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Inledning 

År 2004 gick det en dokumentär i SVT som granskade Vänsterpartiets förflutna med 

öststatsdiktaturerna. Jag blev mycket förvånad av det som framkom i programmet, där det 

visades upp hyllningstelegram till diverse kommunistregimer i Östeuropa. Att man 

dessutom framställde kritik emot Lars Ohly och hans demokratisyn fick mig att bli ännu 

mer intresserad då det låg så pass nära i tiden. I programmet erkänner dessutom Ohly 

själv att han så sent som 1999 kallade sig för Leninist, vilket han ifrågasätts för.1

Detta fångade min uppmärksamhet och jag blev intresserad av deras historia. Och när jag 

sedan fick chansen att skriva en B-uppsats, så tog jag tillfälligt i akt att granska partiets 

egen historiebeskrivning och hur dem framställde kontakterna med regimerna i Öst och 

Sovjet. Jag jämförde Håkan Holmbergs avhandling ”Folkmakt, folkfront, folkdemokrati” 

med Vänsterpartiets egen historiebeskrivning av deras internationella relationer som finns 

i boken ”Lik i garderoben?” Det som i huvudsak skiljer de bägge böckerna är vad dem 

väljer att berätta om. Det som berättas i en bok berättas inte alltid i den andra. Men det 

finns också andra skillnader där man beskriver saker på olika sätt. Partiets syn under

perioden 1956-1964 beskrivs av Vänsterpartiet, som en period där partiet tagit en mer 

själständig roll, medan Holmberg påpekar att det fortfarande fanns en syn på Sovjet som 

avgjorde hur partiet handlade. De bägge böckerna skiljer sig också en del vad det gäller 

hur partiet har använt begrepp som ”proletariatets diktatur” och ”folkdemokrati”. 

Bägge böcker menar på att kritik ges mot ”proletariatets diktatur” och ”folkdemokratin” 

men Holmberg påpekar att om partiet menade allvar med sin kritik, så skulle partiet ta 

avstånd ifrån dessa begrepp, vilket inte gjorts enligt Holmbergs tolkning.2

Till skillnad från min B-uppsats kommer C-uppsatsen att ligga mer i samtiden, då partiet 

hade regelbundna kontakter med de kommunistiska regimerna i Öst och Sovjet. Trots 

kritiska röster från partiet mot dessa diktaturer, hölls det kontakter med 

kommunistregimerna 80-talet ut. Syftet med denna uppsats är att studera partiets 

                                                
1 Uppdrag gransknings hemsida på SVT, 061212. 
2 Tegnvallius, 2006, s 18.
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balansgång mellan välvillighet gentemot kommunistregimerna, och viljan att tillfredställa 

kritikerna från det egna partiet. 

Syfte 

Charlotta Brylla som forskar om Sverige och DDR menar att samtidigt som partiet ville 

ingå i den kommunistiska gemenskapen, så distanserade man sig något från denna. 

Partiets tidning visade ibland upp en kritisk hållning till kommunistregimerna. Ett 

exempel på detta var när regimkritiska Wolf Bierman fick komma till tals i tidningen, 

vilket ledde till kritik mot VPK från det Östtyska kommunistpartiet SED (Sozialistische 

Einheitspartei Deutschlands). Bo Hammar som var partistyrelseledamot ska då ha sagt att 

det som står i partitidningen inte alltid är den åsikten som partiledningen har.3 Det fanns 

alltså en intern konflikt inom partiet och en av uppsatsen främsta frågeställningar är hur 

denna konflikt hanterades. Till hjälp för mitt syfte har jag följande två frågeställningar: 

 Hur hanterades den interna konflikten inom partiet som gällde relationerna till 

öst? 

 Visades det upp olika sidor beroende på var frågorna om öststaterna tas upp? Och 

i så fall hur ter sig detta? 

För att besvara dessa frågor kommer jag att undersöka hur Östeuropas kommunistregimer 

och Sovjets politiska system framställs i VPK:s partitidning, partiprogram och partiets 

interna utrikespolitiska debatt. 

Metod och avgränsning 

Min undersökningsperiod är från 1977-1990. Anledningen till vald period har att göra 

med att då jag skrev min B-uppsats så slutade den vid 1977, därför tycker jag det faller 

sig naturligt att börja där den slutade. Att jag inte går längre än 1990 har att göra med 

tidningens nedläggning i september 1990.4 Dessutom togs kommunismen då bort ifrån 

partinamnet och en ny epok tog därmed sin början. 

                                                
3 DN:s nättidning, 061212. 
4 Johnsson 2002 s 53, 54.
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För att få ett hanterbart underlag har jag valt att göra ett antal nedslag i början av 

perioden, samt några i slutet, som har att göra med händelser eller företeelser inom den 

kommunistiska rörelsen. För en uppsats som denna krävs det att jag gör denna 

begräsning, då tiden annars inte skulle räcka till. Viktigast är ändå att visa hur 

balansgången var i början för att sedan se om, och i så fall hur förhållandena har ändrats 

mot slutet av perioden. Ett litet arbete som detta gör också att det främst är de kvalitativa 

aspekterna som blir det viktigaste att undersöka, och inte de kvantitativa.  

Nedslagen består av följande händelser och företeelser

 Charta 77 som skapades i januari 1977 i Tjeckoslovakien av en regimkritisk 

grupp.

 Intervjun i Ny Dag i maj 1979 med östtyske regimkritikern Wolf Bierman.

 Sovjets invasion av Afghanistan i december 1979.

 Förbudet mot fackföreningsrörelsen Solidaritet i Polen i december 1981. 

 Valen i Polen i juni 1989 där Solidaritet vinner överlägset.

 Kommunistiska regimens fall i Tjeckoslovakien i december 1989

 Ceausucus fall i Rumänien i december 1989

 Valen i Östtyskland i Mars 1990.  

Dessa nedslag lägger grunden för min metod. Utifrån varje valt nedslag kommer jag att 

använda mig av VPK: s partitidning ”Arbetartidningen Ny Dag”. I den månad där 

händelsen tog sin början, kommer jag att använda mig utav tidningen och där gå igenom 

alla nummer, samt den efterkommande månaden. Det handlar om två nummer i veckan i 

början av perioden och ett nummer i veckan i slutet av perioden. Att jag inte väljer att 

läsa mer nummer har att göra med tidsbrist, samt att jag inte vill ligga allt för långt ifrån 

mina nedslag. Debatten inom partiet var antagligen hetare ju närmare en större händelse 

man kom inom den kommunistiska rörelsen. Vid genomgången går jag efter vissa 

nyckelord i rubrikerna. Sovjet och länderna i Östeuropa är här av en vital betydelse, men 
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också Afghanistan på grund utav Sovjets invasion. Andra nyckelord kommer att vara 

Charta 77, liksom Solidaritet och demokrati. 

VPK: s olika partiprogram, samt motioner från deras kongresser kommer jag att använda 

för att se eventuella skillnader och likheter gentemot partitidningen. Jag kommer att läsa 

allt i partiprogrammen, men kommer att vara uppmärksam på redan nämnda nyckelord. 

Vad det gäller motionerna, så kommer jag att använda mig utav en tidigare undersökning 

som behandlat motioner på VPK:s kongresser. 

Källmaterial 

Jag kommer att utgå ifrån tre olika typer av källmaterial. Partiets partitidning 

”Arbetartidningen Ny Dag” kommer att användas. Detta kommer att vara min primära 

källa. Ifrån 1977 kommer alla nummer ifrån januari och februari att användas, 1979 maj, 

juni och december, 1981 december och 1982 januari. I mina senare nedslag gäller 1989 

med månaderna juni, juli och december, samt 1990 med mars och april.

Som en jämförelse används två andra typer av källor. Det första är VPK:s partiprogram 

under aktuell tid. Av de partiprogram som finns tillgängliga så är partiprogrammen från

1972, 1981 och 1985 nästan desamma. En revidering sker 1981 och ytterligare en 1985, 

men de få ändringar som sker är inget som påverkar min undersökning. 1987 antas 

däremot ett helt nytt partiprogram som sedan varar undersökningsperioden ut. 

Min tredje källa är de motioner som lagts på partiets kongresser mellan 1978 och 1990. 

Till min hjälp för detta har jag Fredrik Elghs undersökning ”Vänsterpartiet 

kommunisternas interna utrikespolitiska debatt” där han har gått igenom de motioner som 

hade med utrikespolitiken att göra. 

Anledningen till att jag själv inte gått igenom motionerna är dels att detta skulle bli för 

omfattande för en uppsats som denna. Dessutom syftar denna del av uppsatsen endast till 

att försöka visa en tendens. Det är undersökningen av partitidningen som ligger i fokus. 
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Teori 

Det medieteoretiska fältet

Det teoretiska urvalet kring medier är mycket omfattande och svåröverskådligt. För att få 

en överblick av teoretiska utgångspunkter väljer jag att utgå ifrån McQuails modell ”Det 

medieteoretiska fältet”. Han utgår där från tre olika delar, vilka är: Makt, förändring och 

integration. Dessa begrepp kan sedan appliceras på olika teorier.

I begreppet ”makt”, så menar han på att media kan ses som ett instrument i händerna på 

en dominerande klass, elit eller en makthållande grupp, men det kan också handla om att 

krav kommer nedifrån. 

Integration” representerar en kontrast av värderingar, som innefattar begrepp som 

förändring, frihet, diversifiering, fragmentisering, ordning, kontroll, enighet och 

sammanhållning.

Inom begreppet ”förändring” menar McQuail på att det finns en mediacentrerad och en 

samhällscentrerad syn. Den mediacentrerade betonar kommunikation som ett medel för 

förändring. Den andra betonar beroendet av andra krafter i samhället, speciellt politik och 

ekonomi.5

Mass society theory

Som min teori har jag valt ”Mass society theory”. Inom teorin betonas ett ömsesidigt 

beroende av institutioner som utövar makt. Kontentan blir att dessa institutioner tjänar

som ett intresse till de ekonomiska och politiska makthavarna. 

Media ger en bild av världen. Genom detta menar McQuail på att mediet kan funka som 

ett medel för att manipulera folket, men det kan också hjälpa till i svåra förhållanden som 

hjälp till människors psykiska överlevnad. Utifrån detta så betyder den bild media ger 

mycket för den bild folket får. Detta betyder att mediet kan användas för att uppnå olika 

                                                
5 McQail, 1987, s 57.
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politiska syften. En partitidning som jag undersöker är i allra högsta grad kopplat till 

politik.6

Invävt i teorin finns dem tidigare presenterade begreppen, makt, förändring och 

integration. Utifrån ”Mass society theory” menar McQail på att makten i hur media styrs, 

innefattar två alternativ, antingen är media kontrollerad eller så styrs den på ett 

monopolistiskt sätt. Media kan enligt McQail användas som en maktfaktor för att påverka 

allmänheten. Han ser media som en röst som kommer från ett högre organ. Därmed kan 

media funka som ett effektivt medel till att organisera de folkliga massorna.7

Inom begreppet ”integration” så tar min teori sin utgångspunkt i påståendet att 

medlemmarna av ett samhälle inte är integrerade på ett hälsosamt sätt. Media kan då få en 

roll som består i att guida eller kontrollera individerna. Detta kan mediet göra genom att 

fokusera på olika ämnen och på sätt kan man skapa en identifikation hos individerna. 

Genom att göra så kan mediet fungera som ett sätt att integrera individer som är splittrade 

eller isolerade.8

Det sista begreppet i min teori är ”förändring”. Här handlar det om media är en orsak 

eller en effekt av social förändring. Tre grundläggande delar som här betonas i samband 

med detta är teknik och kommunikation, form och innehåll och förändringar i samhället.9

Pressens roll  

I Per-Olof Anderssons avhandling ”Den kaledoskopiska offentligheten” presenteras ett 

antal roller som medier kan representera. De är som följer: 

 Informationsfunktionen: Här handlar det om hur tidningen behandlar 

informationen i form av att om den visas eller inte. 

                                                
6 McQail, 1987, s 62.
7 McQail, 1987, s 82.
8 McQail 1987, s 91.
9 McQail 1987, s 95.
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 Den politiska funktionen: Mediernas roll kan antingen vara att mobilisera 

och styra eller att den fungerar som ett mer öppet forum. 

 Den ekonomiska funktionen: Används ekonomin som hjälp eller är 

ekonomin själva målet. 

 Underhållningsfunktionen: Är det ”illegitim” eller ”legitim” underhållning 

som är det centrala. 

 Bildningsfunktionen: Är det centrala en ”finkulturell upplysning” eller 

handlar det mer om det populärkulturella? 

 Identitetsfunktionen: Är det viktigare att sträva efter sammanhållning inåt 

eller att den söks utåt.10

De funktioner som i första hand är relevanta i detta sammanhang är: 

”Informationsfunktionen”, ”politiska funktionen” och ”identitetsfunktionen”. Det kan 

finnas information tidningen inte visar. I mitt fall skulle det kunna gälla känslig 

information om Östeuropa och Sovjet. Informationsfunktionen är det som gäller i detta 

fall. Tidningen skulle kunna används till att mobilisera eller styra och naturligtvis är detta 

viktigt för mig, då detta kan användas för att uppnå olika syften. Det kan tänkas att det på 

något sätt förekommer en styrning där man genom tidningen vill tillfredställa den kritiska 

opinionen inom partiet i frågan om kommunistregimerna. Här är den politiska funktionen 

av betydelse. Vad det gäller ”identitetsfunktionen” i frågan om man söker sig inåt eller 

utåt för att skapa en sammanhållning har det betydelse i vilken form informationen visas 

upp. Informationen kan t ex se olika ut beroende på om den visas upp för en liten krets 

eller en större grupp.  

Demokrati   

Att jag klargör demokratins betydelse gör det lättare för mig i mitt arbete, då det gäller att 

veta vad som menas med demokrati när det tas upp. Det är viktigt att veta 

kommunismens betydelse och andra betydelser av det för att lättare tolka.

                                                
10 Andersson, 2001, s 40.
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Det är inte helt lätt att förklara vad demokrati är, beroende på ideologi så kan det betyda 

olika saker. Terence Ball och Richard Dagger har delat upp demokratin i tre olika 

betydelser: Liberaldemokrati, Socialdemokrati och folkdemokrati.11 Liberalerna sätter 

frihet och rättigheter högt på sin agenda. Därför vill man begränsa majoritetsstyrning. 

Socialdemokrati värdesätter jämlikhet, speciellt makt i samhället och hur staten styrs. I 

den kommunistiska versionen av demokrati så anses ett samhälle ha en demokrati, då den 

styrs i folkets eller i arbetarnas intresse.12 Sovjet och Östeuropas kommunistregimer 

styrdes av ett system där kommunistpartiet hade den ledande rollen, det kunde finnas 

flera partier i en del av dessa länder, men kommunistpartiet hade alltid den ledande 

rollen. Beroende på vilken typ av demokrati som syftas på, så skulle en del beroende på 

ideologisk bakgrund kunna ha sett dessa regimer som demokrati, om man ansåg att de 

styrdes i ett syfte av att sätta folkets eller arbetarnas intresse i centrum. 

Jag återkommer lite ytterligare till demokratibegreppet i samband med nästa del som 

behandlar tidigare forskning. 

Tidigare forskning 

Då min undersökning har att göra med demokratifrågan, så är jag framförallt intresserad 

av forskning som är fokuserad på VPK och dess syn på demokratin. Jag har hittat ett 

antal arbeten som har med detta att göra. 

Håkan Holmbergs avhandling ”Folkfront, Folkmakt, folkdemokrati” undersöker 

demokratifrågan i samband med de svenska kommunisterna från 1943-1977, men med 

fokus på SKP och VPK. Mer konkret menar Holmberg att det som ska undersökas är de

ställningstaganden som fanns till demokratin och dess problem från svenska 

kommunister, alltifrån Kominterns upplösning 1943 till utbrytningen som skedde ur VPK 

1977.13 (Komintern var en kommunistisk organisation där nationella kommunistiska 

partier var medlemmar i.)

                                                
11 Ball, Dagger 2004 s 38, 39.
12 Ball, Dagger 2004 s 39.
13 Holmberg 1982 s 7.
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Något som gör denna avhandling intressant för mig är att han tar hänsyn till den 

internationella bakgrunden. För i hans syfte ingår också att bedöma hur stor betydelse 

dem internationella och historiska förebilderna har haft för de ställningstagande som har 

tagits.14

Något som tar stor plats i avhandlingen är kommunistpartiernas roll i ett politiskt system. 

Holmberg menar att uppfattningen om kommunistpartiets ledande roll alltid varit grunden 

under aktuell undersökningsperiod för hur det politiska systemet ska vara uppbyggd.15

Mycket av avhandlingen handlar om detta och likheter med hur de politiska systemen ser 

ut i Östeuropa och Sovjet.  

En annan avhandling som tar upp synen på demokratin i samband med SKP och VPK är 

Jörgen Hermanssons avhandling ”Kommunism på svenska”. Även hans 

undersökningsperiod tar sin början vid Kominterns upplösning, men han sträcker sig 

något längre än Holmberg och avslutar vid tidigt åttiotal. Hermanssons syfte är att skildra 

mötet mellan den politiska svenska kulturen och idétraditionen ifrån kommunismen. Det 

handlar om att följa den ideologiska utvecklingen från Komintern fram till tidigt åttiotal.
16 Hermansson berör här förhållandet till Sovjet. Han menar att något som alltid har varit 

en fråga för de svenska kommunisterna är om den ryska kommunismen ska eftersträvas 

eller om en egen svensk väg är att föredra efter de svenska förhållanden som råder.17

Kortfattat kan man säga att Hermanssons slutsats är att SKP och VPK var trogna sina 

ideologiska ideal under hela undersökningsperioden förutom en kort period på sextiotalet. 

På mitten av 60-talet gavs den svenska vägen till socialism mer betoning och mindre 

fokus hamnade på Sovjet. Men under den övriga perioden låg betoningen mer på den 

sovjetiska kommunismen.18  

                                                
14 Holmberg 1982 s 7.
15 Holmberg 1982 s 219.
16 Hermansson 1984 s 10. 
17 Hermansson 1984 s 346.
18 Hermansson 1984 s 347.
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I en rapport utgiven av Vänsterpartiet har Lars-Arne Norberg, Kent Lindkvist, Ulf 

Nymark och Sven-Eric Liedman gjort en historiebeskrivning av partiets kontakter med 

Östeuropas kommunistregimer. Rapporten beskrivs som en forskningsuppgift. Ur 

forskningssynpunkt kan den kritiseras bland annat för valet av forskare. Det skrivs i 

rapporten: ”Den 9 augusti samma år anförtrodde partistyrelsen uppgiften att utarbeta 

”vitboken” åt en från partiledningen fristående grupp av partiet närstående forskare.19  

Lägg märke till uttrycken ”fristående grupp” och ”närstående forskare”, som innebär en

klar paradox. Om forskarna både är ”fristående” och “närstående” kan det finnas fog för 

misstänksamhet gentemot hur opartiska dessa forskare egentligen är och hur dem 

framställer Vänsterpartiets historia. 

En annan kritik som kan riktas mot upplägget är att de fyra författarna inte på något sätt 

har skrivit ihop sig och kommit fram till ett gemensamt resultat utifrån frågeställningar 

som bör spegla hela rapporten. Boken har dock värdefull information om man vill veta 

hur Vänsterpartiet själva framställer kontakterna med Östeuropas kommunistregimer. Jag 

vill därmed inte säga att det som skrivs i rapporten är osanning, men man bör ha det jag 

nämnt i åtanke. 

Till hjälp för min forskning har jag undersökningen ”Vänsterpartiet kommunisternas 

interna utrikespolitiska debatt” gjord av Fredrik Elgh, som tar upp debatten, som skedde i 

utrikespolitiska frågor på deras kongresser, genom de motioner som gjordes. Fredrik Elgh 

undersöker här vad motionera handlade om på partiets kongresser mellan 1972-1990. 

Men han inriktar sig på motioner som har att göra med utrikespolitiken. Han har delat 

upp motionerna i ett antal kategorier. Som kategorier har han bland annat ”Kritik mot 

Kommunist/socialistregimer” och ”intern samarbete med broderpartier”.20 Ett antal andra 

poster finns också med och en jämförelse sker i hur många motioner varje kategori har. 

Med hjälp av detta kan jag se var intresset är riktat. I undersökningen tas också upp hur 

partiledningen bemöter motioner. Även detta kan jag använda. 

                                                
19 Norborg, Lindkvist 1996 s 3.
20 Elgh 1994 s 7.
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Det som skiljer min undersökning från tidigare undersökningar är att jag fokuserar på hur 

demokratiproblemet tas upp i förhållande till uppsatsens syfte att studera balansgången 

mellan att tillfredställa kritikerna i det egna partiet utan att stöta sig med partikamraterna i 

öst. 

Valda nedslag i Arbetartidningen Ny Dag

I detta avsnitt inleds uppsatsens empiriska del. Som bakgrund kan det dock vara lämpligt 

med en kort historik över VPK och dess partitidning ”Ny Dag”. 

Kort partihistorik

VPK härstammar ifrån socialdemokratin. Att socialdemokratin distanserade sig från 

marxismen, gjorde att en grupp bröt sig ur partiet och bildade ”Det socialdemokratiska

vänsterpartiet”. 1919 gick partiet med i den kommunistiska internationalen (Komintern) 

och 1921 bytte man namn till ”Sveriges kommunistiska parti.”

Ända fram till 1943 var partiet med i Komintern. Partiet hade till uppgift att propagera för 

Sovjet och den ryska revolutionen, flera andra partier kom därmed att ifrågasätta deras 

demokratisyn. Efter Komintern utvecklar man nationella drag, men Sovjet var fortfarande 

förebilden.21

Då vinterkriget pågick drabbades kommunisterna hårt. SKP:s particentral stängdes och 

medlemmar i partiet arresterades. Det var först när Tyskland hade ockuperat Danmark 

och Norge som trycket lättade något.22 När Sovjet gav sig in i världskriget ökade 

populariteten för kommunisterna i 1944 års val fick man hela 10,5 % av rösterna, så 

många procent hade man tidigare aldrig fått.23

Vid mitten av 1950-talet började europeiska kommunistiska partier distansera sig mer 

från Moskva och man sökte egna vägar till socialismen. Inom SKP kom två grupper att 

uppkomma i samband med detta. En av dessa grupper var modernisterna som vill hitta 

                                                
21 Bäck, Möller 2003 s 75.
22 Andersson, 2003, s 183.
23 Andersson, 2003, s 186.
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egna vägar till socialismen. Den andra gruppen var tradionalisterna och det var den 

gruppen som var mer moskvainriktad.24 Under 1950-talet sjönk kommunisternas 

popularitet, spionaffärer hemma i Sverige och händelserna i Ungern 1956 bidrog till 

detta. I 1958 års val noterade man sin hittills sämsta notering med 3,4 % av rösterna. 25   

För att markera sin självständighet gentemot Moskva bytte SKP namn 1967 till 

Vänsterpartiet kommunisterna, samtidigt ändrades partiprogrammet något. Detta fick till 

följd att en grupp ur partiet bröt sig ur och bildade ”Kommunistiska förbundet marxist-

leninisterna.” 1977 inträffade ännu en utbrytning. En Moskvaorienterad grupp bildade då 

”Arbetarpartiet kommunisterna.”26

Mot slutet av 1980-talet försökte man hitta en svensk väg till kommunism efter svenska 

förhållanden. På detta sätt försökte man nu samla alla socialister till en enad vänsterkraft.  

1990 byter man åter igen namn och tar bort kommunismen i partinamnet. Sedan dess har 

partiet gått under namnet Vänsterpartiet.27  Från att ha varit ett traditionellt kommunistisk 

parti har man nu gått till att vara ett mer allmänt vänsterparti.28

Under hela min undersökningsperiod har Lars Werner varit partiledare. 1975 tar han över 

ordförandeskapet efter C H Hermansson. Partiledare är han sedan fram till 1993.29

Kort tidningshistorik

Tidningen ”Ny Dag” startade 1930 och kom då ut sex dagar i veckan. Från och med 1965 

kom den ut en gång i veckan. Fyra år senare kom tidningen ut två dagar i veckan. 1983 

den 1 januari kom tidningen åter igen ut en gång i veckan eftersom det fanns ekonomiska 

problem.  

                                                
24 Bäck, Möller 2003 s 75.
25 Andersson, 2003, s 310.
26 Bäck, Möller 2003 s 75.
27 Hadenius 2003 s 204.
28 Nationalencykopledins hemsida, sökord: Vänsterpartiet..
29 Hadenius 2003 s 285.
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På grund av ekonomiska svårigheter slogs ”Ny Dag” ihop med ”Arbetartidningen”. Den 

1 oktober 1974 hade partiets tidning bytt namn till ”Arbetartidningen Ny Dag”. Ända 

sedan hopslagningen av de två tidningarna ökade upplagan hela 1970-talet igenom och

1980 befann man sig på sin topp med en upplaga på 18 800. Därefter sjönk upplagan 

successivt och uppgick 1989 till 8100. De ekonomiska problemen blev allt påtagligare 

och slutligen nådde tidningen inte upp till 10 000 upplagar, vilket var kravet för att få 

statligt presstöd som rikstidning. I september 1990 hamnade tidningen i konkurs efter att 

även partistyrelsen beslutat att inte ge tidningen något ekonomiskt stöd. Då tidningen 

lades ner i september 1990 låg upplagan på totalt 7100.30

Det är ganska sannolikt att partiet och tidningen hade en hel del kontakter, då tidningen 

ägdes av partiet. Tidningen är beroende av partiet och dess ledning i form av att tidningen

tillhör partiet. Partiet och partiledningen är beroende av tidningen då det är viktigt för 

dem vad som skrivs där. Därmed skulle man kunna säga att det fanns ett ömsesidigt

beroende. Makten består sedan av tidningens roll att ge information och partiet och dess 

ledning att vara överordnad tidningen. 

Charta 77 

I januari 1977 offentliggjordes manifestet Charta 77. Det handlade om ett krav att 

respektera mänskliga rättigheter. Det var en stor grupp undertecknare som även de fick 

samma namn. Gruppen kritiserade bristande rättigheter som rörde sociala, religiösa, 

politiska och kulturella angelägenheter i Tjeckoslovakien. Det var svårt för gruppen att 

föra en dialog med regimen i Tjeckoslovakien, istället förföljdes dem.  

Första gången Charta 77 tas upp i VPK: s tidning är den 14 januari. Det handlar om en 

notis där det kort nämns om en grupp i Tjeckoslovakien som ”kräver respekt för de 

mänskliga rättigheterna”.31 Ytterligare en notis om Tjeckoslovakien ges den 21 januari. 

Här uttalas för första gången en viss kritik mot den tjeckoslovakiska regimen ifrån VPK:s 

                                                
30 Johnsson 2002 s 46, 53, 54 , 158, 159.
31 Arbetartidningen Ny Dag 770 114 nr 3 s 9.
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tidning: ”Det är självbedrägeri att tro att man kan stärka den socialistiska statens 

grundvalar genom att vidta åtgärder som djupt komprometterar socialismens ideal.”32

Den 26 januari förekommer det en artikel om en partikonferens som handlar om 

socialism och demokrati. Här betonas att man var eniga om vikten att försvara 

demokratin och de rättigheter som följer med den. En parallell till Tjeckoslovakien skulle 

också kunna dras när det skrivs om vikten att även kritisera socialistiska regimer, där det 

förekom inskränkningar av demokratin.33

De första större artiklarna om Charta 77 kommer först den 2 februari. I detta nummer 

skrivs det om den historiska utvecklingen i Tjeckoslovakien, samt om den samtida 

situationen och VPK: s förhållande till detta. Bo Hammar skriver i artikeln och diskuterar 

de socialistiska demokratiska framstegen i ett historiskt sammanhang, men anger sedan 

att de kom på nedgång efter Sovjets ockupering. Den politiska utvecklingen efter den 

Sovjetiska ockupationen beskriver Hammar på följande sätt: ”Den nya politiska linjen har

följts av massutrensningar ur det kommunistiska partiet och förföljelser av 

reformkommunisterna. Även om det inte går att dra några jämförelser med femtiotalets 

förhållanden handlar det ändå om allvarliga kränkningar av demokratiska fri och 

rättigheterna.”34

I samma artikel diskuterar också Hammar situationen i samtidens Tjeckoslovakien och 

hur VPK ställer sig till detta. Han tycks inte vilja avbryta kontakterna med det 

tjeckoslovakiska kommunistpartiet, utan kritiserar istället en annan partimedlem: 

”Uppenbarligen vill Eriksson att vpk skall avbryta alla förbindelser med 

Tjeckoslovakiens kommunistiska parti (och en hel del andra kommunistiska partier). 

Detta är en åsikt som inte delas av dem som t ex i Tjeckoslovakien arbetar för 

demokratiska reformer.”35  

                                                
32 Arbetartidningen Ny Dag 770 121 nr 5 s 2.
33 Arbetartidningen Ny Dag 770 126 nr 6 s 14.
34 Arbetartidningen Ny Dag 070202 nr 8 s 6.
35 Arbetartidningen Ny Dag 070202 nr 8 s 6.
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I artikeln ovan tycker jag mig ha fångat lite av kärnan i mitt syfte. Hammar skriver om en 

medlem i VPK som är kritisk till Tjeckoslovakien och som vill att partiet ska avbryta 

kontakten med dessa. Hammar ger inte utryck för att en avbruten kontakt med det 

tjeckoslovakiska kommunistpartiet bör ske utan hänvisar istället till att demokrater i 

Tjeckoslovakien inte håller med. Å andra sidan tar Hammar upp den demokratiska 

nedgång som skett efter Sovjets ockupering.    

I samma nummer publiceras även Charta 77 manifestet i sin helhet. Där kritiseras bristen

på rättigheter och frihet gentemot den kommunistiska regimen. Man tar upp 

yttrandefrihet och religionsfrihet som exempel.36

Den 23 februari förekommer två artiklar som diskuterar problemet om oenighet i partiet 

och hur detta lett till att en grupp bildat en egen fraktion. Det är helt klart att det vid den 

här tiden fanns en splittring inom partiet. Den grupp man beskriver som fraktionen 

beskrivs på följande sätt: ”När Norrskensflamman aktivt försvarar och hyllar övergrepp 

mot fri och rättigheterna i socialistiska länder framstår tidningen och dess fraktion inom 

vpk alltmer som isolerad inom den kommunistiska rörelsen.”37 (Norrskensflamman var 

under denna tid en kommunistisk tidning, och efter partisprängningen 1977 blev 

tidningen ett organ för APK.)38 Ett påstående görs alltså att fraktionen ”försvarar och 

hyllar övergrepp” Här kan vara ett exempel på att genom att kritisera en radikal grupp 

inom partiet, så görs också ett avståndstagande mot hur bakgrunden är i Östeuropa och 

Sovjet. Samtidigt sägs det på samma sida att en avbruten kontakt aldrig kommer att ske. 

Dels sägs det att kritik riktas mot demokratiska inskränkningar även mot socialistiska 

länder, men och ena sidan är det inte aktuellt att överge dem som bygger socialismen.39

Genom dessa två exempel tycker jag mig se att detta kan vara ett sätt att tillfredställa den 

kritiska opinionen inom partiet. Men samtidigt visas en tilltro till de socialistiska 

länderna. Jag analyserar det som att: Socialism byggs vilket är positivt, men det finns 

                                                
36 Arbetartidningen Ny Dag 770202 nr 8 s 7.
37 Arbetartidningen Ny Dag 770223 nr 14 s 5.
38 Nationalencykopledins hemsida, sökord: Norrskensflamman.
39 Arbetartidningen Ny Dag 770223 nr 14 s 5.
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inskränkningar i demokratin vilket är fel. Här hoppas man antagligen på att tillfredställa 

opinionen utan att gå för långt i sin kritik mot de socialistiska länderna.   

Fallet Wolf Biermann 

Wolf Biermann var en regimkritisk artist som bodde i DDR. Han blev förbjuden att 

uppträda. Istället åkte han på turné i Västtyskland och 1976 förlorade han sitt 

medborgarskap. Den 11 maj 1979 publiceras en intervju med honom i VPK: s 

partitidning.  

I det inledande kapitlet där mitt syfte presenteras hänvisade jag till en artikel i DN där 

Charlotta Brylla berättar om den lilla konflikt som uppstod mellan SED och VPK. Brylla 

menar att kritiken mot VPK från SED var mycket hård. SED var förvånade över att 

Biermann fick komma till tals i ”Arbetartidningen Ny dag” något man mer hade förväntat 

sig utav de borgliga tidningarna. Som jag tidigare har nämnt försvarade 

partistyrelseledamoten Hammar detta med att det som stod i tidningen inte alltid behövde 

betyda att partiledningen delade samma åsikt. 

Artikeln med Biermann ger en kort redogörelse för hans tid i DDR och Västtyskland. Att 

han förlorade sitt medborgarskap och att han förbjöds att uppträdda offentligt skrivs. Det 

ökade hårda klimatet där medborgare som är kritiska kan få hårda straff tas upp. Han är 

kritisk mot de socialistiska länderna, men trots detta vill han ha fortsatta kontakter och 

utvecklade förbindelser. Han säger: ”Den kommunistiska rörelsen är internationell. Vi får 

betala men har också framgångarna gemensamma. Därför är det som händer i andra 

länder allas vår angelägenhet.”40   

Att Biermann som regimkritisk fick komma till tals i ”Arbetartidningen Ny dag” visar att

det förekom kritik mot DDR. Samtidigt kan vi åter igen se hur viktig solidariteten med 

den kommunistiska rörelsen verkar vara. Bierman betonar de gemensamma framgångarna

socialistiska länder emellan. Uttalanden som dessa kan ha varit viktiga att publicera för 

att inte gå för långt i sin kritik. Efter kritik från SED betonas att det som står i tidningen 

                                                
40 Arbetartidningen Ny Dag 790511 nr 36 s 6  
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inte alltid är partistyrelsens åsikt. Därigenom lyckas man med att dels visa på kritik, men 

också att kritiken i sig inte behöver vara riktig. På detta sätt försöker man tillfredställa 

både SED och den kritiska opinionen inom partiet. 

Några nummer senare i juni rapporteras det om DDR och ett studiebesök som har ägt rum 

där med ett antal medlemmar. Intrycken av resan beskrivs som bra. Även dem som innan 

resan var kritiska ska ha fått positiva intryck enligt tidningen.41 Någon som helst kritik 

förekommer inte här, däremot menas det på att det fanns kritiker innan besöket men i 

vilken mån dem nu är det får man inte veta. Vart jag vill komma är att det visas upp att 

det förekom kontakter som resor till DDR i form av studieresor som gav ett positivt 

intryck, samtidigt som en viss kritisk bild ges i andra sammanhang.  

Sovjets invasion av Afghanistan 

Den kommunistiska regimen i Afghanistan störtades i september 1979. Detta resulterade i 

att Sovjet invaderade landet den 27 december 1979.  En invasion som fördömdes av stora 

delar av omvärlden och den kommunistiska rörelsen.   

I december månad fanns det inga artiklar som rörde Afghanistans politiska utveckling. I 

januari däremot kom det mängder av dem. Den röda tråden igenom handlar om, hur 

Sovjets agerande ska klassas som. Det som hela tiden återkommer är om Sovjets 

handlande ska betraktas som ett bistånd eller som ett ingripande som kränker 

Afghanistans suveränitet.    

Den 4 januari kom första artikeln som berörde utvecklingen i Afghanistans. Man vill att 

Sovjet omedelbart ska dra tillbaka sina trupper, men samtidigt visas Sovjets förklaring till 

ingripandet: ”Från Sovjetisk sida hävdas att man tillmötesgått en begäran om bistånd 

enligt vänskaps och samarbetsfördraget med Afghanistan av den 5 december 1978.” 42

                                                
41 Arbetartidningen Ny dag 790615 nr 45 s 19.
42 Arbetartidningen Ny dag 800104 nr 1 s 2.
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Två artiklar som berör en eventuell OS bojkott av Moskva fanns under den här perioden. 

Evert Leijon skriver en krönika om sannolikheterna till en bojkott av OS utan att ta 

ställning till för eller emot.43 I några nummer senare förekommer en artikel där 

kommentarer från idrottare förekommer angående en bojkott. Idrottsministern och 

ordföranden för Riksidrottsstyrelsen får också komma till tals. Av sex personer vill fem 

att OS ska genomföras och en vill att OS ska flyttas.44 Utan att direkt ta ställning visade 

”Ny dag” upp ett ämne kopplat till Sovjets invasion. Skulle man ha tagit ställning till en 

bojkott hade man också riktad stark kritik gentemot Sovjet. Det viktiga här är dock att 

man visade upp ett känsligt ämne som berör Sovjets invasion. Att man inte tog ställning 

till en bojkott eller inte, kan tolkas som att man inte vågar ta ställning för att inte riskera 

stötta sig med dels Sovjet och dels grupper inom det egna partiet.  

På debattsidorna fanns det en debatt under januari månad, angående Sovjets agerande i 

Afghanistan. Debatten var mellan Ny Dags utrikesredaktör Björn Ahrén och Vasilij 

Stepanov från den Sovjetiska nyhetsbyrån. Ahrén kritiserar Sovjet och menade på att det 

inte fanns starka skäl för Sovjet att ingripa. Han såg inte att Afghanistan på något sätt bett 

om hjälp 45 Stepanov och sin sida hävdar att Afghanistan begärt bistånd.46 Här är ett 

exempel på hur man låter två olika sidor komma till tals och därmed försöka få en balans 

mellan dem som försvarar och dem som kritiserar. Att Stepanov kommer från den 

Sovjetiska nyhetsbyrån och att Ahrén var utrikesredaktör bör ha gett extra tyngd. 

Två notiser förekommer där kommunistisk ungdom kräver ett tillbakadragande av de 

Sovjetiska trupperna.47 En liten artikel om FN: s fördömande av händelsen förekommer 

den 16 januari. Sovjets version av händelserna i Afghanistan redovisas: ”Sovjetunionens 

och dess allierades huvudargument i debatten var att Afghanistans lagliga myndigheter 

bett om sovjetisk militärhjälp för att stoppa kinesiska och amerikanska agenter som 

opererar från baser i Pakistan.”48 Vad vi här ser är exempel på kritik, dels från 

                                                
43 Arbetartidningen Ny dag 800111 nr 3 s 7.
44 Arbetartidningen Ny dag 800123 nr 6 s 1.
45 Arbetartidningen Ny dag 800111 nr 3 s 13.
46 Arbetartidningen Ny dag 800125 nr 7 s 9.
47 Arbetartidningen Ny dag 800109 nr 2 s 3, 800118 nr 5 s 18.
48 Arbetartidningen Ny dag 800116 nr 4 s 8.
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ungdomsförbundet, men också från FN. I artikeln om FN redovisas FN: s kritik och 

Sovjets version, i ett försök att ge en balans till händelsen. 

Solidaritet  

Solidaritet var en fackföreningsrörelse som kom att bli en stark politisk kraft gentemot 

det polska kommunistpartiet. Medlemsantalet växte snabbt och krav på reformer kom. 

Solidaritet blev så starkt att det polska kommunistpartiet den 13 december utlyste 

undantagstillstånd och förbjöd Solidaritet. 

Den 16 december 1981 går det att läsa den första artikeln som behandlar Solidaritet och 

det undantagstillstånd som utlystes. På ledarsidan skrivs det om orsaker som anses ligga 

bakom situationen i Polen. Man pekar på att regeringen inte genomdrivit önskade 

reformer, försörjningsläget hade inte förbättrats, den civila administrationen fungerar inte 

och att det polska kommunistpartiet har tappat i politisk kraft. Och som en sista 

bakomliggande faktor nämner man Solidaritets skuld i det hela: ”Det gäller oenigheten 

och den bristande disciplinen inom Solidaritet.”49 Jag tolkar den sista orsaken som 

presenteras som en slags motvikt till det som räknats upp innan. Dels kritiserar man 

regeringen och det man inte lyckats förbättra, vilket är en negativ hållning mot det polska 

partiet. Men då man också pekar på Solidaritets skuld blir kritiken mot den polska 

regimen inte lika stark, då det fanns fler bakomliggande faktorer än regimens agerande, 

enligt Ny Dags sätt att se på det. 

Ytterligare två artiklar på ledarsidan om Polen förekommer under min 

undersökningsperiod. Bägge innehåller kritik mot regimen. Men den allra kraftigaste 

kritiken av dessa skulle jag vilja säga kom den 23 december 1981: ”Men klart står att de 

socialistiska stater i Östeuropa, vilka utveckling ytterst bestämts av Sovjetiska 

säkerhetspolitiska intressen, har upphört att spela en positiv roll när det gäller den 

västeuropeiska arbetarklassens inställning till socialismen. Det vore en illusion att tro 

något annat.”50 I samma ledare kritiserar man militärens ingripande, men vidhåller 

                                                
49 Arbetartidningen Ny dag 811216 nr 83 s 2.
50 Arbetartidningen Ny dag 811223 nr 85 s 2.
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samtidigt den socialism som anses finnas i Polen. ”Detta innebär dock ännu inte att 

socialismens grundvalar i Polen skulle vara förstörda.” 51 Samtidigt som kritik ges, så 

framhålls att ”socialismens grundvalar” fortfarande finns där. Socialism i det här 

sammanhanget är positivt och jag tolkar ”Socialismens grundvalar” som att regimen har 

något att bygga på även om man tidigare har gjort fel. 

Den 16 december förekommer en intervju med Stefan Trczinski som vid den här tiden 

var styrelseledamot i Solidaritet. Trczinski betonar vikten av det kommunistiska partiets 

ledande roll. Att publicerade detta anser jag hjälpte till att bidra till den ambivalens jag 

försöker visa på. Trots förbudet av solidaritet, så fanns det ändå möjlighet att visa upp 

medlemmar av denna rörelse som inte helt fördömde det polska kommunistpartiet. Dock 

var han inte helt okritisk mot partiet och hur politiken sköttes.52

För att göra min undersökning mer förståelig, så kan det vara bra att ge en definition av 

begreppet ambivalens. Ambivalens som begrepp innebär att det inte görs 

ställningstagande som väger över till den ena sidan. Denna slutsats kan dras utav följande 

definition: “ kluvenhet, vacklan (mellan intressen), konflikt mellan motstridiga känslor 

eller föreställningar.”53 Enligt definition som redovisats har jag tittat efter ”vacklan, 

kluvenhet”, konflikter och motstridigheter som kännetecknar en ambivalens.

Inom min undersökningsperiod hittar jag två artiklar som utgår ifrån historiska händelser. 

Den 16 december förekommer en artikel som handlar om Solidaritets första 18 månader. 

En historisk redogörelse görs alltifrån det att Solidaritet grundades till det att 

undantagstillståndet började gälla. Känslig information om Solidaritets krav till den 

polska regimen som bland annat gäller strejkrätt, tryckfrihet och avskaffande av censur 

berättas det om. 54 Den andra artikeln som utgår från historien som varit är skriven av den 

före detta partiledaren C H Hermansson. Utifrån händelserna i Ungern 1956, 

Tjeckoslovakien 1968 och Polen 1981 gör han ett par slutsatser: För det första ger han 

                                                
51 Arbetartidningen Ny dag 811223 nr 85 s 2.
52 Arbetartidningen Ny dag 811216 nr 83 s 5.
53 Nationalencykopledins hemsida, sökord: ambivalens, 070527.
54 Arbetartidningen Ny dag 811216 nr 83 s 4.
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utryck för att Sverige ska agera efter sina historiska förutsättningar, landvinningar och 

demokratisk erfarenheter. Och för det andra: ”Oavsett de särskilda historiska betingelser 

som präglat de socialistiska ländernas utveckling kan, såsom vpk: s partikongress 

deklarerade, de allt jämt existerande, långtgående och systematiska inskränkningarna av 

demokratiska rättigheter i dessa länder inte härledas ur historisk nödvändighet och inte 

förklaras med socialismens självklara rätt att försvara sig.” Vad vi ser här är två exempel 

på kritiska artiklar.  

Den 23 december 1981 ger VPK: s internationella sekreterare Bo Hammar en intervju. På 

frågan om VPK har några kontakter med det polska kommunistpartiet svarar Hammar: 

”Nej, Vår principiella inställning är att vi vill utveckla kontakter med och stödja alla 

krafter i Polen som arbetar för en demokratisk och socialistisk förnyelse – vare sig det 

finns inom eller utom partiet” 55 Detta kan uppfattas som ett avståndstagande gentemot 

den polska regimen. I delar av intervjun tycker jag mig dock finna spekulationer till 

varför situationen i Polen är som den är. Det framkommer att han är kritisk till den 

militära blockpolitik där USA står på ena sidan och Sovjet står på andra. Det spekuleras 

om att Polen kanske inte hade något val då det kan ha legat ett hot om en militär 

inmarsch. Den militära blockpolitiken tycks göra att Hammar ändå har viss förståelse, för 

den polska regimens agerande. Även om han i det stora hela är kritisk.56

Den 20 januari får partiledaren frågan om inte solidaritet gjort fel och misstag? På detta 

svarar han: ”Säkert är det så. Och hur kan det vara annorlunda med en ny och väldig 

massrörelse som snabbt växer fram och omfattar miljoner människor – människor som 

tidigare i hög utsträckning varit utestängda från normalt politisk arbete.” Angående det

som hänt i Polen menar han på att detta inte har något med socialism att göra. Han 

tillägger att den socialism VPK kämpar för inkluderar demokrati och frihet.57 Han 

kritiserar regimen i Polen, men tycker också att Solidaritet har ett ansvar för det som har 

hänt i Polen. Att inte lägga allt ansvar på regimen ser jag som en ambivalens. För då man 

                                                
55 Arbetartidningen Ny dag 811223 nr 85 s 5.
56 Arbetartidningen Ny dag 811223 nr 85 s 5.
57 Arbetartidningen Ny dag 820120 nr 4 s 9.
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säger att det finns andra orsaker än bara regimens handlande som ligger bakom Polens 

situation, så blir kritiken inte lika stark mot regimen.   

Val i Polen 1989 med Solidaritet  

1983 hävdes förbudet mot Solidaritet och 1988 ingick Solidaritet och regeringen i 

förhandlingar. Och 1989 vann man i det delvis fria valet. Samma år bildades också en 

icke kommunistisk regering och det gick där att hitta Solidaritetsmedlemmar på de höga 

posterna.

Det finns ytterst lite information om valen i Polen vid aktuell period. Den 7 juni hittar jag 

en liten notis som behandlar det polska valet. Det tas upp kort att oppositionen vann stort 

och sedan skriver man vidare att det är oklart om Solidaritet vill vara med och regera. 58

Detta är det enda jag kan hitta i juni månad.  

I juli månad kommer den enda artikeln som går att hitta. Den beskriver situationen i 

Polen som mycket dystert, med en katastrofal ekonomi, utbredd alkoholism och politiskt 

missnöje. Solidaritets ordförande Walesa får en egen rubrik i artikeln där han framhäver 

Solidaritets framgång med de samtal som förts med staten.59

Det är mycket anmärkningsvärt hur lite det står om valen i Polen med tanke på hur stor 

plats Solidaritet fick i tidningen i början av min period. Om vi utgår ifrån 

informationsfunktionen som jag redovisade i mitt teoriavsnitt, så skulle det kunna vara så 

att det fanns information som man vill hålla inne med. Genom att hålla en låg profil om 

valen i Polen och inte skriva så mycket om det, så ges inte samma utrymme för negativ 

publicitet, som skulle kunna kopplas till partiet. Om det skrivs ytterst lite om Polen 

begränsas också möjligheten att måla upp regimen med en negativ bild. Men med den 

enda artikeln som förekom gavs en mörk bild. Att ändå skriva om det gör att den kritiska 

opinionen inom partiet till viss del blir tillfredställd. 

                                                
58 Arbetartidningen Ny dag 890607 nr 23 s 2.
59 Arbetartidningen Ny dag 890713 nr 28 s 3.
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Kommunistregimens fall i Tjeckoslovakien 

Det kommunistiska partiet i Tjeckoslovakien hade länge själva haft makten. Efter krav på 

demokrati började regeringen ta ny form. Václav Havel som släpptes från fängelset i maj 

1989 valdes till president och regeringen började inta en reformisk inriktning. 

Den 7 december kom första artikeln angående den nya regeringen. Det går att läsa om 

missnöjet från oppositionens sida. Detta missnöje gäller regeringsmedlemmarna. Av 20 

stycken kom 15 ifrån kommunistpartiet. Dessutom kritiserar man en enskild 

regeringsmedlem, som anklagas för att ha försvarat brott mot mänskliga rättigheter. 

Sammanfattningsvis beskriver artikeln oppositionens syn på den nya regeringen.60

I numret efter skrivs det mycket om Tjeckoslovakien. Den ekonomiska situationen i 

landet beskrivs som dåligt. I en rubrik ställs frågan ”Vad är Socialism?” I ett stycke går 

det där att läsa: ”Och en sak tycks alla vara överens om: Det ska inte vara det vi upplevt 

den senaste 40 åren, med undantag för den korta Pragvåren-68”61 Ett starkt 

avståndstagande tycks tas mot de senaste åren styrelse. 

I samma nummer förekommer en intervju med ett par arbetare i Tjeckoslovakien. 

Arbetarna är särskilt kritiska till ”partiets ledande roll” där andra partier förutom 

kommunistpartiet var förbjudna. Dock framhåller en av arbetarna att partiet hade en 

mycket stark roll 1968 och en av arbetarna säger: ”Då hade partiet alla med sig. Vi hade 

kunnat skapa en annan socialism då.” I anknytning till detta diskuteras Sovjets invasion 

samma år och här tycks arbetarna mena att en vändning togs och därmed ett steg tillbaka i 

utvecklingen mot den socialism man hade hoppats på.62 I denna artikel ges en positiv 

känsla för partiet under en viss tid och efter Sovjets invasion beskrivs det som sämre 

igen. Jag tolkar det som att man vill framhålla att arbetarnas åsikt var att Sovjets 

inflytande över den Tjeckoslovakiska regimen spelade en avgörande roll för hur politiken 

i landet fördes. Och då en betoning av en utvecklad positiv socialism förekommer i 

tidningen i samband med kommunistpartiets popularitet 1968, så ger man inte den 

                                                
60 Arbetartidningen Ny dag 891207 nr 49 s 7.
61 Arbetartidningen Ny dag 891214 nr 50 s 4.
62 Arbetartidningen Ny dag 891214 nr 50 s 5.
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tjeckoslovakiska regimen skulden utan Sovjet. Tjeckoslovakien ville agera på annorlunda 

sätt, men med Sovjets ingripande blev det annorlunda. Det är denna bild som jag tycker 

gör sig gällande. 

Ytterligare en artikel om Tjeckoslovakien går att finna den 14 december. Man får veta att 

fria val ska hållas inom sex månader. Men också att en ny konstitution ska tillkomma och 

till sist att en ny demokrati och pressfrihetslag ska tillkomma. Det går även att läsa: 

”Äntligen tycks kommunistpartiet förstått den verkliga politiska situationen i landet och 

accepterat att partiet inte ”längre har någon ledande roll”.” Därefter tilläggs att av 21 

regeringsmedlemmar så är nu 11 icke kommunister. Detta anser jag vara ett exempel på 

en kritik mot den roll som kommunistpartiet hade innan, det vill säga att dem hade den 

ledande rollen. Men i och med att det nu är 11 icke kommunister i regeringen och att fria 

val ska hållas, så anser man att partiet inte längre har den ledande rollen.63

Ceausescus fall i Rumänien 

Under 1989 uppkom kritik gentemot Ceausescu från tongivande medlemmar i 

kommunistpartiet, som gällde brott mot de mänskliga rättigheterna och landets ekonomi. 

I december 1989 öppnade regimen eld mot en demonstrerande folkmassa. Stämningen 

var så hård att Ceausescu var tvungen att fly. Han tillfångatogs och efter en kort rättegång 

avrättades han i december. 

Det förekommer endast två artiklar som rör Rumänien. Den första kom 14 december. Det 

skrivs om förtrycket som förekom i Rumänien från regimen. Ceausucus demokratisyn 

kritiseras: ”I hans föreställningsvärd var demokrati inte bara det samma som kapitalism 

utan något som till och med stred mot naturlagarna”.64

Den andra och sista artikeln som behandlar Rumänien kom den 18 januari. En kort dyster 

beskrivning ges av hur det var att leva i Rumänien under Ceausescus styre. Som exempel 

tar man upp att Ceausescus försökte svälta och frysa ihjäl befolkningen för att han skulle 

                                                
63 Arbetartidningen Ny dag 891214 nr 50 s 8.
64 Arbetartidningen Ny dag 891214 nr 50 s 3.



28

ha råd med att betala utlandsskulden. Ytterligare exempel som nämns var förföljelsen av 

den ungerska minoriteten och säkerhetspolisens sätt att agera mot dem som var kritiska.65

Det förekommer alltså bara två artiklar om Rumänien, men däremot går det att hitta två 

ytterligare artiklar som berör kritik mot kommunistregimer i allmänhet. I en av dessa 

artiklar går C H Hermansson så långt i sin kritik att han vill att partiet ska byta namn. När 

han talar om de realsocialistiska länderna i Östra och centrala Europa så ger han partiet 

ett visst ansvar och menar på att man gett dessa länder en viss legitimitet i och med att 

förbindelser med dessa länder har förekommit.66

I en ledarartikel skrivs det om de förbindelser som partiet har haft med partierna i 

Östeuropa och om de förbindelser man fortfarande hade vid artikelns tidpunkt, med 

kommunistiska regimer. Man skriver att det förekommit ”broderliga förbindelser” med 

regimer som inte haft de demokratiska idealen på sin agenda. Senare kritiseras att det 

fortfarande fanns kontakter med regimer, som enligt artikeln gör att VPK:s demokratisyn 

ifrågasätts: ”Detta intryck förstärks av att partiet fortfarande upprätthåller ett slags 

broderliga förbindelser med till exempel de kommunistiska partierna i Sovjet och Kina, 

på Kuba, i Vietnamn och Nordkorea. Partier som har en helt annan demokratisyn än 

vpk.”  ”Vpk bör därför bryta dessa ”broderliga partiförbindelser och i grunden ompröva 

sina internationella relationer.”67 Man har vid den här tiden enligt partiet som det utrycks 

”broderliga förbindelser” med Sovjets kommunistiska parti. ”Broderliga förbindelser” 

tolkar jag som att partierna står nära varandra och att man därmed har förbindelser med 

varandra. Samtidigt som man har ”broderliga förbindelser” kommer önskemål från 

ledarsidan om avbrutna förbindelser. Detta är för mig en paradox att man vill avbryta en 

kontakt med ett parti som man står nära till.

Valen i DDR 

1989-1990 var omtumlande för DDR. Den Östtyska regimen föll efter att Ungern öppnat 

upp gränsen till Österrike. Via Ungern och Österrike kom en massiv våg av flyktingar till 

                                                
65 Arbetartidningen Ny dag 900118 nr 3 s 10, 11.
66 Arbetartidningen Ny dag 891214 nr 50 s 11.
67 Arbetartidningen Ny dag 900118 nr 3 s 2.
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Västtyskland, samtidigt som detta skedde så förekom massiva demonstrationer och 

Honecker avgick och kort därefter revs berlinmuren. I mars 1990 fick de borgerliga

partierna majoriteten i parlamentsvalet.

Jag hittar den första artikeln rörande Valen i DDR den 15 mars. Reportaget handlar till 

större del om Gregor Gysi som var partimedlem i kommunistpartiet SED. Men vid den 

här tiden leder han partiet PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus). Han beskrivs 

som en person som tog strid för de som var regimkritiska då han försvarade, dessa i 

diverse rättegångar. Det skrivs också tydligt att han vid den här tiden var medlem av det 

kommunistiska partiet och att de medlemmar som finns i PDS har hämtats från SED.

Dessa ska enligt artikeln ha känt sig ”missbrukade”.68 Det är intressant ur min synpunkt

att man gör ett reportage om en politiker som har försvarat regimkritiker, samtidigt som 

han var medlem av partiet i fråga som kritiken riktade sig mot. 

”Jag vill varken hurra eller bua” heter den rubrik som förekommer den 15 mars skriven 

av Maud Sundqvist. Hon säger att hon gläds åt den demokratiseringsprocess som sker i 

Östeuropa. Men i samband med att hon kritiserar en annan medlem skriver hon: ”UN 

hurrar när diktaturerna faller. ”Jag gillar varken att hurra eller bua. Det måste finnas 

tonlägen däremellan en kritisk syn” 69 Angående hur förhållandena i Östeuropa 

utvecklade sig, så skriver hon: ”Det första försöket som arbetarklassen gjorde att befria 

sig, har misslyckats. Nu får vi börja om på nytt.”70 Vad vi kan se här är att hon tycker det 

är bra med den demokrateringsproces som skedde under aktuell tid. Samtidigt tycker jag 

att hon har svårt att ge slagkraftig kritik mot hur det var i länderna i Öst. När hon skriver 

att hon inte vill ”hurra eller bua”, så ser jag detta som ett typexempel som jag kan koppla 

till mitt syfte. Hon väljer att lägga sig någonstans mitt emellan av det som hon utrycker 

”hurra” eller ”bua”. Om hur förhållandena var i Östeuropa beskrev hon som ett 

misslyckande för arbetarklassen att befria sig. Vi har tidigare sett hur tidningen i andra 

sammanhang kritiserat Öststatsregimerna på ett betydligt mer slagkraftigt sätt. 

                                                
68 Arbetartidningen Ny dag 901503 nr 11 s 8.
69 Arbetartidningen Ny dag 901503 nr 11 s 14.
70 Arbetartidningen Ny dag 901503 nr 11 s 14.
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Två nummer senare förekommer en artikel som beskriver hur situationen i DDR är vid 

den tid som artikeln publiceras, men den tar även upp hur tiden innan var. Det 

förekommer två sidor av hur man framställer tiden under kommunistregimen. Man 

framhåller regimen som totalitär i deras sätt att regera.71 Men då man gör jämförelse med 

samtidens DDR med hur det var när kommunistpartiet hade makten, så ser man tillbaka 

på de fördelar som då ansågs finnas: ”Tidigare kunde en genomsnittlig DDR-familj leva 

rätt gott. Matpriser, hyror, barnkläder etc etc var subventionerade. Enligt lag kunde en 

anställd inte sägas upp. Men nu! Subventionerna tas bort. Priserna på vardagsvaror 

skjuter snabbt i höjden. Det är tal om att slopa skolbespisningen. Det är tal om att slopa 

fritis.” 72  Trots att man framhåller DDR under kommunistregimen som totalitär så ser 

man inom en viss del positivt tillbaka på den tiden som varit. Man framhåller både det 

positiva och det negativa. Jag kan inte se att någon av sidorna väger över till den andres 

fördel i och med att det inte görs något ställningstagande om vad som var bättre eller 

sämre. Därför anser jag att denna artikel består utav en ambivalens i form utav att något 

ställningstagande inte tas till de positiva och negativa bilderna som målas upp.

Motioner och partiprogram

Som jämförelse och komplement kan det vara relevant att se hur man förhöll sig till 

öststatsregimerna i andra av partiets olika forum. Dessa har inte ägnats lika intensivt, då 

syftet i dessa fall främst är att få en bild av den allmänna tendensen. 

Motioner

Fredrik Elgh tittar i sin undersökning på antalet motioner som gjordes på VPK:s 

kongresser mellan 1972-1990 och vad dessa handlade om. De kongresser som är aktuella 

för mig är de som ägde rum, 1978, 1981, 1985, 1987 och 1990. Antalet motioner under 

min undersökningsperiod som totalt berörde utrikespolitiken var 78 stycken. Av dessa 

innehöll tolv motioner som behandlade ”Intern. samarbete med broderpartier”. Sexton 

stycken innehöll ”kritik mot kommunistregimer/socialistregimer”. 73 I diagrammet på 

nästkommande sida så kan vi se hur dessa fördelar sig under åren. Diagrammet innehåller 

                                                
71 Arbetartidningen Ny dag 902903 nr 13 s 5.
72 Arbetartidningen Ny dag 902903 nr 13 s 4.
73 Elgh 1994  s 4.
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två kategorier. ”Intern. Samarbete med broderpartier” innehåller kommunistpartier i både 

Östeuropa och Västeuropa. ”Kritik mot Kommunist/socialistregimer” innehåller motioner 

som berör Östeuropa, Sovjet, Kina och som Elgh utrycker det ”etablerade röda regimer”. 

Kritiken här handlar om den kommunism som fördes i landet.74 Det hade varit önskvärt 

för min del att få reda på mer exakt vart motionerna riktar sig för att kunna särskilja 

regimer utanför Europa ifrån kategorin ”Kritik mot kommunist/socialistregimer”. Men 

även för att det skulle ge mig möjligheten att särskilja Östeuropas kommunistregimer 

ifrån övriga Europas kommunistpartier. Trots allt får jag genom den information som 

finns tillgänglig värdefull information som kan användas i en analys då jag kan 

komplettera med andra delar. 

Vad vi kan se i diagrammet nedantill är att 1978 och 1987 visades det inte på någon kritik 

gentemot ”Kommunist/socialistregimer”. ”Intern. Samarbete med broderpartier” 

förekommer under hela periodens gång. Men 1981 och 1987 förekommer endast en 

motion vardera. I övrigt kan vi se att ” Kritik mot Kommunist/socialistregimer” har fler 

motioner 1981 och 1985 medan ”Intern. Samarbete med broderpartier” har fler motioner 

1990.75    

                                                
74 Elgh, 1994, s 6.
75 Elgh, 1994, s 7.
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Viss information om vilka regioner motionerna berör och vad dem handlar om mer 

konkret visas. 1981 och 1985 behandlar de flesta motioner som rör ”kritik” Sovjets 

invasion av Afghanistan.76 Utöver det framhåller Elgh att de motioner som riktas mot 

Sovjet och Östeuropa vid kongressen 1981 ofta handlade om kritik mot den riktning som 

regimerna från Öst och Sovjet valt på politiken och vilket förhållande man ska ha till 

partierna i Öst och Sovjet.77 Elgs undersökning behandlar perioden 1972-1990 och han 

menar på att under denna period, så var det mer vanligt att motioner om ”samarbete med 

broderpartier” i början av perioden riktade sig mot både öst och väst, medan de på senare 

år blev mer vanligt att motionerna riktades mot partier i väst.78 I övrigt framkommer det 

inte någon mer information, om vart motionerna riktar sig och vad de handlar om. Inte 

mer än den information som framkommer av diagrammet. 

Elgh har även tittat på hur partiledningen bemöter motioner. Han har angett tre alternativ 

till hur dem svarar, vilka är: ”Antagna, ”Besvarade” och ”Avslagna”. De motioner som 

fick avslag 1981 och 1985 handlade om kritik som berörde Sovjet och Östeuropa och att 

man inte längre ville ha ett samarbete med de partierna som där hade makten. 1990 är 

intressant för här förekommer inte ett enda avslag på någon motion som har att göra med 

utrikespolitiken, således inte ett enda avslag av de två motioner som rörde kritik mot 

kommunistregimer . För övrigt framhåller Elgh att när motioner om Östeuropa och Sovjet

har blivit besvarade så har de många gånger blivit besvarade på ett ”vagt” och ”diffust” 

sätt.79

Sett till min problemformulering är den information som framgått av motionerna 

intressant, då Elgh visar på en kritisk opinion inom partiet gentemot de statsbärande 

partierna i Öst och Sovjet. Det är dock osäkert hur många kritiska motioner som avslogs, 

likaså hur många kritiska motioner som antogs. Vad som är viktigt att konstatera är att 

det ibland fanns en spricka om hur relationerna till Sovjet och Öst skulle vara. Det 

framkommer att partiledningen har avslagit motioner som rör Sovjet och Öst och om 

                                                
76 Elgh, 1994, s 7.
77 Elgh 1994 s 15.
78 Elgh, 1994, s 8.
79 Elgh 1994 s 18.
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avbrutna kontakter med dessa. Dessutom har besvarade motioner rörande regimerna i 

dessa länder ofta blivit besvarade på ett ”diffust” och ”vagt” sätt, vilket skulle kunna ha 

med ambivalensen att göra. Att besvara en motion på ett ”diffust” och ”vagt” sätt kan 

vara ett sätt att inte ge någon riktig klarhet och därmed tar man inte ställning utan lägger 

sig någonstans mitt emellan. Detta kan ses som ett sätt från partiledningen att avväpna

oppositionen, alltså en strategi. 

Partiprogram 

De partiprogram som gäller för början av undersökningsperioden visar på ett intressant

exempel där den internationella politiken sätts i fokus: ”Socialismens utveckling betingas 

till en del av förhållanden som växlar från land till land. Dit hör industrialiseringsgrad, 

klassförhållanden, ideologiska och politiska traditioner. Socialismens uppbyggnad i 

Sverige måste utgå från de förhållanden som råder här.” 80 Det hänvisas till ”förhållanden 

som växlar från land till land”. Man säger inte att den socialistiska utvecklingen bör ske 

på ett sätt, om man ser det till en global nivå. Utan istället tycks man mena att varje land 

ska arbeta utifrån de förhållanden som gäller där. Detta skulle kunna ge en öppning till att 

den politik som fördes i Sovjet och i de Östeuropeiska länderna ansågs var förstålig efter 

hur förhållandena var i dessa länder. Men å andra sidan pekas inte på några specifika 

länder. Och i programmet påtalas vikten av demokrati som rör rättigheter som: ”rösträtt”, 

”organisations- mötes och demonstrationsfrihet”, ”åsikts, yttrande och tryckfrihet”, vilket 

skulle kunna ses som ett avståndstagande gentemot förhållandena i Öst och Sovjet.81  

Det som hittills redovisats av partiprogrammen får sägas gälla fram till 1987 då ett nytt 

partiprogram togs i bruk. De revideringar som gjordes har inte ändrat något av de jag har 

redovisat. I partiprogrammet som tillkommer 1987 hittar jag ett klart ambivalent exempel

när det skrivs om demokratin och de socialistiska länderna ”Utvecklingen har varit 

motsättningsfylld. Revolutionerna har inneburit ökad makt för de arbetande. Folkliga 

initiativ har frigjorts men hämnats av inskränkningar i de demokratiska fri- och 

                                                
80 VPK 1972 s 32.
81 VPK 1972 s 7.



34

rättigheterna. Sådana inskränkningar måste vara socialismen främmande.”82 Det positiva 

som här framhävs är den ökade makten för arbetarna. Det negativa är: ”inskränkningar i 

de demokratiska fri- och rättigheterna.” 

Analys och diskussion 

Min ambition har varit att undersöka partiets balansgång mellan välvillighet gent emot 

kommunistregimerna, och viljan att tillfredsälla kritikerna från det egna partiet. Utifrån 

mina frågeställningar, har jag tittat närmare på hur den interna konflikten som gällde 

relationerna till öst hanterades, och hur frågor om Östeuropa behandlades beroende på 

var dessa togs upp. 

Kopplingar till Mass society theory 

Som påtalats inledningsvis menade McQail på att den bild som media ger, betyder också 

mycket av den bild folket får. En partitidning kan då användas för att uppnå politiska 

syften. I mitt fall kan det handla om att man i vissa lägen, ville tillfredställa kritikerna 

inom det egna partiet. Genom att visa på kritik gent emot öststatsregimerna, ger man en 

bild av att partiet är kritiskt, i alla fall ibland. Detta menar jag går att koppla till mitt 

maktperspektiv. Då man i maktperspektivet ser media, som rösten från ett högre organ, så 

ser man sannolikt att det som står i partitidningen är något som kommer uppifrån inom 

den högre ledningen av partiet. 

Utifrån begreppet ”Integration” i min teori, så kan man se media, som att den guidar eller 

kontrollerar individerna. I mitt fall, skulle mediet kunna fungera som ett sätt att 

kontrollera den kritiska opinionen inom partiet, genom att helt enkelt ge kritik. 

Som jag tidigare presenterat så får begreppet ”förändring” den betydelse i min teori att 

man utifrån detta begrepp, ser media som en orsak eller en effekt av en social förändring. 

Beroende på hur VPK handlade, hur dem använde sin tidning, så kan de få olika orsaker 

och effekter. Det handlar om, hur man utrycker kommunikationen åsikterna, 

värderingarna etc. i tidningen, om kommunistregimerna som avgör hur partiets 

                                                
82 VPK 1987 s 31.



35

medlemmar påverkas av detta. Jag kommer i min analys att mer ingående gå igenom, hur 

man framställde informationen. 

Analys av valda nedslag

Helt klart är att det går att se en ambivalens i tidningen, men hur pass stark ambivalensen

är vid olika nedslag varierar. Mitt första nedslag som berör Charta 77 innehåller enligt 

mig ett par klara exempel. Då Hammar i sin artikel kritiserar en annan partimedlem, som 

vill avbryta kontakten med det Tjeckoslovakiska kommunistpartiet, så visas enligt mig en 

ambivalens. Man visar upp två medlemmar som tycker helt olika i frågan. Den ena vill 

avbryta kontakten och den andre vill behålla kontakten och samtidigt riktas stark kritik

gentemot den som vill avbryta kontakten. 

Jag hittar ett till klart exempel vid detta nedslag. Den här gången kritiserar tidningen en 

grupp inom partiet och man påstår att dessa ”försvarar och hyllar övergrepp” i dem 

socialistiska länderna. Men på samma sida skrivs det att en avbruten kontakt aldrig 

kommer att ske med dem som bygger socialismen. 

Om man utgår ifrån det teoretiska ramverk som satts upp för denna uppsats exemplifierar 

detta nedslag den politiska funktionen. Vi kan se hur man visar upp olika sidor. I ett 

exempel visar man upp hur två medlemmar tycker helt olika i frågan om fortsatta 

kontakter med Tjeckoslovakien. Den som vill avbryta kontakterna får utstå kritik. I ett 

annat fall går man till attack mot en grupp inom partiet då man säger att dessa ”försvarar 

och hyllar övergrepp”. Enligt dessa två exempel visas olika sidor upp. Det blir lite som 

ett öppet forum, enligt den politiska funktionen.

Bägge de exempel som jag visat upp som rör Charta 77 bygger på att det finns två 

motpoler där den ena parten får kraftig kritik. Eventuellt låg det en taktik i att kritisera för 

att tillfredställa kritiker inom partiet och till viss del regimerna i öst. De övriga artiklarna 

handlar om aktuella teman som går att koppla till Charta 77. Det är dock svårt att sätta in 

dessa i ett sammanhang där det visas på en ambivalens.
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I intervjun med Biermann får Hammar i partistyrelsen kritik från SED för att han fick 

komma till tals. Hammar försvarar sig med att det som står i tidningen inte alltid behöver 

vara detsamma som partistyrelsen tycker. Detta är ett exempel på en ambivalens enligt 

mig. Då Hammar ger utryck på det sätt han gör, tillfredställer han SED, samtidigt blir den 

kritiska opinionen inom det egna partiet tillfredstält då en regimkritiker får komma till 

tals i partiets tidning. I artikeln framkommer en del kritik från Bierman, men han fäller 

också uttalanden som kan ha varit viktigt att publicera för att kritiken inte skulle bli för 

påtaglig. 

Helt klart är att tidningen lämnar utrymme för kritik mot regimen i DDR. Man skulle 

kunna välja att inte publicera intervjun med Bierman. Men detta skulle kunna innebära 

oro inom partiet då den kritiska opinionen kanske inte tillfredställs tillräckligt. 

Under samma nedslag som intervjun med Bierman ägde rum hittade jag en artikel som 

handlade om ett studiebesök i DDR, som beskrivs i positiva ordalag. Både kritiska och 

negativa bilder visades alltså upp. Detta skulle kunna vara ett exempel på att man vill visa 

SED på att också positiva artiklar kan förekomma.

Utifrån den ”politiska funktionen”, så ger man till största delen kritik, genom en intervju, 

men då man också ger positiv kritik i en annan artikel, skulle detta efter SED:s kritik, 

kunna uppfattas som ett sätt att styra, så att kritiken inte blir för hård. Jag vill därför 

hävda att även detta nedslag visar på den ”politiska funktionen.”

Problemet man hade med Sovjets invasion av Afghanistan var hur Sovjets agerande 

skulle klassas. Det handlade om huruvida Sovjets ingripande var en invasion eller ett 

bistånd. Vid några tillfällen kritiserar tidningen Sovjets agerande. Men relativt ofta 

framförs Sovjets förklaring till ingripandet, vilket handlade om bistånd. En debatt där 

bägge sidor fick komma till tals fördes också i tidningen. Björn Ahrén utrikesredaktör 

och Vasilij Stepanov från den Sovjetiska nyhetsbyrån visade på två olika sidor. Björn 

Ahrén fördömde Sovjets agerande medan Vasilij Stepanov menade på att Sovjet enbart 

hjälpte till efter önskemål från Afghanskt håll om bistånd. Jag vill inte säga att någon av 

parterna fick mer utrymme än den andre, utan dem fick ungefär lika mycket utrymme, så 
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villkoren var ungefär detsamma. I nedslaget om Sovjets invasion av Afghanistan så ser vi 

hur olika sidor visas upp. Det kan ha varit en medveten taktik att man gjorde på detta sätt 

för att tillfredställa kritiker inom partiet och Sovjet. En sak som talar för detta är den 

debatt som fördes i tidningen mellan Ahrén och Vasilij. 

Åter igen tycker jag att även detta nedslag vilar på den politiska funktionen, då den 

fungerar som ett öppet forum där sidor av olika åsikter visas upp.

Mitt sista nedslag i början av min period behandlar Solidaritet i Polen och det är detta 

nedslag som under den tidiga perioden väckte mest uppmärksamhet i ”Ny Dag”. Här 

hittar jag också flest exempel på ambivalens. Helt klart är att man ger den polska regimen 

en hel del kritik, men det förekommer ändå förvånansvärt många exempel där det 

förekommer en viss ambivalens enligt mitt sätt att se på det. 

I en ledarartikel kritiserades den polska regimen för en mängd olika saker, om 

bakgrunden till det undantagstillstånd som hade utlysts. Men som en bidragande orsak 

nämns också Solidaritet. På en annan ledarsida tas ett avståndstagande mot Östeuropa

som förebilder, och militärens ingripande i Polen kritiseras. Men man vidhåller att 

”socialismens grundvalar” finns i Polen. Trots en uppmålad negativ bild, ses det ändå 

som positivt att socialismen fortfarande anses finnas där. Här är ytterligare ett exempel på 

motvikter som ligger mot varandra. 

Stefan Trczinski som var styrelseledamot i Solidaritet gav en intervju till ”Ny dag” där 

han kritiserade regimen, men han vidhöll samtidigt vikten av kommunistpartiets ledande 

roll. Att visa högt uppsatta medlemmar som både kan kritisera men ändå inte helt ta 

avstånd från det kommunistiska partiet är helt i en riktning mot en ambivalens. VPK:s 

internationella sekreterare Bo Hammar gav även han en intervju där han tog avstånd från 

den polska regimen, men tycktes till en viss del ha en förståelse. Spekuleringar om att en

militär inmarsch skulle kunna äga rum, som ett led i Sovjets och USA:s  blockpolitik, 

menade han kunde vara orsaken till det polska kommunistpartiets agerande. Dem kanske 

faktiskt inte hade något annat val spekulerade Hammar om. Detta är spekulationer visar 
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på en tänkbar orsak för den polska regimens agerande. En till intervju äger rum under 

aktuell period och det är med partiledaren Lars Werner. På frågan om Solidaritets skuld i 

det hela, menar han på att dem har ett visst ansvar för det som har hänt, men han ger 

samtidigt den polska regimen ett ansvar genom sin kritik gentemot dessa. Att dela ut 

ansvar till två parter gör att kritiken inte blir lika stark mot den polska regimen, kritik 

som i sin tur skulle kunna rikta sig mot VPK. Men genom den kritik som ges till regimen, 

så tillfredställs ändå till viss del den kritiska opinionen inom partiet. 

Sammanfattningsvis så består ambivalensen utav spekuleringar, ansvarsutdelande till fler 

parter, och att framhäva en viss positivism i form utav att betona att socialismens 

grundvalar fortfarande finns där. Ett mönster jag tycker mig se är att man inte vill ge det 

polska kommunistpartiet skulden helt själv. Det som jag redovisat i aktuellt nedslag ger 

enligt mig tillfredställelse till den kritiska opinionen inom partiet, men också en viss 

tillfredställelse till regimerna i Öst och Sovjet. 

Även mitt sista nedslag i den tidiga perioden visar på den politiska funktionen enligt mitt 

sätt att se på det. Då man spekulerar och delar ut ansvar till flera, så ser jag det som ett 

öppet forum där man ger olika vinklar på situationen i Polen. 

Då jag behandlar valen i Polen i slutet av min undersökningsperiod, hittar jag ytterst lite 

information om detta. Detta är förvånande med tanke på den uppmärksamhet som 

Solidaritet väckte i början av perioden i ”Ny Dag”. Det jag hittar är en liten notis som 

kort beskriver att oppositionen vann och osäkerheten i om Solidaritet vill vara med och 

regera. Jag hittar också en artikel som målar upp en mycket dyster bild av Polen där det 

berättas om alkoholism, dålig ekonomi, och politiskt missnöje som är utbrett. Solidaritets 

framgång berättar man också om.

I den enda artikeln som framkommer visas det på en hel del negativ kritik och den 

kritiska gruppen blir på så sätt tillfredställda till en viss del. Enligt 

informationsfunktionen i min teoridel, skulle det kunna vara så att om man kopplar det 

till valen i Polen så kan det ha funnits information som man ville hålla inne med. Kanske 
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för att detta skulle kunna ge VPK negativ publicitet. Det skulle kunna ha lett till att VPK

skulle ha kunnat kopplas samman med det polska kommunistpartiet, på grund utav att de 

bägge partierna kallade sig för kommunister. Genom att helt enkelt undvika att skriva 

Polen, så minskar man risken för negativ publicitet. I slutet av 80-talet när järnridån 

började spricka upp och uppmärksamheten blev större från allmänheten, så sattes också 

antagligen partiet under hårdare fokus. Det bör därför ha blivit viktigare att tänka mer på 

vad man ska visa och inte visa. Att man skriver så pass lite, tyder på en strategi av 

tystnad. Detta nedslag kopplas därför till ”informationsfunktionen” 

I mitt nedslag som gäller valen i Tjeckoslovakien kan man se kritik kopplat till 

kommunistpartiet. Men vid ett par tillfällen får historien en viktig betydelse. Det skrevs 

vid ett par tillfällen om år 1968, då det kommunistiska partiet var populärt bland folket. 

Genom att kritisera åren efter 1968 så ger man den kritiska opinionen inom partiet 

tillfredställelse, samtidigt som man vidhåller det som varit bra innan, så blir inte kritiken 

lika stark, dessutom läggs en del av skulden över på Sovjet, om inte direkt, så indirekt i 

form av Sovjets invasion 1968. I en intervju med ett par arbetare i Tjeckoslovakien ser 

några arbetare tillbaka på ett närmast nostalgiskt sätt om tiden före Sovjets invasion. 

Även om ”Ny dag” inte direkt lägger någon skuld på Sovjet, så kan vi se att man ändå 

visade upp en bild på ett eventuellt Sovjetiskt ansvar. Jag tycker mig se ambivalens då 

historiken får en viss betydelse, samtidigt som ren samtidskritik. Om detta var en 

medveten taktik är svårt att säga, men då man visar på det som varit positivt, så ser jag 

inte att kritiken blir lika stark då Sovjet indirekt ges ett visst ansvar för utvecklingen i 

Tjeckoslovakien

Även detta nedslag anser jag kan kopplas till den ”politiska funktionen” då det inte är 

någon ensidighet på informationen som skrivs i tidningen. Historien och samtidskritiken 

är de två teman som möts, således kan man inte säga att det är en enda information som 

skrivs. 

Vad det gäller Ceausescus fall i Rumänien så hittar jag två artiklar. Kritiken mot hur det 

var i Rumänien betecknar jag som stark. Precis som nedslaget som berör valen i Polen, så 
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tycker jag att det inte skrivs så mycket information. Ceausescus fall var ändå en viktig del 

i Järnridåns fall och jag fann det därför förvånansvärt att det inte fanns mer information 

om Rumänien. Därför anser jag att detta nedslag visar på ”informationsfunktionen” och 

att det även här tyder på en taktik av tystnad.

Men det går under december 1989 hitta fler artiklar som berör kritik mot andra 

kommunistregimer som är intressant för mig. C H Hermansson går så långt i sin kritik i 

en av artiklarna att han vill att partiet ska byta namn och han påstår att man gett de 

realsocialistiska länderna legitimitet. I en annan artikel skrivs det om de ”broderliga 

förbindelser” man har haft och de ”broderliga förbindelser” som ännu fanns vid artikelns

tidpunkt. Det som syftas på är att dessa ”broderliga förbindelser” har innehållit eller vid 

artikelns tidpunkt innehöll partier som hade en demokratisyn som inte var densamma som 

VPK:s, vilket i sin tur enligt artikeln ledde till ett ifrågasättande av VPK:s demokratisyn. 

Denna ledarartikel krävde därför avbrutna förbindelser med de kommunistiska partierna i 

Kina, Vietnamn, Nordkorea, Kuba och Sovjet, eftersom dessa ansågs ha en annan 

demokratisyn. Den stora paradoxen tycker jag är att man vill avbryta de ”broderliga 

förbindelserna”. ”Broderliga förbindelser” borde rimligtvis betyda att man står nära ett 

annat parti och har förbindelser med dessa. Man vill alltså avbryta kontakter med partier 

man ligger nära. I och med järnridåns fall och den ökade uppmärksamheten som bör ha 

kommit mot kommunistregimerna, så går det tänka sig att kritiken nu tedde sig 

annorlunda. Att kritiken här mot kommunistregimerna var mycket hård kan vara ett led i 

detta. Genom att kräva avbrutna förbindelser visar man utåt upp en kritisk bild av de man 

haft kontakter med, men samtidigt ger artikeln i fråga utryck för att ”broderliga 

förbindelser” förekom vid artikelns tidpunkt med kommunistpartier som ska ha haft en 

helt annorlunda syn på demokratin än VPK, däribland Sovjets kommunistiska parti som 

tar en betydande plats i mitt arbete. 

Vad det gäller valen i DDR syns ambivalensen tydligt. I ett reportage om Gregor Gysi 

den förre detta partimedlemmen i SED skriver man att han som advokat stred för 

regimkritiska personer, men det framkommer samtidigt att han var medlem i partiet i 
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fråga. Att man visar på en förre detta medlem av SED som försvarade de regimkritiska 

bör kunna göra att kritiken inte blir lika stark mot SED. 

Maud Sundqvists artikel ”Jag vill varken hurra eller bua” ligger helt i linje med en 

ambivalent riktning. Hon lägger sig mitt emellan ”hurra” och ”bua” när hon diskuterar 

diktaturernas fall. Hon har svårt att ge slagkraftig kritik av hur förhållandena var i 

Östeuropa. Hon beskriver istället Östeuropa som ett misslyckande för arbetarklassen att 

befria sig, men ger ingen kritik till de politiska systemen i sig. Dock så säger hon att det 

är bra med den demokratiseringsprocess som börjat. Att lägga sig mitt emellan ”hurra” 

och ”bua” i en diskussion om diktaturernas fall i Östeuropa kan jag inte se som något 

annat än ett sätt att inte ta ställning. Normalt sett hade dem flesta framhävt det positiva 

med att en diktatur har fallit. Anledningen till att detta inte skedde kan ha att göra med en 

osäkerhet gentemot den kommunistiska gemenskapen, om hur andra förhåller sig till det 

hela, samt att förhållandena till kommunistpartiet i DDR verkade vara ganska nära. Brylla 

pekar på att SED och VPK hade täta och kontinuerliga kontakter.83

I ett par nummer senare hittar jag ytterligare ett exempel på en artikel som pekar mot en 

ambivalens. Då man beskriver hur tiden var under kommunisttiden ger man två sidor, en 

negativ bild och en positiv bild. Det negativa handlar om det totalitära styret. Det positiva 

handlar om de fördelar folket hade då kommunistpartiet hade makten. Ambivalensen 

ligger i att det inte tas något ställningstagande för vad som var det bättre. 

Jag tycker att det i detta nedslag är extra tydlig att man inte tar ställning till för eller emot 

öst, om man jämför med andra nedslag i den senare perioden. Sundqvists artikel och den 

andra artikeln som beskriver DDR i ett historiskt sammanhang visar på detta. DDR 

ansågs som redan nämnts ha varit totalitärt, men man såg också tillbaka på det som 

ansågs vara bättre. Sundqvist ville varken ”hurra” eller ”bua” och det är att lägga sig mitt 

emellan. Kanske var det så att VPK stod närmare DDR och dess regim än vad man gjorde 

gentemot Rumänien, Tjeckoslovakien och Polen. Jag har tidigare berättat om att Brylla 

pekade på täta kontakter med DDR. 

                                                
83 DN:s nättidning, 070402.
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Helt klart är att man visar känslig information om DDR, men man gör olika värderingar. 

Dels positiva värderingar, men också negativa värderingar och jag vill inte säga att det 

ena dominerar mer än det andra, därför tycker detta nedslag vilar på den ”politiska 

funktionen”. Ett kännetäckande drag är att man inte tog någon ställning till hur Östeuropa

var och hur det var i samtiden, utifrån om det var positivt eller negativt. Det kan ha varit 

en taktik att inte ta någon ställning. Då kommunismen rasade samman i Östeuropa rådde 

antagligen en osäkerhet gentemot den kommunistiska gemenskapen, genom att inte direkt 

ta ställning så stöter man sig inte heller direkt med någon. 

I mitt teoriavsnitt tar jag upp begreppet identitetsfunktionen och jag diskuterar kort där att 

informationen som ges kan se annorlunda ut om den visas inför en större grupp än om det

görs för en mindre. Allmänhetens intresse blev antagligen större ju närmare slutet man 

kom av kommunismens sammanbrott i öst och Sovjet. Att informationen i slutet av 

perioden var något annorlunda har antagligen med detta att göra. Jag tycker mig se ett

tecken på det. Mängden information om aktuella regimer var mindre i slutet av perioden 

än i början av min period. Visserligen gavs tidningen inte ut lika ofta som i början av 

perioden där av blev de färre nummer att undersöka, men det går ändå se en tydlig 

skillnad. Jämför man t ex de två nedslagen jag har om Polen, så kan man se att det 

förekommer ofantligt mycket mer informationen i början av perioden än i slutet, då den 

är nästan obefintlig. Snittet på antalet artiklar i början av perioden var mycket högre än i 

slutet, då endast en artikel och en liten notis förekom. Detta tycker jag är 

anmärkningsvärt när man skrev mycket om Polen i mitt tidigare nedslag. Bägge 

nedslagen är ju dessutom väldigt nära kopplade till varandra. Det är anmärkningsvärt att 

se hur lite uppmärksamhet Rumänien får vid Ceausescus fall. Här förekommer endast två 

artiklar rörande detta på två månader av en tidning som då kom ut en gång i veckan, 

vilket jag ser som mycket lite då Ceausescu fall var en viktig del i järnridåns fall. 

Dessutom hade man internationellt utbytte med Rumänien, i alla fall inom en viss tid. 

1978 var Rumänien närvarande på VPK:s kongress.84 1984 besökte VPK det rumänska 

                                                
84 Norborg, Lindkvist 1996 s 130.
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kommunistpartiets kongress.85 Hur förbindelserna är efter kongressen 1984 vågar jag 

dock inte spekulera om. Det jag menar är att enligt de förbindelserna som fanns så skulle 

det gå att tänka sig mer intresse om Rumänien i tidningen, även om informationen hade 

handlat om kritik. Att nu tidningen inte visade större intresse kan bero på att större fokus 

antagligen sattes mot VPK i samband när öststatsregimerna rasade samman. Då större 

fokus riktas mot partiet skriver man också inför en större publik, vilket kan ha påverkat 

den ytterst lilla information som framkom kring dessa två nedslag. 

Jag vill däremot inte säga att mina två andra nedslag består av lite information. Men 

kanske var det så att Polen och Rumänien var känsligare ämnen än DDR och 

Tjeckoslovakien enligt partiets sätt att se på det. 

Analys av motioner 

På 1978 års kongress förekommer det ingen kritik gentemot några kommunistiska 

regimer, således inte heller mot den Tjeckoslovakiska regeringen. Med tanke på en del av 

den negativa publicitet som framkom i tidningen i samband med Charta 77, skulle man 

kunna tänka sig kritik av något slag riktat mot den tjeckoslovakiska regimen. En 

anledning till att detta inte skedde skulle kunna vara att den sovjetiska kommunismen vid 

det här tillfället gavs mer betoning, än den svenska kommunismen. Hermansson påpekar i 

sin avhandling att den Sovjetiska kommunismen gavs mer betoning runt denna period.86  

Två motioner om ”samarbete med broderpartier” förekommer på 1978 års kongress,

huruvida det är partier i Östeuropa eller Västeuropa framkommer inte. Men det viktigaste 

att notera är trots allt avsaknaden av kritik. 

1981 däremot visar Elgh på åtta kritiska motioner mot ”kommunist/socialism regimer” 

och endast en motion om ”samarbete”. Den ökade kritiken tycks till viss del beror på 

Sovjets invasion av Afghanistan. För 1981 handlar det flesta motioner rörande ”kritik” 

om Sovjets invasion av Afghanistan. På 1985 års kongress förekommer det fem 

”kritiska” motioner, även denna gång handlar de flesta motioner om Sovjets invasion av 

                                                
85 Norborg, Lindkvist 1996 s 142.
86 Hermansson 1984 s 347.
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Afghanistan. Tre motioner rörande ”samarbete” läggs. 1987 visades en motion gällande 

”samarbete”, men några kritiska motioner framkommer inte. 1990 redovisas två kritiska 

motioner och fem motioner om ”samarbete”.

Vi kan konstatera att 1981 och 1985 så var kritiken som starkast och går vi fram till 1987 

och 1990 så kan vi se hur antalet kritiska motioner sjunker. Att kritiken minskade mot 

slutet av perioden, kan delvis ha att göra med att det kom fler motioner om ”samarbete”, 

med ”broderpartier” i väst. 1990 förekom det fem motioner om ”samarbete”, vilket är 

mer än både 1981 och 1985. De flesta motioner rörande ”samarbete” på kongressen 1990 

handlade troligen mest om samarbete med kommunistpartier i väst. Elgh menar på att det 

bara var i början av hans undersökningsperiod som var mellan 1972-1900, som man la 

ungefär lika många motioner om ”samarbete” åt både öst och väst. Därefter förekom det 

mest motioner om ”samarbete” mot väst. Att det läggs fler motioner om samarbete med 

partier i väst än med öst skulle kunna tolkas som att det är mer önskvärt att ha samarbete

med väst än med öst, vilket också skulle kunna ses som ett slags avståndstagande mot öst. 

Värt att notera är också att 1990 antogs alla kritiska motioner mot 

”kommunistiska/socialistiska regimer.”

Genom de kritiska motionerna tycker jag det går att se att det ibland fanns sprickor inom 

partiet i form av det fanns en kritisk opinion inom partiet gentemot öst och Sovjet, 

samtidigt som partiledningen avslog vissa motioner om avbrutna kontakter med öst och 

Sovjet. Dessutom framhåller Elgh att då partiledningen besvarade motioner som hade 

med Östeuropa och Sovjet att göra, så besvarades dessa ofta på ett väldigt ”diffust” och 

”vagt” sätt. Att partiledningen agerade på så sätt, skulle kunna ha att göra med en 

splittring inom partiet där det fanns dem som ville hålla fortsatt kontakt, medan andra 

ville ha avbrutna kontakter. Dessutom riskerade man inte att stöta sig med de

kommunistiska regimerna i öst och Sovjet på samma sätt, som man annars skulle kunna 

göra. Genom att svara på ett ”diffust” och ”vagt” sätt, så lägger man sig någonstans 

mittemellan. Man tar inte parti till för eller emot. Möjligen var detta en medveten taktik 

från partilednings sida. 
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Jag konstaterade innan att det gavs mindre information i slutet av min period i 

partitidningen. Något som är intressant är då att se hur motionerna speglar sig till detta. 

Antalet kritiska motioner gentemot ”kommunism/socialistregimer” är mindre 1987 och

1990 än vad det var 1981 i början av min period. Vad vi kan se är att samtidigt som 

antalet kritiska motioner minskar, så minskar informationen om Östeuropa i Ny dag. Det 

kan ha ett samband. Det som förvånar mig är att antalet kritiska motioner mot slutet av 

perioden inte var fler då järnridåns fall och dess regimer var mycket uppmärksammat av 

allmänheten. Att då också informationen i tidningen blir mindre gör det då intressant att 

ställa sig frågan, om det har något samband med motionerna och vad det i så fall beror

på. Min tolkning att tidningen skrev mindre information i slutet än i början för att större 

fokus sattes mot VPK från allmänheten skulle kunna appliceras på antalet ökade motioner 

om ”samarbete”, vilket skulle kunna betyda att istället för att ge ”kritik” så söker man 

”samarbete” med partier i väst. Att kritiken minskar kan ha ett samband med att antalet 

motioner för ”samarbete” ökar. Istället för att kritisera söks nya vägar med partier i väst.

Sammanfattningsvis är min tolkning att tidningen skrev mindre om kommunistregimerna

mot slutet som en följd av allt större fokus på VPK. De kritiska motionerna gick i samma 

riktning som informationen i tidningen, den minskade. Den minskade kritiken gjorde att

det inte sågs något behov i att skriva mer. I början fanns det däremot ett behov av detta då 

kritiken var mycket större. Och istället för att kritisera som man gjorde i början, så söktes 

mot slutet av perioden nya vägar i form utav önskningar om samarbete med partier i väst. 

Analys av partiprogrammen

I det partiprogrammet som gäller fram till 1987 skrivs det om hur socialismen, ”betingas”

utifrån förhållanden som gäller i olika länder. Östeuropa och Sovjet nämns inte vid namn, 

men man skulle kunna göra vissa kopplingar. Att regimerna agerat som dem gjort i öst 

och Sovjet, skulle enligt detta resonemang kunna betyda att dem handlade efter hur 

förhållandena var i dessa länder. Detta skulle kunna peka mot en ambivalens i och med 

att en förståelse visas för ett handlingssätt utifrån de förhållanden som råder i landet. Men 

och andra sidan påpekas vikten av demokratiska rättigheter, som ”rösträtt” 

”organisations- mötes och demonstrationsfrihet” och ”åsikts, yttrande och tryckfrihet”, 

vilket kan ses som en kritik mot regimerna i fråga. 
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I 1987 års partiprogram hittar jag ett klart exempel på ambivalens. Man skriver om en 

”ökad makt för de arbetande” i de socialistiska länderna efter revolutionerna, men talar

samtidigt om ”inskränkningar” i demokratin. I min teoridel diskuterade jag begreppet 

”demokrati” och att man inom det kommunistiska begreppet av ”demokrati” menar på att 

det är demokrati då staten styrs i folkets och arbetarnas intresse. Vad vi kan se i det 

exemplet jag visar på är att man lägger betoning för ökad makt för de arbetande, vilket i 

enighet med det kommunistiska demokratibegreppet ligger i linje med vad som är 

demokrati. Men och andra sidan skriver man också om ”inskränkningar” i demokratin 

som ägt rum i de socialistiska länderna. Man framhåller därmed både positiva och 

negativa aspekter som kopplas till de socialistiska länderna. 

Om vi antar att exemplet jag gav i första partiprogrammet gäller Östeuropa och Sovjet i 

form utav att socialismen ”betingas” utifrån förhållande som gäller i olika länder och 

sedan applicerar det på tidningen, så skulle ambivalensen, som finns i tidningen delvis

kunna förklaras med en förståelse från partiets sida om att socialismen ser olika ut 

beroende på förhållanden som gäller för varje land. Det betyder mer konkret att samtidigt 

som det fanns en kritisk grupp inom partiet gent emot Östeuropa och Sovjet, så fanns det 

ett förhållningssätt om att varje land var unikt och att socialismen därför kunde te sig 

olika beroende på de förhållanden som gällde i de olika länderna. För att tillfredställa 

kritikerna gav man en viss kritik, men samtidigt gjordes det i många fall på ett ambivalent 

sätt för att dels inte stöta sig för mycket med aktuella regimer, men också för att aktuella 

länder ansågs ha förhållanden, som gjorde att socialismen såg ut som den gjorde. 

I det nya partiprogrammet som tillkommer 1987 finns inte ovanstående exempel kvar.

Förhållningssättet har nu ändrats något. Man skriver nu om ”inskränkningar” i 

demokratin i de socialistiska länderna. Men det tycks som att kritikerna gått framåt och 

fått in kritik i partiprogrammet, för att på så sätt blir tillfredställa, antagligen är det också 

därför att ingen kritik förekommer i motionerna 1987, då partiprogrammet ger den 

kritiken. Att föra in kritik i partiprogrammet kan ha varit ett effektivt sätt att tillfredställa 
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och tysta sina kritiker på. Debatten kan då ha blivit lugnare, vilket kan ha avspeglat sig i 

tidningen, som innehåller betydligt mindre information än i början.

Sambandet mellan tidningen, motionerna och partiprogrammet   

Den stora skillnaden mellan den tidigare och senare perioden är mängden information 

som är mycket mindre i den senare delen av mina nedslag. Min tolkning är att större 

fokus sattes mot VPK som ett led i kommunismens sammanbrott, detta påverkade 

informationen i tidningen mot slutet av perioden i form av att den blev mindre. De 

minskade kritiska motionerna påverkade också sannolikt den minskade informationen 

mot slutet av perioden, som i sin tur sannolikt var påverkad av det nya partiprogrammet 

1987 där kritik skrevs in. Nu behövde man inte på samma sätt tillmötesgå kritiken, vilket 

man gjorde tydligare under min tidigare period. 

Sammanfattande resultat 

Det står ganska klart att det fanns en spricka inom partiet, vad det gäller hur kontakterna 

med regimerna i öst skulle vara. Kritik från partimedlemmar gentemot dessa regimer 

förekom på olika kongresser. Det visade sig där att partiledningens åsikter ibland gick 

emot vad den kritiska opinionen tyckte. 

Informationen som skrevs om regimerna i öst i partiets tidning ”Ny Dag” var ofta väldigt 

vacklande. Tidningen kan ha fungerat som ett verktyg för att tillfredställa den kritiska 

opinionen inom partiet och för att tillfredställa regimerna i öst. 

Det som kännetecknar mitt första nedslag är att man visar på medlemmar som tycker 

olika, sedan får en av parterna kritik. I ett fall ges kritik till en som vill avbryta 

förbindelserna med Tjeckoslovakien och i ett annat fall kritiseras en grupp inom partiet 

för att ”försvara och hylla övergrepp”. En möjlig taktik från partiets sida skulle kunna 

vara att ge kritik för att tillfredställa delar inom partiet, men också för att i viss mån 

tillfredställa regimerna i öst. 
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Nedslaget som behandlar intervjun med Bierman visar på en tydlig ambivalens. Efter 

kritik från SED, menar Hammar på att det som tidningen publicerade inte behövde vara 

ledningens åsikt. Enligt det resonemanget, skulle man kunna tolka det faktum att kritik 

ändå framkom genom intervjun var ett led i att tillfredställa den kritiska opinionen inom 

partiet. Några nummer senare visas det på en positiv bild gent emot DDR. Efter kritik 

från SED är det möjligt att man nu ville visa upp en positiv bild. 

Vad det gäller Sovjets invasion av Afghanistan låg det ett problem i hur man skulle 

klassifisiera Sovjets agerande som. Olika sidor visas upp i form av om Sovjets agerande 

ska klassifieras som ett bistånd eller som en invasion. Det kan ha varit en taktik från 

partiets sida för att på så sätt tillfredställa, Sovjet och kritiker från partiet. Ahréns och 

Stepanovs debatt talar för detta, där bägge parter fick ungefär lika mycket utrymme i 

debatten. 

I mitt sista nedslag i den tidigare perioden hittar jag flera ambivalenta exempel. Helt klart 

är att man gav kritik. Men det som jag tycker kännetecknar detta nedslag är att man inte 

vill lägga all skuld på det polska kommunistpartiet. Vid något tillfälle ger man Solidaritet 

ett visst ansvar, men även spekuleringar om att man inte hade något val på grund utav 

kalla krigets ”blockpolitik” ges som exempel på att den polska regimen inte ensam kunde 

stå till svars för situationen.  

Jag skulle vilja säga att alla mina nedslag i den tidigare perioden mer eller mindre vilar på 

den ”politiska funktionen”, då det visas upp olika sidor på händelser och företeelser i de

valda nedslagen. 

När det handlar om Polen i min senare period är det en markant skillnad i hur mycket 

som skrivs, om man jämför med den tidigare perioden, då det skrevs mycket mer. Med 

hänsyn till att händelserna i Polen var en viktig del i järnridåns sammanbrott och att man 

tidigare skrivit mycket om Polen är det förvånansvärt att man denna gång skriver så pass 

lite. Att man skriver så lite, tyder på en strategi av tystnad. Allmänhetens ökade fokus 

som ett led i järnridåns sammanbrott kan ha spelat in här. Då större fokus sätts mot partiet 
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så tas antagligen också större hänsyn till vad och hur mycket man skriver. Det visas dock 

på en artikel och här är kritiken stark. Den kritiska gruppen inom partiet blir då 

tillfredställda till en viss del.  

Mitt nedslag som berör valen i Tjeckoslovakien kännetecknas av att man ger kritik mot 

samtidens Tjeckoslovakien, samtidigt som man ser tillbaka på det som var positivt. Det 

förekommer ett par sådana exempel, så det kan ha varit en medveten taktik, men det är 

svårt att avgöra.  

Ceausescus fall i Rumänien liknar nedslaget om valen i Polen. Även här skrivs det ytterst 

lite och det går inte hitta någon ambivalens i det som skrivs, utan kritiken är stark. Precis 

som min tolkning av nedslaget som berör valen i Polen, så tolkar jag att det även i detta 

nedslag fanns en taktik som bestod av tystnad. Även Ceausescus fall var en viktig del i 

järnridåns fall. Nämnas kan också att VPK hade haft förbindelser med Rumänien, vilket 

skulle kunna vara ytterligare en orsak till att skriva mer om detta. Under samma nedslag 

om Ceausescu fall hittar jag däremot en artikel som visar på en tydlig ambivalens, men 

som inte berör Rumänien. Det är en ledarartikel som kräver avbrutna förbindelser av de 

“broderliga förbindelser” som man säger sig ha med de kommunistiska partierna i Kina, 

Vietnamn, Nordkorea, Kuba och Sovjet. Anledningen till det är att man menar på att 

dessa har en annan demokratisyn än VPK. Jag nämnde innan att det som skrevs blev allt 

viktigare då allmänhetens fokus antagligen ökade gent emot partiet. Att kräva avbrutna 

förbindelser visar på en kritisk bild av de man haft kontakter med. I mitt fall gäller det här 

Sovjet som ges som exempel i artikeln.  

I mitt sista nedslag tas det inte någon ställning om kommunismtiden innan sammanbrottet 

var positivt eller negativt. Istället vacklar man och visar upp både negativa och positiva 

sidor. Vad det gäller det kommunistiska sammanbrottet i Östeuropa så tas det inte heller 

någon ställning till om det var positivt eller negativt, utan man lägger sig någonstans

emellan då någon ställning för varken ”hurra” eller ”bua” tas. I frågan om synen på 

Östeuropa om hur det en gång var och hur det var i samtidens Östeuropa, så tas alltså 

inget ställningstagande som väger över till den andras fördel, vilket också kännetecknar 
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detta sista nedslag. Om det var en medveten taktik att inte ta ställning är svårt att säga. 

Men det går att tänka sig att man inte tog ställning på grund utav en osäkerhet gentemot 

den kommunistiska gemenskapen. 

I mina senare nedslag vilar valen i Polen och Ceausescus fall på 

”informationsfunktionen” på grund utav att det bara skrevs ett par artiklar. Sett till hur 

viktiga dessa nedslag var i järnridåns fall och hur man tidigare behandlat liknande 

företeelser, så är omfattningen vad som skrivs nu, mycket mindre än vad det var i den 

tidigare perioden. De övriga två vilar på den politiska funktionen, då olika värderingar 

möts. 

I en jämförelse av mina tidigare och senare nedslag finns en skillnad i mängden 

information. Det finns mycket mer att läsa i min tidigare period än vad det finns i min 

senare period. Kommunismens sammanbrott i Östeuropa satte antagligen större fokus på 

VPK. Jag gör en tolkning att den ökade fokusen på VPK som ett led i järnridåns fall leder 

till minskat information i tidningen, då det nu blir viktigare att tänka på vad man skriver.

Även de kritiska motionerna minskade mot slutet, vilket troligen beror på kritiken som 

införts i partiprogrammet. Jag gör även en tolkning att kritiken i det nya partiprogrammet

som antas 1987 och den minskande kritiken av motioner gjorde att man nu inte behöver 

bemötta kritiken lika kraftigt i tidningen. Sett till den tidigare perioden så går det se att 

kritiken genom motionerna var större än vad den var mot slutet. Även mängden på 

informationen i tidningen var större under den tidigare perioden. Det var mycket mer 

information i den tidigare perioden. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på VPK:s balansgång mellan åren 1977-1990 där man visade på 

välvillighet gent emot kommunistregimerna, samtidigt som det fanns en kritisk grupp 

inom det egna partiet, som man ville tillfredställa. 

Till min hjälp för att undersöka mitt syfte hade jag partiets tidning ”Arbetartidningen Ny 

Dag”, motioner från 1978-1990 och de aktuella partiprogram som gäller från 1977-1990. 

Min primära källa är dock ”Arbetartidningen Ny Dag”. Motionerna och partiprogrammen 

har jag för att visa på en tendens.  

Metodmässigt valde jag att fokusera på nedslag som kan kopplas till den kommunistiska 

rörelsen. Då denna uppsats inte är så omfattande avgränsade jag mig på så sätt att ta fyra 

nedslag i början av min period och fyra nedslag i slutet. I månaden där nedslaget tar sin 

början och i den efterkommande månaden, så har jag kollat efter olika nyckelord i 

rubrikerna. Aktuella artiklar har jag sedan analyserat. De nedslag som jag har analyserat 

är: 

 Charta 77 som skapades i januari 1977 i Tjeckoslovakien av en regimkritisk 

grupp.

 Intervjun i Ny Dag i maj 1979 med östtyske regimkritikern Wolf Bierman.

 Sovjets invasion av Afghanistan i december 1979.

 Förbudet mot fackföreningsrörelsen Solidaritet i Polen i december 1981. 

 Valen i Polen i juni 1989 där Solidaritet vinner överlägset.

 Kommunistiska regimens fall i Tjeckoslovakien i december 1989

 Ceausescus fall i Rumänien i december 1989

 Valen i Östtyskland i Mars 1990.  

För att kunna analysera dessa nedslag har jag använd mig av ”Mass society theory”. 

Teorin betonar att den bild som media ger, också betyder mycket av den bild som folket 

får. Som ett annat verktyg för att kunna analysera så har jag också använd mig av olika 

tänkta funktioner som media kan tänkas representera. Utifrån ”informationsfunktionen”, 
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”politiska funktionen” och ”identitetsfunktionen” så har jag fått hjälp i mitt analyserande 

i hur tidningen agerade vid olika nedslag. 

Vad som framkommer i min analys är att man kan se ett tydligt mönster av ambivalens 

där man vacklar mellan att inte riktigt kunna ta ställning till för eller emot regimerna i 

öst.  
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