihet ställs framför statens problemlösningsförmåga.     
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5. Slutsatser och avslutande diskussion  
I detta avsnitt ska vi svara på huruvida syftet och frågeställningen i denna uppsats har 

besvarats och därtill också ge vår syn på hur detta arbete kan fördjupas ytterligare för 

vidare forskning.  Detta har redan till viss del besvarats via de delslutsatser som finns i 

resultatkapitlet, i detta kapitel kommer vi däremot ge mer övergripande slutsatser.   

Teorianknytningen har i analysen varit en stor hjälp i analysförfarandet, när vi utryckt oss 

innehållsligt har vi tagit stöd i Mouffe, Young och Boström utan att för den delen i 

resultatredovisningen hela tiden refererat till deras tankegångar. Dessa tankegångar 

förväntas läsaren fått en generell bild av under teoriavsnittet. Om vi ser till proceduriell 

demokrati så har Dahls polyarki både vart grunden i strukturen och analysförfarandet i 

denna uppsats. Detta har hjälpt oss att på ett strukturerat sätt genomföra analyserna av de 

olika materialen. 

När vi nu har analyserat Vänsterpartiets, Ung vänsters och Vänsterns studentförbunds olika 

program och politiska plattformar, av partiet lagda motioner, uttalanden och mediabilden av 

partiet i enskilda frågor så vill vi med detta säga att bredden i materialet är stort. Denna 

bredd har fört med sig en god  uppfattning  om  huruvida  frågeställningen  ”Förespråkas  det  

en innehållslig demokratiuppfattning inom Vänsterpartiet, Ung vänster och vänsterns 

studentförbund år  2014?”  besvaras. Den bredd vi har i materialet ger studien en 

förutsättning för god reliabilitet.  

I analysen utifrån Dahls kriterier så har vi hela tiden förhållit oss till huruvida 

Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund förhåller sig till proceduriell 

kontra innehållslig demokratiuppfattning. Slutsatsen av vårt resultat blir att alla dessa tre 

organisationer stödjer sig mot den proceduriella demokratiuppfattningen men i olika grad, 

men gemensamt för dessa är att de vill utveckla innebörden och ställer nya krav på 

demokratin. Slutsatsen blir vidare den att partiet inte ser den proceduriella demokratin som 

fullbordad. Den bör hela tiden utvecklas och innehållet bör fördjupas. Återkommande i 

analysen är kritiken mot huruvida de liberala kapitalistiska krafterna i dagens samhälle är 

förenliga med demokratin, retoriken i analysmaterialet är mycket tydligt emot detta, 

slutsatsen blir den att karaktären av det som ska fylla det innehållsliga får inte vara annat än 

sådant som motarbetar kapitalismen.  Detta är gemensamt för Vänsterpartiet, Ung vänster 

och Vänsterns studentförbund. Skillnaden mellan dessa organisationer kan dok ses ligga på 

en mer saklig nivå, samtliga av dessa tre organisationer tillskriver sig Marx teorier på ett 
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eller annat sätt. Men med vissa gränsdragningar mellan olika delar i 

demokratiuppfattningen, men med samma slutmål. Slutsatsen är den att förbunden kan 

tyckas anse att kapitalismen inte är förenlig med demokratin och ska därför motarbetas.  

Detta är en röd tråd genom samtliga program som studerats, programmen är noga med att 

påpeka kapitalismens brister och vill där med bredda och fördjupa den demokratiska 

proceduren, detta är en av anledningarna till vår slutsats. Vidare är både Vänsterpartiet, 

Ung vänster och Vänsterns studentförbund noga med att beskriva demokratin, som den ser 

ut idag, som otillräcklig vilket har framgått av vår analys, detta styrker ytterligare slutsatsen 

om en mer innehållslig demokratiuppfattning.  

Slutsatsen är vidare att innehållet ska enligt förbunden bestå av olika 

utjämningsmekanismer, den proceduriella demokratin tar inte hänsyn till att medborgarnas 

förutsättningar att utnyttja sin demokratiska rättighet. Detta vill förbunden ändra på enligt 

vår analys, här vill de se någonting mer än den politiska demokratin, de förtydligar svaret 

med att den ekonomiska demokratin och den utjämningspolitik den vill tydliggöra är av 

största vikt. Där av eftersträvar Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns studentförbund 

en demokrati på lika villkor, även de sämst ställda i samhället ska få möjlighet att påverka 

och utvecklas. Att de vill fylla den politiska demokratin med en ekonomisk demokrati är 

det som tydligast ger oss slutsatsen om en innehållslig demokratisyn inom Vänsterpartiet, 

Ung vänster och Vänsterns studentförbund. 

Med  detta  sagt  så  anser  vi  att  studiens  syfte  och  frågeställning  är  besvarad,  ”Förespråkas 

det en innehållslig demokratiuppfattning inom Vänsterpartiet, Ung vänster och Vänsterns 

studentförbund år 2014?”  kan  besvaras  enkelt  genom  att  säga  att  dessa tre förbund förhåller 

sig till alla Dahls kriterier för polyarkin men nöjer sig inte med det, vår slutsats är den att de 

ser en ofullständighet i den proceduriella demokratiuppfattningen. Förbunden ser ett behov 

utöver det proceduriella ramverket och vill därmed fylla denna med ett innehåll.  

Avslutningsvis vill vi utrycka att under arbetets gång har vi fått insikt om att möjligen flera 

Svenska politiska partier kan tillskrivas en innehållslig demokratisk uppfattning, med detta 

sagt så finns möjligheten att detta metodisk tillvägagångsätt även i framtiden kan anammas 

på andra politiska partier i vår samtid.   
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