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Abstract 

Following changes in society and other influences, the ideology of political parties can evolve 
over time. For example, theories exist claiming that all parties in Sweden strive towards the 
"middle". 
 A good example of a political party in Sweden which recently has gained entry to 
parliament is the Swedish Green Party (Miljöpartiet, MP). 
 MP was initially influenced by a green ideology (ecologism) which started as a global 
movement stating that no other ideologies shared their concerns about the environment. The 
goal of the ideology was to, via an increased influence within the political system and through 
small-scale production, increases both natural values and people's well being. By becoming 
elected into parliament it is plausible that the ideology of MP could have changed due to the 
influence of for example, the realities that parliamentary every day represent. 
 The aim with this essay was to study the changes in MP's party program from the year 
of 1994 and the most recent, to see if any changes have occurred related to MP's official 
ideology. The study was conducted using a comparative text analysis. Moreover, since the 
traditional right/left-scale is relatively coarse, four different sets of scales have been used to 
specify what "right" and "left" on the traditional scale actually means. By combining the four 
sets of scales it was concluded that changes have occurred to the ideology of MP. 
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1 Inledning och problemformulering 

Att ändra sin uppfattning om något är fullt mänskligt. En förändring kan ske genom att de 

värderingar som en individ har förändras med den bild av verkligheten som personen har.1 

Efter att, exempelvis, en politiker blivit invald i riksdagen har den fått en ny bild av 

verkligheten, vilket kan påverka värderingar och ståndpunkter. Att en partiledning uppfattar 

en verklighet medan gräsrötterna i samma parti uppfattar en annan är alltså inget märkligt.  

I riksdagen är Miljöpartiet de Gröna (MP) det nyaste av partierna. Claes Roxbergh (MP) 

beskriver följande från MPs första tid i riksdagen ”Att man måste spela efter reglerna, annars 

gör man sig omöjlig, var en av de saker som våra ledamöter fick lära sig”2. Citatet styrker 

tesen att nya erfarenheter kan ändra ens verklighetsuppfattning och agerande. Betyder det då 

att alla nya partier måste förändras? Att partier tenderar att dra sig mot mitten, i ett land som 

Sverige, är något som Giovanni Satori argumenterar för.3  

För miljörörelsens partier runt om i världen borde kompromisser med andra partier 

innebära problem därför att miljö, enligt dem, står högre än mänskliga behov och önskemål. 

Die Grünen var det första gröna partiet som hade stor framgång och det kan hävdas att de 

banade väg för andra liknande partier.4 Som en reaktion mot industrisamhället och 

urbaniseringen efterfrågades en balans med naturen där de andra partierna bara gapade efter 

tillväxt.5 Att Die Grünen inte kämpade för en återförening av Öst- och Västtyskland är ett 

exempel på en fråga där miljön stod högre än mänskliga önskemål.6 Idag är dock Tysklands 

gröna parti inte lika radikalt som det en gång var. På ena sidan finns de som försöker hålla sig 

fast vid sina principer och kompromisslöst kämpar som moder naturs riddare. På den andra 

sidan finns de som ser till resultat, kompromissar och samarbetar med andra partier; de kallar 

sig realister. Är detta en utveckling som kommer att drabba alla gröna partier?  

                                                                                                                                                   
 
1 Björklund, Stefan, 1976. Politisk Teori. Stockholm: Aldus, s 126. 
2 Nyberg, H, Mikael, 2001. Maskrosbarn – Miljöpartiets första tjugo år. Lund: Gröna böcker, s 112-113. 
3 Sartori, Giovanni, 2005. Parties and party systems – a framework for analysis. Colchester: ECPR, Kap 6 s 
116-178. I ett land som Sverige: där det saknas ett tydligt mittenparti. 
4 Att gröna partier har uppstått de senaste 100 åren betyder inte att dess idéer är helt nya. Heywood nämner att 
många liknade tankar funnits hos olika religioner, som hinduism, långt tidigare.  Heywood, Andrew, 2003. 
Political ideologies; an introduction. New York: Palgrave Macmillan, s 267. även Barry, John, 2009. 
Environmental and social theory. Oxon: Routledge, s 32-34. 
5 Heywood, a.a. s 269. 
6 Larsson, Reidar, 2007. Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, s 150. 
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I Sverige startade MP som en del av miljörörelsens höga röster. Men om alla nya partier 

förändras betyder det då att även MP har förändrat sin politik, trots att de tjänar ett högre syfte 

där mänskliga behov och önskemål inte ska komma i första hand? Det hände, som bekant, i 

Tyskland, har det även hänt i Sverige? Behöver Sverige ett nytt miljöparti? För att citera 

Andrew Jamison ”Har alltför många aktivister tvingats ändra sina budskap för att tas på 

allvar? Eller har miljöaktivismen bidragit till att förändra våra politiska kulturer genom att 

göra dem ”grönare” och medborgarna mer medvetna om miljöproblem?”7. 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med undersökningen är att se om MP har frångått sin ursprungliga partiideologi sedan 

de gjorde entré i riksdagen. Undersökningen avser göras genom att analysera och jämföra 

MPs partiprogram från 1994 och det partiprogram som är gällande idag.8 Förhoppningen är 

att analyserna skall visa om MP har några nedpräntade skillnader mellan åren. Eftersom MP 

har kommit att spela en ny roll i svensk politik och anklagas för att ha övergivit sin gröna 

ideologi ger det undersökningen ett allmänt intresse. 

Den fråga som skall besvaras i arbetet är alltså följande: 

 

 Har Miljöpartiet de Gröna mellan 1994-2005 ändrat sin partiideologi?  

1.2 Disposition 

I nästa kapitel följer en redogörelse i stora drag för hur ekologismen växte fram. I kapitel tre 

följer det metodologiska tillvägagångssättet och den mall som kommer användas. I kapitel 

fyra analyseras först 1994 års partiprogram och sedan jämförs partiprogrammet från 2005 

med det. Slutligen redovisas resultat och slutsatser. 

                                                                                                                                                   
 
7 Jamison, Andrew, 2003. Miljö som politik. Lund: Studentlitteratur, s 12-13. 
8 Från 1982 till 1988 finns bara idéprogram att läsa. Först år 1994 kom det första riktiga partiprogrammet. 
MP.se, http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=190286. 
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2 Teori 

2.1 Ideologi 

Ordet ideologi började användas efter den franska revolutionen. Definitionen av ordet har 

sammanfattats av Reidar Larsson ”Ideologi (…) en samling principer som skulle vara 

vägledande för det politiska handlandet. Principer är uttalanden om de viktigaste målen i 

politiken och om medlen att nå målen”9. Ideologi leder alltså till en sorts gemensam 

värdegrund och gör det därför enkelt för människor med samma värderingar att sluta sig 

samman, vilket blev ett viktigt steg för att forma dagens partier. Med tiden växte det fram tre 

stora ideologier: socialism, konservatism och liberalism. De tre ideologierna hade olika 

principer om de viktigaste målen och hur målen skulle nås.10  

 Under 1900-talet skedde nya inslag på den ideologiska arenan. Den politiska 

moderniseringen ledde till enpartistater i tredje världen och i Europa ledde nationalismen till 

diktaturer som Tyskland och Italien. Med dessa stater som exempel fördes diskussioner om 

mänskliga rättigheter. En gemensam grund för de tre ideologierna växte fram, den innehöll 

fria val och medborgerliga rättigheter.11  

 I mitten på 1900-talet fanns det många statsvetare som talade om att ideologierna var 

döda. De hade alla kommit att ingå under samma överideologi, liberal demokrati. Hade den 

ideologiska utvecklingen stannat av? Det visade sig dock att nya problem ständigt uppstår och 

gamla ideologier fick nytt liv medan nya uppstod; feminismen var en av dessa, en annan var 

miljörörelsen och dess ekologism.12 

2.2 Grön ideologi 

Ordet ekologi myntades 1866 av den tyske zoologen Ernst Haeckel och härstammar från 

grekiskans ”oikos”, vilket bland annat betyder att hushålla.13 I mitten av 1900-talet växte 

                                                                                                                                                   
 
9 Larsson, a.a. s 10. 
10 Ibid. s 10-11. 
11 Ibid. s 11-13. 
12 Ibid. s 13. 
13 Heywood, a.a. s 266. 
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ordet grön fram för att beskriva en viss typ av sympati för miljön och grupper som 

Greenpeace gjorde entré. Det specifika för rörelsen var tanken om att inte exploatera naturen, 

utan att leva i en ekologisk balans.14 Människan har rubbat jordens naturliga balans och 

därmed tillfogat skada till allt levande. Mänskligheten ska kunna fylla sina behov utan att 

förstöra naturen eller utrota de andra djur som lever i den. Den ekologiska balansen, vilken de 

rådande ideologierna inte uppmärksammat, ska återskapas.15 

 Eftersom vår miljö är något som påverkar allt levande överallt är ekologism en global 

rörelse. De brukar även hävda att tredje världen är de som bär de största kostnaderna för den 

västliga världens sätt att leva. Som svar förespråkas små sociala nätverk, att återgå till det 

förindustriella stadiet. I små enklaver skall det produceras efter behov. Det brukar även råda 

konsensus över att kärnkraften ska avskaffas, att världshandeln förstört den ekologiska 

balansen och att all utveckling ska vara så kallad ”hållbar utveckling”. Förändringarna ska ske 

enligt anti-våldsprincipen, men är sällan mer specificerade.16 Miljörörelsen är väl känd för 

sina direkta aktioner, bojkotter med mera, men det finns även ett tydligt stöd för att förändra 

genom reformer vilket miljöpartierna och dess väljare är ett bevis på. Även om teknologin 

tycks kunna bistå mänskligheten med högre och högre standard så vill den gröna rörelsen ta 

ett steg från den antropocentriska livsstilen, där hänsyn endast tas till människan. De började 

således ifrågasätta huruvida berg, växter och djur bara har ett värde om de ger mänskligheten 

nytta eller om de har ett värde i sig.17  

 Reidar Larsson skriver att den ekologiska rörelsen även lanserade ordet ”livskvalitet”.18 

Ordet ger en bra sammanfattning av ideologin. Att njuta av livet handlar inte om materiella 

tillgångar. Därför förespråkar ekologister ofta kortare arbetstid.19 ”På den fria tiden kan en fri 

aktivitet utvecklas som utgör ett självändamål”20. 

 Vilket tillvägagångssätt är det bästa för att kartlägga ett partis ideologi och vad betyder 

det om den förändras?  

                                                                                                                                                   
 
14 Heywood, a.a. s 267-268.  
15 Larsson, a.a. s 150, 151. Heywood, a.a. s 269. 
16 Ibid. s 151-153. Beträffande ”global rörelse” går det att på första sidan i MPs partiprogram från 2005 läsa att 
MP ”… är en del av en världsomspännande grön politisk rörelse”. 
17 Barry, a.a. s 253. 
18 Just detta ord står även att finna i MPs Idéprogram från 1982, http://www.mp.se/files/68100-
68199/file_68160.pdf. ex s 2. 
19 Ibid. s 10 och 16. 
20 Larsson, a.a. s 155.  
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3 Metod 

3.1 Diskussion och inledande metod 

Vad är politisk förändring? Är det den reella politik som ett parti för eller den som finns 

nedpräntat i partiprogrammet? Att ett parti kan ändra kurs utan att ändra sitt partiprogram är 

inget ovanligt. I programmet måste hela partiet enas och inte bara partitoppen. Vad som står i 

ett partiprogram kan vara viktigt av olika orsaker. Det går att vrida och vända på de flesta 

meningar och det som ger stor betydelse för en ”radikal” partikamrat kan bändas för att av 

partiledningen betyda något annat. Att resonera på detta vis leder oss in i slutsatsen att det 

som står i ett partiprogram helt sonika kan ha som främsta uppgift att blidka de mest extrema 

medlemmarna. Vad som står där kan ha föga betydelse när det väl kommer till att fatta ett 

beslut, men det är ändå viktigt då det, dels kan ge underlag för kritik, dels kan partiet på 

pappret säga sig vara mer radikala än de egentligen är. En förändring i partiprogrammet kan 

alltså vittna om en djup förändring i partiets egentliga ideologi. 

 Det kan antas att det inte kommer finnas någon direkt märkbar förändring mellan MPs 

partiprogram. 10 år kan tyckas för kort för att ändra partiideologin. Å andra sidan, i Sverige är 

den genomsnittliga partiprogramslivslängden 10-15 år, vilket gör det fullt rimligt att ändra 

programmet mellan 1994 - 2005.21 En annan sak som kan tala för att programmet ändrats är 

att 1994 var MPs första partiprogram. Det finns goda chanser att det inte var färdigt 1994 och 

behövde därför revideras. Dock så behöver det inte betyda att det finns skillnader i 

partiideologin. Emellertid, i sättet att vilja reformera är det rimligt att anta vissa skillnader då 

partiledningens bild av verkligheten har förändrats i och med deras inträde i riksdagen. Den 

kan då antas vara mer praktisk och kompromissvänlig. 

 Ambitionen med arbete var att jämföra MPs partiprogram från 1988 med det gällande 

idag. Detta därför att 1988 var första året då MP lyckade komma över 4%-spärren och in i 

riksdagen. Det visade sig dock att partiprogrammen innan 1994 inte var helt färdiga program 

utan liknade mer ett litet häfte med idéer. Häftena har heller inte namnet ”partiprogram”, utan 

                                                                                                                                                   
 
21 Larsson, a.a. s 15. 
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istället ”idéprogram”.22 Det vore inte rättvist att jämföra ett idéprogram och ett partiprogram. 

Därför är det 1994 års partiprogram som jämförs med det nu gällande. 

 Undersökningen kommer endast att undersöka två partiprogram, vilket kommer att ge 

ett gott underlag till vidare forskning inom samma område. Reidar Larsson hävdar även att 

partiprogrammet är tillräckligt för att kartlägga ett partis ideologi.23 Det skulle även kunna 

vara av intresse att till exempel studera skillnader i partiets näringspolitiska program mellan 

åren, vilka säkerligen kunnat visa ytterligare skillnader. Med begränsat utrymme och tid låter 

dock inte det göras på ett bra sätt inom ramen för denna studie. 

 Det är fullt möjligt att MP rent praktiskt har ändrat sin politik. Detta kommer dock inte 

att behandlas mer ingående i undersökningen. Inte heller kommer arbetet försöka förklara (om 

det visar sig finnas skillnader) varför det skiljer sig. Här kommer endast några hypoteser 

anges då det faller utanför arbetets syfte. Dock så kan hypoteserna och eventuellt påvisade 

ändringar ligga som underlag för framtida forskning. Arbetet börjar och slutar alltså i 

partiprogrammen.  

3.2 Material 

Materialet för studien är hämtat från MPs officiella hemsida. Det som undersöks är 

partiprogrammet från 1994 och 2005 och på MPs hemsida finns alla idé- och partiprogram 

tillgängliga. Dessa utgör officiella dokument som partiet ligger bakom och det finns ingen 

anledning att ifrågasätta dessas äkthet.  

 Reliabiliteten däremot är helt beroende av hur jag väljer att tolka texten; det är alltså jag 

som är slumpfelet. Det som kan göras för att höja reliabiliteten är läsa igenom 

partiprogrammen flera gånger och att tolka citat vid olika tillfällen, detta kan ge en mer 

objektiv tolkning. 

3.3 Tillämpad metod 

För den typ av textanalys som skall göras finns olika typer av metoder. En metod är 

”kvalitativ textanalys” där det eftersökta innehållet ger mindre om delarna och mer av 

helheten; ”... det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och kan endast tas fram 

                                                                                                                                                   
 
22 Se not 8. 
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genom intensiv läsning av texten”24. Det är precis vad som eftersöks inför ett studerande av 

partiprogram. Vidare så har verktygen för analysen tagits ifrån Stefan Björklunds bok 

”Politisk Teori” och Ludvig Beckmans bok ”Grundbok i idéanalys”.25 Metodpraktikan ger 

arbetet ett upplägg och med hjälp av delar av de andra böckerna kan en mall skapas som 

möjliggör en objektivitet till arbetet. En väl utformad analysmall gör att undersökningen går 

att återskapa och på så sätt höjs validiteten och reliabiliteten.  

 Inom kvalitativ textanalys, även kallad systematiserad undersökning, måste texten 

klassificeras genom att läsaren ställer frågor till den. Frågorna skall alltså vara klara innan 

texten börjar analyseras.26 Det blir arbetets mall. Genom arbetets mall måste det gå att få fram 

”... tydlig argumentation och (…) tydliga kriterier för slutsatsdragning”27, vilket är ett krav 

för ett arbete av denna typ. Forskaren har som uppgift att tolka texten och sedan berätta sina 

slutsatser; det är helheten som är av intresse.28 En begränsning av lämpliga frågor har redan 

gjorts i frågeställningen. Vad som skall undersökas är tydligt och de frågor som behöver 

ställas måste specificeras. 

3.3.1 Att kartlägga ideologier 

För att kunna kartlägga en partiideologisk förändring krävs en analysmall att utgå ifrån. 

Stefan Björklunds bok ”Politisk Teori” ger en utmärkt grund för vilket tillvägagångssätt som 

bör användas. Att på en skala pricka ut var MP låg 1994 och jämföra med 2005 ger en tydlig 

bild av hur ideologin har förändrats. Det finns dock problem. I Sverige är det vanligt att ta till 

höger/vänster-skalan och på den radar vi upp alla våra partier, men är den bilden rättvis? 

Björklund ger ett exempel i boken, en kartläggning av liberaler och konservativa under 

fattigvårdsdebatten på 1870-talet på en skala ger ett närmast komiskt resultat, ”… liberalerna 

hamnar till vänster om de konservativa som hamnar till vänster om liberalerna”29. Slutsatsen 

är att en eller flera dimensioner måste läggas till. Med hjälp av dessa kan en mer korrekt och 

                                                                                                                                                   
 
23 Larsson, a.a. s 15. 
24 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2009. Metodpraktikan – Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik AB, s 237. 
25Björklund a.a. och Beckman, Ludvig, 2007. Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter 
och idéer. Stockholm: Santérus förlag. 
26 Esaiasson, a.a. s 238. 
27 Ibid. s 242. 
28 Ibid. s 243. 
29 Björklund, a.a. s 130. För mer ingående om just detta citat eller om fattigvårdsdebatten hänvisas läsaren till 
boken. 
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mindre förvirrande kartläggning göras. Björklund poängterar dock att ”… det naturligtvis 

aldrig blir fråga om absoluta värden på skalorna (…) utan bara att konservatismen befinner 

sig till höger om liberalismen på ifrågavarande skala”30. Mätinstrumentet ger således snarare 

en indikation på att ”A” befinner sig längre åt ett håll än ”B” på en relativ skala. Det går även 

att ge samma indikationer med ett partiprogram från olika årtal.  

 För flera partier finns det frågor där de, till exempel, längst till vänster kan ligga till 

höger om nästa parti. En analysmodell som kan kartlägga MPs hjärtefrågor med fler än en 

dimension måste därför skapas; värden för ytterligare en dimension måste identifieras. Till 

saken hör att vad vänster och höger egentligen betyder inte står klart. En definition av vänster 

och höger krävs alltså, men först är det dock viktigt att veta hur en textanalys skall utföras 

rent praktiskt. 

3.3.2 Att analysera text 

I Ludvig Beckmans bok ”Grundbok i idéanalys” går det att hitta vilket tillvägagångssätt som 

är lämpligast för att definiera, värdera och placera ett parti på den flerdimensionella skalan. 

Den metod som är lämpligast är en ”beskrivande idéanalys”, vilken ”... är följaktligen något 

mer än ett återgivande av innehållet i ett politiskt budskap (…) att med viss systematik sortera 

materialet på ett sätt som inte omedelbart eller konkret går att utläsa i materialet självt”31. En 

jämförelse med hur Metodpraktikan beskrev den kvalitativa textanalysen indikerar att 

Beckman är helt rätt att utgå från i undersökningen.32 I det här fallet syftar det ”politiska 

budskapet” på innehållet i ett partiprogram. Analysen handlar även om att ”... presentera 

tydliga belägg för de egna tolkningarna”33. Att sedan jämföra ett partiprogram med ett annat 

påverkar inte den beskrivande idéanalysen. En sådan jämförelse kan kallas för en komparativ 

textanalys eller, enligt Beckman, ”jämförelse över tid”34. Detta är då ett sätt att se hur något 

har förändrats eller hur resonemangen har ändrats. Beckman fortsätter idéanalysen och menar 

att med forskarens egna glasögon kan alla delar hittas för den pågående undersökningen. På 

så vis går det att identifiera de viktiga centralbegreppen. ”Som nu flera gånger påpekats är 

den viktigaste och mest oundgängliga jämförelsepunkten alltid den som forskarens egna 

                                                                                                                                                   
 
30 Björklund, a.a. s 131. 
31 Beckman, a.a. s 49.  
32 Avser här främst citatet i not 24. 
33 Beckman, a.a. s 49. 
34 Ibid. s 53. 
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glasögon identifierar - analysapparaten”35. Det är således upp till den enskilde att finna de 

variabler denne anser lämpligt för analysen. Det kan vara på det sättet att en beskrivande 

idéanalys gjord av två olika forskare identifierar olika huvudbegrepp. Det är då bara en 

subjektiv variation som förhoppningsvis ändå kommer att leda till samma slutsats. Men det 

ska ändå betonas, som Beckman skriver, ”forskarens egna glasögon identifierar” betyder att 

det inte är statiskt; två studier inom samma område är inte identiskt utformade. Det handlar 

om ”forskarens egen tolkning”36 eller, med andra ord, ”Följaktligen skall en kritisk läsare inte 

främst fundera över om ett forskningsresultat påverkas av forskarens glasögon. Givetvis gör 

de det!”37. 

 Att titta på argument är ett sätt att kartlägga likhet och skillnad mellan två källor. Det 

går då att följa resonemangen och se hur något har ändrats. Det går även att se om något 

ändrats i resonemanget självt, även om slutsatsen är densamma.38 Ett annat sätt är en 

begreppsanalys. Här kartläggs hur partiet ser på ordet i sig och kan ge en bild av var partiet 

står i frågan. För att veta hur ett ord används går det att analysera sammanhanget det nämns i. 

Ligger intresset i att veta hur begreppet av ordet används krävs en djupare analys eftersom ”... 

ord kan vara mångtydiga och begrepp kan vara vaga”39. Det går till exempel att mena flera 

saker med ordet ”miljö”. Från sammanhanget går det dock att urskilja ordets betydelse. Men, 

som Beckman understryker, att definiera en term är inte det intressanta, en term kan ha flera 

begrepp kopplade till sig. Att se skillnader i hur ett ord används kan säga om det har skett en 

skillnad i ideologin, ”Termerna får nämligen sin betydelse från sin plats i en tankestruktur, 

från den funktion de fyller där”40. Det som måste kartläggas är, till exempel, begreppet 

”miljö”. Att identifiera centrala begrepp och definiera dem blir således en viktig del av den 

mall som ska användas. 

 Innan själva analysen inleds måste forskaren veta vad den letar efter; den ingående 

frågan leder till vilket mätvärde som bör användas.41 Det går inte att läsa texten som ska 

                                                                                                                                                   
 
35 Beckman, a.a. s 52. 
36 Esaiasson, a.a. s 250. 
37 Beckman, a.a. s 52. 
38 Ibid. s 24. 
39 Ibid. s 31. 
40 Boréus, Kristina, 1994. Högervåg – Nyliberalism och kampen om språket i svensk offentlig debatt 1969-
1989. Stockholm: Tidens förlag, s 241. 
41 Beckman, a.a. s 51. 
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analyseras och tro sig finna rätt variabler på vägen. Det måste stå klart innan analysen 

börjar.42   

3.3.3 Definiera mätpunkter 

Varför höger/vänster-skalan används i arbetet är för att den är en rådande norm i Sverige, det 

är genom den som partierna allt som oftast brukar kartläggas. MP sa sig först vara varken 

höger eller vänster, detta då de gjorde sitt inträde i riksdagen. 20 år senare är MP en del av det 

rödgröna samarbetet. Därav kan det antas att MP borde hamna i närheten av 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är därför intressant att se om MP rör sig åt 

vänster eller mot mitten, om de alls rör på sig. Men vad betyder höger och vänster? 

 

Höger och Vänster 

 För att definiera höger och vänster kan både Heywood och Björklund användas. 

Heywood skriver angående den endimensionella höger/vänster-skalan ”... it is (…) difficult to 

establish precisely what the spectrum means and how helpful it is in defining and describing 

political views”43. Heywood ger istället exempel på hur det gjorts försök med att kartlägga 

ideologier på en tvådimensionell skala.44 Då både Heywood och Björklund skriver om de 

brister som finns med en endimensionell skala är det uppenbart att en skala är för lite för att 

pricka in ett parti eller ideologi. Istället för höger/vänster föreslår Björklund tre stycken skalor 

som i sig definierar vad höger och vänster betyder:  

 Ekonomisk jämlikhet vs. Ojämn ekonomisk fördelning 

”… hur jämnt eller ojämnt de ekonomiska nyttigheterna i samhället skall fördelas 

mellan individerna” 

 Ekonomisk kollektivism vs. Ekonomisk individualism 

”… ekonomisk individualism kontra kollektiva insatser för välfärden i samhället” 

 Politisk individualism vs. Auktoritet 

”… behovet av auktoritet”45 

 

                                                                                                                                                   
 
42 Esaiasson, a.a. s 245. 
43 Heywood, a.a. s 16. 
44 Ibid. s 19. 
45 Björklund, a.a. s 130-131. 
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 Med hjälp av grafer och exempel från Björklund kan de tre nya dimensionerna 

definieras.46 Här kommer det att ges två exempel: klassisk liberalism och socialism. 

 Björklund ställer upp de centrala resonemangen som olika variabler för att genom dem 

kunna placera ut något på skalan. Här ges klassisk liberalism som exempel ett: 

1. Den politiska samfälligheten är till för att tillgodose individernas behov. 

2. Tillgångarna räcker inte för att tillfredsställa alla individernas behov. Det uppstår en 

konflikt. 

3. Individerna är själva i stånd att rangordna sina önskemål och behov. 

4. Om olika individers behov får fritt konkurrera på det politiska (… och …) ekonomiska 

området sker en harmonisk avvägning mellan olika behov47. 

 

Med dessa fyra variabler går det att kartlägga var den klassiska liberalismen befinner sig i 

mallen. För att ge ytterligare ett underlag görs samma sak med socialism: 

1. Samhällets institutioner är till för att tillfredsställa människornas behov. 

2. De nyttigheter som produceras skall fördelas jämnt mellan individerna. 

3. Ekonomisk individualism försämrar möjligheterna att realisera 1 och 2. Endast med 

kollektiva insatser kan målen realiseras.48 

 

Beträffande auktoritet så kan socialism sträcka sig från Lenin till Branting, vilket placerar 

socialismen i mitten och överlåter åt dess undergrenar att rikta sig åt mer eller mindre 

auktoritära håll.  

 Med ovanstående variabler går det att kartlägga vart socialismen befinner sig i mallen.  

                      Klassisk liberalism                                                      Socialism 
 Ekonomisk kollektivism Figur 3.1                      Ekonomisk kollektivism 

    
 

 

 

    
Ekonomisk jämlikhet Auktoritet Ekonomisk jämlikhet Auktoritet49 

                                                                                                                                                   
 
46 För en ingående definition av dessa skalor och hur Björklund definierar dessa hänvisas läsaren till: Björklund, 
a.a. s 130-199. Det som går att läsa här är blott en enkel sammanfattning. 
47 Björklund, a.a. s 149. 
48 Ibid. s 168. 
49 Ibid. s 150 & 169. Dessa tabeller är fritt återskapade på likast möjliga sätt av författaren till detta arbete. 
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 Björklund argumenterar för att de tre dimensionerna kan fånga in vad som i gängse 

språkbruk menas med höger/vänster. Med hjälp av dessa dimensioner går det att placera in 

MP i vad vi kan kalla för ”politisk orientering”. Följaktligen går det att jämföra MP med 

andra partier, eller med sig självt. 

 

Miljö  

 Då det klassiska höger/vänster begreppet är definierat skall utöver det läggas till en 

ytterligare dimension. Vilket värde ska den sista dimensionen mäta? Frågeställningen för 

arbetet gäller ”grön” politik, eller miljö. Då den ingående frågan leder oss till vilket mätvärde 

som bör användas (som nämndes ovan) står svaret klart: miljö bör vara den sista 

dimensionen. Men vad ska finnas i motsatt ände? Det är ofta förekommande i debatter om 

miljö att tillväxten måste begränsas och det ger ett intryck av orden står i motsats till 

varandra. Tillväxt kräver att produktionen ökar och därmed så tär det på naturens resurser.50 

Detta är ett vanligt förekommande argument hos miljörörelser som då även kan förespråka 

nolltillväxt. Per Garthon skrev själv i en artikel i DN från 1980 om, bland annat, tillväxtens 

negativa inverkan på miljön.51 Därmed anser jag att tillväxt ger en bra motsats till miljö. Med 

miljö menas då avsaknad av tillväxt, alltså att jordens resurser är viktigare än en ständigt 

ökande produktion. 

 På samma sätt som liberalism och socialism är kartlagda så går det att kartlägga vart MP 

låg år 1994 och var de befinner sig nu. Det ger arbetet en mall att jobba utifrån. Vad som skall 

tilläggas utöver detta är dimensionen miljö/tillväxt. Lägger vi till det i mallen så har vi en 

färdig analysmall. 

3.3.4 Färdig analysmall 

En analysmall med fyra dimensioner har utarbetats. Att enklast konstruera mallen efter detta 

blir med två separata mallar som består av två dimensioner vardera. På vänster sida finns 

dimensionerna: 

 Ekonomisk kollektivism vs. Ekonomisk individualism 

 Ekonomisk jämlikhet vs. Ojämn ekonomisk fördelning 

                                                                                                                                                   
 
50 Nationalencyklopedin.se, tillväxt. http://www.ne.se/tillv%C3%A4xt/1125601. 
51 Nyberg, a.a. s 327-332. Här finns artikeln återgiven i sin helhet.  
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På höger sida finns dimensionerna: 

 Miljö vs. Tillväxt 

 Politisk individualism vs. Auktoritet 

 

Analysmall 
       Ekonomisk 
      Kollektivism Figur 3.2 Miljö 

   
                   vs.  vs. 

 
     Ekonomisk 

     individualsim   Tillväxt 

   
 Ekonomisk jämlikhet vs. Ojämn ekonomisk fördelning   Politisk individualism        vs.        Auktoritet 

 

 För ett förtydligande finns en markering i varje mall som ritats in. I mallen till vänster 

indikeras en hög andel ekonomisk kollektivism samt en hög andel ekonomisk jämlikhet. I 

mallen till höger indikeras en hög andel miljö samt en hög andel auktoritet. För att göra 

modellen lite mer överskådlig går den att komprimera. De två olika mallarna avgränsas med 

ett grått streck i mitten. 

Färdig analysmall 
   Ekonomisk kollektivism Figur 3.3   Miljö 

     
                                                           

 

   

     
 Ekonomisk jämlikhet  Auktoritet   

 

 Det är denna analysmodell som skall användas. 
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4 Miljöpartiets partiideologi 

4.1 Historisk bakgrund - Miljöpartiet de Gröna 

I Sverige bildades Miljöpartiet år 1981. De säger sig själva ha bildats som en följd av 

kärnkraftsomröstningen.52 Per Gahrton anses ha haft en betydande roll, dels som drivkraft 

bakom bildandet, dels även för sitt försök att definiera den ekologiska partiideologin.53 Partiet 

kom in i riksdagen 1988, men åkte ut nästa val 1991. 1994 kom dock partiet tillbaka och 

sedan dess har det varit där för att stanna. MP sade/säger sig själva inte tillhöra höger eller 

vänster, det var/är alltså inte ett traditionellt parti. För MP handlar det om att miljö står högre 

än traditionella skalor, som höger och vänster. Det som är bäst för miljön går inte alltid att 

kartlägga på samma sätt som de konventionella partierna. ”Höger, vänster? Varför inte rakt 

fram?”54 går det att läsa på Miljöpartiets hemsida. Men med tiden började MP att samarbeta 

med de röda partierna och kom så att uppfattas som en del av vänsterblocket. 

4.2 1994 års partiprogram 

I analysen nedan studeras 1994 års partiprogram i detalj. Tillvägagångssättet specificerades i 

metodavsnittet och nedan följer en analys av var dimension, från analysmodellen, för sig. 

Analysen för varje års partiprogram är uppdelad i diverse underkategorier, vilka representerar 

olika nyckelbegrepp som identifierats i programmet. 

4.2.1 Miljö vs. Tillväxt 

I enlighet med analysmallen borde denna kategori ligga som nummer tre att analyseras. Det är 

dock så pass väsentligt att klargöra för MPs syn på miljö, då den genomsyrar alla andra 

skalor, att den läggs först. 

 

                                                                                                                                                   
 
52 Nyberg, a.a. s 7. 
53 Larsson, a.a. s 149. 
54 Blomgren, Gabriella, Persson, Fredrik, 2006. Höger eller Vänster?. 
http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=119841. 
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Solidaritet 

     MP beskriver att ”Vår ideologi vilar på övertygelsen att människan måste leva i samklang 

med naturen och agera i samspel med den övriga mänskligheten”55. Vad som ingår är en 

solidaritet mot: 

 Djur, natur och det ekologiska systemet 

 Kommande generationer56 

 

 Ovanstående är viktigt att förstå för att förstå MPs ideologi. Allt liv på jorden och allt 

kommande liv på jorden är en del av samspelet. Det betyder att de saker som görs idag ska 

värderas i ett geologiskt perspektiv framåt. Ett exempel är kärnkraft och radioaktivt avfall 

som måste lagras i 100 000 år. Går inte det att garantera till 100 % är det inte samspelt med 

kommande generationer och därför osolidariskt, oavsett de ekonomiska fördelar eller andra 

bekvämligheter det kan ge oss nu. Det går inte att veta hur slutförvaringen kommer att se ut 

om 90 000 år och att lägga över en sådan last till det ofödda livet är inte att agera i samspel. 

Andra exempel är: Vilken rätt vi har att använda all jordens olja nu utan att spara något till 

framtiden? Om vi vet att sättet vi lever på kommer att orsaka problem för framtida 

generationer, vilken rätt har vi då att påtvinga dem det? Exemplen illustrerar ett sätt att tänka 

som MP menar att övriga ideologier inte har, vilket är viktigt att känna till.57 

 MP menar även att allt liv och varje del av naturen har ett egenvärde oavsett hur dess 

relation till människan ser ut. De ifrågasätter alltså huruvida människan har rätt till en livsstil 

som gör att andra arter dör ut eller naturen förstörs. Allt liv och all natur skall respekteras 

oavsett om det ger människan någon direkt nytta.58 

 

Spelregler 

 Vidare nämner MP vad de kallar för ”spelreglerna”59. Utgångspunkt är att ”... jordens 

naturresurser är ändliga”60 och det gäller då att ”... leva på den tillväxt (”ränta”) som 

fonderna ger”61 därför att ”En obegränsad tillväxt är inte möjlig på en begränsad planet”62. 

                                                                                                                                                   
 
55 Miljöpartiets Partiprogram , 1994 (pp1994). s 2. http://www.mp.se/files/68100-68199/file_68163.pdf. 
56 Ibid. s 2. 
57 Ibid. s 9. 
58 Ibid. s 3. 
59 Ibid. s 3. 
60 Ibid. s 3. liknade även s 9 m.fl. 
61 Ibid. s 3. 
62 Ibid. s 11. 
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Kort sagt, människan får aldrig ta ut mer än jorden klarar av att producera. Människan får 

aldrig förstöra mer än att jorden klarar att återhämta sig. Oavsett hur människan väljer att 

organisera sitt samhälle så får det aldrig överstiga vad jorden klarar av eftersom det är en 

förutsättning för allt liv, idag och i framtiden. 

 

Stigfinnare - Medel och mål 

 MP sätter miljön främst. Men, om vi vet att sättet vi lever på idag förstör jorden, hur 

länge kan vi då vänta på förändring? Detta är något som MP tagit ställning till. Det är bättre 

att nå stegvis förändring än att skrämma bort folk med alltför radikala förslag, menar de.63 Det 

handlar om att vänja människor vid tanken, att skynda långsamt. MP erkänner sig själva som 

ett ”obekvämt” och ”smärtsamt” parti64. Att i de rika länderna behöva sänka sin standard, eller 

att betala mer för att köra bil, kan upplevas som smärtsamt och obekvämt. När MP som enda 

parti ifrågasätter den rådande mentaliteten, som finns i dagens politik, beskriver dessa två ord 

hur det kan upplevas. Att tänka långsiktigt kostar, idag, mer än att tänka kortsiktig. Det går att 

föra bekvämare politik om man ”... saknar den livsnödvändiga ekologiska dimensionen”.65 

Att vara först med ett annorlunda sätt att tänka mottas ofta med skepsis och kan anses som 

invecklat. MP väger alltså för- och nackdelar och agerar på det sätt som de tror är bäst för 

miljön i längden. Att människor successivt får vänja sig vid ett nytt sätt att tänka om miljö är 

det långsiktigt bästa alternativet eftersom den ekologiska balansen kräver ”... människors 

kunskap, omdöme och vilja i form av politisk handling”66. MP för en debatt som ”visar 

vägen” och därmed föds kunskap som i sin tur formar ett omdöme, vilket ger en vilja att rädda 

naturen.67 Fler människor i kampen ger den långsiktigt bästa effekten.  

 Det går från det ovanstående hävda att MP kompromissar med miljön. Om det 

långsiktigt mest kraftfulla sker för sent? Vad händer med alla arter som dör ut under tiden folk 

ska övertygas? Oavsett hur det går att se på frågorna anser jag att svaren inte har något med 

tillväxt att göra. MP själva menar att en övertygad befolkning tillsammans kan ge störst 

resultat för miljön, det är en förutsättning för överlevnad.68 Att med tvång få människor att 

                                                                                                                                                   
 
63 pp1994. s 64. 
64 Ibid. s 64. 
65 Ibid. s 9. 
66 Ibid. s 2. 
67 Ibid. s 1. 
68 Ibid. s 49. 
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agera står i motsats till deras syn på demokrati (vilken kommer att förklaras senare), vilken i 

sin tur är en förutsättning för ett hållbart samhälle. MPs inställning är alltså följande: 

 

1. De villkor naturen sätter upp måste följas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

    Miljö  X Tillväxt 

 

 De andra dimensionerna får sin förklaring underordnat ovanstående. Hur än övriga 

skalor ser ut så handlar de om hur MP tror att samhället bäst organiseras för att leva på de 

villkor naturen ger oss. Det är alltid naturen som sätter gränsen. 

4.2.2 Ekonomisk kollektivism vs. Ekonomisk individualism 

Självtillit 

 Ekonomisk individualism står i konflikt med människans bästa, ”Kärnreaktorerna 

måste (…) förstatligas. Kortsiktiga vinstintressen får inte äventyra säkerheten”69. Om 

kärnkraften drivs av enskilda individer kan vinst gå före säkerhet. Det är inte vilken säkerhet 

som helst utan en säkerhet med konsekvenser som kan drabba en väldigt stor del av Sverige, 

för lång tid. Det står således klart att enbart ekonomisk individualism inte anses bra för 

människan i längden.70 

 ”Frihandelsprincipen och principen om självtillit står i motsats till varandra”71. Citatet 

säger mer om hur pass kollektiv ekonomin bör vara. För att bättre kunna förstå citatet måste 

begreppet självtillit klargöras. Som tidigare nämnts måste en begreppsanalys ta hänsyn till 

begreppet, från dess plats i tankestrukturen, och inte ordet som term. Med observanta 

glasögon går det att uttyda hur MP använder ordet och då hur de ser på det som ett begrepp.  

 Vad citatet rent konkret kan tala om för oss är att frihandelsprincipen och 

självtillitsprincipen står i motsats till varandra. Dessa går alltså inte att kombinera, som 

identitetslagen lär oss: det går inte att ha A och inte A. Det går inte att ha lite frihandel och 

lite självtillit, antingen det ena eller det andra. När MPs begrepp av självtillit är klargjort är 

det bara att invertera det för att få fram vad frihandelsprincipen innebär. 

                                                                                                                                                   
 
69  pp1994. s 36. 
70  Liknande även s 56, 59 ang sjukvård. s16, 51 om skola. m.fl. 
71  pp1994. s 14. 
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 Självtillit ges sin förklaring av följande citat, ”Småskalig, lokal och decentraliserad 

...”72. Självtillit är en mycket viktig del i MPs syn på ekonomisk organisering, 

”kretsloppsekonomi”, vilken kommer möjliggöra regional ”... självförsörjning när det gäller 

baslivsmedel och energi”73. Följaktligen leder det till ett minskat beroende av att handla med 

andra länder då de mest nödvändiga sakerna produceras på plats. Självtilliten sätter även 

gränser, genererar små företag och närproduktion, och sammanfattar därför huvuddelarna i 

denna form av ekonomi. Den sista pusselbiten handlar om ”konsumentinflytande”, stimulering 

till ”löntagarägande” och ”förköpsrätt för anställda”,74 vilket MP menar ska göra ekonomin 

mer demokratisk och på så sätt förhindra att ”Politiska beslut får alltmer karaktären av 

beställningsarbeten från de ekonomiska makthavarna”75.  

 Självtillit säkrar följaktligen ett kollektivt medbestämmande som styrs av folket i dess 

närhet, alltså de som påverkas mest.76 Att överlåta makten över ekonomi till marknaden ”... 

har starka inneboende tendenser till koncentration och centralisering, vilket inverkar 

allvarligt på maktförhållandena ...”77. Detta måste motverkas, enligt MP. 

 

Fri handel 

 Under ovanstående restriktioner förespråkar dock MP ”fri handel”78. Men frihandel och 

fri handel är två olika saker. Eftersom varje region kan producera de mest grundläggande 

varorna, som mat och energi, så är länder inte beroende av varandra. Därför kan handel ske på 

lika villkor, vilket den inte kan enligt frihandelsprincipen.79 Med andra ord, om människor har 

mat måste de inte handla, om människor inte har mat måste de handla. Människor kan således 

handla utan att riskera att ekonomin rubbar maktbalansen.  

 En del av fri handel är den informella sektorn, vilken innefattar byteshandel och 

tjänstebyte.80 Informella sektorn handlar om att låta människor tillgodose sina behov ”... utan 

                                                                                                                                                   
 
72 pp1994. s 16. 
73 Ibid. s 14. 
74 Ibid. s 6 och 10. 
75 Ibid. s 5. 
76 I partiprogrammet nämns även ”självförvaltning”. Självförvaltning är ett sätt att närma sig en demokratisk 
ekonomi, bl.a genom kooperativ, i arbetet tas dock inte detta begrepp upp då jag anser att det faller till stort 
under begreppet självtillit. 
77 pp1994. s 10. 
78 Ibid. s 14. 
79 Ibid. s 14. 
80 Ibid. ex. s 17, 52, 60, m.fl. 
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att gå omvägen över penningekonomin”.81 En person kan välja att vara ledig medan nästa kan 

välja att jobba i den informella sektorn. Detta står alltså helt utanför det ekonomiska systemet. 

 

Ekonomiska styrmedel 

 Ett annat viktigt inslag är den ekonomiska styrning som förespråkas. Det som är 

skonsamt mot naturen skall vara billigare än det motsatta.82 Att höja skatter på den smutsiga 

produktionen och fördela ut pengarna till den rena produktionen är ett exempel på hur lokal 

produktion kan hållas levande i de delar där den inte bär sig självt.83 Det är även ett sätt att 

fasa ut ohållbar utveckling, MP är alltså inte främmande för att använda ekonomiska 

styrmedel och lagstiftning för att göra vårt samhälle mer ekologiskt.84 Det är således ett 

kollektivt användande av pengar. 

 

Ägande 

 MP ”... vill att privata, kooperativa och statliga företag verkar sida vid sida”.85 Men de 

inser även att viss produktion måste centraliseras.86 Dock skall ägande ske i småskaligt 

format, vilket ger ett personligt ansvar och motverkar till exempel avverkning av hela skogar. 

Ägda ytor faller då under den lokala demokratin och måste anpassa sig till det den närmsta 

omgivningen beslutar. Det går alltså inte att ensam äga en diamantgruva och sko sig själv på 

den, dels för att det skulle skapa en ekonomisk situation som motverkar demokratin, dels då 

jorden skall brukas med allas medlåtande. Det är inte önskvärt att naturresurser privatiseras 

och beträffande resurser av stort riksintresse förespråkas ett statligt eller ideellt ägande.87 

Detta för att de skall nyttjas på bästa sätt för alla, vilket betyder ett sorts kollektivt förhållande 

till de resurser som finns. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
81 pp1994. s 17. 
82 Ibid. s 10. 
83 Ibid. s 31. 
84 Ibid. liknande även s 2, s 13, m.fl. 
85 Ibid. s 16. 
86 Ibid. 
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2. a. En demokratiskt styrd ekonomi där jordens resurser tillhör alla lika mycket.  

b. Ekonomisk kollektivism behövs för att förverkliga punkt 1 (styrmedel och riktade 

skatter).  

 

   Ekonomisk kollektivism X Ekonomisk individualism 

4.2.3 Ekonomisk jämlikhet vs. Ojämn ekonomisk fördelning 

Frihet 

 För att kartlägga tredje dimensionen är det lämpligast att börja med en 

begreppsanalys.88 Det finns ett ord som är vanligt förekommande i 1994 års program och som 

säger oss var MP står på denna skala. 

 ”För att friheten inte bara ska vara en rättighet utan också en möjlighet för alla kräver 

vi en rättfärdig fördelning av samhällets resurser”89. Meningen kan berätta hur MP ser på 

fördelning. Ordet av speciellt intresse är frihet, men även sista delen av meningen, ”rättfärdig 

fördelning av samhällets resurser” är av intresse. Vad är rättfärdigt? Negationen av ordet 

används på flera sidor i programmet och berättar vad avsaknad av ”rättfärdig” är, alltså 

orättfärdig. Ett tydligt exempel är ”Den rika delen av världen utgör 20% av jordens 

befolkning. Den lägger beslag på 80% av jordens naturresurser” 90, vilket beskrivs som 

”orättfärdigt”.91 Orättfärdigt är därmed en ojämn fördelning. 

 Ovanstående citat skulle gå att skriva om till frihet ska vara en rättighet och möjlighet, 

detta kräver en rättfärdig fördelning. Ordet frihet har två variabler som måste uppfyllas, 

rättighet och krav. Ordet rättighet kan betyda antingen positiv eller negativ rättighet, låt oss 

anta att det betyder negativ rättighet. En negativ rättighet kräver inget aktivt av en 

medmänniska. Att inte bli dödad betyder inget mer än någon annans rätt att avstå från att 

döda. Att kräva en rättfärdig fördelning kräver däremot ett positivt handlande.92 Det finns 

således en skyldighet att ordna en rättfärdig fördelning. Det talar om vilken typ av frihet som 

MP åsyftar, vilket är viktigt därför att med frihet kan flera saker menas. Frihet kan vara 

                                                                                                                                                   
 
87 pp1994. s 32 och s 60. 
88 Begreppsanalysen förklarades i metodavsnittet. 
89 pp1994. s 11.  
90 Ibid. s 4. 
91 Ibid. liknande även s 9, s 18 m.fl. 
92 Gewirth, Alan, 1996. The community of Rights. Chicago: University of Chicago, Kap 2.2, s 33-38. 
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avsaknad av tvång.93 Kräva står i motsats till denna typ av frihet eftersom positiva 

skyldigheter, eller krav, är oförenligt med den. Likväl, frihet kan även vara frihet att välja, att 

ha samma möjligheter i livet. Då går det att ställa krav eftersom en omfördelning måste ske 

för att alla ska kunna få lika möjligheter. Det går därmed att dra slutsatsen att det är så MP 

tolkar begreppet frihet.94 Med andra ord, för att möjliggöra frihet (lika chanser i livet) krävs 

en rättfärdig (jämn) fördelning. 

 

Trygghet 

 Ovanstående skulle placera MP längst ut till vänster på fördelningsskalan. På flertalet 

ställen i partiprogrammet betonas dock ”grund- eller bastrygghet”, vilket är vad som menas 

med rättfärdig fördelning.95 Grund och bas betyder lägsta nivå; i värsta fall befinner sig en 

person på denna nivå. Alltså, det kan förekomma en variation. Vissa kan befinna sig på den 

lägsta nivån och andra kan befinna sig över den. När alla befinner sig på basnivå är en 

variation acceptabel.96 Ett exempel, en person kan välja mellan ökad fri-tid eller att jobba 

under den tiden. Detta kan ge upphov till en godtagbar variation i fördelningen. Variationen 

får finnas så länge den inte hotar demokratin eller naturen. Det skiljer sig således från att 

jobba efter förmåga och att få efter behov, ett uttryck vilket måste befinna sig till vänster om 

MP. 

 

3. En jämn fördelning och först när basbehoven är uppfyllda tillåts en viss variation, i den 

mån att det inte äventyrar miljö, demokrati eller lika möjligheter för människor. 

 

       Ekonomisk jämlikhet         X  Ojämn ekonomisk fördelning 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
93 Detta menar MP när ordet används i negativ mening, ex. ”Kapitalismens frihet måste begränsas”, s 14. 
94 Detta är när ordet används i positiv mening som i citatet. Ordet används på liknande sätt på flera ställen. ex. 
1994 s46 och s 50, då i sakfrågor. 
95 pp1994. s 16, liknande även s 17, 52, 54, m.fl. 
96 Variationen måste dock infinna sig under att inte hota demokratin eller naturen vilket är återkommande genom 
hela programmet, ex s 3. Vad som hotar demokratin finns mer ingående i detta arbete under Ekonomisk 
kollektivism vs. Ekonomisk Individualism.  
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4.2.4 Politisk individualism vs. Auktoritet 

Deltagande demokrati 

 MP förespråkar en ”deltagardemokrati”. Den kan även kallas för den ”nya vänstern” 

och dess tankar kan hittas i David Helds bok ”Demokratimodeller” där han lyfter fram två 

författare som skrivit om deltagardemokrati, Carole Pateman och C B Macpherson.97 

Deltagardemokratin går ut på att människorna ska ha så mycket inflytande och insyn som 

möjligt överallt i samhället. Folkomröstningar skall vara beslutande och beslut skall tas på 

lägsta möjliga nivå, följaktligen flyttas besluten närmare folket. På så vis kommer folket att 

engagera sig och bli aktiva i den politiska processen.98 MP anser således att insyn och 

inflytande skall öka i alla nivåer av samhället, inte bara den politiska, bland annat genom 

”direkt patientinflytande”, ”ökat löntagarinflytande” och ”konsumentinflytande”.99 Med andra 

ord, det gäller både offentlig och privat sektor, både från insidan och från utsidan. MP skriver 

i programmet att deras grundsyn är att ”… människan är aktiv och skapande och vill och kan 

ta ansvar”100. Kort sagt, om människan får större möjlighet till att vara med och bestämma 

kommer hon att ta den och engagera sig. 

 På det politiska planet anser MP att alla borde ha möjligheten till ett politiskt uppdrag. 

Då blir representationen av medborgarna bättre. För att öka ruljansen och förhindra 

karriärspolitiker föreslås en tidsbegränsning för hur länge en person ska kunna ha ett politiskt 

uppdrag. De förespråkar även utökade personval så politiker kan utkrävas på mer ansvar och 

genom dessa förslag vill MP stärka demokratin.101 

 

Mångfald 

 För att varje människa skall ges möjlighet att skapa sin egen identitet vill MP erbjuda 

olika alternativ till hur livet kan levas. Mångfalden står för alternativen och friheten ger 

möjlighet att välja mellan dessa. Att fritt kunna röra sig över gränser och ha möjlighet att 

bosätta sig var som helst är ett exempel.102 Det rika kulturlivet är ett annat.103 MP uppmuntrar 

                                                                                                                                                   
 
97 Held, David, 2005. Demokratimodeller – Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi. Göteborg: 
Didalos AB,  s 325-336. 
98 pp1994 kap Demokrati; s 5-6. Liknande även s 50, 58 m.fl. 
99 Ibid. s 58, 6, 15.  
100 Ibid. s2. 
101 Ibid. s 5. 
102 Ibid. s 25. 
103 Ibid. s 43. 
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även till friskolor av anledningen att de erbjuder ett alternativt sätt för undervisning.104 De 

olika alternativen ger människor möjligheten att själva bestämma över sina liv, vilket ses som 

motsatsen av auktoritet. Här uppmuntras istället individen att välja fritt. 

 

4. a. Demokratin ska utökas och gälla överallt i samhället.  

b. Politisk individualism är önskvärt och ges möjlighet genom mångfald. 

 

      Politisk individualism  X Auktoritet    

4.2.5 Inställning år 1994 

Fyra ideologiska ståndpunkter har nu konstaterats: 

1. De villkor naturen sätter upp måste följas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

2. a. En demokratiskt styrd ekonomi där jordens resurser tillhör alla lika mycket. 

b. Ekonomisk kollektivism behövs för att förverkliga punkt 1 (styrmedel och riktade 

skatter). 

3. En jämn fördelning och först när basbehoven är uppfyllda tillåts en viss variation, i 

den mån att det inte äventyrar lika möjligheter för människor. 

4. a. Demokratin ska utökas och gälla överallt i samhället.  

b. Politisk individualism är önskvärt och ges möjlighet genom mångfald. 

4.3 2005 års partiprogram 

För att undvika onödig upprepning och för att spara in på det begränsade utrymmet så 

kommer likheter mellan programmen endast att redogöras i korthet, skillnader kommer 

däremot att utvecklas. 

 Eventuella skillnader kommer att visas på samma skala som 1994 års program 

redovisades på. 2005 kommer alltså att visas i relation till 1994. Det innebär att markeringen 

från 1994 kommer att finnas kvar på skalan och en pil kommer att indikera (om) åt vilket håll 

MP flyttat sig. Då skalan är relativ är det endast av intresse att veta åt vilket håll det skiljer, 

hur mycket det skiljer kan en relativ skala aldrig exakt redogöra för. 

 

                                                                                                                                                   
 
104 pp1994. s 50. 
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4.3.1 Miljö vs. Tillväxt 

Solidaritet 

 År 1994 betonade MP att människan måste leva i samklang med djur, natur och 

kommande generationer. År 2005 har ordet samspel har bytts ut mot ”samexistens” men ordet 

har i övrigt samma betydelse.105 En intressant differens står att finna i frågan om inneboende 

värde, det vill säga värdet något har oavsett dess direkta nytta för människan. MP år 2005  ”... 

anser att allt liv har ett värde i sig, oberoende av dess nytta för människan”106. Det 

överensstämmer med synen som MP hade tidigare. Emellertid, år 1994 inräknades även ”… 

varje del i det ekologiska systemet”107 till saker med egenvärde, vilket inte är fallet år 2005. 

Innebär det då, enligt dagens MP, att ett berg inte har något egenvärde längre? Även om det 

genom hela programmet från 2005 antyds att det ekologiska systemet skall respekteras så är 

inte det likställt med att var sak för sig har ett inneboende värde. Det finns alltså en skillnad. 

Att respektera bergen på grund av att de är en del i det ekologiska systemet ger dem inget eget 

värde. Det är fullt möjligt att MP fortfarande ser ett inneboende värde i bergen och missade 

att få med det, eller antog att det inkluderas i att respektera det ekologiska systemet. Men ett 

berg är inget liv och den skillnaden gjordes år 1994, annars hade MP inte behövt påpeka att 

utöver liv har ”varje del i det ekologiska systemet” ett värde i sig, då hade det inkluderats i 

”liv”. Följaktligen finns det en skillnad i synen på icke-levande ting. 

 Eftersom allt är en del av det ekologiska systemet och detta skall visas respekt så får 

förändringen i MPs syn ingen direkt effekt.108 Allt ska respekteras oavsett om de har ett eget 

värde eller om det tillsammans med annat får sitt värde (som värdet av att vara en del av det 

ekologiska systemet), rent praktiskt gör det ingen skillnad. Icke desto mindre, det är en 

skillnad. Om allt har ett egenvärde kan det respekteras för detta värde, att respekteras för att 

vara en beståndsdel av något större är inte samma typ av respekt. Med ett egenvärde följer en 

högre typ av respekt, en respekt för det som något är. Däremot, att inte erkänna bergets 

egenvärde betyder inte nödvändigtvis att tillväxt är vad som förespråkas istället, men att 

erkänna samma värde gör det svårare att förespråka tillväxt på bergets bekostnad. För att 

förtydliga, att bryta malm i ett berg kan ha två motargument. Det första, eftersom berget är en 

del av det ekologiska systemet får det därigenom ett värde och således kan människans rätt att 

                                                                                                                                                   
 
105 Miljöpartiets Partiprogram, 2005 (pp2005) s 1. http://www.mp.se/files/82000-82099/file_82014.pdf. 
106 Ibid. s 2, liknande s 41 m.fl. 
107 pp1994. s 3. 
108 pp2005. s 1, liknande 2, 14, 15 m.fl. 
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göra åverkan på berget ifrågasättas. Det andra, att berget har ett värde oavsett dess förhållande 

till det ekologiska systemet och därför kan människans rätt att göra åverkan på berget 

ifrågasättas. Erkänns det senare argumentet så väger det tyngre för att inte göra åverkan på 

berget och jag vill därmed hävda att det ligger längre ifrån tillväxt än i det första argumentet. 

Därför anser jag att MP har flyttat sig ett steg mot tillväxt, eller mer rättvist uttryckt: ett steg 

ifrån miljö.  

 

Spelregler 

 I likhet med det tidigare programmet menar MP att människan måste respektera ”... 

naturens ändliga resurser”109. Där människor ”... lever på avkastningen av naturresurserna 

...”110. Vilket betyder att ”Tillväxt i konventionell mening är varken möjlig eller 

eftersträvansvärd ...”.111 Människan får inte förbruka naturen i ett högre tempo än vad den 

klarar återhämta sig. Vad som i 1994 års program menades med spelregler går att finna i 

analysen av 2005 års program, även om själva ordet spelregler inte används.112 Det finns 

därmed ingen märkbar skillnad i synen på spelreglerna mellan de två programmen. 

 

Stigfinnare - Medel och mål 

 1994 menade MP att även om jorden sugs ut i en snabbare takt än vad den klarar av i 

längden så går det inte tvinga folk till att ändra sig. Den långsiktigt mest hållbara förändringen 

sker med människors vilja och förståelse. MP tar på sig rollen att informera människor om ett 

nytt sätt att tänka och visar därför vägen till det hållbara samhället, vilket gör att de kan 

uppfattas som ett smärtsamt parti. I likhet med detta anser sig MP fortfarande vara ett 

obekvämt parti där en långsam förändring behövs för att inte skrämma bort människor.113 

Synen att ”De traditionella ideologierna (…) bortser från naturens begränsningar ...”114 finns 

kvar och det går i klartext läsa att ”... stöd och delaktighet från medborgarna”115 är ett måste 

för att nå önskade resultat, vilket visar på att de ännu anser att fler människor i kampen ger 

                                                                                                                                                   
 
109 pp2005. s 20, liknande 21, 31 m.fl. 
110 Ibid. s 2. 
111 Ibid. s 24, liknande s 2. 
112 Ibid. s 39. Ordet spelregler nämns med samma innebörd som i 1994 års program. 
113 Ibid. s 52. 
114 Ibid. s 5. 
115 Ibid. 
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den långsiktigt bästa effekten för miljön. MP visar vägen, som är demokratisk och fredlig, och 

precis som i 1994 års program behöver inte människor tvingas till att leva ekologiskt.116 

 

1. De villkor naturen sätter upp måste följas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Det finns en skillnad i synen på tingens värde i sig. 

 

  

       Miljö  X Tillväxt 

4.3.2 Ekonomisk kollektivism vs. Ekonomisk individualism 

Självtillit 

 I 1994 års partiprogram var ordet självtillit ett nyckelord. Dess förhållande till frihandel 

gjorde att en begreppsanalys av ordet förklarade i stort hur MP såg på ekonomisk 

organisering. Det är då intressant att göra en begreppsanalys även i 2005 års program. 

 ”Småskalig, lokal och decentraliserad ...” produktion ger möjlighet till ”basförsörjning 

av mat och energi” vilket leder till minskat beroende.117 Löntagarinflytande, konsumentmakt 

och förköpsrätt för anställda är viktiga för att kunna demokratisera ekonomin.118 Marknaden 

leder till ökad koncentration ”... där ett fåtal stora företag styr”119 vilket får till följd till att 

”... allt fler beslut fattas utanför demokratisk kontroll”120. Så långt har det inte skett någon 

förändring. 

 Självtillit står dock i motsats till något år 1994, frihandelsprincipen. I det nyare 

programmet heter det ”globaliserad ekonomi”, ”Motmakten till en allt mer skenande 

globaliserad ekonomi ligger i ett starkt lokalsamhälle som producerar och konsumerar sina 

egna livsmedel”121. Senare delen av citatet återger kriterier för självtillit, lokalsamhälle som 

producerar egna livsmedel, vilket överensstämmer med betydelsen av ordet år 1994. 

Globaliserad ekonomi är nästintill synonymt med vad som tidigare låg under 

frihandelsprincip. Det finns dock en skillnad i attityden till ordet frihandel, vilken tidigare var 

                                                                                                                                                   
 
116 pp2005. s.5 
117 Ibid. s 3. 
118 Ibid. s 19, 20, 23-24 m.fl. 
119 Ibid. s 21. 
120 Ibid. s 6. 
121 Ibid. s 3. 
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mycket negativ. Ordet återfinns nu som mer positivt.122 För att finna ”globala lösningar på 

globala problem” behöver Sverige handla och samarbeta med omvärlden och ”Frihandels- 

och samarbetsavtal är en bra grund för detta ...”123. Detta kan jämföras med ett citat från 

1994 års program ”Det finns risk att ett utvidgat frihandelsavtal hindrar både social 

utveckling och en bra miljöpolitik”124. Det finns en skillnad i synen på frihandelsavtal. MP har 

vandrat från att se det med stor skepsis till att se det mer positivt, vilket utvecklas mer under 

nedanstående rubrik. 

 

Fri handel 

 Begreppet fri handel används inte i det nya programmet, vilket det gjorde år 1994. Det 

går dock att uttyda de värden fri handel stod för: att miljön ska respekteras samt att handel ska 

ske på lika villkor. I likhet med 1994 finns även en tro och en uppmuntran till att människan 

ska sysselsätta sig i den icke-ekonomiska informella sektorn.125 Så långt överensstämmer 

texterna. Däremot finns det en större uppmuntran till handel, ”En ökad handel är inte ett mål i 

sig, utan ett medel för att skapa utveckling och välfärd när den görs utifrån de fattigas villkor 

och inom miljöns ramar”126. Även om handel inte är ett mål i sig så uppmuntras det på ett sätt 

som inte fanns i det första programmet. Visserligen erkändes det redan år 1994 att frihandel 

medför vissa fördelar, men de vägdes inte upp av nackdelarna.127 Det finns alltså en 

attitydförändring gällande frihandel. 

 

Ekonomiska styrmedel 

 På denna punkt har MP inte ändrats märkbart. Genom ”ekonomiska styrmedel och en 

skärpt lagstiftning”128 skall förändringar och klimatmål nås. Följaktligen kan den ekologiska 

produktionen göras billigare än den icke-ekologiska produktionen.129 Detta överensstämmer 

med det tidigare programmet. 

 

 

                                                                                                                                                   
 
122 pp2005. s 4, 7, 21, 35, m.fl. 
123 Ibid. s 7. 
124 pp1994. s 14. 
125 pp2005. s 22. 
126 Ibid. s 35. 
127 Jfr 1994 s9-18 ”Kretsloppsekonomi”. 
128 pp2005. s 20, liknande 10, 16, 20, 27, 41, 44 m.fl. 
129 Ibid. s 21, 41. 
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Ägande 

 Även i denna fråga har MP inte förändrat sig märkbart. I likhet med 1994 vill de 

fortfarande att olika typer av ägande verkar sida vid sida.130 Det skall ske i småskaligt format, 

då det motverkar överexploatering.131 Vidare ska naturresurser fördelas lika, vilket vittnar om 

en kollektiv syn.132 Samma resonemang används fortfarande. 

 

2. a. En demokratiskt styrd ekonomi där jordens resurser tillhör alla lika mycket. 

b. Ekonomisk kollektivism behövs för att förverkliga punkt 1 (styrmedel och riktade 

skatter).  

Det finns en skillnad i attityden gentemot frihandel. 

  

   Ekonomisk kollektivism X Ekonomisk individualism 

4.3.3 Ekonomisk jämlikhet vs. Ojämn ekonomisk fördelning 

Frihet 

 Den jämna fördelning som MP efterstävade 1994 kunde definieras genom en 

begreppsanalys av ordet frihet. Ordet hade då innebörden att en jämn fördelning ger möjlighet 

att välja. Lika möjligheter låg till grund för frihet.  

 I 2005 års partiprogram finns en underrubrik som handlar om frihet. Den inledande 

meningen lyder ”Genom rätten till lika möjligheter och olika levnadsuttryck utvecklas 

människor till självständiga individer”133. Vidare, ”För att uppnå frihet (...) måste vi angripa 

den ojämna resursfördelningen ...”134. Frihet kräver en jämnare fördelning och har då 

fortfarande innebörden av ”frihet att välja”. Frihet att göra ett val, men även rättigheten att 

verkligen kunna göra det. Rättigheten frihet blir en skyldighet som leder till ett krav på att 

omfördela resurser. För att jämföra med 1994, för att möjliggöra frihet (lika chanser i livet) 

krävs en rättfärdig (jämn) fördelning.135 Synen på frihet är därmed densamma. 

 

 

                                                                                                                                                   
 
130 pp2005. s 5, 22. 
131 Ibid. s 19. 
132 Ibid. s 31. 
133 Ibid. s 3. 
134 Ibid. s 8. 
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Trygghet 

 Alla människor skall ges en grundtrygghet för att få sina grundläggande behov 

tillgodosedda. Precis som i det tidigare programmet handlar omfördelningen om att alla 

människor skall ha tillgång till det de behöver för att överleva, som mat. När människors 

grundläggande behov är tillfredsställda finns det utrymme för en variation i fördelningen. I 

likhet med det förra programmet är variationen acceptabel så länge den inte hotar miljön eller 

demokratin.136 Det går då att dra slutsatsen att det finns här ingen skillnad mellan 

programmen.  

 

3. En jämn fördelning och först när basbehoven är uppfyllda tillåts en viss variation, i 

den mån att det inte äventyrar miljö, demokrati eller lika möjligheter för människor. 

På denna punkt kunde inga skillnader påvisas. 

 

       Ekonomisk jämlikhet         X  Ojämn ekonomisk fördelning 

4.3.4 Politisk individualism vs. Auktoritet 

Deltagande demokrati 

 Gällande demokrati så återfinns samma saker som i det nya som i det äldre programmet. 

Samma typ av inflytande och insyn förespråkas.137 Beslut ska flyttas närmare folket och med 

det föds ”... ansvarstagande och engagemang hos varje medborgare”138.  

 På det politiska planet återfinns samma önskan om allas möjlighet till att jobba 

politiskt.139 Det går däremot att hitta nya förslag på hur demokratin skall utökas. MP använder 

sig av ordet direktdemokrati, ”Beslut i valda församlingar måste kompletteras och kunna 

överprövas direkt av medborgarna”140. Procentspärrarna till riksdag och landsting ska tas bort 

för ett direkt proportionerligt representationssystem och rätten att stryka namn på valsedlar 

skall återinföras. Vidare måste en större möjlighet till medverkan i de politiska 

beslutsprocesserna ordnas.141 ”Motionsrätt till kommunfullmäktige och öppna 

                                                                                                                                                   
 
135 Se frihet i analysen av 1994 års partiprogram. 
136 pp2005. s 19, 21, 31, m.fl. 
137 Ibid. s 8, 19, 20, m.fl 
138 Ibid. s 6. 
139 Ibid. s 8. 
140 Ibid. s 6. 
141 Ibid. s 8-9. 
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nämndsammanträden för alla kommuninvånare är ett steg i rätt riktning”142. Följaktligen 

visar det att MP har ändrat sig på den punkten. De förespråkar nu betydligt större möjlighet 

till deltagande och ökat politiskt inflytande i vad som refereras till som en 

”direktdemokrati”.143 

 

Mångfald 

 Vikten av mångfald är fortfarande av stor betydelse. Mångfalden erbjuder människor 

alternativ och friheten ger människor möjlighet att välja det alternativ som är lämpligast. Att 

röra sig fritt i världen, rikt kulturliv och friskolor nämns även här som viktiga faktorer för 

möjlighet till ett fritt liv.144 Samma argument och resonemang går alltså att finna i båda 

partiprogrammen.  

 

4. a. Demokratin ska utökas och gälla överallt i samhället.  

b. Politisk individualism är önskvärt och ges möjlighet genom mångfald. 

Skillnaden beror på de nya direktdemokratiska åtgärderna. 

 

      Politisk individualism  X Auktoritet    

4.3.5 Inställning år 2005 

Jämförelsen mellan partiprogrammen, år 1994 och 2005, har visat på följande tre skillnader: 

 

1. I och med att erkännandet av icke-levande sakers egenvärde försvunnit har MP 

flyttat sig längre ifrån Miljö. 

2. En mer positiv attityd till frihandel och handel flyttar MP längre mot Ekonomisk 

individualism. 

3. Större möjligheter att påverka i det demokratiska systemet har flyttat MP längre 

mot Politisk individualism. 

 

Resultaten kommer att vidare analyseras i följande kapitel. 

                                                                                                                                                   
 
142 pp2005. s 9. 
143 Ibid. s 6. 
144 Ibid. s 1, 15, 33 m.fl 
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5 Slutsats 

5.1 Analys och slutsatser 

Det finns en tydlig skillnad i hur partiprogrammen är skrivna. 1994 var partiprogrammet 

väldigt teoretiskt och idealistiskt. I de största frågorna fanns förslag på hur saker skulle 

ändras, men för att vara ett parti som förespråkar reformer så saknades ofta konkreta förslag 

på hur vardagliga förändringar skulle ske. Däremot gav programmet intrycket av att MP var 

ett mycket hoppfullt parti. Teoretiska argument användes och slutmålet presenterades ofta 

tydligt. Analysen av hur Sverige såg ut då och med vilka förändringar man ska börja 

specificerades dock sällan. Det gör partiprogrammet idealistiskt. Det fokuserar mer på målet 

än på vägen. 

 År 2005 har den idealistiska prägeln i mycket suddats ut. Istället för det teoretiska finns 

konkreta förslag på var förändringarna skall börja och saker som är vanliga i den politiska 

debatten tas upp mer ingående. Programmet ger ett överhängande intryck av att vara mer 

verklighetsförankrat. Det går att hävda att MPs första partiprogram behövdes bytas ut för ett 

mer konkret med mer precisa förslag på förändringar, det kan tyda på att en viss vana av 

svensk politik är nödvändig för att ges möjligheten till att göra så.145 

 Emellertid, för att kunna svara på den ursprungliga frågeställningen måste analysmallen 

presenteras i sin helhet. 

  

 Har Miljöpartiet de Gröna mellan 1994-2005 ändrat sin partiideologi?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
 
145 Jfr pp2005. Deltagande demokrati s 6-11. med pp1994. Demokrati s 5-6. 
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Miljöpartiets partiideologi 
   Ekonomisk kollektivism  Figur 5.1   Miljö 

     
                                                           

 

   

     
 Ekonomisk jämlikhet  Auktoritet   

 

 

 Partiprogrammen är mycket lika varandra och det är svårt att påvisa några stora 

skillnader. Likväl återfinns förändringar i partiideologin. På tre av de fyra dimensionerna har 

en förändring påvisats. Det skall dock understrykas att förändringarna är för små för att kunna 

dra långtgående slutsatser, vilket även faller utanför arbetets syfte. Men då hela utformningen 

och sättet att skriva på förändrats i det senaste partiprogrammet är det inte omöjligt att fler 

förändringar kommer att finnas i framtida partiprogram. Det finns tydliga tendenser på att MP 

präglas allt mer av den politik som finns i Sverige. Detta kan mycket väl vara på grund av den 

nya verklighet som MP befinner sig i: ett parti i riksdagen. I dimensionerna 1 och 2 har MP 

rört sig mot mitten av skalorna och där påvisas främst tendenser, vars praktiska effekter går 

ifrågasätta.146 Icke desto mindre, det är fortfarande en skillnad, men knappast tillräcklig för att 

hävda ett behov av ett nytt miljöparti. Men att synen på miljö har förändrats är stort när det 

gäller ett miljöparti och kanske kan MP gå samma öde till mötes som Die Grünen. När 

miljörörelsen växte fram var egenvärde en av de saker som ifrågasatte den antropocentriska 

synen. MP har alltså tagit ett steg ifrån ekologismen.  

 Det som binder ihop de två första dimensionerna är att MP har rört sig mot mitten och 

att förändringen är liten. MP är ensamt om sin syn på miljö inom den svenska politiska 

arenan. I synen på frihandel är större delen av de svenska partierna mer positiva än vad MP är. 

Detta kan således peka på att MP rört sig mot merparten av de andra partierna.  

 På dimension tre, däremot, är spannet större mellan de olika partierna.147 Det finns en 

stor spridning på denna skala, bland partierna i Sverige, och därför kan den fördelning MP 

förespråkar vara mer accepterad; det finns inte samma typ av tryck på att förändra sig. Där 

partiet står tämligen ensamt har det förändrats och i frågan om fördelning, där MP inte är 

                                                                                                                                                   
 
146 1. Miljö vs. Tillväxt och 2. Ekonomisk kollektivism vs. Ekonomisk individualism 
147 Ekonomisk jämlikhet vs. Ekonomisk ojämn fördelning 
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unikt, står de oförändrade. Så långt finns likheter med Giovanni Satoris teori, att partierna i 

Sverige dras mot mitten.  

 Däremot, den fjärde och avvikande skalan handlar om demokrati och där påvisades den 

största och mest konkreta skillnaden.148 Där går MP snarare längre ifrån mitten genom att 

förespråkade direktdemokratiska åtgärder, något de är ensamma om. MP förespråkar dock ett 

ökat inflytande i det demokratiska systemet redan år 1994, men det finns inte lika många 

konkreta förslag som år 2005. Den nya kunskap MP fått om det politiska systemet kan stå till 

grund för denna förändring; viljan kan ha varit densamma år 1994, men att detaljkunskap 

saknades i hur idéerna skulle förverkligas. Eftersom ordet direktdemokrati introducerats är det 

mycket som tyder på att de trots allt har en ny syn på demokrati. Precis som det senaste 

partiprogrammet präglas av att partiet är ett riksdagsparti är det mycket möjligt att den nya 

typen av demokrati inte hade utvecklats om de inte befunnit sig där. 

 Vad som skiljer den fjärde dimensionen mot de andra är att den inte handlar om 

ekonomi på samma sätt. De första tre dimensionerna handlar direkt om ekonomi, den fjärde 

handlar indirekt om ekonomi. Det är troligt att de övriga partierna inte är insatta i hur MP 

tänker sig att demokratin skall överordnas ekonomin och därför har MP inte förändrats mot 

mitten i den frågan. I alla fall så ger arbetet ett bra underlag för framtida forskning att utgå 

ifrån.  

5.2 Fortsatt forskning 

Det som jag reagerade mest över under arbetets gång är den skillnad som finns mellan 

realpolitiken och den som finns i partiprogrammet. Det kanske mest häpnadsväckande är 

synen på EU. I partiprogrammet från år 2005 var MP emot EU. Unionen ansågs som 

oförenlig med demokrati, att den var hierarkisk och stod i vägen för miljön. Det var hårda ord 

som kritiserade EU-samarbetet. Att MP idag är mer positivt inställt till EU är ett välkänt 

faktum. Men hur förändringen kunde ske vore oerhört intressant att ta reda på. På några år 

förändrades MPs inställning till EU, med en mycket liten marginal. 

 Det är även relevant att nämna hur jag ser på analysmallen som använts i arbetet. Den 

har både för- och nackdelar. De tre dimensioner Björklund definierade har fördelen att de är 

jämförbara med de traditionella partiideologierna. Nackdelen är att MP, ur traditionell 

                                                                                                                                                   
 
148 Politisk individualism vs. Auktoritet 
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synpunkt, är ett nytt parti. Efter att noga ha studerat MPs partiprogram anser jag att 

kompletterande dimensioner skulle kunna lämpa sig väl, även beträffande den 

egenkonstruerade skalan. Problemet är att om dimensionerna skall skräddarsys efter de nya 

partierna kommer de förmodligen ha få gemensamma punkter, framförallt då många partier 

kan ses som enfrågepartier.149 Den mall som använts i arbetet har alltså sitt största gagn i att 

den med fördel kan användas i en jämförelse med de nuvarande riksdagspartierna, något som 

hade passat mindre bra med en skräddarsydd modell. Således ger modellen, som användes, 

arbetet en bättre möjlighet att användas som underlag i framtida forskning. 

 

 

                                                                                                                                                   
 
149 Piratpartiet, Sverigedemokraterna m.fl. 
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