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Abstract 
 

This essay examines two communist parties in Sweden; The Communist Party 

(Kommunistiska partiet [KP]) and Sweden's Communist party (Sveriges kommunistiska 

parti [SKP]). Furthermore, this essay is a comparative study where the two parties' 

political agendas are compared. The method with which the study was conducted is a 

quantitative content analysis, where the frequencies of usage pertaining to certain words 

and expressions have been measured. The Communist Manifesto by Karl Marx has also 

been compared to these two parties' political agendas concerning words and 

expressions. This was done in order to determine which of the examined parties stands 

closer to the aforementioned original document from an ideological perspective. The 

result reveals which differences that were detected.  
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1 Inledning 
 

Det är mycket diskussion kring de olika riksdagspartierna och även några mindre partier 

utanför riksdagen, såsom Feministiskt Initiativ (FI) och Svenskarnas parti (SvP), inför 

riksdagsvalet 2014. Däremot är det inte särskilt stor diskussion i medierna kring 

kommunistiska partier i Sverige. Denna avsaknad av granskning är anmärkningsvärd 

eftersom kommunistiska partier, även om de är små, sitter i folkvalda församlingar. 

Kommunistiska partier borde därför, liksom övriga partier, bli mer belysta i 

samhällsvetenskapligt syfte. I uppsatsen jämförs två kommunistiska partiers 

partiprogram, Kommunistiska partiet (KP) och Sveriges kommunistiska parti (SKP) för 

att undersöka om det finns någon ideologisk skillnad dem emellan. En jämförelse av 

dessa partier syftar till att skapa större medvetenhet och insikt kring denna typ av partier 

eftersom det för väljare kan vara svårt att skilja mellan dessa. I uppsatsen undersöks 

även hur de förhåller sig ideologiskt till det kommunistiska manifestet. Syftet med detta 

är att se hur partierna förhåller sig till detta ursprungliga manifest. 
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2 Syfte och problemformulering 
 

I C-uppsatsen undersöks två av partierna på yttersta vänsterkanten i Sverige. Det är två 

partier som båda kallar sig kommunistiska och som har med detta ord i sina respektive 

partinamn. Problem kan därför bland annat finnas för oss som väljare att få insikt vad 

som egentligen skiljer dem åt, om det nu finns några skillnader, och vad dessa i så fall 

består av.  

 

Media skriver ytterst lite om, om alls, om dessa partier, antagligen för att de är relativt 

små, med resultat att det inte blir någon granskning och därmed insyn, till skillnad mot 

partierna i mitten och på högerkanten. Detta har dessutom varit extra aktuellt år 2014 

med val både i Sverige och till Europaparlamentet då granskning och klargörande vad 

de olika politiska partierna står för är extra viktigt.  

 

Syftet är således att undersöka om det finns några ideologiska skillnader, och vilka 

dessa skillnader i så fall är, utifrån vad som anges i deras respektive partiprogram. Detta 

för att skapa klarhet och insikt kring denna typ av partier, samt även den eventuella 

skillnaden mellan dessa. Uppsatsen försöker även att bringa ljus över i vilken grad de 

olika partiprogrammen har en koppling till det kommunistiska manifestet. Detta för att 

se om de ursprungliga orden och uttrycken i det kommunistiska manifestet fortfarande 

används och finns angivna i de nutida partiprogrammen. Talar man t ex fortfarande om 

revolution för att uppnå sina mål? 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1: Finns det ideologiska skillnader mellan Kommunistiska partiet (KP) och Sveriges 

kommunistiska parti (SKP) utifrån ordfrekvenserna i deras respektive partiprogram och 

vilka är skillnaderna i sådana fall? 

 

2: Går det att fastställa vilket av de två partiprogrammen som ideologiskt ligger närmast 

det Kommunistiska manifestet? 
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3 Teori 
 

Som medborgare förväntas vi ta ställning till ett otal politiska frågor genom livet och 

samtidigt omges vi av en mängd information som kan ses ur ett antal olika synvinklar. 

Politiken berör oss medborgare på många olika vis och omfattar en stor del av det som 

sker i samhället. Vår syn på vad samhället och politiken borde ha för mål kan definieras 

som våra politiska värderingar och har bland annat stor betydelse för hur vi tar ställning 

till politiska frågor samt hur vi röstar. Dessa politiska värderingar påverkar också de 

politiska parternas partiprogram. 1 

 

Enligt Anckar m.fl. har de politiska parterna i en representativ demokrati många 

uppgifter, bland annat att kanalisera folkets värderingar och åsikter och sammanföra 

folkliga opinioner till helheter. Skillnaden mellan en intresseorganisation och ett 

politiskt parti, skriver de, är att en intresseorganisation har som ambition att påverka de 

politiska beslutsfattarna medan ett politiskt parti eftersträvar formell regeringsmakt. För 

att kunna göra detta krävs ett brett stöd för verksamheten bland väljarna, vilket gör att 

de politiska partierna tvingas ta ställning inom samtliga områden inom politiken. Vidare 

erbjuder de politiska partierna väljarna alternativ och mobiliserar väljarna inför val. 

Därmed ökas medvetenheten bland väljarna om hur det politiska systemet fungerar och 

de politiska partierna blir även en rekryteringskanal för de personer som vill verka inom 

politiken. 2 

 

Sedan demokratins genombrott i västvärlden har en skiljelinje löpt mellan en politisk 

indelning i höger och vänster. Denna indelning kan spåras tillbaka till franska 

revolutionen. I den franska nationalförsamlingen satt nämligen de konservativa 

monarkisterna till höger om talmannen medan de reformivrande republikanerna satt till 

vänster. Denna vänster och högerindelning började i samband med industrialiseringen 

att associeras till konflikten mellan kapital och arbete och har efterhand omfattats av 

nya sociala frågor så som till exempel miljö, livskvalitet, invandrare och abort. Vänstern 

                                                 
1
 Anckar m.fl s 229 - 230 

2
 Ibid. s 149 - 150 



  
 

5 

anses i större utsträckning än högern inta en liberal hållning i moralfrågor samt betona 

miljöfrågorna och ta de missgynnades, fattigas och svagas parti. 3 

 

3.1 Socialismen 

Socialismen utvecklades under 1800-talet och hade till en början många olika riktningar 

som inbördes stred mot varandra. Ordet ”socialism” har på grund av mångfalden av 

inriktningar fått en både mångtydig och vag betydelse enligt Liedman. Det som 

förenade var strävan att företräda de ”fattiga och eländas” dvs. ”småfolket” gentemot 

den allt starkare borgarklassen (bourgeosin) och de äldre privilegierade klasserna (adel 

och prästerskap), som socialisterna ansåg hade orsakat både ekonomiska och sociala 

orättvisor. Lösningen på orättvisorna ansågs vara att bland annat överföra all 

privategendom till någon form av allmän egendom.4 

 

En av de många olika inriktningar av socialism som fanns på 1800-talet var den som 

förespråkades av Karl Marx och Friedrich Engels och enligt Liedman var denna 

inriktning överlägsen i fråga om långsiktigt inflytande, teoretisk klarhet och 

komplexitet. De menade att olika existerande samhällstyper som t ex den feodala och 

kapitalistiska är övergående (historiska) och att det endast är en revolution som kan 

övervinna det rådande kapitalistiska samhället. Genom denna revolution upprättas sedan 

ett proletariatets diktatur som banar vägen för ett klasslöst samhälle. För att en 

socialistisk samhällsordning ska kunna uppnås måste alltså staten först omvandlas och 

sedan avskaffas.5 

 

Liedman menar att förutom frammarschen av nazismens och fascismen är socialismens 

klyvning i en revolutionär och en revisionistisk rörelse en av den politiska idéhistoriens 

stora genomgripande händelser på 1900-talet. Den revisionistiska rörelsen identifierar vi 

idag som socialdemokrati och den revolutionära som kommunism.6 

 

Revisionismen var till en början marxistisk, men företrädarna ville förändra det 

revolutionära budskapet och anpassa det till den utveckling, både social och politisk, 

                                                 
3
 Anckar m.fl. s 232 

4
 Liedman s 184-185 

5
 Ibid s 184-185 

6
 Ibid. s 244 



  
 

6 

som skett kring sekelskiftet och hade nu som mål att genom successiva reformer nå det 

socialistiska samhället och började även kallas för reformister.7 

 

Under början av 1900-talet samarbetade många revisionister – även i Sverige – med 

liberalerna eftersom dessa förespråkade lika och allmän rösträtt. Målet var att genom 

rösträtten nå majoritet för arbetarklassen och därmed successivt urholka och till sist 

förinta de borgerliga institutionerna och kapitalismen. Målen för liberalerna och 

socialdemokraterna var olika men medlen var likartade och de började samarbeta. Tron 

på den västerländska demokratin kom således att delas av dels de radikala liberalisterna 

och dels de revisionistiska socialdemokraterna.8 

 

Den politik som drevs av den nya socialdemokratin, som delvis var socialliberal, under 

1930-talets kris hade inte längre någon förankring i marxistisk tradition och 

hänvisningar till Marx och marxismen rensades bort ur de flesta socialdemokratiska 

partiprogram under 40–50-talen.9 

 

3.2 Marxismen  

Marx och Engels utformade efter hand en egen revolutionär teori efter att ha vänt sig 

emot de existerande socialistiska riktningarna. I det Kommunistiska manifestet, som 

kom ut 1848 på uppdrag av det kommunistiska förbundet, beskrevs denna nya teori 

fullständigt för första gången. Det kommunistiska manifestet har sedan dess varit en 

allmän vägvisare och har bevarat sin ställning som slagkraftigt program. Men det var 

samtidigt inte deras mening att detta manifest för alltid skulle ange riktlinjer för 

politiska handlandet utan deras övertygelse var att genom nya praktiska erfarenheter 

ständigt berika och förändra de politiska teorierna.10 

 

Reidar Larsson menar att marxismen ser sig själv som en samhällsvetenskaplig teori där 

en analys av det existerande samhället visat på förekomst av historiska naturlagar som 

både styr och förutsäger den kommande samhällsutvecklingen.11 Enligt Marx är hela 

                                                 
7
 Liedman s 246-247 

8
 Ibid. s 251 

9
 Ibid. s 256 

10
 Ibid. s 188 

11
 Larsson, Reidar s 57 
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den kapitalistiska produktionen inhysare av dessa lagar och att det som förutsägs är ett 

socialistiskt system som skall nås med hjälp av en politisk rörelse där själva 

förutsägelserna blir ett program för förverkligandet. Marx ansåg att kapitalismen strider 

mot den mänskliga naturen. Han menar att till skillnad mot socialistisk 

produktionsordning värderas inom kapitalismen människan enbart utifrån ett 

marknadsvärde och ses som en produktionsfaktor.12 

 

Målet för marxismen är klassamhällets upplösning och därmed all arbetsuppdelning och 

specialisering. För att undanröja alla hinder krävs enligt Marx en revolution som 

troligen utformar sig till både ett långdraget inbördeskrig och ett revolutionärt 

världskrig under vilket ”massorna” skall komma till insikt och bli medvetet 

kommunistiska. Till skillnad från både Lenin och Mao räknade Marx bönderna som en 

reaktionär klass men att denna klass slutligen skulle proletariseras. 13 

 

3.2.1 Marxismens metoder för samhällsförändring 

 

Enligt Reidar Larsson gör Karl Marx i Kapitalet förutsägelsen att: 

1. ”Antalet kapitalmagnater minskar. Kapitalet koncentreras. 

2. Exploateringen av massorna tilltar, liksom massornas ”elände, slaveri och 

förnedring”. 

3. Arbetarklassen tillväxer ständigt i antal, den skolas, sammansvetsas och 

organiseras. 

4. ”Produktionsmedlen centraliseras, och arbetets samhälleliga karaktär utvecklas 

till dess att produktionsprocessen inte längre rymmes innanför det kapitalistiska 

skalet. Detta sprängs.”14 

 

Enligt Karl Marx var punkt 1 – 3 stegvisa eller successiva processer som tar årtionden 

eller århundraden innan motsättningarna på grund av dessa har ackumulerats och tillslut 

inträffar 4:e punkten och det kapitalistiska systemet sprängs. Detta kallar Marx för den 

dialektiska modellen. 15 

 

                                                 
12

 Ibid s 57-58 
13

 Ibid. s 59-60 
14

 Ibid. s 62 
15

 Larsson, Reidar. s 62 
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Karl Marx och Freidrich Engels huvudpunkt var de ovanstående utvecklingslagarna 

som skulle leda till kapitalismens sammanbrott. 16 

 

3.2.2 Marxismens utopi 

 

Enligt Karl Marx skulle marxismen slutligen uppnå sin fulländning, o denna beskriver 

Marx med:  

”I en högre fas av det kommunistiska samhället – när 

individernas förslavande underordning under 

arbetsuppdelningen försvunnit och därmed också 

motsättningen mellan andligt och kroppsligt arbete, när 

arbetet blivigt inte blott ett medel för livsuppehälle utan 

rentav det viktigaste livsbehovet, när jämsides med 

individernas allsidiga utveckling också produktivkrafterna 

vuxit och alla den gemensamma kooperativa rikedomens 

källor flödar ymnigare – först då kan man helt överskrida 

den borgerliga rättens trånga horisont och samhället kan 

skriva på sina fanor: ”Av var och en efter hans förmåga, åt 

var och en efter hans behov.”17 

 

Reidar Larsson skriver att denna utopi förutsätter att bristen på resurser till största delen 

har försvunnit och med hjälp av detta kan man lösa fördelningen av resurserna på ett 

nytt sätt.18 

 

3.3 Kommunismen 
 

Det var den ryske revolutionsledaren Vladimir Lenin som skapade den kommunistiska 

ideologin med det officiella namnet: marxism-leninism. Läran blev efter Lenins död år 

1924 officiell statsideologi och drevs därefter vidare av efterträdaren Josef Stalin.19 

 

                                                 
16

 Ibid. s 62 
17

 Ibid. s 65-66 
18

 Ibid. s 66 
19

 Larsson, Reidar. s 67 
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När Lenin tog makten i Ryssland 1917 kallade de sig för bolsjeviker, inte för 

kommunister. De döpte om sitt parti först 1918 till Ryska kommunistpartiet och senare 

till Sovjetunionens kommunistiska parti (SUKP). Skott skriver att innan dess hade 

kommunism som ord använts på lite olika sätt, men efter 1918 har de politiska rörelser 

som inte tillåtit fria hemliga val och andra förutsättningar för demokrati när de tagit 

makten kommit att betecknas som kommunistiska.20 

 

Mellan bolsjevikerna (majoritetens företrädare), som var revolutionära, och 

mensjevikerna (minoritetens företrädare), fanns en djupgående splittring som blev 

oåterkallelig efter att den Kommunistiska Internationalen hade bildats efter den 

bolsjevikledda oktoberrevolutionen 1917. En revolutionär kommunism hade utvecklats 

ur det ryska socialdemokratiska partiet.21 

 

Efter bolsjevikrevolutionen i Tsarryssland år 1917 menade de styrande i bolsjevikpartiet 

att revolutionen behövde skyddas och att bolsjevikerna inte skulle bli kvar vid makten 

om de inte skyddades genom att ”revolutionen” spreds till andra länder. Lenin ville 

framför allt sprida revolutionen till Tyskland på grund av Tysklands höga industriella 

kapacitet och deras väl organiserade proletariat.22 Sovjetsystemet befästes under Stalins 

tid och utvidgades till flera andra länder i både Asien, Kina och Östeuropa.23 

 

Början till slutet för Sovjetunionen och den rådande kommunismen där blev Michael 

Gorbatjovs perestrojka. Det visade sig att krafterna som verkade för upplösning av det 

väldiga imperiet verkade snabbt och att imperiet var både mer nedgånget och 

bräckligare än vad Gorbatjov tycks ha anat.24 

 

Det kalla kriget mellan öst och väst hade därmed upphört och en ny värld med fri 

marknad och demokrati öppnade sig där det tidigare funnits planekonomi och diktatur.25 

 

                                                 
20

 Skott, Staffan s 89 
21

 Liedman s 247 
22

 Courtois, Stéphane m.fl. s 281 
23

 Larsson, Reidar s 67 
24

 Liedman s 245 
25

 Liedman. s 296 -  297 
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Massakern på himmelska fridens torg i juni 1989 satte däremot stopp för den 

demokratirörelse som mot slutet av 80-talet börjat växa sig stark i Kina, och Kina är 

idag den enda stormakt som finns kvar som har kommunismen på sitt program.26 

 

3.3.1 Kommunismens utopi 

 

Kommunismens utopi är i stora drag samma som den marxistiska. Men kommunismen i 

Ryssland/Sovjetunionen hade lagt uppfyllandet av denna utopi långt in i framtiden.27 

Larsson ger exempel på hur detta kunde och kan skilja sig i olika länders beskrivning av 

slutskedet i kommunismen. Exempelvis är den kinesiska statens vision att skapa ett 

”måttligt välstånd” för sin befolkning någon gång kring mitten av detta århundrade. Den 

kinesiska partiledaren Jiang Zemin har förklarat detta på följande sätt: 

 

”Vad beträffar socialismens utvecklingsstadier uppställer vi 

den vetenskapliga tesen att vårt land fortfarande befinner sig 

i socialismens begynnelsestadium. Vi betonar att detta 

stadium omfattar en historisk etapp om åtminstone ett 

århundrade. Vid utarbetande av alla riktlinjer och politiska 

åtgärder måste man utgå från förhållandena i detta land. 

Man får varken avlägsna sig från praktiken eller gå vidare, 

utöver denna period.”28 

 

Ideologi som term börjar användas först på 1800-talet och betyder läran om idéer och 

ses idag som en samling av idéer som rör politik och samhälle. Bergström & Boréus 

skriver att begreppet ideologi kan ha lite olika innebörd, bland annat som en lära som är 

både ogenomförbar och opraktisk och även en lära som är till för att både försköna och 

dölja de verkliga intressena. I det sista fallet nämns både bolsjevism och fascism. Den 

både systematiska och målinriktade sammanställningen av politiska ståndpunkter, som 

ideologibegreppet brukar presenteras som, har även klassats som både 

verklighetsfrämmande hjärnspöken och som utopier.29 

 

                                                 
26

 Ibid s 264 
27

 Larsson, Reidar s 83 
28

 Ibid. s 84 
29

 Bergström & Boréus s 140 
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4 Metod 
 

Denna uppsats är en komparativ studie av två partiers partiprogram med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys. För att kunna besvara frågeställningarna har partiernas 

partiprogram lästs och ordfrekvenser har jämförts med hjälp av Microsoft Words 

sökfunktion. Även det kommunistiska manifestet har lästs och utvalda ord har jämförts 

med de två olika partiprogrammen. Detta för att kunna klargöra hur ofta de nämner 

olika ord och om det finns någon skillnad mellan hur ofta dessa ord används i de olika 

partiprogrammen.  

 

De kriterier som har använts för att kunna välja ut de två partierna är att: 

 Partierna skall vara på den ”yttersta vänsterkanten” (befinna sig längre vänsterut 

på partiskalan än Vänsterpartiet).  

 De skall vara öppna med att de är ett kommunistiskt parti. 

 Deras partiprogram ska vara tillgängliga på internet. 

 

Efter att ha ”googlat” på svenska kommunistiska partier framstod två partier som något 

större än de övriga. Ordet kommunistisk ingick till och med i deras respektive 

partinamn och deras hemsidor innehöll även deras partiprogram. 

 

De partier som valdes ut för att undersökas i uppsatsen blev följande två partier: 

 Kommunistiska Partiet (KP) 

 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 

 

Med en kvantitativ innehållsanalys menas att undersökningen baseras på ett antal 

analysenheter som används så att uppgifterna kan analyseras med siffror. För att detta 

ska fungera krävs det att uppgifterna som undersöks är likvärdiga för att kunna 

jämföras.30 

 

Bergström & Boréus skriver i sin bok ”Textens mening och makt” att kvantifiering som 

inriktning kan definieras som ”varje metodisk mätning applicerad på texter (eller annat 

symboliskt material) för samhällsvetenskapliga syften”. De menar att grundidén med 

                                                 
30

 Esaiasson m.fl s 197 
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denna definition är att utifrån ett specifikt forskningssyfte ur texter kunna kvantifiera 

någonting med hjälp av innehållsanalys som systematisk metod och att denna metod 

även kallas för ”kvantitativ textanalys”. De skriver vidare att alla slags texter kan 

analyseras, såsom t ex. reklam, tidningsledare, läroböcker, dokusåpor likväl som 

nyhetsartiklar och partiprogram. Texterna kan analyseras med hjälp av dator eller 

manuellt och det kan handla om någon speciell företeelse som omnämns eller förekomst 

av vissa uttryck eller ord.31 

 

Enligt Esaiasson m.fl. menas att analysen av frekvenser och utrymme som ägnas åt en 

händelse eller sakfråga i en text är det främsta kriterium för att avgör hur central och 

viktig denna händelse eller sakfråga är i texten.32 

 

Esaiasson m.fl. skriver att: 

”Fokuseringen på frekvenser och utrymme vid kvantitativ 

innehållsanalys innebär att det finns gott om plats för de som 

– tyvärr lite nedlåtande - brukar kallas för mekaniskt 

räknande. Enligt vår uppfattning är dock möjligheterna till 

mekaniskt räknande en av de kvantitativa innehållsanalysens 

stora fördelar: Med hjälp av textläsande datorprogram eller 

snabbutbildade medarbetare är det möjligt att på relativt 

kort tid gå igenom mycket stora datamaterial och registrera 

förekomsten av enkla men nog så intressanta 

innehållskategorier: Hur ofta, av vem och med vilka 

variationer i tid och rum används ord som till exempel frihet, 

jämlikhet, familj och samförstånd i den politiska 

debatten?”33 

 

En komparativ metod är enligt Anckar m.fl en undersökning mellan ett antal utvalda 

fall, minst två, gällande skillnader och likheter. Fallen sätts i relation till varandra och 

genom denna jämförelse kan skillnader och likheter upptäckas. För att förklara likheter 

kan olika fall jämföras och för att förklara skillnader kan lika fall jämföras enligt den 

klassiska formen av komparation. När skillnader och likheter framträder vid 

                                                 
31

 Bergström & Boréus s 50 - 51 
32

 Esaiasson m.fl s 198 
33

 Ibid. s 198 
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komparation ges möjligheten att göra en gruppering för att få en sammantagen bild och 

översikt av de olikheter och likheter som framträder. 34 Enligt Anckar m.fl. är viktiga 

inslag i komparativ forskning typologier och klassifikationer.35 

 

I uppsatsen analyseras de två utvalda partiernas partiprogram och med vilken frekvens 

de nämner olika ord i sina respektive partiprogram. De ord som valts ut är ord och 

begrepp som kan förknippas med politik. De båda partiprogrammen har hämtats från 

internet och deras respektive hemsidor (se källförteckning). Med hjälp av Microsoft 

Words sökfunktion har ordfrekvenserna sedan räknats. Gällande Kommunistiska 

manifestet är orden och begreppen mer ålderdomliga och ordförekomsten av dessa mer 

traditionella ord/begrepp/slagord har tagits fram manuellt.  

 

De ord som har valts ut i de två olika partiprogrammen presenteras i en frekvenstabell. 

Totalt har 55 olika ord ut från de olika partiprogrammen valts ut och jämförts. Även ord 

och begrepp från det kommunistiska manifestet har använts som sökord i de båda 

partiprogrammen och resultatet av dessa sökningar har också redovisats i tabeller. Totalt 

har 42 ord valts ut från det kommuniska manifestet för jämförelse.  

 

Ord med närliggande betydelse har därefter grupperats i fem olika kategorier; dessa 

kategorier är Miljö, Ekonomi, Klass/politik, Arbete, Internationellt. (Se bilaga B). Dessa 

kategorier är baserade på teman som ofta förekommer i politisk debatt.  

 

I analysen kommer de grupperade orden att användas för att utröna vad partierna lägger 

vikt vid i sina partiprogram. Det vill säga att de ord som ofta nämns i programmen 

tolkar jag som att detta är en viktig sakfråga för respektive parti. Därefter har de 10 mest 

frekventa orden valts ut och redovisats i varsin tabell för respektive parti. 

 

Ord som kan förknippas med mål och medel har därefter grupperats för att kunna 

jämföras. Totalt valdes 7 stycken målrelaterade ord ut och 4 stycken medelrelaterade 

ord ut ur de olika partiprogrammen. Att beakta är att ordet demokrati även kan vara ett 

medelrelaterat ord, i synnerhet som kommunistiska manifestet beskriver ett 

                                                 
34

 Anckar m.fl s 287 
35

 Ibid. s 288 
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"proletariatets diktatur" som ett mål. Men eftersom demokrati i de flesta politiska 

sammanhang förknippas som ett positivt laddat ord har jag valt att se det som ett mål. 

 

Resultatet av analysen av partiprogrammen presenteras i en datamatris. Datamatrisens 

utformning baseras på Esaiasson m.fl. rekommendationer. Det vill säga att resultaten 

redovisas i en tabell där analysenheterna utgörs av rader och variablerna som 

kolumner.36 Resultaten redovisas även i diagramform. 

 

Som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen används bland annat Reidar Larssons bok 

”Politiska ideologier i vår tid” samt Sven-Eric Liedman ”Från Platon till 

kommunismens fall”. 

 

4.1 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet är enligt Esaiasson m.fl. att uppsatsen skall mäta det som den påstås skall 

mäta.37 Reliabilitet definierar de som frånvaron av osystematiska eller slumpmässiga 

fel.38 Enligt Bergström & Boréus handlar reliabiliteten om att eliminera felkällor i 

görligaste mån och om att vara noggrann i alla led i undersökningarna. De menar vidare 

att i princip ska läsaren av en undersökning kunna göra om de operationer en forskare 

har gjort och blir resultatet då detsamma kallas det att intersubjektiviteten är god.39 

 

Bergström & Boréus menar vidare att det hävdas att reliabilitet sätts före validitet i en 

kvantitativ innehållsanalys, men de menar samtidigt att det inte behöver vara så. 

Problemet är att ord och uttryck rycks ur sitt sammanhang och kan vara både vaga och 

mångtydiga, men samtidigt får inte kodningsförfarandet vara för krångligt om hög 

reliabilitet eftersträvas och stora textmassor ska kunna analyseras på ett enkelt sätt. 

Vidare menar de att det finns en tendens att bortse från sammanhanget i en 

innehållsanalys eftersom man i en sådan strävar efter enkla bedömningsprocesser. De 

menar även att det finns ett validitetsproblem speciellt för vissa ord som i sitt 

sammanhang kan betyda olika saker, t.ex. ordet "skatter" som i ett politisk sammanhang 

                                                 
36

 Esaiasson m.fl. s 46 
37

 Ibid. s 57 
38

 Ibid. s 63 
39

 Bergström & Boréus s 42 - 43 
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kan innebära argumentation för höjda skatter och i ett annat politiskt sammanhang kan 

betyda argumentation för att skatterna ska sänkas. Detta problem går enligt Bergström 

& Boréus att hantera genom att antingen undvika mångtydiga ord, lägga in en manuell 

kodning, eller helt enkelt utgå ifrån att det finns en betydelse som är dominerande i just 

det sammanhang som analyseras. T.ex. att ordet "skatt" i ett partiprogram i första hand 

betyder beskattning och inte någon gömd skatt så som i en sagoboksberättelse.40 

 

Enligt Bergström & Boréus är ytterligare ett problem i tolkningen av texter som rör en 

ideologisk brytningstid eller en längre period att ords innebörd kan skifta och förändras 

över tid. Olika avsändare kan också ha olika tolkning av ordens innebörd . Vad som 

egentligen ”finns” i en text är också en fråga, men när det gäller att ta reda på förekomst 

av vissa ord, dvs. enkla bedömningar, är detta ändå inte något direkt problem menar de. 

Däremot kan det uppstå tveksamheter i tolkningen av ords innebörd om uttryck för vissa 

idéer ska räknas. Där kan det bero på vem som tolkar, forskaren eller den vanlige 

läsaren.41 

 

Bergström & Boréus hävdar dock att datorbaserad ordräkning är hundraprocentigt 

reliabel och är en pålitlig metod när stora volymer av bland annat partimaterial ska 

undersökas. Att mäta förekomsten av enstaka ord och därmed inställningen i vissa 

frågor är dock förknippade med validitetsproblem. 42  Bland annat tillåts inte texter 

"tala" och för lite vikt tenderar att läggas vid betydelsen av sammanhanget samt det 

outsagda och underförstådda.43 De menar dock att innehållsanalysens styrka ligger i att 

kunna ge underlag för jämförelser och skapa överblick över större material. De menar 

vidare att andra analysinriktningar knappast kan ge svar när det gäller att kunna 

generalisera och se förändringar över tid. Intresset för att analysera stora textmängder 

digitalt kommer också troligen att öka i och med den snabba utvecklingen av 

programvaror och datorer.44 

 

Partiprogrammen är olika långa. Kommunistiska Partiets (KP) partiprogram är 19 sidor 

och Sveriges kommunistiska partis (SKP) partiprogram är 12 sidor, vilket är en skillnad 

                                                 
40

 Bergström & Boréus s 82 - 83 
41

 Ibid. s 83 - 85 
42

 Bergström & Boréus s 59 - 60 
43

 Bergström & Boréus s 80 
44

 Bergström & Boréus s 87 
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på 7 sidor. Räknat i ord består Kommunistiska partiets (KP) partiprogram av 7263 ord 

och Sveriges kommunistiska partis (SKP) partiprogram består av 7027 ord. Skillnaden i 

antalet ord är därmed 236 vilket kan påverka när frekvensen av antalet ord i respektive 

program skall jämföras. Räknat i procent är dock skillnaden bara 3,2 % och därför anser 

jag att möjligheten till jämförelse ändå finns och med en god chans att kunna ge ett 

fullgott resultat.  

 

Valet att använda en kvantitativ metod kan ha haft en inverkan på slutsatserna. Detta då 

endast frekvensen av ord har räknats och inte satts in i sin kontext. Då syftet har varit att 

ge en övergripande bild på vilka ord som partierna tar upp i sina respektive 

partiprogram, för att framföra sina budskap, anser jag att min kvantitativa metod med 

dess eventuella begränsningar ändå har uppfyllt syftet med uppsatsen.  
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5 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer en redogörelse för kommunismens historia i Sverige och de två 

kommunistiska partierna som undersöks i uppsatsen. Även kommunismens brott tas upp. 

5.1 Kommunismen i Sverige 

 

Socialdemokratin – Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (socialdemokratiska 

arbetarepartiet), SAP bildades 1889 efter att marxismen med sin samhällsomstörtande 

ideologi började ifrågasättas i slutet av 1800-talet. Syftet var att förändra samhället på 

fredlig och parlamentarisk väg genom att bland annat införa sociala reformer och allmän 

rösträtt. År 1917 kom de i regeringsställning för första gången i koalition med 

liberalerna och de bildade egen regering tre år senare, 1920. 45 

 

År 1917 splittras det socialdemokratiska partiet i två delar. Dels i det revolutionära 

(kommunistiska) Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (nuvarande V) och det 

reformistiska (socialdemokratiska) partiet (SAP).46 

 

Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades således 1917 genom en utbrytning 

från SAP. År 1921 sprängdes detta parti till följd av ideologiska motsättningar. En 

majoritet, som var radikal och revolutionär, bildade därefter Sveriges kommunistiska 

parti (”gamla” SKP) med marxismen som ledstjärna. 47 Dessa anslöt sig till Komintern 

och lät sig således styras från Moskva och lydde den ryska leninistiska partilinjen. 48 

 

På 1960-talet uppstår det motsättningar mellan de så kallade förnyarna inom partiet och 

mellan traditionalisterna (stalinisterna/ gammelkommunisterna). Maktkampen mellan 

dessa två grupper ledde så småningom till att flera små radikala partier bildades, bland 

annat 1967 kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML – som senare blir 

Kommunistiska partiet KP) och 1977 det Marxist-leninistiska arbetarpartiet 

                                                 
45

 Bonniers lexikon nr 18 s 37-39 
46

 Ibid. s 38-39 
47

 Bonniers lexikon nr 21 s 125 
48

 Ibid. s 196 
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kommunisterna (APK – som senare tar namnet Sveriges kommunistiska parti SKP). Det 

vill säga ”nya” SKP. 49 50  

 

1967 bytte Sveriges kommunistiska parti (SKP) namn till Vänsterpartiet kommunisterna 

(VPK) ett namn de skulle behålla fram till 1990 då de, efter Sovjetunionens fall, 

återigen bytte namn denna gång till Vänsterpartiet (V).51  

  

I Kommunismens svarta bok står det att Sovjetkommunismen i Sverige aldrig blev en 

stark politisk faktor och att kommunismens attraktionskraft i Sverige och övriga 

Skandinavien inte var så stor, vilket skilde sig från den europeiska kontinenten. Orsaken 

till detta var 1930-talets nyskapande krispolitik.52 Men, enligt Skott har det i 

demokratiska länder utanför kommuniststaterna funnits de som förnekat att 

kommunismen begått brott mot mänskligheten, så även i Sverige. Desinformationen 

påverkade människor att inte tro på de brott som beskrevs och till och med förneka 

dem.53  

 

Vänsterpartiet, som tidigare hette ”Sveriges Kommunistiska Parti” (SKP), var fram till 

1943 en sektion av Komintern, den Kommunistiska Internationalen, och leddes av 

Sovjetunionens kommunistiska parti (SUKP) där den högste ledaren hette Josef Stalin. 

Skott menar att de svenska kommunisterna därför vägrade erkänna sanningen om 

brotten.54 Även efter att Komintern lades ned 1943 styrdes och finansierades 

Vänsterpartiet från Moskva. Vänsterpartiet (som 1967-1990 hette Vänsterpartiet 

kommunisterna, VPK) visade dock en viss självständighet gentemot Moskva i slutet av 

Sovjetunionens existens och då gick pengarna istället till mindre 

kommunistgrupperingar som var mer Moskvatrogna, t ex Arbetarpartiet 

Kommunisterna (APK). Till saken hör även, enligt Skott, att efter 1966 fick svenska 

riksdagspartier statligt partistöd.55 

 

                                                 
49

 Bonniers lexikon nr 21. s 196 
50

 Abrahamson, Kjell Albin s 90, 103 
51 Bonniers lexikon nr 1 s 223 - 224 
52

 Courtois, Stéphane m.fl. s 11 
53

 Skott, Staffan s 230 
54
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55
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19 

5.2 Kommunistiska Partiet (KP) 

 

1967 bröt en grupp sig ur Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) (nuvarande 

Vänsterpartiet) och bildade Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (KFML), 

som trots namnet ansågs vara maoister.56 

 

1970 avsöndrades en grupp från Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna 

(KFML) och denna grupp antog namnet KFML(r) där ”r” står för ”revolutionärerna. 

Detta parti sågs som ett stalinistiskt och antiparlamentariskt parti. 1977 bytte de sedan 

namn till Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r) 57 År 

2005 byter sedan KPML(r) namn till Kommunistiska partiet (KP).58 

 

Kommunistiska partiet (KP) fick 40 röster 2010 års riksdagsval.59  Kommunistiska 

partiet (KP) ger även ut medlemstidningen Proletären.60 De hävdar att de är det enda 

kommunistiska partiet i Sverige.61 

 

5.3 Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 

 

Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) bildades 1977 som ett marxist-leninistiskt parti 

genom en utbrytning från Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) (nuvarande 

Vänsterpartiet)62Arbetarpartiet Kommunisterna (APK) bytte 1995 namn till Sveriges 

kommunistiska parti (SKP).63 64  

Partiet fick 375 röster dvs. 0,01 procent i 2010 års riksdagsval.65 66  

 

Partiets medlemstidning heter Riktpunkt.67 Enligt deras medlemstidning är Sveriges 

kommunistiska parti (SKP) en del av den ”kommunistiska världsrörelsen” som existerat 

sedan 1917.68 

                                                 
56

 Bonniers lexikon nr 21 s 196 
57 Bonniers lexikon nr 10 s 53 
58 http://www.kommunisterna.org/organisation/partihistorik hämtat 22-08-2014 
59 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html hämtat 22-08-2014 
60 http://www.riktpunkt.se/rp_2005/nr_5_05/05_05_06.htm hämtat 22-08-2014 
61 http://www.kommunisterna.org/organisation/partihistorik hämtat 22-08-2014 
62 Bonniers lexikon nr 21 s 196 
63 Bonniers lexikon nr 17 s 255 
64 http://skp.se/partiet/kalendarium-om-var-rorelses-historia/ hämtat 22-08-2014 
65 http://www.val.se/val/val2010/slutresultat/R/rike/index.html hämtat 22-08-2014 
66 Abrahamson, Kjell Albin s 103 
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5.4 Kommunismens brott 

 

I "Kommunismens svarta bok” beskrivs utförligt de fruktansvärda brott, som i 

kommunismens namn utförts mot de som varit och de som påståtts vara regimkritiker 

och därmed fiender, inte minst under Stalins tid. "Men genom att den kommunistiska 

regimen i motsats till den nazistiska blev bestående kom aldrig ljuset att fall lika starkt 

över de stalinska brotten som över Hitlers[…]."69 

 

Arne Ruth skriver i förordet till boken att uppemot hundra miljoner människor kan ha 

dött i förtid som en följd av 1900-talet kommunistregimer.70 Och detta under ohyggliga 

former där många dog av svält och slavarbete i fångläger, som kanske fortfarande 

existerar.71 Arne Ruth skriver vidare att Karl Marx trodde att människan, genom att 

förbjuda religionen, skulle frigöras från det tvång han ansåg religionen utgöra och 

därmed skulle människan lära sig tänka klart. Men det skulle visa sig att kommunismen 

blev som en "inomvärldslig religion" och en nationell ideologi. Den tolkning av 

marxismen som Lenin och sedan Stalin gjorde, skriver han, skulle leda till 

skådeprocesser som påminde om behandlingen av hädare under medeltiden. Han skriver 

vidare att en av de möjliga förklaringarna till att politiska upprorsrörelser under de 

senaste årtiondena så lätt har kunnat byta skrud från marxism till fundamentalism är den 

kvasireligiösa dimensionen i kommunismen. Enligt en känd islamexpert, Bernard 

Lewis, är Stalin Khomeinis läromästare i terror och indoktrinering. Ledarna försöker 

upprätthålla regimen med samma metoder som den kommunistiska; dvs. genom att peka 

ut, bekämpa och mörda fiender.72  

 

Staffan Skott skriver i sin bok ”Aldrig mer” att när kommunisterna, under Lenins 

ledning, tog makten i Ryssland oktober/november 1917 var de beredda att regera mot 

flertalet av folkets vilja och att de från början hade avsagt sig demokratin. Han skriver 
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vidare att detta kan man bara göra med våld.73 Kjell-Albin Abrahamsson skriver in sin 

bok ”Låt mig få städa klart! om kommunister, kryptokommunister och 

antikommunister, att den forskning som bedrivits efter Sovjetunionens fall klart visat att 

Lenins politik stavas ”diktatur, massterror, våld och koncentrationsläger”74  

 

Samtidigt förundras Abrahamson över att det i Sverige är rumsrent att kalla sig 

kommunist och att det i Sveriges riksdag, som är den högsta lagstiftande församlingen i 

landet, finns flera som kallar sig kommunister bland vänsterpartisterna och att de inte 

ser något komprometterande med detta.75 
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6 Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas och analyseras det resultat som undersökningen av de två 

partiprogrammen och det kommunistiska manifestet har resulterat i. 

 

6.1 Resultatredovisning 

 

Här redovisas ett antal tabeller över vilka skillnader som har funnits när ordfrekvensen i 

de två olika partiprogrammen har räknats. Även frekvenser som har räknats utifrån det 

kommunistiska manifestet återfinns nedan.  

 

6.1.1 Ordfrekvenser av de utvalda orden från de två olika partiprogrammen i 
bokstavsordning 

 

I tabellen nedan76 redogörs för hur många gånger de utvalda orden nämns i de två olika 

partiernas partiprogram. Orden återfinns i den vänstra kolumnen i bokstavsordning. 

Frekvensen av respektive ord i det Kommunistiska partiets (KP) partiprogram återfinns 

i den mellersta kolumnen medan frekvensen av respektive ord i Sveriges kommunistiska 

partis (SKP) partiprogram återfinns i den högra kolumnen. 

 

Ord i bokstavsordning Ordfrekvens i 

Kommunistiska partiets 

(KP) partiprogram 

Ordfrekvens i Sveriges 

kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram 

Arbetarklass 61 44 

Arbete 23 19 

Arbetslöshet 9 4 

Arbetstid 2 1 

Befrielse 4 0 

Borgarklass 20 2 

Demokrati 35 28 

Exploatera 7 3 

Fattigdom 3 3 

Flykting 5 3 

Fred 2 10 

Girighet 2 0 

Hållbar 3 1 

                                                 
76

 Tabell 1 
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Hälsa 2 0 

Imperialism 11 16 

Internationalism 3 3 

Internationell 9 16 

Invandring 0 1 

Jämställdhet 4 2 

Kamp 80 40 

Kapital 108 97 

Kapitalism 46 34 

Kärnkraft 1 0 

Klassamhälle 6 3 

Klasskamp 9 8 

Klimat 16 0 

Kollektiv 8 5 

Kommunism 4 5 

Krig 18 30 

Kris 19 12 

Lön 18 10 

Makt 23 23 

Mat 1 1 

Miljö 7 4 

Natur 12 7 

Nedrustning 1 0 

Omvandling 10 0 

Orättvis 6 0 

Planmässig 4 4 

Proletär 1 3 

Propaganda 2 0 

Rättvisa 2 3 

Resurs 25 5 

Revolution 23 17 

Rovdrift 4 1 

Småborgerliga 0 1 

Socialism 29 29 

Solidaritet 5 5 

Störta 1 1 

Svält 0 1 

Tillväxt 3 3 

Utsugning 5 2 

Välfärd 9 4 

Växa 11 10 

Vinst 12 3 

Tabell 1  

 

 

6.1.2 De tio mest frekventa orden i respektive partiprogram i frekvensordning 
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Nedan följer två tabeller77 med de tio mest frekventa av de utvalda orden i respektive 

partiprogram i frekvensordning 

 

Ord Ordfrekvens i 

Kommunistiska Partiets 

(KP) partiprogram 

Kapital 108 

Kamp 80 

Arbetarklass 61 

Kapitalism 46 

Demokrati 35 

Socialism 29 

Resurs 25 

Arbete 23 

Makt 23 

Revolution 23 

Tabell 2 

 

Ord Ordfrekvens i Sveriges 

kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram 

Kapital 97 

Arbetarklass 44 

Kamp 40 

Kapitalism 34 

Krig 30 

Socialism 29 

Demokrati 28 

Makt 23 

Arbete 19 

Revolution 17 

Tabell 3 

 

Det finns både likheter och skillnader mellan då både partiprogrammens utvalda termer 

och begrepp. Tittar man till exempel på de tio mest frekventa orden i respektive 

partiprogram är det inte så mycket som skiljer. Se diagram 1 nedan. 
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 Tabell 2 och Tabell 3 
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Diagram 1 

 

Diagrammet (Diagram 1) visar att samma ord återfinns i stor utsträckning bland de tio 

mest frekventa orden hos de båda partierna. De ord som återkommer med högst 

frekvens i båda partiprogrammen är kapital, kamp, arbetarklass, kapitalism, demokrati, 

socialism, arbete, makt och revolution i ungefärlig samma frekvens och ordning. Det 

ord med högst frekvens hos båda är kapital (108 hos KP respektive 97 hos SKP).  Båda 

partierna använder orden makt och socialism ungefär lika många gånger (23 respektive 

29). 

 

Skillnaden som finns är att i det kommunistiska partiets partiprogram återfinns ordet 

resurs på tionde plats medan i Sveriges kommunistiska partis program återfinns istället 

ordet krig på tionde plats bland de tio orden med högst frekvens. Båda partierna 

använder dessa ord men ordet resurs förekommer 25 gånger i KPs program och endast 

fem i SKPs program, Ordet krig används 18 gånger i KPs program medan SKP 

använder ordet 30 gånger. Näst efter ordet kapital, som båda använder med högst 

frekvens kommer för KPs del kamp på andra plats med frekvens 80 och arbetarklass på 

tredje plats med frekvens 61. För SKPs del kommer ordet arbetarklass på andra plats 

med frekvens 44 och ordet kamp på tredje plats med frekvensen 40. Således använder 

Kommunistiska partiet (KP) ordet kamp dubbelt så många gånger som Sveriges 

kommunistiska parti (SKP).  
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6.1.3 Ord med lägre frekvens i de båda partiprogrammen 

 

I tabellen nedan återfinns ett antal ord med lägre frekvens där skillnader kan ses mellan 

partiprogrammen. Tabellen redovisar ett urval av dessa, där orden redovisas i ordning 

efter högst frekvens hos Kommunistiska partiet (KP).  

 

Ord Ordfrekvens i 

Kommunistiska Partiets 

(KP) partiprogram 

Ordfrekvens i Sveriges 

kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram 

Borgarklass 20 2 

Förtryck 20 2 

Kris 19 12 

Lön 18 10 

Klimat 16 0 

Natur 12 7 

Vinst 12 3 

Imperialism 11 16 

Omvandling 10 0 

Internationell 9 16 

Patriark 8 0 

Fred 2 10 

Kärnkraft 1 0 

Hållbar 3 1 

Tabell 4 

 

I tabell 4 återfinns ord som ”borgarklass, förtryck, kris, lön, klimat, natur, vinst, 

omvandling, patriark, hållbar och kärnkraft” med lägre frekvens totalt, men som mer 

frekventa i kommunistiska partiets partiprogram. Dessa ord är inte alls lika frekventa i 

Sveriges kommunistiska partis partiprogram och orden klimat, omvandling, patriark och 

kärnkraft omnämns inte alls, vilket utgör en skillnad. Där omnämns istället i fallande 

frekvens; imperialism, internationell och fred fler gånger än vad dessa ord omnämns i 

det kommunistiska partiets partiprogram. 

 

Längre ner i tabellen men inte med lika hög frekvens finns likheter de båda partierna 

emellan, exempelvis: växa som återkommer 11 gånger i Kommunistiska partiets 
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partiprogram (KP) och 10 gånger i Sveriges kommunistiska partis partiprogram (SKP), 

solidaritet som omnämns fem gånger av båda partierna, planmässig återkommer fyra 

gånger hos båda partierna, tillväxt som omnämns tre gånger av båda partierna samt 

internationalism som omnämns tre gånger av båda partierna. 

 

6.1.4 Ordgruppering i fem kategorier 

 

De fem kategorier som orden (Se bilaga B) har grupperats i är:  

 Miljö 

 Ekonomi 

 Klass/Politik 

 Arbete 

 Internationellt 

 

I tabellen nedan har de utvalda orden grupperats i de fem kategorierna. 

 

Summering av respektive kategoris ordfrekvenser visar följande:  

Kategori Kommunistiska partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 

Miljö 64 17 

Ekonomi 229 171 

Klass/politik 298 183 

Arbete 83 56 

Internationellt 64 93 

Tabell 5 

 

Nedanstående diagram 2 visar de fem kategorier som de utvalda orden från de båda 

partiprogrammen har grupperats i. 
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Denna kategorisering visar att klass/politik relaterade ord är mest frekventa hos de båda 

partierna. Den kategori som har näst högst frekvens hos de båda partierna är ekonomi. 

Därefter kommer internationellt, arbete och miljö hos SKP, medan hos KP kommer 

arbete på tredje plats och ord relaterade till internationellt och miljö delar på 

fjärdeplatsen med lika många ord (64) för respektive kategori. Det är således inte 

mycket som skiljer dem åt i denna kategorisering. Miljöfrågorna är inte så framträdande 

hos SKP som i KP, medan internationella frågor har lite större utrymme hos SKP än hos 

KP. Gällande arbetsrelaterade ord är frekvensen lite högre hos KP än hos SKP. 

 

6.1.5 Ord i bokstavsordning av utvalda traditionella ord från Kommunistiska 
manifestet som förekomst i de två olika partiernas partiprogram. 

 

I nedanstående tabell78 redovisas de utvalda traditionella orden från det kommunistiska 

manifestet och dess förekomst i de två olika partiernas partiprogram i bokstavsordning. 

 

Ord i bokstavsordning Ordfrekvens i 

Kommunistiska Partiets 

(KP) partiprogram 

Ordfrekvens i Sveriges 

kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram 

Absolutism 0 0 

Arbetsdelning 0 0 

Aristokrati 0 0 

Barbar 0 1 

Baron 0 0 

Bondeklass 0 0 

Bourgeoisie 0 0 

Despoti 0 0 

Feodal 0 1 
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Förtryck 20 2 

Gesäller 0 0 

Handelskris 0 0 

Jordränta 0 0 

Junkrar 0 0 

Klassherravälde 1 0 

Klassmotsättningar 0 0 

Kosmopolitisk 0 0 

Krämare 0 0 

Kristna 0 0 

Lidande 0 0 

Livegen 0 0 

Mästare 0 0 

Medelstånd 0 0 

Patriark 8 0 

Patricier 0 0 

Plebej 0 0 

Proletär 1 3 

Proletariat 1 3 

Reaktionär 1 1 

Rebell 0 0 

Revolution 23 17 

Schackrande 0 0 

Småborgare 0 0 

Småborgerskap 0 0 

Tiggarpåse 0 0 

Träl 0 0 

Trasproletariat 0 0 

Upplopp 0 0 

Utplundrare 0 0 

Utsugning 5 2 

Vasaller 0 0 

Överproduktion 0 1 

Tabell 6 

 

6.1.6 Ordfrekvensen av utvalda traditionella ord från Kommunistiska manifestet 
som förekomst i de två olika partiernas partiprogram. 

 

De ”traditionella” ord från kommunistiska manifestet som återfinns i partiprogrammen 

redovisas här i ordning efter högst frekvens hos Kommunistiska partiet (KP) och 

därefter hos Sveriges kommunistiska parti (SKP): 

 

Ord  Ordfrekvens i 

Kommunistiska Partiets 

(KP) partiprogram 

Ordfrekvens i Sveriges 

kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram 
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Revolution 23 17 

Förtryck 20 2 

Patriark 8 0 

Utsugning 5 2 

Proletär 1 3 

Proletariat 1 3 

Reaktionär 1 1 

Klassherravälde 1 0 

Barbar 0 1 

Feodal 0 1 

Tabell 7 

 

Många av de ord som finns i det kommunistiska manifestet från år 1848 återfinns inte i 

de två undersökta partiprogrammen. T.ex. aristokrati, bondeklass, bourgeoisie, despoti, 

klassmotsättningar och livegen. Se tabell 6 ovan.  

 

I nedanstående diagram nr 3 visas de sju mest frekventa av de mer traditionella och 

ålderdomliga ord och uttryck från det Kommunistiska manifestet, som återfinns i de 

båda partiprogrammen  
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Ordet revolution återfinns däremot med högst frekvens i båda partiprogrammen, något 

mer hos KP än hos SKP. Därefter kommer hos KP förtryck, patriark och utsugning. 

Ordet förtryck har hos SKP inte alls samma framträdande plats och ordet patriark 

förekommer inte alls. Så här finns en skillnad mellan partiprogrammen. Utsugning är ett 

ord som inte används så frekvent, men används ändå mer än dubbelt så många gånger 

hos KP än hos SKP. Orden proletär och proletariat används inte heller så mycket, men 

ändå dubbelt så många gånger hos SKP än hos KP. Ordet reaktionär används lika 

många gånger bland de sju mest frekventa i de båda partiprogrammen.  

 

6.1.7 Sammanställning av mål- och medelrelaterade ord från de olika partiernas 
partiprogram 

 

Vad gäller partiernas mål och de medel som de är beredda att använda för att 

förverkliga sin ideologi, har nedan sammanställts en tabell för att synliggöra de olika 

mål och medel som framkommit i analysen av ordfrekvenserna. Ordet Demokrati har 

här valts att stå som ett målrelaterat ord men kan naturligtvis också vara ett medel för att 

uppnå sina mål. Revolution har setts som ett medel för att uppnå mål och inte ett mål i 

sig, dock är denna tolkning inte helt invändningsfri då en rörelse kan ha revolution som 

ett mål.  

 Kommunistiska partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

Parti (SKP) 

Mål Demokrati (35) 

Socialism (29) 

Makt (23) 

Välfärd (9) 

Kommunism (4) 

Jämställdhet (4) 

Fred (2) 

Socialism (29) 

Demokrati (28) 

Makt (23) 

Fred (10) 

Kommunism (5) 

Välfärd (4) 

Jämställdhet (2) 

Medel Kamp (80) 

Revolution (23) 

Krig (18) 

Klasskamp (9) 

Kamp (40) 

Krig (30) 

Revolution (17) 

Klasskamp (8) 

Tabell 8 
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Nedan, i diagram 4, illustreras de undersökta partiernas målrelaterade ord i diagramform 

där de fem mest frekventa målrelaterade orden har tagits med av de 7 redovisade i 

tabellformen. Se tabell 8. 
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Demokrati omnämns med högst frekvens hos KP, medan socialism omnämns med högst 

frekvens hos SKP. Socialism kommer på andra plats hos KP, medan demokrati kommer 

på andra plats hos SKP. Makt återfinns på tredje plats i båda partiprogrammen och fred 

kommer på fjärde plats hos SKP och välfärd på femte plats. Hos KP kommer välfärd på 

fjärde plats och fred sist bland de fem mest frekventa målrelaterade orden. 

 

Det sista diagrammet, diagram 5 nedan, visar de undersökta partiprogrammens frekvens 

av målrelaterade ord, där de fem mest frekventa har tagits med. 
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Gällande de medel som nämns är dessa lika för båda med viss skillnad gällande 

frekvensen. Kamp (odefinierat) är det mest omtalade i de båda partiprogrammen, dock 

gällande frekvensen dubbelt så omtalat i KP:s partiprogram som i SKP:s. Klasskamp är 

ungefär lika omtalat och kommer på delad fjärdeplats, medan krig är nästan dubbelt så 

omtalat i SKP:s partiprogram som i KP:s. Ordet revolution finns nämnt i de båda 

partiprogrammen i ungefär lika stor frekvens, dock något mer i KP:s partiprogram och 

för SKP:s del så hamnar krig på andra plats före revolution. 
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7 Slutsatser och diskussion 
 

I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och svaren på dessa diskuteras. 

7.1 Slutsatser 
 

Nedan besvaras uppsatsens båda frågeställningar. 

 

7.1.1 Finns det ideologiska skillnader mellan Kommunistiska partiet (KP) och 
Sveriges kommunistiska parti (SKP) utifrån ordfrekvenserna i deras respektive 
partiprogram och vilka är skillnaderna i sådana fall? 

 

Båda partierna är kommunistiska och borde utifrån den inriktningen ha likartade 

program. Men eftersom de med största sannolikhet konkurrerar om samma väljarkrets 

och dessutom trots allt är två partier borde det finnas skillnader. I min undersökning av 

ordfrekvenser i de båda partiprogrammen har jag inte funnit så speciellt stora skillnader 

mellan dem. Gällande kategoriseringen framkom dock att Kommunistiska partiet (KP) 

mer frekvent använder ord som handlar om miljö, ekonomi, klass/politik och arbete än 

vad Sveriges kommunistiska parti (SKP) gör. Dock använder Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) internationellt betingade ord oftare än Kommunistiska partiet (KP). 

En intressant skillnad är användandet av ordet klimat, som används 16 gånger i 

Kommunistiska partiets (KP) partiprogram och inte alls i Sveriges kommunistiska partis 

(SKP) partiprogram. En annan intressant skillnad är användandet av ordet kärnkraft, där 

Kommunistiska partiet (KP) omnämner detta en gång och Sveriges kommunistiska parti 

(SKP) inte omnämner detta alls.  

 

Vad gäller väsentliga ideologiska skillnader mellan KP och SKP utifrån ordval och hur 

ofta de nämner dessa i sina partiprogram så har jag inte funnit några större skillnader. 

Men en viss skillnad är att KP tenderar att beröra ”modernare” politiska frågor som 

miljö medan SKP knappt berör dessa frågor alls i sitt partiprogram. Däremot framhålls 

internationella begrepp i större utsträckning hos Sveriges kommunistiska parti (SKP) än 

hos Kommunistiska partiet (KP).  Intressant är också att ord som kärnkraft och hållbar 

används i låg utsträckning eller inte alls i de båda partiprogrammen.  
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Gällande mål och medel skiljer sig de båda partierna utifrån deras ordfrekvenser i deras 

respektive partiprogram inte mycket åt heller. Vad gäller ord som kan förknippas med 

mål nämner de båda partierna både demokrati och socialism. Demokrati är dock mer 

frekvent i KP:s partiprogram medan socialism är mer frekvent i SKP:s partiprogram. 

Men som redan nämnts i metoddelen kan t.ex. ordet demokrati även vara ett 

medelrelaterat ord. Detta är dock svårt att utläsa endast genom att studera 

ordfrekvenserna som gjorts i denna undersökning. Makt förekommer på en tredjeplats 

hos båda partierna. Andra ord som kan förknippas med mål som fred, jämställdhet, 

kommunism och välfärd förekommer. Men dessa ord förekommer mer sällan.  

 

Som diagram 4 och 5 visar är det ingen större skillnad vad gäller mål och medel mellan 

de två olika partierna vad gäller de utvalda orden. Men eftersom detta är en 

frekvensräkning framgår det inte i vilket sammanhang orden nämns. Detta gör det svårt 

att dra alltför långtgående slutsatser av detta. Några väsentliga ideologiska skillnader 

gällande mål och medel kan således inte heller identifieras i undersökningen. 

 

7.1.2 Går det att fastställa vilket av de två partiprogrammen som ideologiskt ligger 
närmast det Kommunistiska manifestet? 

 

Traditionella (”äldre”) ord och uttryck som finns i det kommunistiska manifestet från år 

1848 används till viss del fortfarande, se indelning av ”traditionella ord” som finns i 

Bilaga C. I kommunistiska partiets (KP) partiprogram omnämns dessa totalt 60 gånger. 

Sveriges kommunistiska parti (SKP) använder dessa ord hälften så ofta; 31 gånger i sitt 

partiprogram.  De två ord som förekommer mest är förtryck och revolution. Förtryck 

omnämns 20 gånger i KP:s partiprogram medan det omnämns 2 gånger i SKP:s 

partiprogram. Revolution förekommer 23 gånger i KP:s program och 17 gånger i SKP:s 

program.  

 

Tittar man på vilka ord som används, och inte frekvensen av användningen, visar det sig 

att KP använder 8 mer traditionella ord och uttryck och SKP använder 9 av de mer 

traditionella orden och uttrycken. Majoriteten av de mer ålderdomliga orden och 

uttrycken från det kommunistiska manifest, som jämfördes med orden i de två 

partiprogrammen, används således inte. Vilket kan tolkas som att mycket av den 
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traditionella begreppsvärlden har ersatts med modernare begrepp i de nyare 

partiprogrammen. 

 

Kommunistiska partiet (KP) använder traditionella ord totalt 60 gånger i sitt 

partiprogram medan Sveriges kommunistiska parti (SKP) använder dessa ord totalt 31 

gånger i sitt partiprogram. Kommunistiska partiet (KP) verkar då i nuläget, utifrån 

ordfrekvenserna, ligga närmast den ideologi som återfinns i det Kommunistiska 

manifestet, då de har en högre frekvens av så kallade traditionella ord. Å andra sidan var 

det enligt Liedman inte Marx och Engels avsikt att det Kommunistiska manifestet skulle 

förbli opåverkat genom tiderna, utan att de politiska teorierna skulle förändras och 

berikas genom nya praktiska erfarenheter, vilket har skett både hos SKP och KP.79 

 

7.2 Diskussion 
 

I C-uppsatsen undersöks två av partierna på yttersta vänsterkanten i Sverige. Det som 

undersöks är vilka skillnader som finns, om det finns några, baserat på vad de nämner i 

sina partiprogram. Detta för att skapa en insikt kring denna typ av partier och om det 

över huvudtaget har skett någon begreppsförändring och anpassning till dagens 

modernare samhälle eller om de lever kvar i begreppen från det kommunistiska 

manifestets tid?  

 

I undersökningen framkommer att en viss modernisering har skett gällande de ord som 

omnämns. Till exempel har ord som Bourgeoisie, Aristokrati, Krämare, Junkrar 

försvunnit som ju får anses vara ord från en annan tid. Däremot används fortfarande ord 

som klassherravälde, patriark och proletär. 

 

Anmärkningsvärt är att ordet kommunism används bara fyra gånger i KP:s partiprogram 

respektive fem gånger i SKP:s partiprogram, detta i kontrast till ordet socialism som 

förekommer 29 gånger i båda partiernas partiprogram. Frågan är hur detta kan tolkas när 

partierna benämner sig som kommunistiska och inte socialistiska. 

 

                                                 
79

 Liedman s 188 
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Tänkvärt är dock att när nuvarande vänsterpartiet tog bort ordet kommunisterna ur sitt 

namn var det endast med 3 rösters övervikt. Således torde många i partiet inte ha brutit 

med det kommunistiska arvet.  

 

Intressant är även att kommunistiska partier fortfarande existerar då Sovjet har kollapsat 

och kommunismens brott mot mänskligheten uppdagats. Frågan är om individer i dessa 

partier har insikt i vad deras politik leder till och förstår deras väljare att, trots många 

ord om demokrati i deras partiprogram, att dessa partier är odemokratiska och att de 

eftersträvar ett totalitärt system det vill säga diktatur?  

 

7.3 Framtida forskning 
 

Framtida forskning inom detta område kan vara att undersöka fler partier eller att en 

kvalitativ textanalys genomförs av de här undersökta partierna, där orden sätts in i sitt 

sammanhang, för att ge en djupare mer nyanserad bild av vad partierna förmedlar i sina 

partiprogram. Detta för att skapa en större insikt i de kommunistiska partierna som finns 

i Sverige och vad de har för mål och metoder för att uppnå de uppsatta målen/målet.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Samtliga ord 
ORD Kommunistiska partiet Sveriges kommunistiska parti 

Absulotism 0 0 

Arbetsdelning 0 0 

Arbetsklass 61 44 

Arbetslöshet 9 4 

Arbetstid 2 1 

Aristokrati 0 0 

Barbar 0 1 

Baron 0 0 

Befrielse 4 0 

Bondeklass 0 0 

Borgarklass 20 2 

Bourgeoisie 0 0 

Demokrati 35 28 

Despoti 0 0 

Exploatera 7 3 

Fattigdom 3 3 

Feodal 0 1 

Flykting 5 3 

Förtryck 20 2 

Fred 2 10 

Gesäller 0 0 

Girighet 2 0 

Hållbar 3 1 

Hälsa 2 0 

Handelskris 0 0 

Imperialism 11 16 

Internationalism 3 3 

Internationell 9 16 

Invandring 0 1 

Jämställdhet 4 2 

Jordränta 0 0 

Junkrar 0 0 

Kamp 80 40 

Kapital 108 97 

Kapitalism 46 34 

Kärnkraft 1 0 

Klassherravälde 1 0 

Klasskamp 9 8 

Klassmotsättningar 0 0 

Klasssamhälle 6 3 

Klimat 16 0 

Kollektiv 8 5 

Kommunism 4 5 

Kosmopolitisk 0 0 

Krämare 0 0 

Krig 18 30 



  
 

II 

Kris 19 12 

Kristna 0 0 

Lidande 0 0 

Livegen 0 0 

Lön 18 10 

Makt 23 23 

Mästare 0 0 

Mat 1 1 

Medelstånd 0 0 

Miljö 7 4 

Natur 12 7 

Nedrustning 1 0 

Omvandling 10 0 

Orättvis 6 0 

Patriark 8 0 

Patricier 0 0 

Planmässig 4 4 

Plebej 0 0 

Proletär 1 3 

Proletariat 1 3 

Propaganda 2 0 

Rättvisa 2 3 

Rebell 0 0 

Reaktionär 1 1 

Resurs 25 5 

Revolution 23 17 

Rovdrift 4 1 

Schackrande 0 0 

Småborgare 0 0 

Småborgarskap 0 0 

Småborgerliga 0 1 

Socialism 29 29 

Solidaritet 5 5 

Störta 1 1 

Svält 0 1 

Tiggarpåse 0 0 

Tillväxt 3 3 

Träl 0 0 

Trasproletäriat 0 0 

Upplopp 0 0 

Utplundrare 0 0 

Utsugning 5 2 

Välfärd 9 4 

Vasaller 0 0 

Växa 11 10 

Vinst 12 3 

Överproduktion 0 1 



  
 

III 

 

Bilaga B Ord i olika grupper 

Kategori ORD 
Kommunistiska 
partiet 

Sveriges 
kommunistiska parti 

Miljö    

 Klimat 16 0 

 Kärnkraft 1 0 

 Hållbar 3 1 

 Miljö 7 4 

 Resurs 25 5 

 Natur 12 7 

 SUMMA 64 17 

Ekonomi    

 Exploatera 7 3 

 Fattigdom 3 3 

 Girighet 2 0 

 Kapital 108 97 

 Kapitalism 46 34 

 Lön 18 10 

 Orättvis 6 0 

 Planmässig 4 4 

 Rovdrift 4 1 

 Tillväxt 3 3 

 Utsugning 5 2 

 Vinst 12 3 

 Växa 11 10 

 Överproduktion 0 1 

 SUMMA 229 171 

Klass/politik    

 Barbar 0 1 

 Befrielse 4 0 

 Borgarklass 20 2 

 Demokrati 35 28 

 Feodal 0 1 

 Förtryck 20 2 

 Hälsa 2 0 

 Jämställdhet 4 2 

 Kamp 80 40 

 Klassherravälde 1 0 

 Klasskamp 9 8 

 Klasssamhälle 6 3 

 Kollektiv 8 5 

 Kommunism 4 5 

 Makt 23 23 

 Omvandling 10 0 

 Patriark 8 0 

 Proletariat 1 3 

 Proletär 1 3 

 Proletär 1 3 



  
 

IV 

 Propaganda 2 0 

 Reaktionär 1 1 

 Revolution 23 17 

 Småborgerliga 0 1 

 Socialism 29 29 

 Solidaritet 5 5 

 Störta 1 1 

 SUMMA 298 183 

Arbete    

 Arbetsklass 61 44 

 Arbetslöshet 9 4 

 Arbetstid 2 1 

 Rättvisa 2 3 

 Välfärd 9 4 

 SUMMA 83 56 

Internationellt    

 Flykting 5 3 

 Fred 2 10 

 Imperialism 11 16 

 Internationalism 3 3 

 Internationell 9 16 

 Invandring 0 1 

 Krig 18 30 

 Kris 19 12 

 Mat 1 1 

 Nedrustning 1 0 

 Svält 0 1 

 SUMMA 69 93 

 

 



  
 

V 

 

Bilaga C Ord från manifestet 
ORD Kommunistiska partiet Sveriges kommunistiska parti 

Absulotism 0 0 

Arbetsdelning 0 0 

Aristokrati 0 0 

Barbar 0 1 

Baron 0 0 

Bondeklass 0 0 

Bourgeoisie 0 0 

Despoti 0 0 

Feodal 0 1 

Förtryck 20 2 

Gesäller 0 0 

Handelskris 0 0 

Jordränta 0 0 

Junkrar 0 0 

Klassherravälde 1 0 

Klassmotsättningar 0 0 

Kosmopolitisk 0 0 

Kristna 0 0 

Krämare 0 0 

Lidande 0 0 

Livegen 0 0 

Medelstånd 0 0 

Mästare 0 0 

Patriark 8 0 

Patricier 0 0 

Plebej 0 0 

Proletariat 1 3 

Proletär 1 3 

Rebell 0 0 

Reaktionär 1 1 

Revolution 23 17 

Schackrande 0 0 

Småborgare 0 0 

Småborgarskap 0 0 

Tiggarpåse 0 0 

Trasproletäriat 0 0 

Träl 0 0 

Upplopp 0 0 

Utplundrare 0 0 

Utsugning 5 2 

Vasaller 0 0 

Överproduktion 0 1 

SUMMA 60 31 
 

 



  
 

VI 

Bilaga D Orden grupperade efter högst frekvens hos Kommunistiska 
partiet (KP) 
 

Ord Kommunistiska partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 

Kapital 108 97 

Kamp 80 40 

Arbetarklass 61 44 

Kapitalism 46 34 

Demokrati 35 28 

Socialism 29 29 

Resurs 25 5 

Arbete 23 19 

Makt 23 23 

Revolution 23 17 

Borgarklass 20 2 

Kris 19 12 

Krig 18 30 

Lön 18 10 

Klimat 16 0 

Natur 12 7 

Vinst 12 3 

Imperialism 11 16 

Växa 11 10 

Omvandling 10 0 

Arbetslöshet 9 4 

Internationell 9 16 

Klasskamp 9 8 

Välfärd 9 4 

Kollektiv 8 5 

Exploatera 7 3 

Miljö 7 4 

Klassamhälle 6 3 

Orättvis 6 0 

Flykting 5 3 

Solidaritet 5 5 

Utsugning 5 2 

Befrielse 4 0 

Jämställdhet 4 2 

Kommunism 4 5 

Planmässig 4 4 

Rovdrift 4 1 

Fattigdom 3 3 

Hållbar 3 1 

Internationalism 3 3 

Tillväxt 3 3 

Arbetstid 2 1 

Fred 2 10 

Girighet 2 0 



  
 

VII 

Hälsa 2 0 

Propaganda 2 0 

Rättvisa 2 3 

Kärnkraft 1 0 

Mat 1 1 

Nedrustning 1 0 

Proletär 1 3 

Störta 1 1 

Invandring 0 1 

Småborgerliga 0 1 

Svält 0 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

VIII 

Bilaga E Orden grupperade efter högst frekvens hos Sveriges 
kommunistiska parti (SKP) 
 

Ord Kommunistiska partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 

Kapital 108 97 

Arbetarklass 61 44 

Kamp 80 40 

Kapitalism 46 34 

Krig 18 30 

Socialism 29 29 

Demokrati 35 28 

Makt 23 23 

Arbete 23 19 

Revolution 23 17 

Imperialism 11 16 

Internationell 9 16 

Kris 19 12 

Fred 2 10 

Lön 18 10 

Växa 11 10 

Klasskamp 9 8 

Natur 12 7 

Kollektiv 8 5 

Kommunism 4 5 

Resurs 25 5 

Solidaritet 5 5 

Arbetslöshet 9 4 

Miljö 7 4 

Planmässig 4 4 

Välfärd 9 4 

Exploatera 7 3 

Fattigdom 3 3 

Flykting 5 3 

Internationalism 3 3 

Klassamhälle 6 3 

Proletär 1 3 

Rättvisa 2 3 

Tillväxt 3 3 

Vinst 12 3 

Borgarklass 20 2 

Jämställdhet 4 2 

Utsugning 5 2 

Arbetstid 2 1 

Hållbar 3 1 

Invandring 0 1 

Mat 1 1 

Rovdrift 4 1 

Småborgerliga 0 1 



  
 

IX 

Störta 1 1 

Svält 0 1 

Befrielse 4 0 

Girighet 2 0 

Hälsa 2 0 

Kärnkraft 1 0 

Klimat 16 0 

Nedrustning 1 0 

Omvandling 10 0 

Orättvis 6 0 

Propaganda 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

X 

Bilaga F Kommunistiska manifestets ”Speciella ord” redovisat i högst 
frekvens hos Kommunistiska partiet (KP) 
 

Ord Kommunistiska Partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 

Revolution 23 17 

Förtryck 20 2 

Patriark 8 0 

Utsugning 5 2 

Klassherravälde 1 0 

Proletär 1 3 

Proletariat 1 3 

Reaktionär 1 1 

Absolutism 0 0 

Arbetsdelning 0 0 

Aristokrati 0 0 

Barbar 0 1 

Baron 0 0 

Bondeklass 0 0 

Bourgeoisie 0 0 

Despoti 0 0 

Feodal 0 1 

Gesäller 0 0 

Handelskris 0 0 

Jordränta 0 0 

Junkrar 0 0 

Klassmotsättningar 0 0 

Kosmopolitisk 0 0 

Krämare 0 0 

Kristna 0 0 

Lidande 0 0 

Livegen 0 0 

Mästare 0 0 

Medelstånd 0 0 

Patricier 0 0 

Plebej 0 0 

Rebell 0 0 

Schackrande 0 0 

Småborgare 0 0 

Småborgerskap 0 0 

Tiggarpåse 0 0 

Träl 0 0 

Trasproletariat 0 0 

Upplopp 0 0 

Utplundrare 0 0 

Vasaller 0 0 

Överproduktion 0 1 

 

 



  
 

XI 

Bilaga G Kommunistiska manifestets ”Speciella ord” redovisat i högst 
frekvens hos Sveriges kommunistiska parti (SKP) 

 

Ord Kommunistiska Partiet 

(KP) 

Sveriges kommunistiska 

parti (SKP) 

Revolution 23 17 

Proletär 1 3 

Proletariat 1 3 

Förtryck 20 2 

Utsugning 5 2 

Reaktionär 1 1 

Barbar 0 1 

Feodal 0 1 

Överproduktion 0 1 

Patriark 8 0 

Klassherravälde 1 0 

Absolutism 0 0 

Arbetsdelning 0 0 

Aristokrati 0 0 

Baron 0 0 

Bondeklass 0 0 

Bourgeoisie 0 0 

Despoti 0 0 

Gesäller 0 0 

Handelskris 0 0 

Jordränta 0 0 

Junkrar 0 0 

Klassmotsättningar 0 0 

Kosmopolitisk 0 0 

Krämare 0 0 

Kristna 0 0 

Lidande 0 0 

Livegen 0 0 

Mästare 0 0 

Medelstånd 0 0 

Patricier 0 0 

Plebej 0 0 

Rebell 0 0 

Schackrande 0 0 

Småborgare 0 0 

Småborgerskap 0 0 

Tiggarpåse 0 0 

Träl 0 0 

Trasproletariat 0 0 

Upplopp 0 0 

Utplundrare 0 0 

Vasaller 0 0 
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