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Abstract 

The objective of the thesis is to explore if the European Union membership 

has changed the Swedish Green Party’s use of parlance, ideology and political 

content. To explore this, a quantitative content analysis has been done on 

election manifestos during a 30-year period on national parliamentary 

manifestos as well as European Parliament manifestos. A framework of green 

ideology as well as previous research of the Swedish Green’s is used to further 

the findings from the manifestos.  

The thesis has found that the European Union membership has affected the 

Swedish Greens which is seen in the change of how they use language, their 

transformation of ideas throughout the years as well as their views on political 

areas and how that has expanded.  

Further research is recommended to additionally explore the subject, a 

suggestion is to increase the material because that was an issue in this essay. 
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1 Inledning 

Vår miljö är ett ämne som har blivit viktigare och viktigare för många 

medborgare. Bland vänner och familj diskuteras det vad man som enskild 

individ kan göra för att förbättra miljön, hur samhället borde tackla 

utmaningarna på både nationell samt internationell nivå. Enligt en 

undersökning från Naturvårdsverket (2018), svarade 86 % av de tillfrågade att 

samhällsförändringar för att motverka klimatförändringar är viktiga att 

prioritera. Miljöfrågan är ett ämne som berör och upprör. Frågan har kommit 

att bli högt politiserad. Detta har vi kunnat följa via bland annat Greta 

Thunbergs resa från skolstrejkande tonåring till världskänd klimataktivist. 

Thunberg har erhållit ett enormt stöd, men bemötts av lika stort motstånd. 

Det var på 1980-talet som det politiska partiet Miljöpartiet de gröna 

(Miljöpartiet)  bildades och förändrade den parlamentariska arenan i Sverige. 

När Miljöpartiet tog sig in i riksdagen första gången 19881, gjorde partiet en 

unik resa där de skapade sin egen väg framåt – genom att sätta miljön i fokus. 

Miljöfrågan behandlas inte bara inom den svenska riksdagen utan även 

regionalt inom den Europeiska Unionen (EU). Man kan argumentera för att 

den nationella politiken påverkas av denna större organisationen (Olsen, 

2002). Går det att se denna påverkan? 

Miljöproblem och klimatförändringar stannar inte inför landsgränser; torka, 

skogsbränder, växthusutsläpp, föroreningar av hav, däribland Östersjön, är 

exempel på just gränsöverskridande utmaningar. Det är därför viktigt att 

 

1 Miljöpartiet kom för första gången in i riksdagen 1988 men åkte ur 1991. De kom in igen 

1994 och har varit med sen dess. 
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belysa och undersöka, om och hur EU påverkar den svenska nationella 

politiken, i denna uppsatsen framförallt miljöpolitiken. 

EU:s institutioner och dess makt har ökat i takt med att samarbetet utökats med 

fler medlemsländer samt till fler policyområden. Den lagstiftande makten i EU 

är delad mellan Europaparlamentet (EP) och EU:s Råd (Ministerrådet). I EP 

är de 751 ledamöterna direktvalda från medlemsländerna. Sverige har 20 

ledamöter i EP, varav Miljöpartiet representerar två av de platserna. I 

Ministerrådet samlas medlemsländernas ministrar för den fråga som 

avhandlas. När miljö- och klimatfrågan avhandlas i EU är det Isabella Lövin2, 

Miljöpartist och Sveriges Miljö- och klimatminister, som möts i Ministerrådet 

med de övriga medlemsländernas ministrar för miljö och klimat. I 

ministerrådet kan regeringspartiernas ministrar påverka och framföra en 

politik på en högre vertikal maktnivå, som gör att de kan gå förbi sin egen 

riksdag för lagstiftningsförslag  

Sedan Sveriges medlemskap i EU trädde i kraft 1 januari 1995, har EU både 

förändrats och fördjupats. Fler policyområden har inkluderats där vissa 

områden som till exempel miljö och klimat behandlas på en mellanstatlig nivå, 

medan andra områden som till exempel jordbruksfrågor behandlas på 

överstatlig nivå. Det innebär att lagstiftning kring till exempel fiske och 

jordbruk enbart stiftas på EU nivå3, medan lagstiftning kring andra 

politikområden, såsom miljö och klimat, stiftas både i EU och i Sveriges 

riksdag.  

 

2 När denna uppsatsen är skriven är Isabella Lövin miljö- och klimatminister.  

3 Sveriges riksdag kan vidareutveckla lagstiftning så länge den inte motsäger EU-lag eftersom 

EU-lag står över svensk lagstiftning. 
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I EU är den gemensamma jordbrukspolitiken det äldsta men även det mest 

omfattande politiska området. Jordbruksstöd utgör cirka 40 % av EU:s totala 

budget [Europeiska Kommissionen, 2010; Sveriges Riksdag, 2019).  

1.1  Syfte och problemformulering 

Det ligger i politikens natur att den är föränderlig. Som statsvetare är det vår 

uppgift att försöka bena ut och förstå hur dessa förändringar sker, vad som 

påverkar i vilken riktning och i vilken takt politiken förändras. I och med 

Sveriges medlemskap i EU är det tydligt att EU måste vara en del av denna 

analys. Det är mot denna bakgrund ämnet för denna uppsats har växt fram, 

intresset för miljö och politik gör således att syftet med denna uppsats är att 

förstå om, och i så fall hur, nationell politik som bedrivs av politiska partier på 

nationell nivå förändras efter medlemskap i EU (Olsen, 2002). Som 

organisation är EU den enda av sitt slag, så kallad sui generis. Att försöka 

förstå hur ett lands nationella politik påverkas av ett medlemskap i EU är 

därför ett intressant forskningsområde, om vi ämnar förstå hur och varför 

politik förändras. 

EU behandlar nästan alla politiska områden men för att bättre konkretisera 

syftet med denna uppsats, har den första avgränsningen gjorts till att fokusera 

på miljöfrågan. Detta på grund av att frågan är gränsöverskridande, som 

tidigare nämnts, vilket gör att det finns goda skäl för att argumentera för att 

miljöfrågan bör behandlas inte bara nationellt utan även regionalt. Det är även 

intressant att frågan har fått större utrymme i den politiska debatten inom EU, 

bland annat blev den gröna gruppen i EP större än någonsin efter EU-valet år 

2019. Den nya ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, har 

satt miljöfrågan som sin högsta prioritet (Haglund, 2019). 

Nästa avgränsning har gjorts till att fokusera på Sverige, och specifikt på 

Miljöpartiet. Sverige är ett intressant EU-land att undersöka då det fanns ett 

starkt motstånd till EU både politiskt och bland medborgare när frågan om 
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medlemskap först kom upp under 1990-talet. Folkomröstningen år 1994 vanns 

av ja-sidan med bara 52,3 % mot nej-sidans 46,8 % (Regeringskansliet, 2015). 

Intressant är även att Miljöpartiets partipolitiska hållning var att rösta emot 

medlemskapet. Detta har inte varit normen för gröna partier i Europa då de 

vanligtvis är positivt inställda till gränsöverskridande samarbete för 

miljöfrågan. Miljöpartiet hade krav på utträde fram till 2008 när det under ett 

medlemsmöte bestämdes att ta bort kravet (NE, u.å. Miljöpartiet de gröna).  

Eftersom en avgränsning gjordes till miljöfrågan, var det lämpligt att använda 

ett parti vars ideologi och politiska drivkraft centreras kring miljö. Mitt 

intresse för partiet ökade ytterligare på grund av avgränsningen till EU och den 

tidigare partipolitiska åsikten om organisationen.  

Den sista avgränsningen har gjorts kring hur denna uppsats ämnar att studera 

Miljöpartiets miljöpolitik och deras förändringar, inte allmänna förändringar. 

För att kunna spåra partiets utveckling gällande språkbruk, politiskt innehåll 

och ideologi, det kommer att fokuseras på hur partiets miljöpolitik uttrycks i 

valmanifest samt utvärdera om och hur det har förändrats i och med Sveriges 

medlemskap i EU. Således har uppsatsens frågeställning specificerats till: 

Har Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen förändrat Miljöpartiets 

miljöpolitik som uttryckt i partiets valmanifest?  

- Om en förändring går att utläsa, vad är det för förändring? 

- Kan man se en förändring i partiets språkbruk, ideologi och politiskt 

innehåll före och efter EU-medlemskapet?   

Syftet är därför avgränsat till hur Miljöpartiets miljöpolitik avseende 

språkbruk, ideologi samt politiskt innehåll, har påverkats av Sveriges 

medlemskap i EU. Nästa avsnitt redogör för tidigare forskning och teorier som 

används i uppsatsen.  
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2 Tidigare forskning och teori 

I detta avsnittet kommer först teori och begrepp diskuteras, dessa har använts 

för att få utgångspunkter för associeringar till miljö under kvantifieringens 

gång, men även för att förstå manifestens språkbruk och politiska innehåll. 

Andra delen av avsnittet består av tidigare forskning av Miljöpartiets manifest 

som används till att få en bakgrund till partiers resa på den parlamentariska 

arenan i nationell politik. Avsnittet kommer användas för att kunna anknyta 

resultatet till teorin och forskningen samt för att se om avsnittet kan förklara 

förändringen i språkbruk, ideologi och politiskt innehåll från partiet.  

2.1 Teori och begrepp  

Enligt Svenska Akademins Ordlista (SAOL) definieras miljö som ”yttre 

förhållanden som påverkat allt liv; omgivning” (SAOL, 2015, Miljö). Svenska 

Akademiens Svensk Ordbok (SO) ger en mer ingående beskrivning av miljö 

som ”omgivande förhållanden: särsk. med tanke på deras inverkan på 

människor, djur el. växter; ofta om ngn spec. aspekt på omgivningen” (SO, 

2009, Miljö). 

Idag när vi diskuterar miljö eller vad som påverkar miljön, diskuterar man ofta 

ordet i bredare termer. Vi använder inte ordet miljö utan begreppet miljö. För 

att få en bättre förståelse som applicerar mer till vad uppsatsen är ute efter har 

även andra begrepp undersökts som tydligt går under miljö såsom miljöpolitik. 

Miljöpolitik är inte ett ord i vare sig SAOL eller SO, antagligen då det är mer 

ett ord man använder i vissa sammanhang än ett officiellt ord i Svenska 

Akademin. Genom att lägga till ordet politik efter ett annat ord får man upp 

det politiska användandet av begreppet. NE:s uppslagsverk beskriver 

miljöpolitik som ”politiska åtgärder som syftar till att förhindra 

överexploatering och förstöring av miljön” (NE, u.å., Miljöpolitik). Med detta 

i åtanke, började kodschemat som visas nedan, skapas.   
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2.1.1 Grön ideologi 

Grön ideologi är en bred ideologi som har flera olika grenar. Den stora 

skiljelinjen går mellan djupekologi och ytlig ekologism (eng. shallow). Den 

ytliga ekologin, som även kan kallas för “environmentalism”4, har ofta en mer 

antropocentrisk syn på världen vilket man krasst kan förklara som att 

människans överlevnad prioriteras över djur och natur (Heywood, 2017; 

Ljunggren, 2010). Djupekologin, även kallat ekologism, är på andra sidan 

skiljelinjen där man prioriterar planetens överlevnad och människan ska inte 

centreras framför planeten som då klassas som ett ekocentriskt synsätt på 

världen (Ibid.). Enligt Heywood (2017) använder sig många politiska partier 

av ytlig ekologi, att man använder vad de kallar hållbarhetstänk och att man 

ska konservera världens resurser men bara till den nivån att människan 

fortfarande prioriteras högst. Miljöpartiet associerar sig själv med 

ekocentrism, vilket skulle innebära att de för fram politik för mer ekocentrisk 

jämställdhet och mångfald på planeten (Ljunggren, 2010).  

Dalby et. al. (2013) fokuserar på hur grön ideologi kan påverka ekonomiska 

beslut. Han särskiljer på environmental ekonomi (eng. environmental 

economics) och ekologisk ekonomi (eng. ecological economics). Den första 

anser att man ska beskatta miljöproblem och utsläpp är ofta exemplet, alltså 

inte kämpa för att minska eller sätta förbud utan endast göra det dyrare och 

ibland svårare. Den ekologiska ekonomins centrala synsätt är att ekonomin 

behöver sätta stopp och styra för att material som kommer från naturresurser 

inte överutnyttjas. Detta synsättet menar även att man måste ta med alla steg i 

produktion för att alla nivåer av produktion ska gå till hållbart och med ett 

ekologiskt ideologiskt synsätt.  

 

4 På grund av att det inte finns en översättning till ordet som representerar begreppet, används 

det engelska ordet.  
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Vidare diskuterar Dalby et. al. (2013) utvecklingen av dessa två synsätt från 

1960-talet och framåt. En stor diskussion som hölls länge var om det gick att 

ha hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Under 1990-tal var det forskare 

från Nordeuropa som menade att genom en stor teknologisk förändring, 

innovationsstrategier från företag samt ett förhållande mellan företag och 

staten skulle kunna förena ekonomisk positiv tillväxt med hållbarhet i systemet 

(Dalby et. al., 2013).  

Begreppen hållbarhet och hållbar utveckling (eng. sustainability and 

sustainable development) uppkommer ofta när man diskuterar grön ideologi. 

Förenta Nationernas (FN) Världskommissionen för miljö och utveckling 

definierade år 1987 hållbar utveckling som “Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (UNDP, 2017). Det 

är även begrepp som Miljöpartiet själva använder i manifesten från år 1998 till 

2019, däremot finns inget av begreppen år 1988. 

Vidare avseende FN:s definition, handlar det om ekologisk, ekonomisk och 

social hållbarhet vilket gör det till ett för brett begrepp för den avskärmning 

som finns i uppsatsen (Andrews & Granath, 2016). Genom att studera 

manifesten i sin helhet kan man notera att Miljöpartiet nyttjat hållbar 

utveckling som begrepp eller endast uttrycket. Heywood (2017) menar att 

hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp inom grön ideologi medan Heywood 

associerar det med djupekologism och Dalby et. al. (2013) menar att begreppet 

har en tendens att användas mer av grupper i samhället som är 

environmentalister. Begreppen används inte som utgångspunkt i uppsatsen.  

2.2 Tidigare forskning: Miljöpartiet De Gröna 

Den tidigare forskning som tagits del av gällande Miljöpartiet har framförallt 

handlat om partiets resa från att det bildades på 1980-talet fram till idag. Det 

har varit svårare att finna relevant forskning angående Miljöpartiet i relation 
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till EU som diskuterar enskilda fall, den forskningen är bara översiktlig5. Trots 

att den tidigare forskningen skiljer sig en del från syftet då den endast 

fokuserar på Miljöpartiet, har den varit viktig för att förstå kontexten och 

bakgrunden kring valmanifesten samt vad som kan ha påverkat om och hur 

Miljöpartiets miljöpolitik förändrats efter medlemskapet i EU, utöver själva 

medlemskapet. 

En skillnad partiet har är bakgrunden till skapandet, partiet kom fram som ett 

nischat parti, ett sakfrågeparti. Enligt Bonnie M. Meguid (2005) särskiljer sig 

vad hon kallar nischade partier på tre specifika sätt. För det första avvisar de 

den traditionella klassbaserade politiken och prioriterar politikområden som 

varit utanför resterande partiers ramverk för politiska områden. Gröna partier 

runt om i världen växte fram under 1970–1980-talet då de tyckte att 

miljöfrågan inte var politiserad. För det andra är de nischade partierna ofta 

utanför de vanliga skiljelinjerna på den parlamentariska arenan. Det tredje och 

sista sättet nischade partier skiljer sig åt är att de ofta väljer få ämnen som de 

för fram sin politiska åsikt på. Trots att antal områden kan öka under partiets 

livsstid, ser väljarna ofta fortfarande partiet som nischat parti – eller ett 

sakfrågeparti.  

Stig-Björn Ljunggrens (2010) artikel “från missnöjesparti till grön 

regeringspartner” summerar Miljöpartiets resa från bildandet på 1980-talet 

efter kärnkraftsomröstningen till nutid. Vid bildandet beskriver Ljunggren 

(2010: 177) miljöpartister som alternativa och inte som de andra partierna eller 

“som vanliga politiker” och förklarar under artikelns gång ut hur detta 

alternativa parti kom att bli regeringspartner.  

Fredrika Lagergren och Maria Oskarson (2015) beskriver partiet som ett parti 

vilket växte upp ur sociala rörelser som associerades med identitetspolitik i sin 

 

5 Vidare forskning på t.ex. europeisering hade givit den infallsvinkeln.  
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artikel “Miljöpartiet: med vittring på regeringsmakten”. Vidare diskuterar 

Lagergren och Oskarson (2015) Miljöpartiets ideologiska, organisatoriska 

samt parlamentariska utveckling och jämför Miljöpartiet med forskning om 

andra gröna partier i Europa. Författarna menar att partiets ekologism har 

format en framtidssyn att deras politik kan skapa ett “hållbart samhälle där 

det råder såväl ekologisk som ekonomisk balans” (Ibid.: 190). De menar att 

gröna partier växt fram då väljargruppen genomgått ideologiska förändringar 

och att väljare har sökt en tydlig europeisk politisk strömning vilken 

Miljöpartiet presenterat (Ibid.).  

För att förstå hur de vill skapa det samhället går vi tillbaka i tiden. Partiet 

kämpade med finansiering och att vinna representation i riksdagen under 

1980-talet. Ljunggren (2010) menar att det var den instabila ledningen som å 

ena sidan var en pelare i den politiska organisationen som inte skulle ha samma 

hierarki som andra partier, å andra sidan var det den instabila ledningen och 

otydligheten i organisationen som skapade otydliga budskap vilket förvirrade 

väljare men även de i valrörelsen. När valet år 1982 misslyckades med dåligt 

valresultat, började partiet redan då förändras,  de förändrade sin alternativa 

struktur till att bli mer lik de andra partierna (Lagergren och Oskarson, 2015).  

Det är två händelser år 1986 och 1988 vilka man brukar uttrycka att de ändrade 

händelseförloppet för Miljöpartiet; Tjernobylkatastrofen respektive säldöden 

(Ljunggren, 2010;  NE.u.å., Miljöpartiet de gröna). År 1988 vann partiet 5,5 

% i riksdagsvalet, men trots detta försvann partiet ur riksdagen igen efter valet 

år 1991 då partiet åkte ur riksdagen. Efter valnederlaget påbörjades en kamp 

mellan “de realistiska “ljusgröna” och fundamentalistiska 

“mörkgröna”[som] slutade med de förras seger” (Ljunggren, 2010: 183). 

Intressant är också att Miljöpartiets profil efter detta förändrades och de blev 

vad författaren beskriver, mer normaliserade. Enligt författaren tonades 

miljöprofilen ned i följande valkampanjer, medan EU-motståndet lyftes fram 
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mellan åren 1994–1998. Det var under dessa år som Miljöpartiet kom att bli 

ett etablerat parti i Sveriges riksdag och i Europaparlamentet (Ibid.). 

Partiets politik kom att grunda sig i miljöpolitik och EU-kritik under en lång 

tid, att partiet även sa sig stå för ansvarstagande för svensk ekonomi skapade 

stabilitet för partiets väljare. Även Lagergren och Oskarson (2015) analyserar 

hur partiet kom till regeringsmakten. Partiet var över “representationströskeln” 

sedan 1990-talet i och med att de var tydligt etablerade och över 4 %-spärren 

i riksdagen, men under 2000-talet har partiet även kommit över 

“relevanströskeln” som en duglig regeringspartner (Lagergren & Oskarson, 

2015: 190). 

Avslutningsvis menar Ljunggren (2010.: 185) att den enklaste förklaringen till 

Miljöpartiets resa är att “ett politiskt parti måste - om det ska ha framgång - 

vara organiserat enligt hierarkiska principer”. Partiet har tagit flertalet steg 

för att bli en mer normaliserad partiorganisation samtidigt som det finns 

ultrademokratiska idéer från partiets start kvar (Ibid.).  

Frågan som lämnas obesvarad i Ljunggrens (2010) artikel, är om det är möjligt 

att delta i maktspelet över regeringsmakten utan att överge sina alternativa 

idéer. Lagergren och Oskarson (2015: 191) argumenterar för att grön ideologi 

bygger på “kategoriska antaganden och principer som är svåra att hantera 

inom ramen för den parlamentariska arenans kompromisser och köpslående”. 

Således har Ljunggrens artikel angivit ett flertal viktiga händelser och förlopp 

vilka antas ha påverkat partiets miljöpolitik utöver medlemskapet i EU år 

1995, även om artikeln inte diskuterar eventuell påverkan av medlemskapet 

bortsett från det starka valresultatet i EU-valet år 1995. 

Nicholas Aylott och Niklas Bolin (2015) identifierar ett liknande 

händelseförlopp efter valnederlaget år 1991 som Ljunggren (2010). Partiet 

reformerade sin interna organisation och ägnade därför mindre kraft åt att 

förhindra eventuell intern maktkoncentration och mer kraft på att vinna väljare 
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(Aylott och Bolin, 2015). Denna reform ledde i sin tur till att partiet ändrade 

sina prioriteringar, vilket Aylott och Bolin (2015) menar identifierar en 

tidpunkt när Miljöpartiet förflyttade sig mer vänsterut på den traditionella 

höger-vänsterskalan. Vidare kommenterar artikeln riksdagsvalet år 2014, då 

partiet fick 6,89 % jämfört med 7,34 % i valet 2010 (Ibid.). Författarna menar 

att, trots det relativt positiva valresultatet år 2014, tappade partiet väljare till 

både Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Det sistnämnda partiet verkar 

ha appellerat till Miljöpartiets naturliga väljarbas med en konkurrerande 

utopisk ideologi och en stark antirasistisk profil (Ibid.). Således har denna 

artikel både förstärkt argument från Ljunggrens artikel samt gett nya 

infallsvinklar som kan förklara eventuella förändringar i Miljöpartiets 

valmanifest. 

Avsnittet redogör för hur grön ideologi använts för att förstå partiets resa från 

att ses som ett mer radikalt och alternativt parti, till ett parti som lät 

miljöfrågorna få och fokuserade på att bli ett EU-kritiskt parti till att partiet 

idag har blivit ett normaliserat parti med en ekologisk ideologisk syn. Den 

tidigare forskningen på partiet och teorin kan sedan användas i 

resultatsavsnittet för att undersöka om man kan märka av denna påverkan i 

valmanifesten. Nästa avsnitt beskriver materialet som använts.  
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3 Material 

Kommande avsnitt kommer att beskriva materialet som använts för att besvara 

problemformuleringen. Till största delen består materialet av Miljöpartiets 

valmanifest avseende riksdags- och Europaparlamentsval. 

3.1 Empiriskt Material  

Inför varje nationellt val i Sverige tar de politiska partierna fram ett 

valmanifest som ett skriftligt tillkännagivande av deras politiska ståndpunkter 

(NE, u.å., manifest). Svensk nationell datatjänst (SND) har under många år 

haft ett projekt vilket samlar in program och manifest från Sveriges politiska 

partier. Enligt SND (2019) kan man via valmanifest”… spåra partiernas 

utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi”.  

Manifesten skrivs i syftet att få fler röster inför ett val, ofta skrivs manifestet 

av någon insatt i partiet och sedan godkänns det av en partistyrelse eller 

liknande. Om ett parti skriver mycket om något i sitt manifest får man anta att 

det är ett viktigt ämne för partiet (Gunnarsson, 2019). Med detta i åtanke 

används valmanifest som det empiriska materialet då det passar väl med syftet 

av uppsatsen. 

Denna uppsats undersöker valmanifest vilka har ett tidsspann på 30 år. Genom 

att undersöka manifest över en längre tid, hoppas författaren kunna se en större 

förändring i partiets utveckling, uppsatsen kommer använda sig av politiskt 

språkbruk och ideologi, men formulerar SND:s politik till politiskt innehåll 

istället. Det politiska innehållet kommer fokusera på policy och/eller konkreta 

(lag-)förändringar partiet vill framföra.  

3.1.1 Urval av valmanifest 

Materialet fokuseras kring fem stycken valmanifest för riksdags- och 

Europaparlamentsval. Alla fem manifest har tagits och lagts in i separata 
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Microsoft Word-filer för att alla manifest skulle få samma formalia, för att 

kunna jämföra bland annat längd. Alla kvantifierade manifest finns 

tillgängliga vid förfrågan för att kunna undersöka kvantifieringen och 

kodningen. När manifesten hänvisas till kommer de att refereras som ”MP, 

YYYY” för enkelhet och tydlighet. Till exempel ”MP, 2018” representerar 

manifestet från riksdagsvalet år 2018. . Nedan kommer kort information om 

manifesten. 

• Det första manifestet är från riksdagsvalet år 1988 (MP, 1988 Det var 

i detta val som Miljöpartiet för första gången kom över 4 %-spärren 

och fick därmed mandat i riksdagen.  

• Det andra manifestet är från riksdagsvalet år 1998 (MP, 1998). Detta 

var det första manifestet efter Sveriges inträde i EU. 

• Det tredje manifestet är från EU-valet år 1999 (MP, 1999. Detta är 

partiets första manifest inför ett EU val i denna uppsats. De tre 

manifesten från åren 1988, 1998 och 1999, är mellan 2–3 sidor långa 

(textstorlek 12, radavstånd 1,5). 

• Det fjärde manifestet är från riksdagsvalet år 2018 (MP, 2018). Vid 

denna tid har partiet suttit både i opposition och i regering, vilket är en 

betydande förändring från tidpunkten för de tidigare manifesten. 

• Det femte och sista manifestet är från EU-valet år 2019 (MP, 2019). 

En betydande förändring är att Miljöpartiet har tagit bort kravet om 

utträde från EU. Det har gått över 20 år sedan medlemskapet i EU och 

Sverige har gått från att ha varit en ny medlem år 1999, till att bli en 

erfaren och investerad medlem år 2019. De senare manifesten från år 

2018 och 2019 är på 22 respektive 17 sidor långa (textstorlek 12, 

radavstånd 1,5). 

De tre första manifesten är betydligt kortare än de två senare manifesten. 

Samtliga manifest har ett liknande struktur. Där finns brödtext där partiet 

beskriver vad de anser om olika politiska områden, i brödtexten är det lättare 
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att undersöka partiets politiska språkbruk och ideologi. Efter brödtexten har de 

konkreta förslag och/eller krav i punktform, varav det är lättare att undersöka 

det politiska innehållet som policy.  Det som särskiljer är de senare manifesten 

vilka har delats upp i politiska områden, t.ex. miljö eller skola, medan de 

kortare har samlat de olika politiska områdena till ett stort område.  

Genom användandet av valmanifest är förhoppningen att undersöka om det 

finns en förändring på hur Miljöpartiet diskuterar miljö både gällande 

språkbruk, ideologi och politiskt innehåll. Eftersom valmanifest från både 

riksdagsval och EU-val används, är förhoppningen att se om språkbruk och 

innehåll skiljer sig beroende på vilken vertikal maktnivå politiken diskuteras. 

För att se eventuella förändringar undersöks materialet från en tidsperiod på 

30 år. Här är det även viktigt att ta i beaktande att Miljöpartiet som partipolitisk 

organisation har växt, utvecklats och samlat erfarenhet under samma tid, vilket 

även antas påverka både språkbruk och politiskt innehåll. 

Även om det är tydligt från Miljöpartiets namn att miljöpolitiken står i 

centrum, är det viktigt att undersöka i vilka sammanhang miljö tas upp. Till 

exempel vad partiet definierar som miljö och i vilken kontext politiskt innehåll 

och ideologiska tankar om miljö används i valmanifestet.  

Valmanifesten från riksdagsvalen är enkla att hitta via SND vars huvuduppgift 

är att ”stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata 

och relaterat material” (SND, 2019). Gällande de två manifesten från EU-

valen, var det enkelt att hitta manifestet från år 2019 då det var tillgängligt på 

Miljöpartiets hemsida (www.mp.se). Däremot finns inte de tidigare 

manifesten tillgängliga där. Det finns inte någon databas för nationella partiers 

manifest inför EU-val. För manifestet från EP-valet år 1999 fick författaren 

tillgång via handledaren till uppsatsen, Mattias Gunnarsson.  
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3.1.2 Övrigt material  

För denna uppsats bygger materialet framförallt på de fem valmanifest vilka 

används som empiriskt material. I tillägg har akademiska artiklar och böcker 

samt artiklar från webbplatser använts för olika syften. 

Akademiska artiklar har använts för att samla ihop tidigare forskning om 

Miljöpartiet och för att på så vis kunna förstå partiet. Två böcker har använts 

för att vidareutveckla begreppsdefinitioner och bygga upp teoriavsnittet i 

uppsatsen. Heywood (2017) är en bok som ger baskunskaper om ideologier, 

varav den har definierat grön ideologi, Dalby et. al. (2013) användes senare 

för att utveckla och diskutera förgreningar inom grön ideologi.  

Artiklar från webbplatser har använts för olika syften. Exempelvis 

webbplatsen för Nationalencyklopedin har använts genomgående uppsatsen 

för att definiera ord, redogöra utgångspunkter för att definiera begrepp samt 

vid vissa tillfällen, tillfört konkreta fakta. Vidare har information samlats från 

hemsidor från till exempel Regeringskansliet, Miljöpartiet och 

Europaportalen.  

Avsnittet har visat vilket material som har använts i uppsatsen och varför. 

Nästkommande avsnitt kommer att handla om vilken metod som använts i 

uppsatsen.  
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4 Metod 

Detta avsnitt börjar med att diskutera användandet av innehållsanalys för att 

besvara problemformuleringen, för att sedan beskriva hur kvantifieringen har 

gått tillväga för att kvantifiera materialet och skapat kodschemat för att kunna 

besvara problemformuleringen. 

4.1 Innehållsanalys  

Man kan använda många olika metoder för att analysera ett problem, i denna 

uppsatsen har innehållsanalys valts att användas och har utgått från Boréus och 

Bergströms (2012) tolkning av en innehållsanalys.  

Vid tillfällen när man kvantifierar innehåll är innehållsanalys ett verktyg 

designat för att få en djupare förståelse. Ofta räknar man förekomsten av ord, 

uttryck, metaforer eller en viss sort av argument. Inom samhällsvetenskapen 

är det vanligt att man räknar förekomsten för att förstå vad texten säger. I 

denna uppsatsen räknas först frekvensen av ord och uttryck som associeras 

med miljö i den kontext det är skrivet. Inom ramen av ord och uttryck som 

kodats har de sedan delats upp i mindre kategorier inom miljö, sedan har 

frekvensen av olika kategorier etablerats.  

Analyseringen av texterna, i detta fallet manifesten, kan göras av människa 

eller maskin. Fördelen med att en människa analyserar är att svårare 

bedömningar och tolkningar kan göras. Fördelen med en maskin kan vara om 

man har en större mängd data och för att få ett mer konsekvent 

tillvägagångssätt än vad en människa kan ge. Valet har varit människa i denna 

uppsats, eftersom materialets kvantitet varit relativt låg och att värdet i 

uppsatsen finns hos de mer komplicerade bedömningarna man kan göra utifrån 

manifesten.  
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Att kvantifiera text kan användas med flera olika syften; uppmärksamheten för 

ett visst ämne, hur något värderas positivt eller negativt, objektiv rapportering 

eller allmänna värderingar i ett samhälle är bara några exempel som Boréus 

och Bergström (2012) för fram i metodboken “Textens mening och makt”. Till 

att börja med måste materialet som ska undersökas avgränsas, detta har denna 

uppsats gjort med valet av fem specifika valmanifest från Miljöpartiet under 

en tidsperiod av 30 år. Vidare är det viktigt att skapa ett analysinstrument för 

att enkelt kunna notera ned vad som ska räknas och kvantifieras. I denna 

uppsats har uppdelningen av kvasimeningar samt sedan kvantifieringen och 

kodningen av kvasimeningarna, vilka har skapat uppsatsens analysinstrument. 

Detta har sedan sammanfattats i ett kodschema vilket påvisats tidigare i 

avsnittet.   

Innehållsanalysens styrka ligger i att kunna få en överblick över en större 

mängd material för att kunna få underlag till den jämförelse som ofta görs över 

materialet. Forskningsdesignen fokuserar på att generalisera för att kunna 

undersöka övergripande mönster samt förändringar över tid, vilket är något 

kvantitativ innehållsanalys kan ge som de flesta andra metoder inte kan.   

4.2 Kvantifieringen 

Kvantifieringen har gjorts av författaren, det finns databaser med redan kodade 

valmanifest. En av de större databaserna som finns är gjorda av The Manifesto 

Project (u.å.) som har över 1000 partier från över 50 olika länder. Problemet 

med de databaserna är att de ofta kodar utan sammanhang och databaserna 

kodar om det är miljö eller ej. Det var viktigt att kunna analysera 

kvasimeningens kontext för att bättre förstå i vilket sammanhang meningen är 

skriven i. Detta skapade grunden till varför det fanns ett behov av att 

kvantifiera texten själv för att kunna utläsa mer från manifesten.  

En kodinstruktion från ‘The Manifesto Project’ har använts som utgångspunkt 

för den struktur vilken använts för att kvantifiera. Enligt denna instruktion är 
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en kvasimening ett påstående eller ett “meddelande”. Oftast är en mening en 

kvasimening, men i manifesten märker man att till exempel olika förslag i 

samma mening är förslag på olika politiska områden, vilket har inneburit att 

meningen delats upp i flera kvasimeningar. I andra fall är det inom samma 

politiska område och då har meningen inte delats upp i flera kvasimeningar 

(Werner, Lacewell & Volkens, 2015).  

4.2.1 Tillvägagångssätt 

Under kvantifierandets utförande har manifesten först lästs igenom och delat 

upp dem i kvasimeningar, sedan markerat kvasimeningar vilka ansetts haft en 

miljökontext med fetstil. Miljökontext innebär att i det sammanhanget som 

något är skrivet,  har associerats med mina utgångspunkter eller med tidigare 

kunskap författaren har.   

Kvantifieringen börjades i kronologisk ordning och under valmanifestens gång 

har kodschema gjorts. Detta innebar att kategorierna har ändrats med 

manifesten. Manifesten från åren 2018 och 2019 behövde nya kategorier och 

andra kategorier behövde ändras för att fungera bättre för alla fem manifest. 

Ett exempel på förändring var att kategori 33 från början hette “sopor och 

mat”, men utvecklades till “återanvändning och konsumtion” och 

kvasimeningar om mat kodade till kategori 34: jordbruk.  

Kvantifieringen är gjord av författaren och den bakgrunden denne kommer 

med. Som en relativt insatt och intresserad person i politik och miljö har 

manifesten lästs och meningar skrivna i kontext som sammankopplats med 

miljö har markerats.  För att kunna koda meningarna har författarens tidigare 

kunskap använts, men vid tillfällen även efterforskat förslaget ytterligare för 

att kunna koda den så rättvist som möjligt. Ett exempel är “anlägga fler 

våtmarker” (MP, 2018: 20). Genom vidare undersökning vill man anlägga 

våtmarker för att rena vatten från kemikaliska ämnen, men främst för att gynna 

hotade arter som kan få ett bättre fäste vid anlagda våtmarker. Efter denna 
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efterforskning kodades det istället som kategori 35: natur (von Essen, u.å.; 

Länsstyrelsen Skåne, u.å.) 

4.2.2 Kodschema 

Manifesten visar uppdelning av kvasimeningar via ett “/”-tecken mellan varje 

kvasimening. I de fall kvasimeningar ansetts ha en miljököntext, har den 

markerats med fetstil samt att innan nästa “/”-tecken finns det en siffra som 

representerar en kategori (se nedan). Om kvasimeningen inte har en siffra och 

inte är i fetstil, anses meningen inte vara relevant till miljö. De kategorier som 

använts är följande:  

20: Påstående: ofta används kategorin för öppna påståenden om miljön, men 

meningar har även kodats till denna kategori vid tillfällen då ett ”miljöord” 

används även om meningen inte har fokus på miljö. 

• Ex. valmanifest från år 1988: Att bygga ett samhälle i balans med 

naturen är en nödvändighet. År 2019: Miljöpartiet de gröna är en del 

av en global grön rörelse. 

30: Byggnationer: denna kategori har främst använts i valmanifesten från år 

2018 och 2019 då det diskuteras hur man ska bygga hus samt städer i framtiden 

med en miljövänlig utgångspunkt. 

• Ex. valmanifest från år 2018: Vi vill också att fler bostäder ska vara 

energisnåla och klimatsmarta, samt ställa krav på mer trä i 

byggnationer. 

31: Energi: meningar angående kärnkraft, förnybar energi, bensin, kol, olja 

och fossilgas. 

• Ex. från år 1988: […] och fastställ en avvecklingsplan för kol och olja. 

32: Trafik och transportering: bilar, flyg, cyklar och tåg. 

• Ex. från år 2019: Det måste bli enklare att välja klimatsmarta alternativ 

som cykel, buss och spårburen trafik. 

33: Återanvändning och konsumtion: denna kategori började med 

sophantering i de tidiga manifesten men utvecklades till att även innefatta 

konsumtion. 

• Ex. från år 2018: Vi vill ställa krav på design så att saker är lättare att 

reparera och återanvända. 

34: Jordbruk: meningar angående mat, jordbruk och djurhållning. 
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• Ex. från år 1999: Miljöpartiet vill att EU:s bidrag till jordbrukare enbart 

ska vara ett miljöstöd för att stimulera ett ekologiskt hållbart jordbruk. 

2019: Förbjud osund avel som gör att djuren blir sjuka och lider. 

35: Natur: meningar angående naturen och ekologisk balans. 

• Ex. från år 1998: Avverkningsstopp för de sista natur- och urskogarna. 

36: Jorden: denna kategori innefattar meningar angående atmosfär och 

kemikalier (såsom växthusgaser och utsläpp). Den innefattar även frågor om 

biologisk mångfald.  

• Ex. från år 2019: Krav på̊ hänsyn till biologisk mångfald ska integreras 

i samtliga EU:s politikområden som påverkar naturmiljön. 

37: Forskning och teknik: kategorin började behövas under manifesten från 

år 2018 och 2019 då partiet började mer och mer diskutera forskning och 

teknik för framtiden. 

• Ex. från år 2018: satsa mer på forskning, tester och samarbeten för att 

på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som 

redan gjorts. 

38: Ekonomi- och skattefrågor: meningar angående beskattning på olika 

områden, samt andra ekonomiska frågor. 

• Ex. från år 2019: Öka miljö- och klimatinvesteringar i EU:s 

långtidsbudget. 

39: Myndigheter: meningar angående att skapa myndigheter, eller konkret 

vad en myndighet ska göra, samt avtal mellan länder och lagförslag. 

• Ex. från år 1998: Rejäl satsning på att behålla och bygga ut 

kompetensen på naturvårdsverk och länsstyrelsernas 

miljövårdsenheter. År 2018: Vi vill inrätta en djurskyddsmyndighet. 

Samtliga manifest har blivit lästa flera gånger för att säkerhetsställa kodningen 

och för att kunna argumentera för de meningar som blivit kodade och därmed 

anses ha en koppling till miljö. På samma sätt är det viktigt att vara bekväm 

med att argumentera för de meningar som inte anses har en koppling till miljö 

och därmed inte har blivit kodade. Besluten i denna process grundar sig i den 

kunskap författaren har samlat under universitetsstudierna, samt i intresset för 

politik och miljöfrågan både från ett nationellt, regionalt och globalt 

perspektiv. 

Det bör även poängteras att manifesten har lästs i sin helhet. Trots 

uppdelningen av ett manifest i kvasimeningar, har manifesten lästs och tolkats 
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i sin kontext och helhet i manifestet. Det finns även tillfällen då en 

kvasimening kodats för att ett specifikt ord benämnts men sedan inte tagit med 

en annan kvasimening trots omnämnandet av samma ord. Ett exempel på detta 

är inom kategori 34: jordbruk. Vid första anblick kan det tolkas som att alla 

omnämnanden av ordet ‘mat’ bör inkluderas i kategori 34, men kontexten är 

viktig. Om ordet ‘mat’ används i en kontext där odling, jordbruk eller 

kemikalier nämnts, har kvasimeningen blivit kodad till kategori 34. Däremot 

har mat inte kodats i en kontext där Miljöpartiet uttrycker att människan bör 

få god mat, då författaren anser att den subjektiva bedömningen av om mat är 

god eller ej inte kan inkluderas i någon utav mina kategorier. 

Det finns för- och nackdelar att göra uppsatsen beträffande miljöpolitik från 

Miljöpartiet. Att använda ett parti som fokuserar så pass mycket på mitt valda 

politiska område skapar en enklare grund att skapa kategorier på. Partiet för 

fram miljöpolitik på många politiska områden, områden där andra partier inte 

nödvändigtvis för fram miljö. Kvasimeningarna på andra områden är ofta 

kodade som 20: Påståenden då de främst nämner ett ord som associeras med 

miljö men meningen handlar inte om miljö. Exempelvis under rubriken ”1.3. 

En öppen och fredlig värld” (MP, 2018: 4–5) finns meningen 

”Klimatförändringarna kommer att innebära nya flyktingströmmar i 

framtiden” vilka är kodad till kategori 20 då meningens fokus är på 

flyktingströmmarna och inte klimatförändringarna, men ordet 

klimatförändringar har en tydlig miljökontext.  

I detta avsnitt forskningsdesignen redovisats, vilket är en innehållsanalys, 

därefter har kvantifieringen och kodschema förklarats och diskuterats. Nästa 

avsnitt diskuterar resultatet uppsatsen har kommit fram till och analyserar 

resultatet.  
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5 Empirisk genomgång 

Detta avsnittet redogör för resultatet, analysen och diskussionen gällande det 

empiriska resultatet. Avsnittet redogör resultatet och analyserar det genom att 

jämföra samt identifiera kontraster mellan manifesten. Resultatet kommer 

även sättas i relation till den tidigare forskningen och tolkas utifrån 

teoriavsnittet. Diskussionen kommer föra fram problemformuleringen.  

Avsnittet delas upp att en resultatredovisning samt en analys av resultatet 

utifrån vart enskilt manifest kommer att göras först. Där dras jämförelser 

mellan manifesten samt visar på kontraster. Sedan kommer ytterligare en 

rubrik med vidare analys och diskussion på vad som analyserats tidigare men 

även nya ämnen.  

Som tidigare nämnt refereras manifesten till ”MP, YYYY”.  

5.1 Resultat och analys 

Tabell 1. Antalet kvasimeningar med miljökontext av totala antalet 

kvasimeningar i manifesten. 

 
1988 1998 1999 2018 2019 Totalt 

Miljö/ 

totalt 

32/88= 

0,3636 

=36,3 % 

17/65= 

0,2615 

=26,2 % 

23/92= 

0,25 

=25 % 

229/582= 

0,3934 

=39,3 % 

178/340= 

0,5235 

=52,4 % 

479/1167

=0,4104 

=41 % 
Kommentar: Tabellen utgår från de kvantifierade manifesten och andelen presenteras i procent.  
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Tabell 2. Presenterar antalet kvasimeningar i de olika kategorierna.  

Kod 1988=32 1998=17 1999= 23 2018=229 2019=178 
Totalt= 

479 

20 8=25% 7=41,2% 10=43,5% 62=27% 57=32% 144=30,1% 

30 0=0% 0=0% 0=0% 12=5,2% 2=1,1% 14=2,9% 

31 3=9,4% 2=11,8% 0=0% 15=6,6% 6=3,4% 26=5,4% 

32 4=12,5% 0=0% 1=4,3% 20=8,7% 6=3,4% 31=6,5% 

33 4=12,5% 0=0% 0=0% 13=5,7% 12=6,7% 29=6,1% 

34 3=9,4% 0=0% 5=21,7% 25=11,0% 18=10,1% 51=10,6% 

35 1=3,1% 2=11,8% 0=0% 23=10,0% 13=7,3% 39=8,1% 

36 6=18,8% 0=0% 1=4,3% 24=10,5% 10=5,6% 41=8,6% 

37 1=3,1% 1=5,9% 0=0% 3=1,3% 8=4,5% 13=2,7% 

38 2=6,3% 4=23,5% 2=8,7% 20=8,7% 13=7,3% 41=8,6% 

39 0=0% 1=5,9% 4=17,4% 12=5,2% 33=18,5% 50=10,4% 

= 100,1% 100,1% 99,9% 99,9% 99,9% 100% 

 

Kommentar: Tabellen utgår från de kvantifierade manifesten och andelen presenteras i procent. 

Antalet kvasimeningar, miljökontextuella kvasimeningar och kodade 

kvasimeningar är uppställda i tabell 1 och 2, omnämnanden av procent är från 

tabell 2 och vid tabell 1 eller andra siffror kommer det refereras. Det är viktigt 

att räkna ut andel kvasimeningar procentuellt istället för antalet, eftersom 

längden på manifesten särskiljer sig markant och genom att endast ta in antalet 

utan den jämförelsen hade visat ett skevt och otydligt resultat. Längden på 

manifest skiljer sig och om endast antalet hade räknats hade det varit svårt att 

hur stor del av ett manifest som har en viss kategori.   

Den ökade längden i manifesten innebär flera saker. Det går att utläsa mer ur 

manifesten; genom att de diskuterar sin politik kan man försöka kunna besvara 
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varför de för fram ett förslag i sin politik. Man kan analysera och se en 

utveckling av partiets språkbruk. Ett exempel är hur man tidigare diskuterade 

sopor. Efter en samhällsförändring blev konsumtionsmönstret viktigare. 

Istället för att diskutera att slänga, diskuterar vi att återanvända och att 

konsumera mindre.  

Utan längden på manifestet och att partiet verkligen diskuterade varför de ser 

något som ett problem kan väljaren inte alltid förstå deras förslag om man inte 

är personligen insatt i politik och politiska problem. Genom en överblick av 

tabell 1 kan man se att EP-manifestet från år 1999 har lägst procent 

kvasimeningar, vilket inte särskiljer sig med mer än 1,2 procentenheter från 

riksdagsmanifestet från år 1998. Å andra sidan har EP-manifestet från år 2019 

den högsta procenten, 52,4 %, med stark majoritet då det näst högsta 

manifestet är från år 2018 med 39,3 %. Manifestet från år 1988 har 

mittenplatsen med 36,3 %. Det är intressant att manifesten särskiljer sig mer 

med tiden och att manifesten blivit mer annorlunda istället för att påminna om 

varandra.  

Majoriteten av texten i 1999 års manifestet handlar om de negativa delarna av 

EU och miljöpolitiken i manifestet kommer i skymundan; fokus ligger på 

utträde ur EU. Det finns en stor skillnad från år 1999 då partiet formulerar sig 

kring EU-medlemskapet och utträde, till år 2019 då partiet inte längre söker 

utträde från EU. 

Som man kan se i tabell 2 är det kategori 20: Påstående som har den högsta 

procentsatsen i alla fem manifest. Kategorin innebär att meningarna har 

markerats för miljö, men är antingen vaga påståenden eller att meningen 

omnämner till exempel “grön”, “miljö” eller “klimat”.  

Eftersom kategori 20: Påstående är den högsta i alla fem manifest och den 

består främst av vaga och öppna påstående, kommer de en till tre största 

kategorierna utom 20 tas upp under var manifest. Under analysen av manifest 
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från åren 1998 och 1999 tas endast en till två andra kategorier upp, då de andra 

har två eller färre kvasimeningar vilket författaren anser är för få för att kunna 

analysera.  

5.2 Riksdagsmanifesten 

Nedan kommer riksdagsmanifesten största kategorier redovisas och 

analyseras, samt viss annan analys om manifestet.   

5.2.1 1988 

Riksdagsmanifestet från år 1988 (MP, 1988) har, som nämnts tidigare i 

uppsatsen, högst procentsats av kategori 20 med 25 % (tabell 1). Manifestets 

uppbyggnad, som MP, 1988 visar, är först 4 kortare paragrafer brödtext, 

därefter vad de rubricerar som “konkreta krav”, varav 8 av 15 punkter har 

minst en kvasimening med miljökontext. Det är en väldigt liknande 

uppbyggnad på manifesten från år 1998 och 1999.  

Manifestet från år 1988 särskiljer sig med att efter brödtext och kraven finns 

där kortare meningar om förändringen som krävs samt vad de formulerar som 

“Vi har en dröm” (MP, 1988: 3). I manifestet är de tre största kategorierna 

(efter kategori 20) kategori 36: Jorden med 18,8 %, kategori 32: Trafik och 

transportering samt 33: Återanvändning och konsumtion med 12,5 % var. 

Kategori 39: Myndigheter saknar kvasimeningar.  

Kategori 36: Jorden manifesterar sig med ett fokus på miljöfarliga utsläpp och 

farliga kemikalier; “Vissa kemikalier totalförbjuds omedelbart.” (MP, 1988: 

2), i föregående mening i manifestet för de fram att höja avgifterna på 

konstkväve och kemiska bekämpningsmedel, men det är oklart vilka 

kemikalier som ska totalförbjudas i sammanhanget. Denna sortens otydlighet 

märker man av flertalet gånger när man studerar manifestet manifestet, det kan 

varit lättare att förstå då om man var insatt men man kan även förstå att 

väljarbasen blev tveksam av oklarheten.  
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På slutet av 1980-talet diskuterade Miljöpartiet att återutveckla järnvägarna, 

de ville ha färre bilar i städerna och en mer miljövänlig kollektivtrafik. I detta 

manifest var de negativa till Scanlink6, nya motorvägar och Öresundsbron, 

vilket är det som tas upp under kategori 32: Trafik och transportering i 

manifestet. I manifestet från år 2018 diskuteras ännu bortprioritering av 

motorvägar framför upprustning av järnvägen och en bättre kollektivtrafik. 

Där finns ett tydligt mönster av kontinuitet i språkbruket, men även deras 

ideologiska ståndpunkter, vilka stannar kvar genom 30 år. År 2018 diskuteras 

också flyget en del under denna kategori, vilket det inte gör år 1988.  

Slutligen är kategori 33: Återanvändning och konsumtion, vilken i början gick 

under namnet sophantering vilket då verkade vara i fokus; “inför fullständig 

sopsortering och satsa på återanvändning” (MP, 1988: 2). Med fler manifest, 

samhällets förändringar och utveckling,  blev det även fokus på konsumtion, 

vilket inte diskuterades på det viset under 1980-talet som det görs idag.   

Miljöpartiet för fram många viktiga förslag ur ett ekologiskt perspektiv, men 

vissa krav har oklarheter vad de menar och man kan därför ifrågasätta varför 

de framför kravet. Man ser en ideologisk kontinuitet på områden som varit 

viktiga och även om de inte är lika prioriterade idag, märker man av att det är 

liknande förslag som förs fram.  

Partiet har börjat få en väljarbas men är fortfarande relativt litet men har börjat 

att etablera sig. Som Ljunggren (2010) beskriver det, är partiet ett alternativt 

parti. Meguid (2005) hade nog beskrivit partiet som ett nischat parti. Trots den 

relativt låga andelen miljökvasimeningar är där en nischning till manifestet 

som påvisar Meguids tankar om vad som särskiljer nischade partier.  

 

6 Scanlink var ett tåg- och vägbyggeprojekt som skulle avverka ned skog i 

Bohuslän. Det blev fredliga protester mot bygget. 
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5.2.2 1998 

Riksdagsmanifestet från år 1998 (MP, 1998) är kortast av alla fem manifest 

och har även en mindre andel miljökvasimeningar än år 1988, från 36,3 % år 

1988 till 26,2 % år 1998 (tabell 1). 41,2 % av manifestet består av kategori 20, 

trots den höga procenten innebär 41, 2% endast 7 meningar.  

Det är endast kategori 38 utav resterande kategorier, som har ett högre antal 

än två kvasimeningar i detta manifest och är därför den enda kategorin som 

analyseras.  

Kategori 38: Ekonomi- och skattefrågor har 23,5 %. Under kategorin 

diskuteras hur man kan använda ekonomiska hjälpmedel för att stötta det som 

gynnar miljön eller att stjälpa det som inte stöttar miljön. Partiet vill stötta 

förnybar energi (såsom vindkraft eller solvärme), men beskatta miljöskadlig 

energi (såsom kärnkraft). Detta sättet att hantera miljöskadlig energi påminner 

om vad Dalby et. al. (2013) kallar environmental ekologi; de vill skynda på 

avvecklingen men lägger inte fram det som ett krav.  

Däremot finns det 4 kategorier som saknar kvasimeningar: 32: Trafik och 

transportering, 33: Återanvändning, konsumtion, 34: Jordbruk och 36: Jorden. 

Kategori 32, 33 och 36 är de största kategorierna i manifestet från år 1988, 

medan de inte benämns en gång under år 1998,vilket är en intressant 

utveckling. Kategorierna 32, 33 och 36 är antingen icke-existerande i 

manifestet från år 1999 eller representeras av en kvasimening, medan 

kategorierna har ökat och diskuteras igen år 2018 och 2019. Det är svårt att 

undersöka den exakta anledningen till att kategorierna inte finns med, men en 

anledning kan vara vad den tidigare forskningen framförde. Partiet gjorde en 

stor förändring på 1990-talet, miljöfrågan förminskades och partiet blev 

istället ett EU-kritiskt parti, som Ljunggren (2010) beskriver det så var det just 

åren 1994–1998 som partiet utvecklade detta EU-motstånd. Det finns EU-

kritik i manifestet, men inte som för fram kritik med miljökontext.  
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5.2.3 2018 

Det sista riksdagsmanifestet som är undersökt i uppsatsen är från år 2018 (MP, 

2018). Sedan det manifestet 1998 riksdagsmanifestet har 20 år passerat, 

partiets politik har nyanserats och förändrats, partiet har suttit i 

regeringsposition samt som opposition i riksdagen. Som den Lagergren och 

Oskarson (2015) påpekat, verkar miljö ha kommit tillbaka som hjärtefrågan 

med 39,3 % miljökvasimeningar.  

Manifestet har ändrat struktur och uppbyggnad under de senaste 20 åren vilket 

är förståeligt. Enligt Ljunggren (2010) kan man argumentera för att partiets 

förändringar var ett tvång för att kunna ses som ett regeringsdugligt parti, 

vilket de har etablerats som sedan det senaste manifestet undersöktes. De har 

även tagit bort all sin EU-kritik men har utvecklats och för fram fler viktiga 

sakfrågor för partiet i manifestet från år 2018. Om vi jämför med tidigare 

partier kan man dra en slutsats här att partiet har försökt gå ifrån att vara ett 

nischat parti (Meguid, 2005).  

Vissa av dessa sakfrågorna som blivit viktiga politikområden för partiet är 

sjukvård och arbetspolitik. Vidare märker man av att partiet för in värderingar 

som kan förknippas med miljö, så som “Nya gröna jobb och livslångt 

lärande” eller “vi vågar investera i den gröna omställningen och det ger 

resultat” (MP, 2018: 14). Då meningarnas innehåll inte fokuserar på miljö har 

de kodats som 20: Påstående. Detta är en tydlig förändring i partiets språkbruk 

från tidigare manifest som inte gjorde miljöpåståenden på andra områden. Man 

ser då en koppling till en mer biocentrisk och ekologisk ideologiutveckling.  

Partiet argumenterar för att de har hjälpt till att lägga fram den “största 

miljöbudgeten i svensk historia”, men vad är det budgeten innebär (MP, 2018: 

1)? Dalby et. al. (2013) särskiljer på en environmental eller ekologisk ekonomi 

och vilken förgrening ett parti för sin politik genom. Lagergren och Oskarson 

(2015) diskuterar kompromisserna att ett grönt parti ofta måste ta för att 
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identifieras som regeringsdugliga. Partiet för fram ekologism som ideologi i 

brödtexten med de stora förändringarna som krävs och beskriver själva sin 

politik som “[...] en global och radikal klimatpolitik”, men det politiska 

innehållet och policyn de lägger fram är inte så radikal (MP, 2018: 3). Partiet 

använder många av de rätta orden men misslyckas med att leverera det 

politiska innehållet (Dalby et. al., 2013).  

Man märker även av en tydlig förändring i manifestet från år 2018 och 

påverkan från EU genom att EU nämns för första gången i ett 

miljösammanhang i ett av de undersökta nationella manifesten. Det är en 

markant skillnad från manifestet från år 1999, partiet är nu positiva till EU. 

Vissa reformer och förändringar vill göras, men den EU-kritiken som funnits 

hos partiet innan är borta.   

Vidare är det precis som i tidigare manifest, kategori 20 är störst på 27 %. Alla 

kategorier representeras i manifestet, Alla kategorier utom 37: Forskning och 

teknik, har över 10 stycken kvasimeningar (37 har endast 3 stycken). 6 av 11 

kategorier har 20 eller fler kvasimeningar. Genom en ökning av antalet 

kvasimeningar kan man se mer av språkbruket, ideologin och det politiska 

innehållet från partiet. Antalet miljökvasimeningar i hela manifestet är 229 

stycken (tabell 1). Manifestet är uppbyggt med en rubrik om ett politiskt 

område, först kommer brödtext om det politiska området och sedan ett antal 

förslag och/eller krav i punktform inom varje område om vad de vill göra 

under nästa mandatperiod. Det är i brödtexten under ett område, där man kan 

analysera partiets språkbruk och ideologi, medan det politiska innehållet går 

att analysera under de förslag och/eller krav som sedan förs upp under var 

område. Alla politiska områden går inte att ta upp, utan partiet prioriterar de 

sakfrågor de vill fokusera på under kommande mandatperiod. För stabilitet för 

väljarna är sakfrågorna ofta lika under en längre tid men det kan även ändras 

som med EU-kritiken.  
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Förslagen har rubriken “under nästa mandatperiod” i hela manifestet, å ena 

sidan kan politiken kännas kortsiktig eftersom man fäster en tidsram på 

förslagen, å andra sidan underlättar det för väljaren samt skapar stabilitet om 

tydliga löften och målsättningar från partiet.  

I manifestet från år 2018 är kategori 20 störst, och under finns 34: Jordbruk 

(11 %), 35: Natur (10 %) och 36: Jorden (10,5 %). Det är intressant att se 

ökningen på kategori 34: Jordbruk, då det var en av kategorierna som inte var 

med under år 1998. Kategori 34 består av mat, jordbruk och djurhållning. 

Majoriteten av meningarna handlar inte om jordbruket utan det är mat och 

djurhållning som är i fokus. ”Gynna klimatsmart och ekologisk mat […]” samt 

“stärka djurskyddet nationellt, på EU-nivå och globalt.” (MP, 2018: 2 och 7) 

är mer den sortens kvasimeningar som kodats inom jordbruk. Vid fokus på 

jordbruket blir kvasimeningarna mer öppna så som “Vi vill verka för rättvisa 

villkor för lantbrukare och trygga tillgången till livsmedel för alla.” (MP, 

2018: 4).  

Kategori 34 är intressant då jordbruksbudgeten är, som tidigare nämnts, en stor 

del av EU:s budget. Man borde kunna se hur jordbruket fått mer fokus men i 

de tidigare nämndes antingen inte jordbruk alls eller var det några snabba 

meningar om det. Här finns ett fokus på djurhållning, djurskydd, jord- och 

skogsbruk, eller hur mat och det vi stoppar i oss, är av stor vikt. 

Under kategori 35: natur diskuteras naturresurser och vad som behöver 

skyddas, såsom skog och hav. Under kategori ”4.3 Rent vatten och levande 

hav” finns där en stor uppkomst av kategori 35, ”Överfisket, nedskräpningen 

och övergödningen av våra hav måste motarbetas.” (MP, 2018: 19). Kategori 

35 har varit underrepresenterad i tidigare manifest men i detta manifestet är 

det en av de största. EU identifieras som en politisk arena under denna 

kategorin: “ställa om till ett hållbart fiske, inom EU och globalt” (MP, 2018: 

5).  
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Den sista större kategorin är nummer 36 som fokuserar på spridning av gifter 

och hur skadliga kemikalier är för jorden samt för hela planeten. Manifestet 

har då fokus på skadorna som de kan göra i den ”större bilden” – hur planeten 

skadas av allas utsläpp och hur vi måste hjälpas åt, vilket kan tolkas som ett 

mer biocentriskt synsätt; ett exempel på detta är ”Den biologiska mångfalden 

är avgörande för alla former av liv på jorden och deras livsmiljöer” (MP, 

2018: 5). Kategori 36 var en av de större kategorierna år 1988, medan den hade 

0 till 1 kvasimening år 1998 och 1999. Nu är kategorin en av de största och på 

så vis kan man även se den som ett av de viktigare områdena för partiet. Detta 

är ett område där politiken som förs fram i brödtexten är mer “radikal” men 

inte i förslagen. Ord som bidra, förebygga, stärka, minska, fasa ut benämns i 

förslagen - det är inte radikalt politiskt innehåll från partiet i språkbruket.  

5.3 EP-manifesten 

Nedan kommer EP-manifestens största kategorier redovisas och analyseras, 

samt viss annan analys om manifestet.   

5.3.1 1999 

EP-manifestet från år 1999 visar att miljömeningarna är skrivna i en kontext 

där EU ses som något negativt; regleringen EU för fram är negativ, en stor del 

kritik och problem läggs på EU som organisation. EU i sin helhet är något 

negativt vilket kommer “förstöra” för Sverige. I manifestet märks en slående 

skillnad från tidigare undersökta manifest, partiet som initialt startade som det 

alternativa, radikala och nischade miljöfrågepartiet har nu slutat använda 

miljön som ett argument för sin väljarbas. I detta manifest blir det tydligt att 

partiet profilerar sig som ett EU-kritiskt parti vilket har lagt miljöfrågorna i 

skymundan, som Ljunggren (2010) påpekade. Detta stärker fortfarande 

Meguids (2005) forskning angående nischade partier, men partiet verkar ha 

bytt frågan de är nischade kring.  
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Medan första och sista sidan har en kvasimening är resterande 21 

kvasimeningar på sidan två under rubrikerna ”Din röst för miljön!” och ”Din 

röst för bra mat!” (MP, 1999: 2). Vidare består 43,5 % av meningarna av 

kategori 20, vilket är den största andelen av de fem manifesten (tabell 1). 

”Miljöpartiet är en garanti för en aktiv och progressiv miljöpolitik” (MP, 

1999: 2) är ett exempel på en mening, däremot finns där färre exempel på hur 

partiet för en aktiv och progressiv miljöpolitik. Manifestet är negativt och 

handlar om hur partiet vill ha en ny folkomröstning då de motsätter sig EU-

medlemskapet. Detta är manifestet med lägst andel miljökvasimeningar (25 

%) (tabell 1). Problemet blir att analysera manifestet eftersom fokus ska ligga 

på miljön, men den är en liten del av manifestet och den stora kritiken till EU 

samt partiets tankar på hur EU påverkar, är inte under miljöaspekten. Detta 

överensstämmer med Ljunggrens (2010) artikel om att partiet minskade ner på 

sin miljöpolitik i utbyte mot en mer EU-kritisk politik som tog över partiet. 

Man förlorar synen på miljö genom hela manifestet och det som blir kvar är 

kritiken till EU och kritik till beslutet om medlemskap som togs fyra år 

tidigare.  

Där är endast två andra kategorier som innehåller mer än två kvasimeningar 

mer än kategori 20 och i detta manifestet är det kategori 34: Jordbruk med 21,7 

% och 39: Myndigheter med 17,4 %. En markant skillnad från föregående 

manifest är att i detta fallet diskuteras områdena för att nedvärdera 

medlemskapet i EU och för att visa anledningar till att medlemskapet var ett 

misstag, miljökontexten är kvar eftersom de kodats men hur och vad de 

diskuterar under kategorin har ändrats avsevärt från tidigare riksdagsmanifest.  

Kategori 34: Jordbruket används för att visa hur det finns ”Salmonella, 

antibiotika, genmanipulation och kemikaliejordbruk.” eller att ”Tvivelaktig 

EU-mat smygs in på våra köksbord” (MP, 1999: 2). Dock kan det påpekas att 

på grund av det öppna påståendet i den andra meningen och vad EU-mat 

innebär, är den kodad till kategori 20.  
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Under kategori 39: Myndigheter trycker Miljöpartiet på självständigheten hos 

medlemsstaterna i EU. Vikten av att kunna utmana EU:s regleringar och att 

“[...] varje land ges en självklar rätt att ställa högre miljökrav, skärpa 

djurskyddet och förbjuda allergiframkallande färgämnen och kemikalier.” 

(MP, 1999: 2) tas upp i manifestet. Autonomiteten och demokratin hos stater 

är inte något som diskuterats i de tre riksdagsmanifesten, vilket visar en 

konkret skillnad där EU påverkat Miljöpartiets politik.  

Miljöfrågan är gränsöverskridande och minst sagt internationell till sin natur, 

att ett parti, vars hjärtefråga är miljön, vill lämna ett gränsöverskridande 

samarbete, blir högst intressant. Det är svårt att besvara i uppsatsen på grund 

av att uppsatsens fokus hålls till miljökontext.  

5.3.2 2019 

Som riksdagsmanifestet från år 2018 är detta manifest uppbyggt med brödtext 

och sedan krav och/eller förslag inom ett politiskt område , därefter går partiet 

vidare till nästa område. Här tas inte lika många områden upp, partiet nischar 

sin EU-politik mer än deras nationella politik (Meguid, 2005). Kvasimeningar 

med miljökontext uppnår 52,4 %, vilket är den största andelen av alla manifest 

med en tydlig majoritet (tabell 1). De stora områdena i detta manifestet är 

klimat och miljö samt demokrati och mänskliga rättigheter, vilket redan här 

visar vikten de anser miljö har inom EU och hur EU kan vara en bättre arena 

att förändra miljö än en nationell politisk arena, eftersom man lägger så mycket 

större fokus på det här. Det lägger sig som grund till en större ideologisk 

förändring att, åtminstone inom EU, prioriteras miljön och partiet är igen ett 

miljöparti. I EP sitter de med sin politiska grupp som också består av andra 

gröna partier, vilket innebär att det är enklare att arbeta för en grön politik då 

de har mer stöd.  

EP-manifestet år 2019 är nästan som en motsats till EP-1999. År 1999 är det 

freden, miljön och demokratin som Miljöpartiet tycker man ska kämpa för 
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genom att gå ur EU. I 2019 års manifest är det via EU Miljöpartiet vill kämpa 

för freden, miljön och demokratin, vilket är en slående förändring i synen på 

EU från Miljöpartiet. Partiet har olika sakfrågor på nationell nivå jämfört med 

EU-nivå.  

Precis som år 2018, är alla kategorier manifesterade, en skillnad man märker 

av är att fler kategorier har ett lägre antal, medan vissa har ett jämförelsevis 

mycket högre antal. 4 kategorier har under 10 kvasimeningar, 5 stycken har 

mellan 10 och 20 meningar samt kategori 39: Myndigheter har 33 meningar, 

vilket är den enda över 20 kvasimeningar i 2019 års manifest. Viktigt att 

poängtera här, är att längden på hela manifestet har minskat sedan år 2018 och 

har nu 178 kvasimeningar med miljökontext (tabell 1).  

Igen så är kategori 20 den med högst andel kvasimeningar (32 %) och de andra 

kategorierna med en större andel är kategori 39: Myndigheter med 18,5 %, 34: 

Jordbruk med 10,1 % och därefter 38: Ekonomi- och skattefrågor med 8,6 %.  

Mycket av kategori 39 handlar om vidareutveckling inom miljö som 

Miljöpartiet tycker att EU ska göra. Partiet diskuterar vilken makt som EU 

besitter och hur EU borde användas för att förbättra miljön eftersom EU-

lagstiftningen påverkar alla medlemsländer. Det finns ett fåtal tillfällen där de 

påpekar brister hos EU, till exempel att direktiven för Natura 2000-områden7 

har stärkt skyddet men att det fortfarande finns brister (MP, 2019). Det är i 

detta manifest som kategorin har högst andel kvasimeningar, nästa manifest är 

år 1999, där det är markanta skillnader i språkbruk, ideologi och politiskt 

innehåll mellan de två EP-manifesten, som går att direkt associera med 

påverkan från EU på miljöpolitiken.  

 

7 Ett direktiv om skydd för arter och naturområden för EU:s medlemsländer. 
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Kategori 34: Jordbruk fokuserar precis som de andra manifesten, på 

djurhållning och mat. Här poängteras också den viktiga rollen EU har inom 

djurhållning och det föredömet Sverige kan vara i EU. Genom att använda EU 

som politisk arena, kan man föra in svenska ideal hos alla medlemsländer. Det 

är verkligen via EU som jordbruksfrågan kan diskuteras och förändras, vilket 

gör det förståeligt att manifestet från år 2018 tar upp EU i sina kvasimeningar 

under djurhållningen - de vet vilka sakfrågor som är viktiga var. 

Den sista kategorin är 38: Ekonomi- och skattefrågor, de för fram ett språkbruk 

som associeras starkt med environmental ekonomi. De stora problemen går att 

lösas genom att beskatta negativt miljöbeteende och införskaffa subventioner 

för positivt miljöbeteende, enligt partiet.  

Lagergren och Oskarson (2015) menar att Miljöpartiet växt på grund av att 

väljargrupper ville ha en mer europeisk strömning. Utvecklingen från 

föregående EP-manifest visar att partiets väljarbas antagligen har blivit mer 

accepterande av EU och arbetet som görs där. Partiet har utvecklats med sin 

väljarbas och förändrat sin politik efter dem vilket visar hur EU kan påverka 

på en större skala, detta kommer dock inte vidareutvecklas mer eftersom syftet 

med uppsatsen är Miljöpartiets miljöpolitik.  

5.4 Diskussion 

Har Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen förändrat Miljöpartiets 

miljöpolitik som uttryckt i partiets valmanifest?  

- Om en förändring går att utläsa, vad är det för förändring? 

- Kan man se en förändring i partiets språkbruk, ideologi och politiskt 

innehåll före och efter EU-medlemskapet?   

Manifestet från år 1988 var ett bra manifest vad det gäller att se hur partiet såg 

på sig själva och sin politik innan de blev ett så stabilt parti som de är idag. 

Som Ljungberg (2010) skriver, såg de sig själva som ett parti utanför normen 
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och det var nog också det som gav dem en annan utgångspunkt att bygga upp 

deras politik på (Meguid, 2005), men det är det som först förvånade mig; att 

miljöaspekten inte togs upp mer. Det var trots allt det partiet etablerat sig på, 

det var Tjernobyl och säldöden som gav partiet en bättre plattform vilket 

gjorde att de kom in i riksdagen för första gången år 1988.   

Manifestet från år 1988 benämner inte EU alls, vilket man kan anta är för att 

det inte var politiserat i samhället eller i riksdagen. Mellan år 1988 och 1998 

har det gått tio år, men politiken i manifesten har inte gjort en så stor 

förändring. Uppbyggnaden, längden, områdena och vilka politikområden de 

för fram, påminner mycket om varandra. I båda manifesten vill de införa mer 

ekologiskt tänkande in i samhället, de vill använda ekonomiska styrmedel för 

att hjälpa miljön, men där finns en del otydlighet om hur de vill att det ska 

genomföras. 

Vidare så kan man föra fram diskussionen igen, vilket togs upp av Lagergren 

och Oskarson (2015), huruvida ett parti kan delta i maktspelet över 

regeringsmakten utan att överge sina alternativa idéer? Eftersom partiet inte 

blev regeringspartner förrän på 2000-talet, när partiet har gjort stora 

förändringar för att bli mer normaliserade, går det definitivt att argumentera 

för att det inte går att vara en regeringsduglig partner utan att kunna spela det 

politiska spelet vilket ofta innebär kompromisser och köpslående (Lagergren 

och Oskarson, 2015). Däremot finns där andra yttre omständigheter, såsom att 

Socialdemokraterna inte var lika beroende av en regeringspartner förrän då.  

En jämförelse av manifesten från år 1988 och 1999 visar vid en snabb 

överblick att det finns få kontraster i formalia. Det är en väldigt kort längd och 

låg andel miljökvasimeningar i manifesten. Däremot kan man se en utveckling 

partiet gjort inom språkbruk, ideologi och politiskt innehåll. Från att vara ett 

alternativt parti vars stora sakfråga var miljö till ett parti vars stora sakfråga 
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var EU-kritik till att igen ha miljö som sakfråga men dock har partiet verkligen 

försökt utveckla fler politiska områden. 

Genom att jämföra manifesten från år 1998 och 1999 med manifesten från år 

2018 och 2019 ser man drastiska skillnader. Det första man tänker på är 

längden, i de senare manifesten har de verkligen börjat utveckla vilket 

politikområden de fokuserar på, men även sitt språkbruk. Det är däremot i de 

senare manifesten man kan se bredd på deras ideologiska ståndpunkt på hur 

miljön sprider sig ut över många områden. Som tidigare nämnts, för de fram 

ord man kan associera med miljö på områden som å ena sidan inte automatiskt 

behöver har ett miljövänligt tänk, å andra sidan finns det ekologiska och 

biocentriska fördelar med att föra in miljön på fler områden om man vill visa 

en tydligare koppling till grön ideologi.  

Genom att endast jämföra rubriker i manifesten från år 2018 och 2019 kan man 

se liknelser. Miljöområden som förbättring av transport,  levande landsbygd, 

djur, naturen och havet samt god mat kan ses tydligt i rubrikerna i båda 

manifesten. Det visar att de har liknande mål inom miljöpolitiken för nationell 

samt EU-politik och att båda arenorna är en helhet kring detta 

område. Däremot nischar partiet sin politik betydligt mer år 2019 i EP-valet 

vilket kan innebära att de inte vill släppa sin utgångspunkt som ett 

sakfrågeparti inom EU, det får dem att sticka ut från mängden partier, det får 

dem även att passa bättre in i deras EP-grupp.  

Ideologiskt sett är partiet ekocentriskt, deras politik är ofta formulerad som att 

vi måste prioritera miljön och klimatet framför allt då vi inte har en framtid 

utan dem.  Däremot är det svårare att bestämma om de framför en 

environmental ekonomi eller en ekologisk ekonomi. Det måste också påpekas 

att fokus i uppsatsen inte varit på ekonomiska frågor utan endast kan ta upp 

deras syn på ekonomi utifrån deras miljöpolitik. Å ena sidan kan man 

argumentera för att partiet tror på den ekologiska ekonomin på grund av hur 
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de diskuterar olika områden inom politiken med en mer ekologisk ideologi. Å 

andra sidan för politiken fram en mindre radikal politik, vilken skulle kräva de 

välbehövliga förändringarna som behövs i samhället. På det politiska 

innehållet verkar partiet backa med sina formuleringar och sätter inte lika 

mycket press.  

Man kan absolut se att händelser som den globala utvecklingen av världen eller 

det utvecklade samarbetet inom EU, har påverkat partiet och hur de framför 

sin politik. Man ser förändringar i manifesten såsom synen på EU, att man för 

fram EU som en politisk arena som kan göra skillnad även i nationella 

manifest. Det finns andra delar av partiets politik som inte uppsatsen kan 

tydligt redogöra, såsom i vad EU påverkar och vad är andra omständigheter.   

Språkbruket har förändrats och utvecklats under de 30 åren. Partiet har gått 

från att vara lite av en utböling till att idag vara en säker regeringspartner 

(Ljunggren, 2010). För att kunna bli det har de dock gjort vissa ideologiska 

förändringar och reformerat sitt politiska innehåll.  

Vidare kan man då argumentera att partiet har gått ifrån det Ljunggren (2010) 

menade de stod för i början - att de inte var vanliga politiker eller som de andra 

partierna. Partiet tonade ner sin miljöprofil under åren 1994–1998 (sett till 

riksdagsmanifest), de var inte längre det lite mer radikala partiet det en gång 

var utan partiet var etablerat som ett riksdagsparti. Som alla andra partier vill 

partiet vinna makt idag, vinna väljare och vinna platser i riksdagen samt EP. 

Det politiska innehållet har på många vis utvecklats, å ena sidan har fler 

områden inkluderats, partiet har blivit insatta i många områden och stärkt sin 

politik till en mer vänsterprioriterad politik och ideologi. Detta visar en 

bortgång från Meguids (2005) idéer om ett nischat parti som de fullföljt under 

manifesten från år 1988–1999. Å andra sidan har partiet med denna utveckling 

också blivit mer lik de andra etablerade partierna i partiet. Det stärker 

Lagergren och Oskarsons (2015: 191) resonemang, att det är svårt att behålla 
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sina “kategoriska antaganden och principer” när man konstant måste 

kompromissa på den politiska arenan.  

Trots den utvecklingen har partiet hållit sig fast vid sin ideologiska ståndpunkt 

som partiet bildats på. Världen samt djur och naturs lika värde behöver gå före 

och över människan. Vi behöver ändra våra prioriteringar för miljö och 

klimatet, vilket är starka ståndpunkter för partiet. Om man ser på manifesten 

som helhet, behåller de den biocentriska och ekologiska ståndpunkten. Där 

finns även tydliga intryck av en mer environmental ekonomisk politik, där 

partiet fortfarande kan utvecklas för att gå tillbaka till sina rötter - om det är 

något de vill göra.  
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6 Slutsats 

Ett problem med uppsatsen har varit att materialet som undersökts inte har 

varit helt tillräckligt för att känna att frågeställningen kunnat svaras på till 

fullo.  

Kontinuiteten visas genom alla manifest, de visar att där finns en ideologisk 

kärna vilken fortfarande spelar roll inom partiet. Trots vissa förändringar är 

partiet ett grönt parti vilket tyder på att miljön är en viktig fråga. Partiet 

bearbetar miljöproblem med ekologism och ekocentrism som ideologiska 

utgångspunkter.  

Ett ideologiskt skifte partiet gjorde var runt EU-medlemskapet då de lade 

miljöfrågan till sidan och la ett mycket stort fokus på EU. Efter att 

medlemskapet konsoliderades har de nu även tagit bort utträde från 

organisationen som ett krav och om man läser valmanifesten verkar partiet 

vara väldigt positiva till EU utifrån miljöaspekten. Detta är en stor förändring, 

att gå från EU-motståndare i nästan 1,5 decennium (1994–2008) till att vara 

EU-förespråkare. 

I Sverige är vår miljöpolitik en av de bättre i världen, alla svenska partier 

stöttar en grön politik, däremot är de andra partierna antagligen mer 

antropocentriska och att deras ideologi tenderar nog att vara mer 

environmentalism än ekologism. Oavsett är miljöfrågan så politiserad att inget 

parti kan undvika att diskutera den. Men hur länge kommer Miljöpartiet kunna 

stanna och få rösterna ifall väljarna inte känner att partiet särskiljer sig från de 

andra? Vilket är ett dilemma med att sluta vara alternativ eller som Meduid 

(2005) påpekar – väljarna associerar antagligen fortfarande partiet som ett 

nischparti även när partiet försöker gå vidare från det. Det politiska innehållet 

har utvecklats inom partiet, deras viktiga sakfrågor har blivit fler, hur och vad 

för policy de fokuserar på har förändrats.  
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Språkbruket har också förändrats, speciellt i år 2018 manifest där EU nämns i 

flera olika sammanhang gällande flera av partiets sakfrågor.  

Sammanfattningsvis har partiet genomgått en förändring i språkbruk, ideologi 

samt politiskt innehåll. Det politiska innehållet har ofta varit likartade inom 

riksdagsmanifesten, medan i de två EP-manifesten kan man inte se några 

likheter. Kontrasten mellan den negativa inställningen till organisationen på 

1990-talet jämfört med den positiva inblicken på den under 2010-talet, är 

påvisad. EU har påverkat partiet att förändra sin ideologi, sitt språkbruk och 

politiska innehåll. Partiet är idag positiva till EU och eftersom partiet sitter i 

regering ger EU partiet större möjligheter för förändringar. 

Uppsatsens ämne i sig är fortfarande viktigt att undersöka. Att vidare forska 

angående vilken påverkan EU har på nationell politik, både ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv och även ur ett samhällsnyttigt perspektiv. I 

Sverige är EU inte ett lika debatterat ämne som man kan argumentera för att 

det borde vara, de influenser svensk politik och lagstiftning får från EU är 

något vi ofta inte diskuterar. Det är något som borde forskas på med alla 

medlemsländer, för att få en bättre förståelse för en av de mäktigaste regionala 

organisationerna i världen och hur dess medlemsländer blir påverkade av 

organisationen.  

6.1 Utveckling av forskning 

Det skulle kunna vara intressant att fortsätta forska på EU:s utveckling 

gällande nationell politik men med en del förändringar, främst i materialet. 

Fler manifest mellan åren 1999 och 2018 borde analyserats men även manifest 

från Miljöpartiets EP-grupp, för att lättare kunna jämföra förslag EP-gruppen 

tar upp med förslagen partiet för fram hemma i Sverige.  

Om man vill välja ett annat spår kan man istället undersöka motioner och 

propositioner på olika arenor. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att 
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undersöka Miljöpartiets ledamöters debatter för att se hur deras ledamöter för 

fram politiken när man debatterar med andra partier. 
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