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Abstract 

The Swedish Miljöpartiet- De Gröna is a green party which derives from radical social 

movements with a high emphasis on criticism against the traditional political system 

and political party structure. Their long journey to become a part of government in 

Sweden suggests that some ideological sacrifice could have been made to condition 

themselves as a traditional party with the objective to gain electoral success. As 

earlier studies have concluded this is a common phenomenon in green parties around 

the world when they attempt to enter parliaments.  The consequences of ideological 

change are both conflicts within the party and when their continued focus is unclear 

to the voters and members of the party, they risk losing core voters and members. 

This study was conducted as a qualitative idea analysis of the ideological base of the 

party’s program with a perspective of changes over time. With the aim to find what 

has ideologically been lost and what might have been added.  The conclusion consists 

of ambivalent findings, with both a change of core elements and a preservation of the 

ideological base. 

Keywords: Green party, ecologism, parliamentary success, ideological change 
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1. Inledning 

 

 

”DEN GRÖNA CHOCKEN” 

Expressen lördagen den 3:e september 1988 

 

Rubriken som pryder framsidan av Expressen denna dag varslar om något helt nytt i 

svensk politik. Det unga Miljöpartiet passerar den fyra procentiga spärren och tar sig, 

som första gröna parti in i Sveriges riksdag, enligt Sifo. Artikeln i Expressens VAL-

EXTRA talar om en radikal förändring inom svensk politik. Miljöpartiet spås ta 8, 1 

procent av rösterna och därigenom få en stabil vågmästarroll med 30 miljöpartister i 

Riksdagen. 

 ”Tredje gången gillt” jublar partiets grundare Per Gahrton. ”Haha och du som säger 

att du inte gillar Riksdagen” skrattar språkröret Birger Schlaug. När Expressen 

berättar för Miljöpartisterna Birger Schlaug, Per Gahrton, Åsa Domeij och Jill 

Lindgren är de mycket glada, men inte särskilt förvånade. De tror att inom tio år har 

de absolut minst 20 procent av rösterna och de talar inte längre om ifall de kommer 

in i Riksdagen utan enbart om när de gör det.  

Vid den nattliga fotograferingen framför det hägrande Riksdagshuset fnissar de 

upprymda miljöpartisterna när de kliver omkring på gräsmattan och poserar framför 

kameran. ”Här får man säkert inte gå på gräsmattan, men vi i partiet gillar ju civil 

olydnad” säger Birger Schlaug. ”Just det, här kommer vi som tjuvar om natten och 

drar ner brallorna på makthavarna” utropar Per Gahrton (Erséus, 1988). 
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1.1 Från protest till parti 

För att förstå ursprunget till den rebelliska andan som skiner igenom i artikeln i 

Expressen den 3:e september 1988 kan man blicka tillbaka till upprinnelsen av de 

nya sociala rörelser som såg dagens ljus under 60-talet. De kritiserade alla i någon 

form rådande samhällsordningar i solidaritetsrörelser, medborgarrättsrörelser, 

fredsrörelser, kvinnorörelser och miljörörelser. Gemensamt var just kritik mot det 

auktoritära, kritik mot det traditionella, kritik mot hierarkier och orättvisor. År 1962 

skrev biologen Rachel Carson boken The Silent Spring som beskrev ett 

skräckscenario av kemikaliespridning och fågeldöd, för många kom boken att 

symbolisera starten för en ny utbredd insikt i miljöproblem (Griswold, 2012). Boken 

upprörde och mötte hårt motstånd, inte minst från de kritiserade kemikalieföretagen, 

men den skapade också en helt ny medvetenhet hos den generella befolkningen 

angående miljöproblem i stora delar av världen och i Sverige. Denna nya 

medvetenhet blev en del av en grön våg som mynnade ut i de gröna sociala rörelserna 

(Eckersley, 1989, s. 215 ff; Bäck & Dumont, 2006, s. 41). Hotet från Carsons 

beskrivningar av föroreningarna hängde över tiden mycket påtagligt (Nyberg, 2001) 

(Jamison, 2003, s. 21). När sedan rapporten The Limits to Growth av Dennis 

Meadows, Donella Meadows och Jørgen Randers publicerades med 

domedagsliknande profetior om de långsiktiga effekterna av människans 

överkonsumtion och planetens begränsade resurser, fick de gröna rörelsernas frågor 

mer plats i det offentliga samtalet.  

Under 70-talet dominerades sedan den offentliga debatten av miljöfrågor. I Sverige 

utlöstes en massiv debatt kring kärnkraftfrågan efter Harrisburgolyckan 1979. 

Debatten resulterade slutligen i den mycket kontroversiella kärnkraftsomröstningen 

1980. Vilken medförde en allmän politiker- och politikmisstro. Året efter, 1981 bildas 

Svenska Miljöpartiet (Nyberg, 2001). Med direkt anknytning till de gröna sociala 

rörelserna i Sverige intog de en tydlig profilering som ett protestparti, fristående från 

den traditionella höger- vänsterskalan, mycket kritiska till de traditionella politiska 

partierna och politiska systemet (Nyberg, 2001, s. 17 ff). Värdegrunden baserades på 

ekologistisk ideologi genom ekologiskt ansvarstagande, gräsrotsdemokrati, 

tillväxtkritik, social rättvisa, kulturellt mångfald, jämställdhet och icke-våld 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982).   
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1.2 Problemformulering 

Resan från radikal rörelse har till dagens dato landat med Miljöpartiet i 

Regeringsmakt (Miljöpartiet, Miljöpartiet i regering). De kan nu anses fullständigt 

inbäddade i den traditionella politiska strukturen, där de till synes är ett traditionellt 

parti bland likar. Den radikala historian av partiet kan ses som dold från den 

generella väljarkåren på grund av den fullständiga inkorporation som succesivt ägt 

rum sedan deras bildande. Resan kan dock ha inneburit en pragmatisk anpassning 

eller rent av även en ideologisk anpassning. Emedan en icke-anpassning betyder att 

den radikala utgångspunkten bevarats och bör påverka partiets medverkan i 

regeringsmakt. I klassiska demokratiska teorier påtalas ofta den grundläggande 

nödvändigheten av en informerad väljarkår. I den representativa demokratin är det 

avgörande för legitimiteten hos de folkvalda och demokratins fortsatta funktionalitet 

att väljarkåren är tillräckligt informerade för att kunna ta kalkylerade beslut i 

vallokalen. Robert A. Dahl påtalar fem centrala kriterier för demokratiskt styre: 1) 

Effektivt deltagande 2) Lika rösträtt 3) Upplyst förståelse 4) Kontroll över 

dagordningen 5) Omfattande inkludering (Dahl, 2000, s. 37 f). Här ingår just upplyst 

förståelse som ett av dessa centrala kriterier. För att väljarkåren ska kunna vara 

upplyst krävs det att de fått tillräckliga möjligheter att tillskansa sig kunskap om de 

olika alternativens ståndpunkter och grundläggande ideologier samt att de faktiskt 

har reflekterat kring den informationen för att sedan ta ett kalkylerat beslut (Dahl, 

2000, s. 39). Tidigare forskning indikerar även att just kunskapen är avgörande för 

valresultatens utgång. I en analys av Sveriges väljares beteende under åren 1985-

2002 visar resultaten att om väljarkåren varit fullständigt informerad hade 

valresultaten sett dramatiskt annorlunda ut (Oscarsson, 2007, s. 319). Detta påtalar 

vikten av en fullständigt upplyst väljarkår.  

 1.3 Syfte och frågeställning 

Ur en ideologisk synvinkel ämnas Miljöpartiets förändringar från grundandet på 80-

talet fram till dagens dato med deras inträde i regeringsmakt analyseras.  

- Har Miljöpartiet ändrat sin ideologiska bas över tid? 

- Vad har försvunnit? 

- Vad har kommit till? 
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2. Metod 

Kvalitativ textanalys- Beskrivande idéanalys 

Syftet med studien är att beskriva en eventuell ideologisk förändring hos Miljöpartiet 

från partiets bildande till och med senaste partiprogram. Mot bakgrund av studiens 

syfte och frågeställningar av kvalitativ karaktär och det analyserade materialets 

begränsade omfång, anses en tillämpning av kvantitativa tekniker för genomförandet 

av denna analys som olämplig. Kvantitativa analystekniker som innehållsanalys är 

främst att föredra då syftet är att analysera ett avsevärt mycket större material där 

möjligheterna att genomgående kunna beskriva materialet i ord ter sig otillräckligt 

(Beckman, 2005, s. 42 ff).  

Valet av metod faller då till den kvalitativa textanalysen, vilken till fördel kan 

anpassas till att klarlägga och synliggöra en mer djupgående helhetbild och inte 

enbart en summa av mindre beståndsdelar. En kvalitativ textanalys, närmare bestämt 

en idéanalys lämpar sig väl för tre avsikter, att beskriva, förklara eller att ta ställning 

till det utvalda materialet (Beckman, 2005, s. 14). Fokus för denna studie är en 

beskrivande idéanalytisk metod, som har till avsikt att beskriva och förtydliga 

befintliga material i syfte att tolka och klargöra specifikt det politiska budskapets 

innehåll.  Beskrivande analyser ämnar klassificera verkligheten med hjälp av det 

teoretiska materialet (Esaiasson et al, 2012, s. 210), den teoretiska referensramen 

tillhandahåller här en operationalisering av de centrala begreppen som utgör 

studiens analysverktyg, vilka används för att göra de ideologiska förändringarna 

mätbara. 

Vidare delas idéanalysen in i två angreppssätt, idécentrerade eller aktörscentrerade 

studier, vilka talar om hur studien förhåller sig till det material som undersöks. Är det 

fokus på vem som skrivit något eller är det själva innehållet i det skrivna som är det 

väsentliga (Beckman, 2005, s. 17 f). Denna studie är idécentrerad då syftet är att 

synliggöra ideologiska förändringar där själva det innehållsliga ligger i fokus, det vill 

säga att det är innehållet i sin helhet och inte aktören som presenterat dem som är av 

vikt. För att klarlägga eventuella förändringar genomförs också en jämförelse över tid 

(Beckman, 2005, s. 53 ff). När materialet studeras i delar och i sin helhet över tid kan 

förändringar skönjas och en fördjupning av analysen möjliggörs. 
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 2.1 Material  

Det empiriska material som utgjort grunden för textanalysen är Miljöpartiets idé-och 

partiprogram från 1982-2013. Materialet är tillgängligt offentligt och inhämtat från 

Miljöpartiets hemsida. Valet av material grundar sig i att ett partiprogram kan anses 

vara ett partis främsta tillgängliga ideologiska uttryck. Den tid ett partiprogram 

förväntas vara aktuellt är 10-15 år (Larsson, 2006, s. 13), vilket inte per automatik 

betyder att ett partis ideologi har förändrats, men det motiverar en jämförelse över 

längre tid. Med jämförande analyser av partiprogrammens förändringar över tid kan 

slutsatser dras om huruvida en förändring av partiets ideologi har ägt rum.  

2.2 Mätpunkter och analytiskt schema 

De valda mätpunkterna är åren 1982, 1994, 2001 och 2013. Dessa mätpunkter 

motiveras utifrån Larssons (2006) definition av ett partiprograms förväntade 

livslängd, 10-15 år, då ter det sig lämpligt att välja ett partiprogram per årtionde. 

Utöver denna motivering ses händelser i Miljöpartiets historia som avgörande i valet 

av årtal. År 1982 antas det allra första partiprogrammet, då kallat idéprogram, för att 

mäta de ideologiska förändringarna från deras initiala bas används det första 

programmet. Mellan år 1991-1994 lyckas inte Miljöpartiet ta sig över den 

fyraprocentiga spärren och få representation i Riksdagen. Därför kan tänkas att 

partiprogrammet 1994 är färgat av situationen varvid detta års program är av 

intresse. Vidare bör ett program från nästkommande årtionde väljas ut, vilket efter 

kontroll av revideringstidpunkt av partiets program visade sig vara år 2001. 

Nästkommande årtionde innebär ett inträde i Regering för Miljöpartiet, varför det 

partiprogrammet närmast i tid till denna händelse väljs ut, nämligen år 2013.  

För att systematisera analysen används ett analytiskt schema med de fyra pelarna 

som mäts i respektive års idé- eller partiprogram. Det analytiska schemat baseras på 

en definition av de fyra pelarna för en samlad bild av förändringar utefter år med 

teoretisk anknytning.  
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Ekologisk hållbarhet 

 
1982 

 
1994 

 
2001 

 
2013 

 
Tillväxt 

    

 
Produktion 

    

 
Konsumtion 

    

 
Teknik 

    

 
Djur och natur 

    

 
Gräsrotsdemokrati 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Politisk organisation 

    

 
Samhällsorganisation 

    

 
Social rättvisa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Jämlikhet 

    

 
Internationell solidaritet 

    

 
Kommande generationer 

    

 
Pacifism 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Civil olydnad 

    

 
Försvar 

    

 
Internationella relationer 

    

Tabell 1. Analytiskt schema, de fyra pelarna 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Att avgöra validiteten handlar om att bedöma om måttet som använts verkligen 

mäter det man ämnat mäta, alltså det begrepp som åsyftas. När politiska ideologier 

studeras tenderar höger- vänsterskalan användas som främsta analysverktyg, även 

när gröna partiers ideologier studeras. Det förefaller dock inte som ett lämpligt 

förfarande då ideologins djup och önskvärda tillstånd inte kan fångas med en 

placering på skalan. Därför analyseras Miljöpartiets ideologi utefter fyra pelare, med 

ekologistisk utgångspunkt, vilka gröna partier använder som en definition på deras 

ideologiska bas.  Validiteten kan tänkas bli påverkad av det faktum att dessa pelare är 
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flytande som begrepp och kan tänkas inneha olika innebörd för olika aktörer. För att 

öka mätbarheten har därför ansatsen varit att förankra dessa pelare i ekologistiskt 

tänkande. Utifrån denna förankring kan pelarna anses utgöra indikatorer för mätning 

av ekologistisk bas.  Graden reliabilitet ska förklara om måtten och om mätningarna 

är logiska och pålitliga. I kvalitativa studier i form av text- och idéanalys är 

tolkningsarbetet av central betydelse. Kritik påtalas ofta mot kvalitativ 

forskningsmetod då metoden kan uppfattas som subjektiv där forskarens egna 

värderingar och förförståelse kan färga själva tolkningen. Vilket innebär att olika 

forskares tolkning av empirin kan generera skiljaktiga resultat. Detta har tagits under 

beaktande under forskningsprocessen med kontinuerlig dialog. Den här studien kan 

inte ses som generaliserbar utifrån något allmängiltigt påstående om gröna partiers 

ideologiska bas överlag, utan enbart som ett beskrivande av ett fall, under dessa givna 

förutsättningar. För att generera högre reliabilitet bör själva den analytiska processen 

synliggöras, vilket varit målsättningen med de analytiska scheman som använts.  

2.4 Disposition 

Inledningen ska skapa en förståelse för Miljöpartiets radikala ideologiska bas i sociala 

rörelser samt en inblick i studiens samhällsnytta genom problemformuleringen. 

Detta är sedan det som ligger till grund för syfte och frågeställning. Andra avsnittet 

behandlar först metodval och material, sedan presenteras de använda mätpunkterna 

och de särskilda motiveringarna till varför just dessa mätpunkter är lämpliga för 

studien. Avsnittet avslutas med det analytiska schemat för att synliggöra den 

analytiska processen som ligger till grund för studiens slutsatser. Tredje avsnittet 

inleds med en kort presentation av ekologismens grunder, sedan presenteras den del 

av ideologin som utgör studiens analytiska verktyg, de centrala begreppen. Avsnittet 

avslutas med tidigare forskning kring gröna partiers ideologiska förändringar samt de 

risker som ter sig aktuella när ett parti förändrar sin ideologiska bas. Nästa avsnitt är 

empiri, den empiriska delen är utformad för att visualisera det aktuella årets 

ideologiska bas. Sedan analyseras de eventuella ideologiska förändringarna under 

nästa rubrik- Analys. I sista avsnittet- Slutsats knyts den teoretiska referensramen 

samman med analysen. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens utförande, 

resultat samt tankar kring fortsatt forskning inom ämnet. 
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3. Teoretisk referensram 

Traditionella partier befinner sig någonstans på höger- vänsterskalan, de har i 

varierande grad gemensamt synen på den industriella produktionen som central för 

människans överlevnad. Där höger- vänsterpartier går isär är ofta synen på hur 

mervärdet, som den industriella produktionen skapar, ska eller inte ska fördelas. 

Detta är en av grunderna till att ekologism inte kan placeras på skalan, i ekologistisk 

ideologi är det själva den överdrivna produktionen och den överkonsumtionen det 

medför som måste förändras (Dobson, 1995, s. 87 ff). För en djupare förståelse för de 

centrala begreppen ekologisk hållbarhet, gräsrotsdemokrati, social rättvisa och 

pacifism, vilka utgör studiens analysverktyg, presenteras en teoretisk definition. Den 

ekologistiska definitionen vävs samman, baserad på Andrew Dobsons kartläggning av 

ekologism som politisk ideologi i boken Green Political Thought med Jonathon 

Porrits översikt av ekologistisk politik i Seeing Green: The Politics of Ecology 

Explained. 

3.1 Ekologism 

Andrew Dobson sammmanställer en bild av ecologism som ideologi, som i sin mest 

fundamentala form skiljer sig dramatsikt från det som till vardags ofta likställs med 

enviromentalism (i brist på ett bra svenskt ord för environmentalism utöver 

ekologism så används fortsatt Dobsons eget). Environmentalism är vad Dobson 

beskriver, mer en miljömedvetenhet och engagemang som kan inkorporeras i vilken 

annan politisk ideologi det än må vara, medan ekologism i sig är en egen fristående 

ideologi med samma kriterier uppfyllda som alla andra klassiska ideologier som 

liberalism, socialism och feminism (Dobson, 1995, s. 2 f). Den innehåller väsentliga 

delar av ideologisk karaktär så som en samhällsbeskrivning av nutiden, ett önskvärt 

scenario och medel att nå det önskavärda. Ekologismens önskvärda samhälle 

befinner sig i ett post-industriell framtid där teknologi, tillväxt och materiella värden 

inte längre ses som mål. Man lever i mindre samhällen med naturen och inte mot 

den, man lever hållbart på det som finns i den direkta närheten (ibid, s. 112 f). 

Ideologin innehåller en klar bild av nuvarande politiska system, ekonomi och sociala 

förhållanden vad som inte är önskvärt, hur man ska arbeta för det önskvärda 

samhället samt också hur det ultimata hållbara samhället ser ut. Detta kan 

sammanfattas under följande fyra pelare. 
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3.1.1 Fyra pelare 

Ekologisk hållbarhet 

Tillväxt 

Den enskilt mest avgörande föreställningen för ekologistiskt tänkande är att det finns 

en naturlig gräns för ekonomisk- och populationstillväxt. Naturlig är själva 

nyckelordet. Ekonomisk tillväxt ska inte endast förhindras av sociala skäl kopplade 

till produktionen, så som fördelningsfrågor eller rättvisefrågor. Planeten har en 

naturlig gräns för sin försörjande kapacitet av populationstillväxt, 

produktionstillväxt, tolerans för föroreningar och miljöförstöring (Dobson, 1995, s. 

16). Författarna Dennis Meadows, Donella Meadows och Jørgen Randers skriver i 

boken Beyond the Limits, 1992, uppföljaren till den banbrytande The Limits To 

Growth rapporten från 1974 att ”The earth is finite” (refererad i Dobson, 1995, s. 16).  

En dag kommer planetens absorberande förmåga och resurser att ta slut. I den 

dramatiskt snabba takt som tillväxten önskas drivas- och faktiskt drivs i många 

industrialiserade länder, är en fullständig ekologisk och social kollaps enbart en 

tidsfråga. Tillväxten ses inneha en exponentiell karaktär, vilket betyder att de faror 

tillväxten oundvikligen medför byggs upp under relativt lång tid för att sedan utan 

mycket förvarningar orsaka den plötsliga kollapsen (Dobson, 1995, s. 72 f).  

Produktion 

Ekologistiskt ses produktionen som ett led i värdeomställningen, den måste ställas 

om till ett behovsorienterat fokus. Den exponentiella karaktären av tillväxten spåras 

tillbaka till produktionens kärna i ett ständigt ökande vinstsyfte utarmas de resurser 

naturen tillhandahåller för den specifika produktionen och genom utsläpp och 

miljöförstöring kan produktionen mycket plötsligt skapa en ohållbar situation 

(Dobson, 1995, s. 76). Den industriella överproduktionen göder i sig föreställningar 

om ett behov av materiella ting, bland annat genom marknadsföring (Dobson, 1995, 

s. 88).  
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Konsumtion 

Individers överdrivna konsmumtion kan inte kompenseras genom teknologiska 

lösningar av förnyelsebara energikällor eller genom mer långtdriven återvinning, 

utan själva behovet av materiella ting måste ändras (Dobson, 1995, s. 17 f). Detta är 

en av ekologismens största svårigheter, att en del av filosofin motsätter sig det de 

flesta individer önskar sig utav livet, nämligen att öka sitt välstånd. Människan måste  

i grunden basera sitt leverne på andra värden än materiella. Den felaktiga 

föreställningen o länken mellan materiellt välstånd och livskvalitet måste kapas 

(Porritt, 1984, s. 107).   

Precis som med tillväxten har konsmtionen inte bara en pragmatisk dimension utan 

även en moralisk. Människan bör konsumera mindre för att planetens resurser helt 

enkelt inte räcker till, men även av moraliska skäl. Konsumtion enbart för materiella 

värdens skull utan ett reellt behov av tingen är omoraliskt, både med en syn på ett 

slöseri av planetens resurser och med en syn på de fattigare delar av världen där de 

inte ens har tillgångar nog att konsumera det de faktiskt har ett reellt behov av 

(Porritt, 1984, s. 204). Centralt för ekologismens idé av minskad konsumtion utöver 

det faktum att det är nödvändigt för en hållbar utveckling, är att emedan det innebär 

en viss uppoffring att avstå onödig konsumtion skall fördelarna det bringar med sig 

uppväga med råge (Porritt, 1984, s. 124). Här görs en klar distinktion mellan kvalitet 

och kvantitet. Materiella ting i stor kvantitet medför troligtvis inte en högre upplevd 

livskvalitet utan däremot kan ett skifte i uppfattningar av värden mot kvalitativa 

värden skapa ett levnadstillstånd av kvalitet. Populationstillväxtens problematik 

manar till vissa kontroversiella uttryck inom ekologistiskt tänkande. Att minska 

konsumtionen är en nyckelfråga, men som många menar endast kan dramatiskt 

ändras genom en begränsad populationstillväxt (Dobson, 1995, s. 19). Problemet 

ligger i att för att minska konsumtionen till hållbara nivåer måste en substantiell 

mängd människor acceptera att konsumera mindre, vilket inte ses som möjligt, som 

Jonathan Porrit uttrycker det ”In terms of reducing overall consumtion, there’s 

nothing more effective than reducing the number of people doing the consuming” 

(Porritt, 1984, s. 190). 
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Teknik 

Ur ekologistisk synvinkel är man ofta mycket skeptiskt till teknik och teknologiska 

lösningar på miljöproblem (Porritt, 1984, s. 129 f). Teknologiska lösningar som 

skapas inom de befintliga ramar som den tillväxtorienterade ekonomin och 

materialistiska social strukturen ses inte åtgärda problemen med tillväxten utan 

enbart skjuta problemen och föreståndande katastrof framför sig (Dobson, 1995, s. 72 

ff). Här ser Dobson ytterligare en aspekt som särskiljer ekologismen från den 

miljömedvetenhet han kallar environmentalism som kan ha en högre tilltro 

teknologiska lösningar vilket ekologismen inte tillåter på grund av att de inte tror på 

lösningar utan fundamentala samhällsförändringar (Dobson, 1995, s. 75). I många 

fall hålls den tekniska utvecklingen som möjliggjort den industriella utvecklingen 

som ansvarig för mycket av den miljöförstöring som förekommer. Teknologi ses 

också som något som utmanövrerar människor på arbetsmarknaden istället för att 

tillföra något av reellt behov. En ambivalens kan dock  exemplifieras genom den 

kommunikationstekniska utvecklingen där möjligheten att kommunicera med 

människor på långa avstånd utan att behöva slösa med planetens resusrser för resor, 

ses som positivt. Den positiva aspekten överskuggas dock av det faktum att själva 

tillverkningsprocessen för denna typ av teknik i sig är ytterst skadlig för miljön 

(Dobson, 1995, s. 95 ff).  

Djur och natur 

Det mänskliga samhället bör sträva efter att leva i fullständig balans med naturen.  

Djur och natur ges ett egenvärde där de inte definieras utifrån vilken nytta de kan 

utgöra för människan och hennes överlevnad, utan ett eget värde och rättighet till 

fullgott liv enligt sin natur (Dobson, 1995, s. 198). Ett samhälle som värdesätter djur 

och natur på detta sätt kan medföra en socialt hållbar samhällsnatur över lag (Porritt, 

1984, s. 184). För en hållbar förändring av samhället bör en syn där djur och natur 

även ses inneha egenvärde överta människors världsbild och inte endast ses utfrån 

den nytta de skapar för människan (Dobson, 1995, s. 61 ff). Människan måste återgå 

till att se sig själv som en del av naturen ”People have supressed the link between 

themselves and the earth” (Porritt, 1984, s. 106). Ingen förändring kan åstadkommas 

före människan har återskapat den länken. 
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Gräsrotsdemokrati 

Politisk organisation 

Naturens betydelse för ekologister slutar inte i anledningar att skydda den eller att 

skapa en hållbar utveckling. De naturalistiska värdena återfinns även i politiska och 

sociala sammanhang. Gällande politiska system kan naturen ses som mall för hur det 

mänskliga samhället bör organisera sig politiskt. Det naturliga växt- och djurlivet 

hänger samman i ett system av ömsesidigt beroende där alla delar är av vikt för 

någon annan del. Stratifiering och hierarkier förekommer ytterst sällan i naturen och 

logiken som följer är att om det balanserade systemet fungerar i naturen bör den även 

gälla mänsklig politisk organisering (Dobson, 1995, s. 114). Ekologistiskt inspirerade 

politiker påvisar ofta det jämlika, ömsesidiga beroendet av varandra och naturen som 

avgörande i motsats till konkurrens och hierarki (Dobson, 1995, s. 24 f). Ett långt 

drivet deltagardemokratisk politiskt system anses även i högre utsträckning kunna 

tillgodose substantiella förändringar i ekologistisk anda. Auktoritära system faller på 

den informativa aspekten av individuella förändringsbehov. Alla medborgare måste 

dra sitt strå till stacken och för att kunna greppa vad och hur de behöver anpassa sitt 

leverne är det avhängigt ett deltagande och ett tillgängligt informationsflöde. 

Auktoritära system brister även ofta i legitimitet och alienerar medborgarna istället 

för att erbjuda delaktighet (Dobson, 1995, s. 84).  

Samhällsorganisation 

I den naturalistiska andan måste vi lära känna naturen runt omkring oss, dra lärdom 

ifrån den, se potentialen i att leva med den och inte mot den. Detta bör mana till en 

ny sorts samhällsorganisering i mindre bioregioner, kommuner, där man tar tillvara 

de resurser naturen tillhandahåller i den direkta närheten. Enligt detta synsätt bör 

sådana bioregioner per automatik ta mer hänsyn till att minimera 

resursförbrukningen, öka återvinningen och undvika miljöförstöring tack vare den 

närhet människan då har till naturen. Med naturen som inspirationskälla skulle 

dessa bioregioner vara kollektivt ägda och resurserna jämlikt fördelade.  Ur politisk 

synvinkel ses även naturen som inspiration i ett decentraliserat styrelseskick där 

dessa regioner har hög grad av självbestämmande (Dobson, 1995, s. 112 ff). Samtidigt 

påvisas av många ekologistiska tänkare att miljöproblem bör handskas med på den 

nivå där de uppstår, detta kan motivera en sorts globalt styrelseskick med en ytterst 
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centraliserad beslutsfattande makt trots att detta går mot naturen som inspiration. 

Som Dobson (1995, s. 123) poängterar är inte alla ekologistiska tänkare överens, det 

kan handla om en fråga om hopp eller att acceptera ting så som de är. Accepterar 

man människan som hon är nu, materialistisk och konkurrensinriktad, upplevs målet 

att decentralisera ända ner till bioregioner som en mycket naiv strävan. Om man tror 

att en fundamental värdemässig förändring hos människan är möjlig så är 

decentraliserade bioregioner att föredra för hållbar utveckling. 

Social rättvisa 

Jämlikhet 

Tillväxtens utarmning av naturens resurser och miljöförstöringen det skapar är ett 

universellt problem. Det är inte ett lands, ett folkslags, en klass eller ett köns 

problem. Det är i framtiden alla människor på planetens problem. De som i dagens 

läge tills störst del ser sin närmiljö bli förstörd av utsläpp eller blir fysiskt skadade av 

det är oftast de fattiga eller arbetarklass medborgare. De bor oftast i produktionens 

närmiljö som oftast befinner sig i socialt och ekonomiskt utsatta områden (Dobson, 

1995, s. 161 f). Denna orättvisa är inte acceptabel enligt ekologistiskt icke-hierarkiskt 

synsätt.  

Internationell solidaritet 

Världen har inte kommit till den punkten ännu att krisen drabbar alla 

urskillningslöst, i nuläget ses det drabba de redan utsatta i tredje världen till störst 

del (Dobson, 1995, s. 149 f). De som på många sätt möjliggör själva produktionen 

genom sin arbetskraft, men inte äger några produktionsmedel eller är en del av den 

överdrivna konsumtionen drabbas hårdast (Dobson, 1995, s. 92).  Mantrat ”Act 

locally, think globally” används av många gröna tänkare för att markera den 

övergripande problematiken av miljöförstöring och utsläpp. Det är hela världens 

problem som inte bara skapar orättvisa mellan de industrialiserade länderna i väst 

och de högst drabbade fattiga i tredje världen, utan i slutändan kommer att 

urskillningslöst drabba oss alla (Porritt, 1984, s. 98). 
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Kommande generationer 

Den sociala rättvisan gäller inte endast för de nu levande utan även för kommande 

generationer vars välmående och miljö också måste tas hänsyn till (Porritt, 1984, s. 

10). Detta är även det ett led i tanken om hållbar utveckling där långsiktigheten är 

just stöttepelaren. Planetens ändliga resurser bäddar för en icke- hållbar situation för 

kommande generationer (Dobson, 1995, s. 72 ff). Även detta kallar till moraliska 

aspekter av tillväxten, det är inte rimligt att konsumera och förslösa planetens 

resurser till den grad att möjligheten till fullgott liv på planeten är hotat för 

kommande generationer. 

Pacifism 

Civil olydnad 

Civil olydnad har varit en mycket utmärkande del av den ekologistiska politiskt 

sfären. Många radikala gröna har ingen tilltro till det traditionella politiska systemen 

och engagerar sig i utompolitiska aktioner för att skapa önskvärda förändringar 

(Dobson, 1995, s. 146 f). Utmärkande för denna sorts aktioner är just icke-våld 

genom, protester, lobbying och andra mer direkta aktioner. Civil olydnad kan 

användas som ett led i en förberedelse för civilt motstånd där människor kan, utan 

vapen stå upp mot dominerande makter (Porritt, 1984, s. 157). 

 

Försvar 

Ekologistisk grön politik bör ha en klar ståndpunkt i icke-våldsprinciper (Porritt, 

1984, s. 156). Nationella försvarsinriktningar bör ligga på civilförsvar, inte enbart 

som försvarsmekanism utan även för överlevnad efter en krigssituation. Man måste i 

ekologistisk anda stärkas i sin förmåga till självförsörjning (Porritt, 1984, s. 157). 

Utifrån de naturalistiska värderingarna betonas ett jämlikhetsideal (Dobson, 1995, s. 

24) som direkt motsätter sig ett tänkande av människan som motståndare. Vidare ses 

ekonomiska satsningar på vapen och krigsföring som fullständigt inkompatibla med 

ekologistisk fokus ”[…]that money is needed elsewere” (Porritt, 1984, s. 157).  
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I alla länder med höga satsningar på vapen ses det ekonomiskt drabba de som redan 

är fattiga och utsatta, vilket också då ökar den sociala oron i landet, vilket då i sin tur 

ses motivera ännu mer satsningar på vapenmakt i en oundviklig ond cirkel (Porritt, 

1984, s. 62). Militära satsningar ses som avgörande i en fråga om att uppnå hållbar 

utveckling, de ses kräva enorma mängder av naturens resurser och enorma 

ekonomiska investeringar som i slutänden kan komma att omkullkasta en hållbar 

utveckling fullständigt (Porritt, 1984, s. 161).  

Kärnvapen ses som den yttersta otänkbara formen av våld. Den fullständiga 

katastrofen som skulle drabba inte bara mänskligheten, utan hela det ekologiska 

systemet i vida utsträckning geografiskt från en kärnvapendetonation, ses sakna 

motstycke av katastrofscenario (Porritt, 1984, s. 147). 

Internationella relationer 

Den naturalistiska andan sätter även tonen för de internationella relationerna. Det 

naturalistiska värdet betonar ett ömsesidigt beroende, inte enbart i naturens sfär, 

utan även mellan människa till människa såväl som människa till natur (Dobson, 

1995, s. 114 f). Som jämlikhetens värde ses inte ekologism som ett lands eller ett 

folkslags fråga. Det är i framtiden alla människor på planetens angelägenhet. 

Acceptans och ett erkännande av människor, över landsgränsers, likheter ska verka 

som ett förespråkande mot våld (Porritt, 1984, s. 162). De internationella 

relationerna ska behandlas utifrån det ömsesidiga beroendet och den sociala 

rättvisan, med icke-våldsprincipen som ledstjärna. 

3.2 Ideologiska förändringar 

Konflikt och kompromiss 

De Europeiska gröna partierna formades alla med stark hållning av kritik mot det 

traditionella politiska systemen, de utmanade med radikal syn på den traditionella 

demokratin, dess politiska system, centraliserad beslutsmakt, byråkratisering och 

professionalisering (O'Neill, 2010, s. 166). Under senare delen av 80-talet och början 

på 90-talet började gröna partier ta klivet in i nationella parlament i många 

Europeiska länder (Burchell, 2001, s. 239). Där de tog ställning som protestpartier.  
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De hade låg tilltro till traditionella partier och menade sig stå utanför höger- 

vänsterskalan (Burchell, 2001, s. 239). De gröna partierna delade alla initialt den 

utopiska världsbilden av ett nytt pacifistiskt, hållbart samhälle med social rättvisa och 

gräsrotsdemokratiska politiska beslutsordningar (Rüdig, 2010, s. 21). Tyska Die 

Grünen baserade sitt politiska program på fyra ekologistiska pelare, ekologisk 

hållbarhet, gräsrotsdemokrati, socialt rättvisa och pacifism (O'Neill, 2010, s. 166 f) 

som blev ledstjärna även för andra gröna partier (Burchell, 2007, s. 132).  Den 

önskvärda samhällsordningen bestod av ett fundamentalt annorlunda demokratiskt 

system än de som Europas demokratier utgör idag. Trots detta gav sig ändå många 

gröna partier in i det traditionella politiska systemet. De gjorde detta med en 

förhoppning om att kunna påverka i miljöfrågor, men även om deltagande i det 

traditionella politiska systemet kan möjliggöra partiets påverkan i miljöfrågor är det 

en otänkbarhet för många radikala och är ofta tveeggat hos många andra.  

Den initiala konflikten om partiets inom eller utomparlamentariska ståndpunkt är en 

gemensam nämnare för de flesta gröna partier (Burchell, 2001, s. 240 f). Att inneha 

representation i parlament eller ens ställa upp i val medför oundvikligen att de 

premisser som det traditionella politiska systemet utgör, skapar förändringar i det 

gröna partiets organisation (Poguntke, 2010, s. 143). I vissa fall avgörs frågan om 

deltagande innan partiet ställer upp i parlamentariska val, pragmatiskt efter att den 

ideologiska kampen avgjorts. Partierna vill då ta upp den parlamentariska kampen 

och är beredda att anpassa sin ideologiska grund till att passa de krav på 

centralisering och minskat fokus på gräsrotsdemokrati som de tror krävs för att delta. 

I andra fall bevaras den gräsrotsdemokratiska organisationen, men förändras likväl 

för att korta ner partiets reaktionstid när processen upplevs som trög (Poguntke, 

2010, s. 136). Enligt Turnbull och Vromen är detta dock inte en självuppfyllande 

profetia, de hävdar att parlamentarisk framgång inte nödvändigtvis måste medföra 

ett åsidosättande av de inre gräsrotsdemokratiska värderingarna (Turnbull & 

Vromen, 2006, s. 470).  

 

Att kunna utöva påverkan inom det traditionella politiska systemet förutsätter att det 

traditionella politiska systemet och det ekonomiska systemet är tillräckligt öppna för 

påverkan och kan fungera med gröna värderingar. Dobson menar att den 

föreställningen kan vara oförenligt med ekologismen. Om ett grönt parti lyckas ta sig 
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in i lagstiftande parlamentarisk makt måste de, inom det system de vill bekämpa, 

även motstå påverkan från starka intressen som ser de gröna som hotfulla mot deras 

existens exempelvis den finansiella sektorn (Dobson, 1995, s. 126 f). Dobson ställer 

sig tveksam till om det överhuvudtaget kan vara möjligt att så radikalt ändra ett 

system medan du är inne i det själv. För att illustrera sin tankegång exemplifierar han 

genom Tyska Die Grünen som kan ses som ett grönt framgångsrikt parti utan 

motsvarighet. Die Grünen anser Dobson (1995, s. 129 f) ha blivit kolonialiserade av 

de krav och frestelser som det traditionella politiska systemet medför. Kraven härleds 

ofta till att genom att delta blir de också per automatik indragna i andra frågor och 

krävs ansvar gentemot dessa, vilka inte alltid är kompatibla med deras gröna ideologi 

(Müller-Rommel, 2010, s. 10). Genom dessa krav har Die Grünen till synes 

distanserat sig till markant nivå från deras initiala bas på deras fyra pelare, ekologiskt 

hållbarhet, gräsrotsdemokrati, social rättvisa och pacifism. Bland annat stödde de det 

militära aktionerna i Afghanistan vilket inte är kompatibelt med pelaren pacifism 

samt stöttat politiska förslag till nedskärning av ekonomiskt stöd till arbetslösa och 

sjuka vilket rimmar illa med pelaren social rättvisa (Rüdig, 2006, s. 147 ff). De har 

kring detta upplevt konflikter mellan de som inte vill göra avkall på den ideologiska 

värdegrunden överhuvudtaget och som till viss grad även vill behålla sin 

utomparlamentariska ställning, ofta kallade radikala eller som i Die Grünens fall 

fundos och de som tilltror det traditionella politiska systemet viss 

förändringsmöjlighet för den gröna saken, pragmatiker eller som i Die Grünens fall 

realos (O'Neill, 2010, s. 166).  De radikalas betänkligheter baseras ofta på risken att 

behöva kompromissa med sina värdegrunder för att nå någon påverkan samt att de 

ser sig riskerar att tappa stöd från de radikalare väljarna (Hooghe & Rihoux, 2007, s. 

135f), (Downes, 2000, s. 471). Medan en lockande aspekt för de pragmatiska är i 

slutänden att kunna bredda sitt stöd och därmed möjliggöra sin påverkan i 

miljöfrågor (Poguntke, 2010, s. 143; Evrard, 2012, s. 288). Dessa avsteg från den 

idologiska basen gällande pelaren pacifism och social rättvisa visade sig de facto 

medföra en förlust av en del av Die Grünens kärnväljare (Rüdig, 2010, s. 27 f).  

 

Konflikterna handlar ofta också om att ingå eller inte ingå i koalitioner samt med 

vilka dessa koalitioner skulle kunna tänkas ingås. Radikala menar ofta att eftersom 

gröna partier inte tror att deras ideologiska önskvärda tillstånd kan uppnås med vare 

sig vänster- eller höger politik, kan inte koalitioner mellan de och partier som tillhör 
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vänster eller höger i slutändan ändå inte gynna de gröna. De traditionella partierna 

utgör en del av det som de gröna önskar förändra och är i sig själva problem för det 

önskvärda samhället (Burchell, 2001, s. 241). De gröna som trots sin ståndpunkt 

utanför höger- vänsterskalan ändå visar tydliga vänsterdriven position visar sig ofta 

vara attraktiva koalitionspartners för socialistiska eller socialdemokratiska partier, 

men inte innan de har visat sig vara röstkonkurrenskraftiga alternativ (Bäck & 

Dumont, 2006, s. 60). Att partiet tagit en ideologiskt mindre radikal riktning och 

genomfört pragmatiska organisatoriska förändringar är enligt Rihoux (2006, s. 91) 

avgörande för att kunna inträda i den parlamentariska politiken överhuvudtaget. 

Detta betyder dock inte att de genom sin egen anpassning lyckats bättre, utöver det 

faktum att de genom dessa förändringar gjort sig mer attraktiva som 

koalitionspartners. De har istället blivit insläppta av de traditionella partierna i det 

syftet att de utgör nytta för de traditionella partierna. (Rihoux & Rüdig, 2006, s. 26). 

Även detta riskerar att underminera de grönas politik om de utifrån de traditionella 

partierna endast utgör koalitionspartner på grund av den nytta de kan utgöra och 

troligtvis inte ges någon reell makt över vare sig beslut eller dagordning. De kan då 

behöva kompromissa med sina nyckelfrågor för att bibehålla sin maktposition och ha 

svårigheter att driva den önskvärda politiken. 

4. Analys 

Det empiriska materialet utgörs av fyra utvalda partiprogram, 1982-års idéprogram, 

1994- års, 2001-års och 2013-års partiprogram. Analysen är konstruerad utefter de 

fyra pelarna som mäts en och en utefter år. Detta tillvägagångssätt att mäta 

respektive pelare för sig och inte alla sammantaget från år till år är för att undvika 

onödiga upprepningar, för att synliggöra den specifika pelarens utveckling samt för 

att klarare kunna säkerställa var pelaren eventuellt tappade fokus. Avsnittet inleds 

med ekologisk hållbarhet som mäts utifrån tillväxt, produktion, konsumtion, teknik, 

djur och natur. Sedan gräsrotsdemokrati som mäts utifrån politisk organisation och 

samhällsorganisation. Vidare analyseras social rättvisa utifrån jämlikhet, 

internationell solidaritet och solidaridet för kommande generationer. Slutligen 

analyseras pacifism genom civil olydnad, försvar och internationella relationer. 
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4.1 Ekologisk hållbarhet 

 

 1982 1994 2001 2013 

Tillväxt 
 
Syn på planetens 
resurser 
 
Önskvärt 
ekonomiskt system 
 
Hur ska det 
ekonomiska 
systemet styras? 
 
Hur ska man 
komma dit? 

 
 
 
Ändliga resurser 
 
 
Jämviktekonomi 

 
Stat och marknad 

 

Värdeomställning 

 
 
Ändliga resurser 

 
Kretsloppekonomi 

 
Stat och marknad 

 

Värdeomställning 

 
 
Ändliga resurser 
 
 
Kretsloppekonomi 
 
 
Stat och marknad 
 
 
 
Värdeomställning 

 
 
Ändliga resurser 
 
 
Hållbar ekonomi 
 
 
Stat och marknad 
 
 
 
Värdeomställning 

Produktion 
 
Produktionens 
syfte 
 
Produktionens 
utformning 

 
 
Fullständig-
självförsörjning 
 
Slutna kretslopp 

 
 
Fullständig-
självförsörjning 

 
Slutna kretslopp 

 
 
Fullständig 
självförsörjning 
 
Slutna kretslopp 

 
 
Hög grad 
Självförsörjning 
 
Slutna kretslopp 

Konsumtion 
 
Syn på konsumtion 
 
Medel för 
förändringar 

 
 
Minskas i stor grad 
 
Värdeomställning
Ekonomiska 
incitament, 
Marknadsförings-
regleringar 

 
 
Minskas i stor grad 
 
Värdeomställning 
Ekonomiska 
incitament, 
Marknadsförings-
regleringar 

 
 
Minskas i stor grad 
 
Värdeomställning 
Ekonomiska 
incitament, 
Marknadsförings-
regleringar 

 
 
Minskas 
 
Värdeomställning
Ekonomiska 
incitament, 
Marknadsförings-
regleringar, 
hållbara 
konsumtionsvaror 

Teknik 
 
Syn på tekniska 
lösningar 

 
 
 
Skepsis, risker 

 
 
 
Potential 

 
 
 
Potential 

 
 
 
Potential 

Djur och natur 
 
Värde 
 
 

Hur ska man 
uppnå det? 

 
 
Egenvärde 
Balans 
Naturskydd  

 
Utbildning 

 
 
Egenvärde 
Balans 
Naturskydd  

 
Lagstiftning 

 

 

 
 
Egenvärde 
Balans 
Naturskydd  

 
Lagstiftning 

 

 
 
Egenvärde 
Balans 
Naturskydd  

 
Internationellt 
samarbete 

Tabell 2. Ekologisk hållbarhet 
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Tillväxt 

I 1982- års idéprogram anses tillväxten redan ha nått sin ultimata gräns på många 

områden. Istället för ett fokus på materiella värden måste en värdemässig förändring 

startas omedelbart. Detta skall åstadkommas genom en ny sorts samhällsbyggnad 

riktad mot människans själsliga och kroppsliga hälsa istället för riktad mot materiellt 

hög levnadsstandard. Den värdemässiga förändringen ämnar skapa en ny sorts 

upplevd livskvalitet. Marknaden skall styras mot en jämviktsekonomi som inte ska 

tära på de begränsade resurserna. Privata, samhällsägda och kooperativt ägda företag 

ska samexistera och det ska inte finnas någon övervikt åt vare sig privat- eller statligt 

ägande. Styrningen av denna marknad ska ske genom demokratiska beslut kring 

ramverk och regleringar, men även genom tilltro till den fria marknadens krafter. 

Genom lagstiftning ska alla företag demokratiseras (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 15).  

”En obegränsad tillväxt är inte möjlig på en begränsad planet” Miljöpartiet lyfter 

1994 åter föreställnigen att planetens tillgångar är ändliga, vilket innebär att 

ekonomins expansionsmöjligheter också måste anses vara begränsade. Naturens 

resurser måste alltid ha möjlighet att kunna reproduceras, vilket inte är möjligt i den 

takt tillväxten ökar idag. Detta är själva förutsättningen för att allt liv på jorden skall 

kunna fortleva (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 11). En värdemässig förändring av 

vad som utgör god levnadsstandard bör omvärderas från materiell till livskavlitet 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 11).  Miljöpartiet talar här om vikten av en ny 

ekonomisk teori, varken höger eller vänster av princip, utan en som syftar till att 

människan upphör med förstöring av det biologiska systemet och jordens resurser, 

en kretsloppsekonomi. Denna bygger på att de ekonomiska besluten fattas i två olika 

nivåer. Om ekonomins ramverk och naturens och människans långsiktiga intressen 

fattas beslut genom den demokratiska processen, medan marknaden styr sin 

produktion och konsumtion (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 9). För att 

marknaden ska fungera i en kretsloppsekonomi krävs att konsumenten görs mer 

upplyst om sina val, genom lagstiftning ska därför produkter få krav på 

innehållsredovisning. Marknadens självstyre ska dock regleras genom ekonomiska 

incitament och lagstiftande regleringar, det som är bra för miljön ska gynnas och det 

som är farligt ska förbjudas (Miljöpartiet, Partiprogram, 1994, s. 11).  
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Till 2001- års partiprogram ses innehållet som likvärdigt, man utgår även här från att 

planetens resurser är begränsade. Fokus ligger fortfarande på införandet av en ny 

ekonomisk teori, kretsloppsekonomi. Det rådande systemet ses förbruka mer av 

jordens resurser än vad som är möjlig att reproduceras. Kretsloppsekonomi 

innefattar även här två beslutande nivåer i form av demokratiska beslut och 

marknadens självreglering med de demokratiskt beslutade ramverken. Lagstiftning 

om konkurrens skall nu stramas åt, detta för att motverka att ett fåtal stora företag 

styr marknaden. (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 20). Miljöpartiet vill se ett 

decentraliserat och utbrett ägande (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 21).  

År 2013 konstateras åter att planetens resurser är begränsade. Det anses även nu att 

många områden har uppnått gränserna för vad planeten kan tåla i tillväxt, bland 

annat genom utsläpp av växthusgaser och spridning av miljögifter. ”Konsekvenserna 

av detta kan bli katastrofala för en stor del av mänskligheten. På sikt kan de förändra 

själva förutsättningen för liv på jorden” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 13). Nu 

talar man dock ej längre om en ny ekonomisk teori, kretsloppsekonomi. Ekonomin 

ska istället ställas om till att ta hänsyn till miljö och människors välmående. En 

omfattande attitydförändring ses nödvändig för ett nytt värdemått utöver det 

materiella, livskvalitet ska även kunna mätas genom fri tid och nära relationer. Fokus 

ligger här på en samhällsomställning 

 ”[…] ställa om våra samhällen och ekonomiska system utifrån nya 

ekonomiska realiteter där all ekonomisk utveckling måste ske inom de 

ramar som naturen och människors välbefinnande och livskvalitet sätter” 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 18).  

När det ekonomiska systemets processer krockar med det ekologiska systemets 

välbefinnande är det det ekonomiska systemet som ska stå tillbaka. Genom 

ekonomiska incitament ska riktningen styras, det som är bra för miljön ska vara 

billigt, det som är dåligt ska vara dyrt och det som är av betydande grad skadligt ska 

förbjudas (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 18). Genom ekonomiska styrmedel 

och marknadsregleringar ska man använda sig av de befintliga ekonomiska 

utvecklingskrafterna för att gynna miljöaspekter (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 

19). Innebörden ter sig dock vara likvärdig som synen på kretsloppsekonomin. Ett 
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nytt fokus kan även skönjas i och med betoningar på världsekonomin. Svängningar i 

världsekonomin ses allt som oftast drabba fattiga länder till störst del, Sverige ska 

därför aktivt arbeta för att göra världsekonomin mer stabil där fokus ska ligga på 

utjämning och fördelning. Världshandelsorganisationen WTO den internationella 

valutafonden IMF och världsbanken måste reformeras kraftigt och demokratiseras 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 35). 

Produktion 

Produktion ska ske med metoder som så nära det är möjligt anknyter till naturens 

egna processer. Industriell produktion skall vara sluten så att inget miljöfarligt släpps 

ut. All miljöfarlig produktion ska upphöra. Sysselsättningsmotiv eller vinstmotiv får 

inte användas i försvar av miljöfarlig verksamhet. Produktionskontrollen ska öka 

samt att kommuner ska kunna förbjuda miljö- och hälsofarliga produkter inom sitt 

område. Målet för landets livsmedelsproduktion ska vara full självförsörjning utav 

basvaror. Industriell produktion med djur ska avvecklas (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 5). 

1994- års partiprogram lyfter åter ett behov en omvandling av den industriella 

produktionen som måste genomföras för att uppnå ett naturligt kretslopp, detta i 

form av återvinningsåtgärder, förbättrad sparsamhet av naturresurser, och minskade 

förorening i produktionsprocesserna. En skärpt lagstiftning samt ekonomiska 

styrmedel skall påverka i arbetet mot en naturligare och miljövänligare produktions-

kretslopp (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 12). Produktionen av basvaror ska 

utgöras av fullständig inhemsk självförsörjning, sedermera kunna tillfredsställa 

handeln med omvärlden (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 18). Målsättningen är 

att Sverige skall inom jordbruk och livsmedelsindustrin vara fullständigt 

självförsörjande.  

Även i 2001- års partiprogram syftar målsättningen till att omvandla den industriella 

produktionen till ett kretslopp där onödig konsumtion försvinner (Miljöpartiet, 

partiprogram 2001, s. 22). Länder skall styra sin egen produktion och ta till vara på 

sina egna lokala möjligheter för att se till sin egen mat och energiförsörjning. Där 

produktionen skall vara småskalig, regional och fördelad på olika instanser 

(Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 6) Lokal produktion av egna baslivsmedel för 
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den lokala marknaden kräver mindre resurser än vad den rådande centraliserande 

styrningen. Det produktionsmönster som präglar den rika delen av världen och 

Sverige idag bidrar till konflikter om jordens resurser globalt. Därav krävs att vi lär 

oss leva av naturens avkastning och så att produktionsförmågan kan fortskrida utan 

att överkonsumera naturens resurser (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 19). 

Även i 2013- års partiprogram ses Sveriges produktion påverka andra delar av 

världen, vilket vi måste ta ansvar för i både produktionen och konsumtionen 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 14). Vi ses även ha ett historiskt ansvar för de 

utsläpp som Sverige orsakade under sin tidiga industrialisering, detta ansvar leder till 

att vi bör ta en ledande roll i internationella klimatförhandlingar och genom vår egen 

omställning till hållbar utveckling (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 15). Målet är 

åter att produktionen skall utgöras av slutna kretslopp med fokus på återvinning, 

detta ska påverkas genom lagstiftning och ekonomiska styrmedel. Miljöhänsynen ska 

alltid gå före exploateringsintressen (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 14). 

Produktionen ska bidra till en hög självförsörjningsgrad av Sveriges behov av 

basvaror (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 15).  

Konsumtion 

I 1982- års idéprogram anses det att konsumtionen drastiskt måste minskas. Den 

materiella levnadsstandarden i Sverige måste begränsas. Människan ses ha förletts 

att konsumera allt från själlös musik, konst och lyxvaror (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 14). Marknadsföring anses vilseleda människor och ska inte få 

förekomma i vare sig TV eller radio (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 10). 

”För många har konsumtionen urartat till ett prylsamlande självändamål” 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 14). Åter påtalas vikten av värdemässiga 

förändringar från materiella ting till livskvalitet. Lyxvaror ska beskattas högre, likaså 

råvaror där det råder brist. Basvaror ska däremot vara skattebefriade.  

”[…]överflödskonsumtion ska beskattas hårdare än inkomster av arbete[…]” 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 15).  

 Både år 1994- års partiprogram och 2001- års partiprogram påtalas ett behov av 

värdemässiga förändringar och en övergång till en miljöanpassad livsstil. 

Överkonsumtion ses vara en bidragande faktor till att jordens resurser förbrukas för 

snabbt och i för stor omfattning.  Det handlar inte endast om marknadens tillgång 
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och efterfrågan. För att produktionen och konsumtionen skall riktas åt en hållbar 

utveckling ses ekonomiska styrmedel som centrala komponenter för att 

kretsloppsekonomin skall fungera. Produkter som är långsiktigt hållbara skall kosta 

mindre och miljöfarliga produkter skall vara dyrare, vilket skall bidra till minskad 

överkonsumtion. Även marknadsföring ses som en bidragande faktor till hur 

individen manipuleras till en högre konsumtion. Detta vill Miljöpartiet reglera genom 

lagstiftning i syfte att minimera reklam både i 1994- års partiprogram och i 2001- års 

partiprogram. Tobak, alkohol samt reklam riktad till barn bör helt förbjudas 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 15; Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 22). 

Även i 2013- års partiprogram påvisas ett behov av minskad konsumtion. Man talar 

också om en attitydsförändring i form av en värdeomställning som avgörande 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 18). Det anses att Sverige och människor i andra 

rika länder måste ställa om sin konsumtion så att det ekologiska fotavtrycket blir 

mindre och når globala hållbara nivåer (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 13). 

Konsumenter tros bli mycket påverkade i sina konsumtionsmönster av reklam, varför 

den bör begränsas, särskilt reklam som riktar sig till unga eller barn. Sexistisk 

reklam, alkoholreklam, spelreklam och reklam för unga- under 12 år ska förbjudas 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 10). Människor måste genomföra 

livsstilsförändringar som att handla mer lokalproducerat, energieffektivisera sina 

hem, och konsumera färre prylar, men här betonas dock att konsumtionsvaror måste 

ställas om till hållbarhet inte att dessa ska beskattas hårdare eller dylikt (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 15). Tekniska lösningar ges viss tilltro gällande 

konsumtionsvaror dock förutsätts att människan trots dessa lösningar behöver 

genomföra vissa livsstilsförändringar (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 19). 

Teknik 

Miljöpartiets initiala ståndpunkt i 1982- års idéprogram gentemot teknik kan anses 

som mycket skeptisk. De talar om att högt utvecklade tekniska system riskerar att 

vara svåra att kontrollera. Teknik ska användas som hjälpmedel för att skapa 

förbättrade arbetsmiljöer inte överta människans arbete i huvudsak inte någon form 

av datateknik. Teknik har påverkat arbetsmarknaden i stort, bland annat i form av att 

kraven på specialkompetens har ökat och slagit ut människor från arbetsmarknaden 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 15). Fokus ska ligga på hållbar teknik och 
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återvinning av råvaror (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 8). Datateknik får 

inte användas till övervakning och kontroll av människor. Forskning kring 

datsystemens verkningar och sociala betydelse skall premieras. Skattesystemet skall 

ses över för att undvika att företag som ersätter människor med datasystem inte skall 

gynnas av detta (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 9).  

I 1994- års partiprogram ses inte längre fullt lika hög grad skepsis, utan mer i form av 

potential. Tekningens utveckling skall styras mot miljövänligare inriktning 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 13).  Viss teknisk utveckling ses som 

miljömässiga tillgångar inför framtiden. I strävan efter en mer global solidarisk 

livsstil krävs att den tekniska utvecklingen frambringar mer resurssnåla lösningar för 

det industriella samhället (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 19). Energiteknikens 

utveckling, samt den moderna telekommunikationens utveckling ses som en faktor 

till förminskade miljöutsläpp genom möjliggörandet av minskat behov av 

persontransporter (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 38).   

Den tekniska utvecklingen ses i 2001- års partiprogram inneha potential för 

framtidens utveckling till ett hållbart samhälle. Modern informationstekniken ses 

som en positiv och ny förutsättning för kunskapssamhället samt dess hållbara 

utveckling. Digital teknik kan tillhandahålla information till medborgaren om det 

politiska arbetet. Vidare leder informationstekniken till en omorganisering av 

arbetsformer, där fler arbetstillfällen ökar då distansarbeten kan möjliggöras 

(Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 24). Informationstekniken bidrar även till en 

minskning av persontransporter (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 33).  

År 2013 ses tekniken innehålla hög grad potential för en hållbar utveckling. För att nå 

klimatmålen ses ett faktiskt behov av ökad teknisk utveckling och omställningen av 

ekonomin kräver stora investeringar i miljövänlig teknik (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 19). Digital teknik ska användas för att exempelvis sprida kultur 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 9). ”Ny teknik gör det enklare att leva på ett sätt 

som är bra för miljön” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 19). 
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Djur och natur 

Djur och natur ska skyddas och bevaras oavsett om de utgör någon nytta för 

människan (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 5). Människan ska leva i 

fullständig balans med naturen. Man förespråkar ett omfattande naturskydd bland 

annat ska, hotade arter och natur ska ges livsutrymme, älvar ska skyddas från att 

exploateras av vattenkraft och våtmarker ska skyddas (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 5). Djur får inte användas i industriell livsmedelsproduktion, all 

sådan produktion skall avvecklas. Djuravel och djurhållning ska utgå från djurets 

naturliga betingelser, välbefinnande och inte utifrån den nyttan de kan utgöra för 

människan (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 6). Den fullständiga balansen 

med djur och natur ska uppnås genom människans kunskap, bland annat genom att 

utbilda människor från ung ålder. Utbildning i ekologi, biologi och miljövård ska ingå 

i skolundervisning från förskola ända upp på universitetsnivå (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 5).  

 

I 1994- års partiprogram påtalas lagstiftning som en mer betydande del i att uppnå 

ett tillstånd av balans med naturen. Naturvården i Sverige är inte tillräckligt effektiv. 

Lagar bör införas för att tillförsäkra naturen och dess biologiska mångfald 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 29) Miljöpartiet vill nu även införa rätten för att 

ideella organisationer att kunna föra djuren och naturens talan i form av åtal på 

ekologisk grund (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 46). Djurförsök för icke- 

livsnödvändiga varor skall förbjudas. I annat fall skall dessa försök minimeras 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 51). Detta partiprogram påtalar en kombination 

av människans eget ansvar gentemot djur och natur, det krävs dels ett högre 

ansvarstagande av den enskilde människan men det ses även ett behov av lagstiftning 

och rättsligt förpliktande regleringar i syfte att värna och uppnå ett tillstånd av 

balans. Djur och naturskyddet skall förbättras i avseende att dessa skall värnas om 

djur och naturens egenvärde, oavsett om de utgör någon nytta för människan 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 27) Naturvården i Sverige är inte tillräckligt 

effektiv (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 29) även den industriella 

livsmedelsproduktionen med djur måste regleras (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 

30).  
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Djurens rättigheter skall skyddas i samma utsträckning som de mänskliga 

rättigheterna skyddar människan.  Därför måste djurskyddslagen effektiviseras och 

utvidgas samt en hårdare statlig reglering införas utifrån djuren och den biologiska 

mångfaldens välbefinnande (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 31). Samtliga 

levande varelser har ett egenvärde utan att utgöra nytta för människan, därför bör 

lagstiftande regleringar instiftas för att bevara även icke-mänskligt liv (Miljöpartiet, 

partiprogram 2001, s. 29). Högre krav på medborgaren genom lagstiftning skall 

införas (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 26) Användandet av kemiska 

bekämpningsmedel skall på sikt upphöra och en strävan efter ekologiskt jordbruk 

skall infinnas (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 27). För att brister i tillsynen skall 

upptäckas i tid bör skyddstillsynen anpassas till lokal nivå. Djurförsök ses inte alltid 

som negativt, vilka i många fall har varit av betydande slag för forskning. Varpå alla 

djurförsök skall godkännas av en etisk nämnd, djurskyddsorganisationer skall ges 

rätten att överklaga beslutet (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 30). 

I 2013- års partiprogram ses allt levande ha ett egenvärde oavsett dess nytta för 

människan (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 14). Fokus ligger i detta 

partiprogram på internationellt samarbete. Sverige måste tillsammans med resten av 

världen arbeta för att motverka utarmning av den biologiska mångfalden och skydd 

av arter och naturmiljöer, för detta behövas det överstatlig styrning (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 14). För att uppnå en högre djurskyddstandard ses Sverige 

behöva arbeta aktivt inom EU för detta samt för ett tillåtande att de länder, som 

Sverige, som har en högre standard ska tillåtas gå före. Även för biologisk mångfald 

ses ett behov av överstatligt samarbete, särskilt inom EU (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 13 ff). Gällande Sveriges inhemska djurskyddslag ses den som adekvat, men 

bristande i tillämpning ”[…] djurskyddslagen skall tillämpas fullt ut även i 

livsmedelsindustrin” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 17). För att värna den 

svenska köttproduktionen ska billig import av mat från länder med sämre 

djurskyddslagstiftning genom handelsavtal motverkas. Från en acceptans för 

djurförsök i vissa fall ses nu en mer absolut ståndpunkt ”Djurförsök ska snarast tas 

bort och ersättas av djurfria metoder” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 17). 
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4.2 Gräsrotsdemokrati  

 
 

 
1982 

 
1994 

 
2001 

 
2013 

Politisk 
organisation 
 
Önskvärda 
politiska system 
 
 
 
Syn på politiskt 
arbete 
 

 
 

 

 
Självförvaltnings- 

Demokrati, 
Decentraliserad 
beslutsprocess 

 
Hög grad av 
reglering av 
politiskt arbete 
 
 

 

 
Deltagande- 
Demokrati 
Decentraliserad 
beslutsprocess 
 
Hög grad av 
reglering av 
politiskt arbete, 
etiska riktlinjer 
 
 

 

 

 
Deltagande- 
Demokrati 
Decentraliserad 
beslutsprocess 
 
Hög grad av 
reglering av 
politiskt arbete, 
etiska riktlinjer 
 

 

 

 
Deltagande- 
Demokrati, 
valfrihet 
 
 
Reglera politiskt 
arbete i viss mån 

 

Samhälls-
organisation 
 
Önskvärd 
organisering 

 

 

 
Bassamhälle 

 

                                   
Kommunal 
autonomi, 
lokalsamhälle 

 
 
 
 
Kommunal 
autonomi, 
lokalsamhälle 

 

 
Ökat kommunalt 
ansvar och 
inflytande 

 
Tabell 3. Gräsrotsdemokrati 

Politisk organisation 

Demokratin ses behöva en fullständig omvälvning i 1982- års idéprogram. För att 

lyckats få till stånd en radikal förändring av samhällets oroväckande kurs ses en 

levande demokrati som ett av de absolut viktigaste verktygen. Detta skall uppnås 

genom en självförvaltningsdemokrati där så många beslut som möjligt fattas lokalt av 

de medborgare besluten berör (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 2). Mesta 

möjliga beslutanderätt ska föras över från statliga organ till kommunerna 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 15). För att öka den demokratiska nivån 

och motverka professionalisering av politikerrollen ska bland annat offentliga 

uppdrag spridas ut till att innehas av fler människor. Alla sammanträden i politiska 

styrelser, utskott eller nämnder ska vara öppna för hela allmänheten. Procentspärrar 

för inträde till riksdagen skall tas bort (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 15). 

Den initiala ståndpunkten 1982 påtalar en skarp reglering av politiskt arbete. 

Offentliga politiska utfrågningar ska införas för att öka medborgerlig delaktighet. 

Politiker ska bli skyldiga att redovisa inför väljarna hur de har skött sina 
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förtroendeuppdrag. Politiskt arbete får inte under inga omständigheter vara ett yrke 

och som förtroendevald ska personen endast kunna sitta maximalt tre 

mandatperioder i följd i beslutande organ (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 

15).  

I 1994- års partiprogram vill de involvera och delge medborgaren ett större ansvar i 

den politiska beslutsprocessen. De tilltror dock inte någon möjlighet för någon form 

av direkt demokrati. Varpå de istället förespråkar en deltagande demokrati 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 3). Miljöpartiet har i detta års partiprogram 

frångått självförvaltningsdemokratin som begrepp. Deltagande demokrati avser att 

medborgaren förfogar över deltagande samt delaktighet inom de politiska 

beslutsprocesserna. Det är av stor relevans att medborgaren känner en påverkande 

inblandning i samhällsstyrningen, vilket inte ses som naturligt om denne inte med 

tydlighet kan ta del av beslutsprocesserna (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 5). 

Varpå politiskt medinflytande, insyn och information är viktiga inslag för att 

förstärka den deltagande demokratin (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 6). De 

lägger fortfarande fokus på att förhindra proffspolitiker som behandlar uppdraget 

som livstidsyrke. De vill nu införa särskilda etiska riktlinjer för politiker, vilka avser 

att en förtroendevald skall funktionera för samhällets bästa och aldrig ha som 

utgångspunkt sitt eget, sina anhöriga eller sitt partis nytta. En politiker skall hålla god 

moral, vara sanningsenlig, efterleva de idéer denne förespråkar, på anfordran 

avlämna uppgifter om sin enskilda ekonomi, debattera i sakfrågor och därav undvika 

personangrepp. Politiker skall inte få åtaga sig flera uppdrag inom riksdag, kommun 

eller landsting parallellt. En politiker skall som högst inneha sin post i tre 

mandatperioder i följd i riksdag eller landsting (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 

6). För att ytterligare utkräva ansvar av politiker vill de att en författningsdomstol 

skall införas för att besiktiga regering och riksdags arbete (Miljöpartiet, partiprogram 

1994, s. 5).  

I 2001- års partiprogram ser de fortfarande att politiska beslut skall fattas så nära 

människorna som möjligt. Miljöpartiet vill ha ett decentraliserat samhälle, där beslut 

skall fattas så nära invånaren som möjligt. De ser dock fortfarande inte direkt 

demokrati som möjligt i full utsträckning. Varpå de likaså här talar för en deltagande 

demokrati, där folkstyre med aktiva och medvetna medborgare utgör basen för det 
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politiska besluten. Fördelningen i samhället skall vara rättvist där alla människor ges 

samma rättighet att påverka samhällsstrukturen (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 

5). Decentralisering av beslutsprocessen påtalas, varpå instiftandet av lagändringar, 

vilka skall möjliggöra kommunala, regionala och nationella folkomröstningar ska 

införas. Den representativa demokratin bör delas upp, den statliga länsstyrelsen och 

landsting skall sammanföras till direktvalda länsparlament. Den enskilde individen 

skall i större utsträckning involveras i de politiska besluten. En sänkning av fyra 

procent spärren inom det parlamentariska systemet till riksdagen bör införas, detta 

för att skapa ett ökat demokratiskt samhälle. Monarkin bör avskaffas då det inte 

anses vara möjligt att födas in i ett ämbete (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 7). 

Insyn i den högre politiska makten skall vara mer öppen för medborgaren. Reglering 

av politikerrollen är samstämmig med 1994- års partiprogram. För att bidra till 

rotation skall en förtroendevald endast ges möjlighet till uppdrag i tre 

sammanhängande mandatperioder, de skall inte heller vara möjligt att ta uppdrag 

inom flera nivåer parallellt (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 7). Ur en 

demokratiseringssynpunkt och som motståndare till centraliserad makt vill 

Miljöpartiet att Sverige skall lämna EU, som i framtiden bör lösas upp och lämna 

plats åt autonoma stater och ett förbättrat internationellt samarbete (Miljöpartiet, 

partiprogram 2001, s. 16). 

En deltagande demokrati ses som en påverkande faktor till ett bättre samhälle 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 4). I 2013- års definition av en deltagande 

demokrati tas besluten så nära medborgaren det är möjligt. Även en möjlighet till 

valfrihet inbegrips i definitionen, att kunna välja skola och äldrevård ses som ett sätt 

att flytta beslutsmakt till medborgarna (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 4). 

Lättillgänglig information, värnande om tryckfrihet och yttrandefrihet är också vitala 

delar av den deltagande i demokratin. Den decentraliserade demokratin talas det inte 

längre om i samma utsträckning som tidigare år även om viss betoning ses på 

decentralisering gällande kommuners välfärdsfrågor. Själva valfriheten anses vara att 

flytta beslut närmare medborgarna (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 4). Rätten 

till att inte som medborgare bli onödigt övervakad, lättillgängligt kunna 

tillhandahållas politisk information och om en viss andel av befolkningen påtalar 

folkomröstning i någon fråga ska detta ges möjlighet (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 5).  



 

31 
 

Gällande synen på politiskt arbete ses viss reglering nödvändig. Politiskt 

förtroendevaldas tid ska begränsas inom sina uppdrag (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 5) dock anges ingen tidsbegränsning eller mer specificerad reglering av det 

politiska arbetet. För att ha en reell demokrati anses inte någon kunna födas in i 

något ämbete varför monarkin bör avskaffas på sikt (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 5). Utifrån Miljöpartiets decentraliseringsvärderingar anser de sig som ett 

EU- kritiskt parti, men arbetar för att förändra unionen mot en mer flexibel 

inrättning med minskad centralisering (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 34).  

Samhällsorganisation 

I 1982-års idéprogram ska de självbestämmande enheterna utgöras av Bassamhällen, 

med småskalig självhushållande produktion och egen beslutanderätt gällande frågor 

som rör de själva och det samhälle de lever i (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, 

s. 15 f). 

I 1994-års partiprogram förespråkas lokalsamhällen, där gruppsammanhållning, 

självförsörjning av baslivsmedel och energi är av prioritet. Kontroll över de egna 

resurserna bör avses vara lagd på lokal, regional och nationell nivå (Miljöpartiet, 

partiprogram 1994, s. 4)Kommunerna skall ha befogenhet att kunna uppdelas, samt 

att vara autonoma om så önskas (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 6). I de 

kommuner som önskar, skall helt eller delvist kommunalt självstyre möjliggöras. I 

1994 års partiprogram påtalas vikten av att det kommunala självstyret skall 

förstärkas, detta för att möjliggöra att besluten skall fattas så nära medborgaren som 

möjligt (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 6). 

Även i 2001- års partiprogram påtalas värdet av lokalsamhällen. Självtillit och 

självförvaltning anses vara två begrepp inom grön ideologi som åsyftar till att vara 

självförsörjande, där de egna resurserna och möjligheterna i ett samhälle skall vara 

grundläggande. Produktionen av basförsörjning och energi skall vara småskalig, lokal 

och decentraliserad (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 5). 2001 påtalas att den 

kommunala autonomin bör stärkas (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 7 f). 

Decentralisering av de politiska besluten, både på den parlamentariska, regionala och 

kommunala nivån bör införas.  Kommunalt självstyre förespråkas likt 1994, helt eller 

delvis om så önskas (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 8). 
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I 2013- års partiprogram påtalas inte längre vikten av något decentraliserat 

bassamhälle eller liknande autonoma beslutsfattande enheter, utöver vikten av ett 

ökat kommunalt inflytande ”[…] regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och 

inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 25).  

4.3 Social rättvisa  

     
1982 1994 2001 2013 

Jämlikhet 
 
Motiveras genom 
 
 
För vem? 
 
 
 
 
 
 

 

 

Social solidaritet 
 
 
Ras, kön 
 och ålder 
 
 

 

 
 
 
Social solidaritet 

 
Ras, kön och 
 ålder 

 

 
 
 
Ömsesidigt 
beroende 
 
Kön, religion, 
etnicitet, 
funktions-
nedsättning, 
sexuell läggning,  

 

Ömsesidigt  
beroende 

 
Kön, religion, 
etnicitet, 
funktions- 
nedsättning,  
sexuell läggning,  
könsidentitet,  
könsuttryck, 
ålder 

Internationell 
solidaritet 
 
Motiveras genom 
 
 
 
 
 
Hur? 

 

 

 
Orättvis 
utsugning, 
Solidaritet, 
orättvisa, 
hållbarhet 
 
Omfördelning, 
ökat bistånd 

 
 
 
 
Solidaritet, 
orättvisa, 
hållbarhet 
 
 
 
Omfördelning, 
ökat bistånd 

 
 
 
 
Solidaritet, 
orättvisa, 
hållbarhet 

 
 
Omfördelning, 
ökat bistånd 

 
 
 
Historisk skuld, 
Solidaritet, 
orättvisa, 
hållbarhet 

 
Fördelning, ökat 
bistånd 

Kommande 
generationer 

Motiveras genom 

 

 

 
Hållbarhet 
 
Ansvar 

 
 
 

Hållbarhet 
 
Ansvar 

 
 
 

Hållbarhet 
 
Ansvar 

 

 
Hållbarhet 
 
Ansvar 

Tabell 4. Social Rättvisa 
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Jämlikhet 

1982 har social solidaritet, kulturell mångfald och frihet fokus. Alla människor ses ha 

lika värde oavsett ras, kön eller ålder (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 2). 

Lagstiftning ska skärpas i syfte att åtgärda diskriminering av någon minoritetsgrupp 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 11). Samhället ses 1982 uppbyggt kring 

männens villkor, detta ska ändras. Vålds- och porrindustrins ska bekämpas för att 

den förtar människans värdighet. Kvinno- och manshus ska byggas och ges 

ekonomiskt stöd. Föräldraförsäkringen skall kvoteras, kvotering skall även införas i 

beslutande organ, nämnder och utbildningsplatser. För att främja båda könens 

möjligheter till tid med familjen skall 6 timmars arbetstid införas succesivt samt 

rörlig arbetstid (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 9). Det icke-hierarkiska 

samhället betonas år 1982 att främst bestå av jämställda kön, gällande 

arbetsfördelning i hemmet, med barnen, på arbetsmarknaden samt lika rättigheter 

för alla att delta i samhällsgemenskapen och politiken (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 1 ff). 

I 1994- års partiprogram påtalas den sociala solidariteten mellan människor som en 

viktig dimension för ökad jämlikhet. (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 10) Frihet 

och kulturell mångfald lyfts även i 1994- års partiprogram, som viktiga komponenter 

för att samhället skall bli mer inkluderande (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 11). 

Samhället skall ge alla människor oavsett ras, kön eller ålder en jämlik en garanterad 

grundtrygghet som skall baseras genom statlig solidarisk finansiering (Miljöpartiet, 

partiprogram 1994, s. 16). Det är av stor vikt att redan från tidigt skolålder prägla 

människan till att efterleva en solidarisk livsstil, där fostran för förståelsen att 

respektera alla människor avsett kön eller kulturell tillhörighet (Miljöpartiet, 

partiprogram 1994, s. 49). Miljöpartiet menar 1994 att den ekonomiska och tekniska 

utvecklingen har varit bidragande faktorer till att samhället präglas av negativa 

könsrollsmönster. Miljöpartiet vill frångå könsroller och anpassa det politiska arbetet 

på individnivå och dessa livsvillkor. Målet är att mannen och kvinnan skall få lika 

villkor gällande arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetstiden skall minskas 

med ett sikte på att landa i 30 timmar per vecka. Kvotering av föräldraförsäkring skall 

införas, med förhoppningen att det ska generera att fäder är hemma i samma 

utsträckning som mödrar.  



 

34 
 

Hierarkier i samhället bidrar till orättvisor, därför skall samhället sträva efter att vara 

fritt från hierarkisk ordning (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 7). Även en hårdare 

straffgrad mot sexköp och våld mot kvinnor skall införas (Miljöpartiet, partiprogram 

1994, s. 8). 

I 2001- års partiprogram betonas att alla människor lever av och på en och samma 

planet och planetens resurser är begränsade, vilket innebär ett faktiskt ömsesidigt 

beroende av varandra. Denna insikt är avgörande för att åstadkomma jämlikhet. 

Människan har ett gemensamt ansvar för huruvida ett hållbart tillstånd i världen 

utvecklas. Det skall vara grundläggande att alla människor skall få de basala behoven 

tillfredsställda, oavsett vart man bor i världen. Detta kräver i sin tur en solidarisk 

livsstil, där alla delar, system, politiska organ samt enskilda individer tar sitt eget 

ansvar (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 13). Miljöpartiet vill 2001 avveckla de 

patriarkala sammansättningar som format vårt samhälle, här omnämns begreppet 

feminism för första gången. Definitionen av feminism är just insikten i att 

patriarkatet är den rådande könsmaktsordningen, samt en vilja att förändra det, ”I 

den bemärkelsen har Miljöpartiet alltid varit en del av den feministiska rörelsen.” 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2001, s. 11). Kvotering inom det offentliga förespråkas. 

Föräldraledigheten bör delas. En förminskning av arbetstiden skulle ge individen, 

man som kvinna, mer tid i hemmet, vilket skulle generera en stabilare familjebild. All 

form av pornografi ska förbjudas. Större insatser behövs gällande prostitution och 

sexhandel (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 12). Alla individer skall ha samma 

rättigheter, oavsett vilket kön, religion, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 9). Därför skall 

diskrimineringslagen förtydligas och även stärkas, vilken skall motverka 

diskriminering av människor på alla områden och samhällsnivåer. Det anses av stor 

vikt för ökad kunskap för att skapa attitydförändring och förändrandet av normer 

(Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 9). Statlig och kommunal verksamhet bör i detta 

syfte skapa jämlikhetsmål inom skola och arbetsmarknad (Miljöpartiet, partiprogram 

2001, s. 24).  

 

År 2013 påtalas det ömsesidiga beroendet av varandra som avgörande för ett värde av 

jämlikhet ”[…]allt hänger ihop och är beroende av varandra” (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 3). Jämställdhet och jämlikhet ses som en av grunderna i ett 

rättvist samhälle. 2013- års partiprogram har utöver något annat ett högt fokus på 
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jämlikhet mellan människor. Alla ska åtnjuta samma rättigheter oavsett kön, 

etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, 

eller ålder (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 4). Arbetet för en ökad jämlikhet ses 

starta i skolan där stereotypa könsroller, homo-, bi- transfobi, sexism och mobbning 

ska med kravfulla medel motverkas. Alla elever i Sverige ska tillhandahållas 

normkritiskt sex- och samlevnadsundervisning. En tolerant diskussion kring alla 

människors lika värde ska vara en naturlig del av skolan (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 7). Rekrytering till högre utbildningar ska med ett jämlikt fokus breddas 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 8). Samhällets alla hierarkiska maktordningar 

samverkar med könsmaktsordningen varpå ett verktyg för att motverka hierarkier ses 

vara inrättandet av ett tredje juridiskt kön (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 10). 

Diskriminering ska kraftfullt motverkas genom skarpare lagstiftning, en stärkt 

diskrimineringsombudsman och genom viss frivilligverksamhet (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 11). Könsmaktsordningar i familjekonstellationer skall 

motverkas. Ett led i detta är att föräldraförsäkringen ska tredelas, en tredjedel till 

varsin förälder samt en tredje del som är fri att disponera enligt fri vilja även till 

någon annan i familjen utöver föräldrar (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 10). Fler 

mansmottagningar och kvinnojourer ska ordnas (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 

11). För att åstadkomma jämlikhet av livskvalitet ses ett behov av att sänka 

arbetstiden, till en början till 35 timmar per vecka (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, 

s. 21). För att öka tryggheten för alla bör en gemensam försäkring implementeras som 

ska gälla både vid arbetslöshet och vid sjukdom ”[…] den samlade försäkringen 

administreras av en myndighet enligt principen ’En dörr in’.” (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 30).  

Internationell solidaritet 

Sveriges höga materiella standard ses i 1982- års idéprogram bygga till stor del på en 

utsugning av fattiga länder på grund av en orättvis världshandel. Den ekonomiska 

politiken och handelspolitiken ska omformas med ett fokus på omfördelning av 

världens inkomster. Detta kommer oundvikligen att sänka Sveriges materiella 

levnadsstandard, men detta måste accepteras. Biståndet till tredje världen ska ökas 

för att succesivt övergå i ett skattebaserat omfördelningssystem. Ett bistånd till 

sociala- och befrielserörelser ska fortgå (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 

3). 
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I 1994-års partiprogram ses Miljöpartiet sträva efter en mer jämlik distribution av 

jordens resurser. Alla människor skall få de elementära behoven tillgodosedda, vilket 

inte är möjligt med den konkurrensen om tillgångarna som råder 1994. Därför måste 

de politiska beslutsfattande organen samt den enskilda individen ta sitt eget ansvar 

och se till en solidarisk livsstil och arbeta för att effektivisera resursanvändandet. Vikt 

bör även läggas vid ett starkare stödjande för tredje världens familjeplanering och 

preventivmedelsservice, detta i kombination med att öka bistånd till fattiga länder 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 18). I 2001-års partiprogram ses ”Ekonomins 

internationalisering och den globala miljökrisen förenar nu alla människors livsöden 

mer än någonsin och gör globalt samarbete nödvändigt” (Miljöpartiet, partiprogram 

2001, s. 13) Västvärlden måste minska sin resursförbrukning per capita medan 

utvecklingsländer måste öka sin per capita konsumtion. Fullständiga avskrivningar 

av fattiga länders skulder skall ges. Miljöpartiet vill även nu 2001 höja biståndet 

(Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 14). I 2013- års partiprogram ses den svenska 

och andra rika länders livsstil ge upphov till miljöeffekter av global karaktär, vi måste 

därför ställa om vår livsstil och samhällen för att både vi och människor i andra 

länder ska kunna leva gott (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 13). Man måste skapa 

en jämnare fördelning av resurser så att människors konsumtionsmöjligheter blir 

likvärdiga nationellt och internationellt. (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 25). På 

grund av vår rikedom här i Sverige, jämfört med många andra länder anses det 

rimligt att höja biståndet. Utöver detta bör Sverige med sin historiska klimatskuld av 

utsläpp genomföra ledande klimatinsatser (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 36). 

Kommande generationer 

1982 påtalar man det självklara ansvaret inte enbart för nulevande utan även för 

kommande generationer. Planetens resurser och sociala förhållanden måste lämnas 

över till kommande generationer i ett tillstånd av hållbarhet (Miljöpartiet, Allmänt 

idéprogram, 1982, s. 1). Även 1994, 2001 och 2013 påtalas detta som ett självklart 

ansvar. 1994 betonas en social omfördelningspolitik för social hållbarhet 

(Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 12) likaså 2001 (Miljöpartiet, partiprogram 2001, 

s. 20) och 2013 konstateras det att ”Människan har ett ansvar som sträcker sig 

utanför sin egen person och längre än sin egen generation” (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 13). 
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4.4 Pacifism 

     
1982 1994 2001 2013 

Civil olydnad 
 
Synen på civil olydnad 

 

 

Civilmotstånd 

  
 

Demokrati-
stärkande 

 

Demokrati-
stärkande 

Försvar 

Värnplikt? 

Värnpliktens 
utformning 
 
Våld? 

 

 

Frivillig 
 
Samhällstjänst 

 

Icke-våld, 
Demokratiskt 
sinnelag 

 
 
 
Frivillig 

 
Värntjänst 

Icke-våld 

 
 
 
Frivillig 

 
Värntjänst 

Icke-våld 

 

Frivillig 

 
Internationella 
 insatser 

 
Militära insatser  
kan motiveras 

Internationella 
relationer 

Sveriges roll 

 
 
 
Syn på vapenimport- 
eller export 

 

 
Oberoende, 
Avskaffa våld 

 
 

Vapen-import, 
export 
ska upphöra 

 
 
 

Neutralitet 
Samarbete 
 

 

Vapen-import, 
export 
ska upphöra 

 
 
 
 
Neutralitet 
Påverka 
 

 

Vapen-import, 
export 
ska upphöra 

 

 
Alliansfrihet, 
Konflikt-
hantering, 
kvinnor 
 
Avvecklad 
vapenexport, 
internationell 
Nedrustning 
 

Tabell 5. Pacifism 

Civil olydnad 

Som en del av ett nytt icke-våldsorienterat försvar ses i 1982-års partprogram ett 

behov av att alla medborgare ska utbildas i civilmotstånd och civilförsvar 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 4). I 2001-års partiprogram ses civil 

olydnad i vissa fall ha förstärkt demokratin. Ett flertal av dagens fri och rättigheter 

har tillkommit genom påverkan av civil olydnad, därför bör svensk lag kompletteras i 

avseende att en person som motsätter sig rådande aktioner i riskabla naturmiljöer 

anses ha handlat i nödvärn. Under icke-våldsprinciper skall det inte vara straffbart 

att motsätta sig en viss typ av arbete (Miljöpartiet, partiprogram 2001, s. 8).  
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Även i 2013- års partiprogram värnas den civila olydnaden ”Civil olydnad har varit en 

viktig del av kampen för demokrati” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 5). Med 

civil olydnad menas människors handlingar som idag kan anses som förbjudna, men 

som kan uppmärksamma allmänheten på samhällsproblem eller orättvisor. Den 

civila olydnaden ses som värdefull i sin manifestering av icke-våldsprinciper och med 

individens beredskap att ta eventuellt straff för sina handlingar. Även i framtiden ses 

civil olydnad som ett viktigt verktyg inom demokratin (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 5). 

Försvar 

Ett frivilligt decentraliserat försvar förespråkas i 1982-års idéprogram, där de 

värnpliktiga ska ha rättigheter att själva förhandla om sina villkor för tjänstgöring. 

Försvarets resurser ska omfördelas från sårbar teknik i det konventionella försvaret 

till ett ekonomiskt försvar bestående av självförsörjning av basvaror och till ett 

civilförsvar utgörandes av exempelvis skyddsrum och skyddsmasker, ett psykologiskt 

försvar exempelvis genom försvarsvilja, ”demokratiskt sinnelag” (Miljöpartiet, 

Allmänt idéprogram, 1982, s. 4). Undervisning i medmänsklighet, global solidaritet 

och positiv konfliktlösning ska ingå i skolutbildningen. Värnplikten ska omformas till 

en slags samhällstjänst där militärtjänstgöring endast är en del och både män och 

kvinnor ska enligt personliga önskemål och efter lämplighetsbedömningar tillsättas 

på positioner av samhälleligt behov. Rätten att vägra vapen ska värnas (Miljöpartiet, 

Allmänt idéprogram, 1982, s. 4).  

 

Miljöpartiet tar i 1994-års partiprogram distans från all typ av våldsutövning för att 

lösa konflikter. Fokus ligger på omrustning av försvaret med succesiv militär 

avveckling. Man ska omställa på sikt till ett fullständigt civilt försvar. Värnplikten ska 

omformas till en värntjänst succesivt utefter den militära nedrustningens takt. 

Värntjänstens utformning ska ha fokus på samhällsnyttiga insatser exempelvis i 

välfärd och miljövård (Miljöpartiet, Partiprogram, 1994, s. 22 f).  

 

I 2001-års partiprogram ses en fortsatt strävan efter total militär nedrustning, allt 

militärt försvar skall bli civilt. Värnplikten skall upphävas och ersättas av frivillig 

värntjänst, vilket i sin tur leder till större andel av civilt arbete. (Miljöpartiet, 

partiprogram 2001, s. 18). Man ska utnyttja erfarenheter från civilmotstånd, 
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handelsblockader och andra pacifistiska politiska påtryckningsmöjligheter samt 

grundligt utveckla området (Miljöpartiet, Partiprogram, 2001, s. 18). 

 

Den militära beredskapen skall i 2013-års partiprogram dock inriktas mot 

internationella insatser, global nedrustning och konfliktförebyggande åtgärder. 

Deltagande i militär verksamhet ska vara fullständigt frivillig (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 34 f). Här ses en stor förändring från tidigare års 

partiprogram, där fokus varit på en fullständig nedrustning av Sveriges försvar. Nu 

ska istället inte försvarets själva existens som militär inrättning avvecklas. 

Inriktningen ska vila på insatser i internationell regi. 

Internationella relationer 

I 1982-års idéprogram ska de internationella relationerna utgöras av Sveriges fokus 

att värna vårt självbestämmande och oberoende position och inte ingå i någon sorts 

militära allianser (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 4). ”Vi vill bedriva en 

aktiv svensk fredspolitik i syfte att åstadkomma en ny ekonomisk och politisk 

världsordning där våld helt kan avskaffas i förbindelserna mellan stater och folk.” 

(Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 2). Sverige ska arbeta aktivt med att 

stoppa dödstraff, tortyr och annan brutalitet i världen. Vapen export eller import ska 

upphöra (Miljöpartiet, Allmänt idéprogram, 1982, s. 4).  

I 1994-års partiprogram ses ett behov att att återupprätta Sveriges neutralitetspolitik, 

dock anses det att man skall söka samarbete gällande säkerhetspolitiken, med sina 

grannländer samt andra neutrala stater (Miljöpartiet, Partiprogram, 1994, s. 22). Den 

avgjort största åtgärden för att återhävda neutraliteten anses vara ett utträde ur EU. 

Utöver detta ska Sverige ta en aktiv roll som förespråkare för global nedrustning. Vikt 

bör läggas på att påverka globala överstatliga beslut gällande nedrustning 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 1994, s. 23). Vidare skall all svensk export och import av 

vapen upphöra. (Miljöpartiet, partiprogram 1994, s. 24). 

 Likt i 1994- års partiprogram ses det i 2001-års partiprogram som av yttersta vikt att 

värna Sveriges oberoende genom att värna neutralitetspolitiken. Detta är fullständigt 

avhängigt ett utträde ur EU. Den svenska neutraliteten ska användas som en 

påverkande faktor i att försöka skapa internationella överenskommelser gällande 
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global nedrustning, icke-våldsfördrag, nedrustning av kärnvapen samt bindande 

avtal gällande kemiska och biologiska stridsmedel. Vapenexport och all vapenhandel 

skall upphöra med andra länder. Detta kan inte förenas med icke-våldsprinciper 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2001, s. 18).  

I 2013-års partiprogram ses en avvikelse från tidigare absoluta icke-våldsståndpunkt. 

Militärt fokus ska lyftas från territoriell säkerhet till mänsklig säkerhet. Det anses 

finnas verktyg för att hantera internationella konflikter med ickevåld så som 

diplomati och förebyggande insatser genom det civila samhället, men 

[…]militära insatser kan dock rättfärdigas då förebyggande åtgärder 

misslyckats och det är det enda medlet för att förhindra ytterligare 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna och lidande. En förutsättning 

är att det sker i självförsvar eller med FN-mandat. (Miljöpartiet, 

Partiprogram, 2013, s. 35). 

Sverige ska dock bidra till global nedrustning, ”Sverige ska bidra till militär 

nedrustning i världen. Miljöpartiet de grönas mål är därför en avvecklad 

vapenexport.” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 35), import nämns däremot inte. 

Svensk mark ska heller inte kunna användas av NATO eller andra utländska militära 

styrkor för övningar (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 35). Mänskliga rättigheter, 

fredlig konflikthantering och konfliktförebyggande politik måste vara fokus för EU:s 

utrikespolitik ”Vi accepterar inte att EU militariseras” (Miljöpartiet, Partiprogram, 

2013, s. 33).  

Kampen om naturresurserna ses som orsaker till många krig och konflikter 

(Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 32). Vid konflikter är det av största vikt att de 

som är berörda är delaktiga vid fredsprocessen, kvinnor stängs ofta ute ur 

förhandlingar ”Exempel visar att när kvinnor engagerar sig för fred blir denna 

stabilare och mer långsiktig” (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 35). Mäns våld mot 

kvinnor är också ett universellt problem, våldtäkter blir allt vanligare i väpnade 

konflikter. Fredsarbete och internationella resurser ska därför riktas gentemot detta 

problem för att säkerställa kvinnors säkerhet (Miljöpartiet, Partiprogram, 2013, s. 

35). 
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5. Slutsats 

Miljöpartiets ideologiska förändringar gällande ekologisk hållbarhet innebär inget 

avsteg från den initala basen eller något särskilt avvikande gentemot ekologistisk 

ideologi, de förändringar som ses är en viss fråga om grad och och inte en fråga om 

sak. Den teoretiska refernsramen påtalar att den enskilt  mest avgörande 

föreställningen för ekologistiskt tänkande är att det finns en naturlig gräns för 

ekonomisk- och populationstillväxt. Naturens resurser är ändliga. Så ser även 

Miljöpartiet på denna aspekt konsekvent genom alla fyra partiprogram. Hur man 

skall uppnå en ekologisk ekonomi varierar något,  dock ses utformningen likvärdig 

genom alla fyra partiprogram,   den ekonomins benämning är den enda synbara 

förändringen. Gällande synen på produktionen ses även den likvärdig genom de fyra 

partiprogrammen endast den skillnaden att 2013 års partiprogram inte betonar 

fullständig självförsörjning utan en hög grad självförsörjning av baslivsmedel.  

Ekologismen ser konsumtionen inte enbart ur en pragmatisk synvinkel utan även en 

moralisk. Människan bör konsumera mindre för att planetens resurser helt enkelt 

inte räcker till, men även av moraliska skäl. Konsumtion enbart för materiella 

värdens skull utan ett reellt behov av tingen är omoraliskt. Det påtalas konsekvent 

genom alla partiprogram behovet av en värdemässig omställning. Den förändring 

gällande konsumtionen som kan skönjas är ett något mindre fokus på en radikal 

minskning av konsumtionen, det ses istället finnas möjligheter till teknologiska 

lösningar i att skapa hållbara konsumtionsvanor. Överlag ses en klart ökad positiv 

syn gentemot teknologiska lösningar för både miljöproblem och konsumtion, vilket är 

ett avsteg från den ekologistiska utgångspunkten att teknik aldrig kan lösa några 

ekologiska problem utan endast göra det möjligt att skjuta förestundande katastrof 

framför sig. 

 Djur och natur ses konsekvent ges ett egenvärde och naturskydd värnas i stor 

omfattning från 1982 till 2013. Ekologismens grund påtalar att det mänskliga 

samhället bör sträva efter att leva i fullständig balans med naturen.  Djur och natur 

ska ges ett egenvärde där de inte definieras utifrån vilken nytta de kan utgöra för 

människan och hennes överlevnad, utan ett eget värde och rättighet till fullgott liv 

enligt sin natur. Här ses inte någon avvikande utveckling från ett ekologistiskt 

synsätt. Skillnader ses dock i medel för att nå balans, från fokus på utbildning till 
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lagstiftning och slutligen genom ett behov av övertstaligt samarbete.  Initialt ses ett 

behov av en fullständig avveckling av användandet av djur i industriell 

livsmedelsproduktion, men en acceptans för vissa djurförsök. 2013 får djur ej 

användas i djurförsök men i livsmedelsproduktion. Vid första anblicken kan 

skillnader ideologiskt ses, men de beror troligtvis på tidens utvecklingsnivå då 

partiprogrammet antagits. Djurförsök med andra metoder än med djur kan troligt 

inte ha varit fullt lika utvecklad 1982 som 2013. Varvid behovet kunde ses som större 

1982 och därav en acceptans. Gällande den industriella livsmedelsproduktionen kan 

skillnaden ligga i syftning. Initialt talas det om en avveckling av industriell 

livsmedelsproduktion, men 2013 görs ingen skillnad mellan ”vanlig” 

livsmedelsproduktion och industriell livsmedelsproduktion. Den kan därför inte tas 

några klara slutsatser i att Miljöpartiet har en acceptans för en industriell 

livsmedelsproduktion med djur 2013, de kan helt enkelt syfta till samma sorts 

produktion som 1982 också innehar acceptans för, med endast ett behov av reglering 

vilket också ses ett behov av 2013. 

Ekologismen ser en grund i det naturalistiska synsättet att människan åter måste 

knyta an till naturen, lära känna naturen runt omkring oss, dra lärdom ifrån den, se 

potentialen i att leva med den och inte mot den. Detta ska då motivera en ny sorts 

samhällsorganisering i mindre bioregioner eller kommuner, där man tar tillvara de 

resurser naturen tillhandahåller i den direkta närheten. Det ses även att ett långt 

drivet deltagardemokratisk politiskt system i högre utsträckning kunna tillgodose 

substantiella förändringar i ekologistisk anda. 1982 anammas detta synsätt 

fullständigt, man vill införa en sorts självförvaltningsdemokrati, men en långt driven 

decentraliserad beslutsprocess. Man vill även skapa en förändring i samhällets 

organisation till att utgöras utav bassamhällen, med småskalig självhushållande 

produktion och egen beslutanderätt gällande frågor som rör de själva och det 

samhälle de lever i. Grunden i gräsrotsdemokrati ses genom alla de första tre som 

likvärdig, däremot ses något av ett avvikande från den ekologistiska grunden i 2013-

års partiprogram där decentraliserad beslutsmakt och lokalsamhällen fått betydligt 

mindre fokus. En deltagande demokrati definieras utifrån värden av valfrihet, ansvar 

och inflytande istället för som tidigare decentraliserad direkt beslutsmakt.  
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Ekologistiskt ses tillväxtens utarmning av naturens resurser och miljöförstöringen 

det slutligen skapar som ett universellt problem. Det är inte ett lands, ett folkslags, en 

klass eller ett köns problem. Det är slutligen alla människor på planetens problem. 

1982 påtalas detta som ett solidaritetskrävande ansvar mot jämlikhet. 2013 som ett 

ansvar för en historisk skuld. Den rika delen av världen gynnas till materiellt hög 

standard genom en utsugning av tredje världens befolkning. Denna orättvisa är inte 

acceptabel enligt ekologistiskt icke-hierarkiskt synsätt. Likvärdigt är denna syn 

genom alla partiprogrammen, åtgärder för att rätta till denna orättvisa ligger på 

omfördelning eller fördelning och ökat bistånd. Värt att notera är de tidigare 

partiprogrammens fokus på en omfördelning vilket antyder att de med mer resurser 

då skulle omfördela till de som har mindre. I 2013-års partiprogram kallas det endast 

för fördelning, vilket skulle kunna ses som ett steg mot att inte betona minskad 

materiell levnadsstandard för de rika länderna eller Sveriges befolkning. 2013- års 

partiprogram har dock, i stor grad, ett högt fokus tagits på jämlikhet mellan 

människor. Alla ska åtnjuta samma rättigheter oavsett kön, etnicitet, religion, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, eller ålder. 

Åtgärder för att uppnå mer jämlikhet är omfattande i 2013- års partiprogram från att 

systematiskt motverka hierarkiska maktordningar, införa ett tredje kön till att skapa 

fokus inom utbildningsväsendet på normkritik. Den sociala rättvisan är tillämpbar 

för de nu levande och även för kommande generationer. Detta är också ett led i 

tanken om en hållbar utveckling där långsiktigheten är stöttepelaren. Planetens 

ändliga resurser bäddar för en icke- hållbar situation för kommande generationer. I 

alla årens partiprogram påtalar man konsekvent det självklara ansvaret även för 

kommande generationer. Planetens resurser och sociala förhållanden ska lämnas 

över till kommande generationer i ett tillstånd av hållbarhet. 

Ekologistisk grön politik har ofta en klar ståndpunkt i icke-våldsprinciper, vilket syns 

mycket tydligt i Miljöpartiets initiala ideologiska bas och de följande två 

partiprogrammen. Försvaret ska ha en decentraliserad utgångspunkt med fokus på 

samhällsnytta och frivillighet. Våld ska helt avskaffas både inom nationellt försvar 

och globalt, i relationer mellan stater och folkslag. En drastisk ideologisk förändring 

kan ses i 2013-års partiprogram där en acceptans för militära insatser ses, man talar 

fortfarande om att Sverige ska påverka för att våld ska avskaffas i relationer mellan 

stater och folkslag, men nu kan våld rättfärdigas under vissa förutsättningar.  
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I förhållande till de risker som den tidigare forskningen påtalar skulle ett sådant 

avsteg från den ideologiska basen kunna medföra en förlust av de mest radikala och 

pacifistiskt hängivna väljarna, kunna skapa interna konflikter som försvagar partiet 

eller leder till direkta avhopp av medlemmar. Om detta varit en följd kan inte denna 

studie klarlägga, utan det återstår för eventuell framtida forskning att besvara.  

Vapenexporten ska i 2013-års partiprogram avvecklas likt i de tidigare 

partiprogrammen, däremot nämns ingenting om vapenimport, utan fokus ligger på 

utom-nationell nedrustning. Civil olydnad är dock än mer uttalat i 2001 och 2013-års 

partiprogram jämfört med 1982 eller 1994 där det inte alls är omnämnt. I 2001- års 

och 2013-års partiprogram anses civil olydnad vara till stor nytta för demokratin. 

Gällande internationella relationer påtalas det i 2013-års partiprogram, utöver den 

utom-nationella nedrustningen ett nytt ideologiskt fokus. Vid konflikter ses det som 

av största vikt att de som är berörda är delaktiga vid fredsprocessen, kvinnor ses ofta 

stängas ute ur förhandlingsprocessen.  När kvinnor engageras för fred tros denna bli 

mer stabil och mer långsiktig.  Mäns våld mot kvinnor ses också som ett universellt 

problem när våldtäkter blir allt vanligare i väpnade konflikter. Fredsarbetet och de 

internationella resurserna ska därför riktas gentemot detta problem. 

Slutligen kan det konstateras att den ideologiska basen i många aspekter har bevarats 

genom alla partiprogram. Naturens resurser ses som ändliga, tillväxten är 

problematisk, man värnar djur och naturs egenvärde och man förespråkar 

konsekvent social rättvisa. Den radikala tonen har dock dämpats något från 1982-års 

partiprogram med fokus på fullständig förändring av samhällets organisation och det 

ekonomiska systemet. De senare partiprogramen synes inneha en mer pragmatisk 

utgångspunkt i samhällsförändrande åtgärder samt alla de fyra pelarna. Den 

förväntade skillnaden i 1994-års partiprogram efter Miljöpartiets förlust av 

representation i Riksdagen mellan 1991-1994 kunde dock inte skönjas. 1994-års 

partiprogram är i sak mycket lik 1982, likaså 2001-års partiprogram. Det 

partiprogram som ideologiskt uppvisar största skillnaderna gentemot de andra är 

2013-års partiprogram. Där den ideologiska basen har förlorat något är utefter den 

gräsrotsdemokratiska värderingen av decentralisering, som har tappat i fokus. 

Konsumtionen ses inte som lika stort problem i 2013-års partiprogram som de andra, 

vilken visar en mer positiv inställning till teknologiska lösningar och hållbara 

konsumtionsvaror.  
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Den klaraste förändringen av den ekologistiska ideologiska basen ses i förhållande till 

icke-våldsprincipen som initialt setts som fullständig. Den har slutligen år 2013 

mildrats till den grad att militärt våld kan motiveras utifrån vissa parametrar. Det 

som ses som ett ökat fokus från ideologiska basen 1982 är den utökade fokus kring 

jämlikhet i 2001-års och 2013-års partiprogram. Det talas där inte endast mer om 

dessa frågor, utan det talas om ett behov av jämlikhet gällande betydligt fler grupper 

av människor och mer av en övergripande hierarkisk maktordning som ska 

bekämpas. Ett tillägg på jämlikhet gällande feministiska frågor kan också ses i 2001-

års och 2013-års partprogram där begreppet medverkar under många aspekter av 

ideologin. Genomgripande gällande alla de fyra pelarna är en förändrad riktning från 

nationellt fokus till en riktning utåt, mer fokus på internationellt samarbete, 

internationella frågor och behov av överstatliga beslut.  

6. Epilog 

Avsikten med denna studie var att synliggöra och beskriva Miljöpartiets eventuella 

ideologiska förändring. Syftet kan anses mött och frågeställningarna besvarade. Dock 

klargörs även ett problem med att genomföra studier baserade på partiprogram. 

Dessa mäter inte den reella politikens handlingar i form av åtgärder, förslag till 

förändringar eller påverkan på lagstiftning. Skillnader mellan den praktiska politiken 

och ett partis ideologi utrönas inte här, vilket kanske skulle kunna påvisa ett 

fullständigt avvikande resultat. Detta öppnar upp för en diskussion om huruvida det 

faktiskt uppstått skillnader i handling i relation till förändringarna. Fortsatt forskning 

av skillnader mellan realpolitiken och partiprogrammen skulle vara av intresse då det 

skulle kunna generera ytterligare insikter inom Miljöpartiets utveckling och 

eventuella ideologiska förändringar. Har Miljöpartiet agerat utifrån sin partiideologi, 

i hänsyn och enlighet med sitt partiprogram eller har de varit tvungna att frångå sin 

egen ideologiska bas? I sådant fall, i vilket utsträckning och i vilket syfte har de valt 

att kompromissa med sina ideal? Även ett annat fokus för framtida forskning kan 

tänkas vara kring eventuella följder för Miljöpartiet gällande de risker den tidigare 

forskningen påtalat. 
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