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Sammanfattning 

Gröna partier har sedan sitt intåg på den parlamentariska arenan i början av 1980-talet på flera 

håll skapat sig stora politiska framgångar och har i en del länder i Europa även tagit plats i 

regeringsbildningar (Müller-Rommel, 2002:1). Flera studier av det parlamentariska 

deltagandets effekter på gröna partier har gjorts. Dessa har visat att de gröna på många håll 

har fått förändra sin partipolitiska organisation för att bättre kunna verka i den institutionella 

miljö av vilken de har blivit en del (Burchell, 2001:130). Emellanåt har de gröna också fått ge 

med sig i några av sina viktigaste kärnfrågor, exempelvis rörande avskaffande av kärnkraften 

och inblandningen i militära konflikter (Rüdig, 2002:27-28). Uppsatsen syftar till att 

undersöka det politiska deltagandets effekter på den ideologiska plattformen hos gröna 

partier. Studien är utformad som en komparativ fallstudie där två gröna partier, Miljöparitet 

de Gröna i Sverige och Gröna Förbundet i Finland, har studerats utifrån höger-vänsterskalan 

och tillväxt- ekologidimensionen. Resultaten visar på att det har förekommit en viss 

ideologisk förändring inom båda partierna mot en något mer tillväxtvänlig position. 

Förändringen är dock relativt liten och att det är svårt att dra någon slutsats kring vad den 

beror på.  
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1. Politiska framgångar och grön pragmatism 

Sedan gröna partier under början av1980-talet för första gången såg dagens ljus runtom i 

Europa har den politiska grenen av den gröna rörelsen snabbt vuxit sig allt starkare (Müller-

Rommel, 2002). Gröna partier utvecklades när den gröna rörelsen under1980-talet försökte 

söka sig nya vägar till inflytande. De gröna hade under 1960- och 1970-talet framförallt 

fokuserat sig på att skapa påverkan på det lokala planet, men i och med att främst 

kärnkraftsfrågan blev allt mer brännande insågs behovet av att kunna påverka beslutsfattande 

även högre upp i de nationella beslutskedjorna. Under första halvan av 1980-talet etablerade 

sig gröna partier i 12 länder i Västeuropa och i slutet av årtiondet hade de också snabbt skapat 

sig stora parlamentariska framgångar (Müller-Rommel, 2002:1).  

Efter det initiala inträdet på den parlamentariska arenan har de gröna på många håll 

etablerat sig som ett parti med stabil väljargrupp på omkring fem procent, vilket har lett till att 

de i allt större utsträckning, främst av socialdemokratiska partier, setts som en naturlig 

koalitionspartner (Rootes, 2002:80). De gröna har på grund av detta på vissa håll lyckats ta sig 

ända upp till den högsta verkställande nivån i form av de nationella regeringarna. År 1995 var 

det finska gröna partiet det första i Västeuropa som deltog i en regeringsbildning. Efter 

Finland har ytterligare fyra Europeiska länder, Italien (1996), Frankrike (1997), Tyskland 

(1998) och Belgien (1999), fått se gröna partier i sina regeringar (Müller-Rommel, 2002:5). 

Det som framförallt förenar de gröna partier som deltagit i regeringsbildningar är att de alla 

varit del av koalitionsregeringar, vilket till stor del beror på att de på grund av sin ringa 

storlek inte har någon annan egentlig möjlighet till att ta plats i en regering (Poguntke, 

2002:137-138). Vad som är utmärkande för koalitionsregeringar är det politiska köpslåendet, 

både under regeringsbildningen i form av förhandling om ministerposter och under själva 

arbetet i ministären i form av förhandling om policybeslut (Rootes, 2002:80; Poguntke, 

2002:138). Gröna partier har här en nackdel av att vara ett litet parti i och med att deras 

möjlighet till att utöva påtryckningar är relativt liten. Detta är särskilt tydligt i de fall de gröna 

deltar i regeringar där de inte är centrala för möjligheten att skapa en regering (Poguntke, 

2002:138).    

Allt eftersom de gröna tillskansat sig nya politiska framgångar har det akademiska 

intresset för dessa nya partier stadigt ökat och kan eventuellt beskrivas som oproportionellt 

stort i förhållande till partiernas faktiska framgångar (Poguntke, 2002:133).  Att de grönas 

intåg på den politiska arenan fått så mycket uppmärksamhet kan delvis kopplas till ett antal 

betydande skillnader som finns mellan gröna partier och partier av mer traditionell karaktär. 
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För det första företräder de gröna en politisk agenda som till stor del består i att kritisera 

rådande samhällsstrukturer. Förutom den rent ekologiska agendan företräder de gröna ett 

starkt kärnkraftsmotstånd och driver frågor kring social rättvisa, icke-våldsprinciper och 

gräsrotsdemokrati. De gröna menar att ett helt nytt synsätt måste tillämpas inom alla delar av 

samhället för att en tillräcklig nivå av förändring ska vara möjlig att uppnå (Rüdig, 2002:21). 

För det andra tillämpar gröna partier en alternativ form av partipolitisk organisation uppbyggd 

kring decentralisering, roterande ledarskap, amatörpolitiker, nära kontakter med gräsrötterna 

och en platt partiorganisation (Burchell, 2001:114). Utöver detta var de gröna till en början 

också skeptiska till huruvida parlamentariskt deltagande och framförallt deltagande i regering 

verkligen innebar en reell möjlighet till inflytande för dem (Poguntke, 2002:133; Dumont & 

Bäck, 2006:35).   

Flera studier av gröna partiers erfarenheter av regeringsdeltagande (Poguntke, 2002; 

Müller-Rommel, 2002; Rihoux, 2006; Rihoux & Rüdig, 2006; Dumont & Bäck, 2006; Rüdig, 

2006) visar på ett antal tendenser till förändringar inom partierna, antingen som ett resultat av 

tidigare deltagande i regering eller på grund av målsättningen att delta i regering. Rihoux 

(2006) visar att gröna partier som deltagit i regeringsbildningar ofta har genomfört 

organisatoriska förändringar mot en mer konventionell organisationsform. Partierna är på 

detta sätt bättre anpassade till den institutionella miljö i vilken de verkar. Poguntke (2002) 

kommer till en liknande slutsats och menar att gröna partier som ett naturligt steg i att bli en 

del av det politiska etablissemanget varit tvungna att centralisera och effektivisera sin 

politiska organisation. Ett steg i detta har varit att röra sig bort från den för gröna partier 

klassiska gräsrotsorganisationen med bland annat kollektivt ledarskap. ”[…] gröna partier har 

helt klart omvärderat sina partipolitiska mål och har rört sig bort från den ursprungliga 

målsättningen att öka medvetenheten om miljömässiga problem mot en ny målsättning 

bestående i direkt politisk inverkan genom representation i de nationella parlamenten” 

(Burchell, 2001:130, egen översättning). På grund av denna förändrade målsättning har de 

gröna kommit i allt större kontakt med det traditionella politiska systemet vilket lett till ett 

ökat institutionellt tryck på partierna. Detta har inneburit att partierna, i förhållande till 

respektive lands politiska system, i olika grad omformats för att kunna nå större 

parlamentariska framgångar (Burchell, 2001:130).   

De gröna har alltså under sina tre första decennier inom den europeiska nationella 

partipolitiken kommit under flera olika former av påtryckningar. Deltagandet i både 

parlament och regeringar har fått partierna att ompröva både sin partipolitiska organisering 

och i viss mån även delar av sina ideologiska grundpelare. Bland annat har de gröna i 
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Tyskland som en del av en koalitionsregering tvingats backa i frågor rörande både kärnkraft 

och tysk inblandning i konflikterna i Kosovo och Afghanistan och har på grund av detta 

förlorat delar av kärnan i sin väljarkår (Rüdig, 2002:27-28; Rootes, 2002:137). Avsteg från 

den ursprungliga politiska agendan har förutom avhopp även lett till konflikter inom de gröna 

partierna. Konflikterna rör framförallt frågan om huruvida de gröna borde modernisera sig för 

att på ett bättre sätt locka till sig fler väljare eller om de ska hålla kvar vid sina ursprungliga 

ideologiska rötter (Burchell, 2001:127). Tidigare studier har framförallt fokuserat på 

organisatoriska förändringar och har, som nämnts ovan, visat att det skett en viss 

professionalisering av gröna partier. Huruvida den ökade professionaliseringen av de gröna 

även kommit att påverka deras mest centrala värderingar är dock fortfarande en öppen fråga.      

1.1 Syfte  

Denna uppsats syftar till att ur en ideologisk synvinkel undersöka vilka effekter deltagande i 

parlament och regeringar kan ha på ett grönt parti. Undersökningen fokuserar på förändringar 

längs höger-vänsterskalan och tillväxt- ekologidimensionen och avgränsas till att behandla 

gröna partier i Norden. Syftet kompletteras med tre frågeställningar: 

 

- Hur påverkas gröna partiers ideologiska plattform av deltagande i riksdag/regering? 

 

- Går det att identifiera någon skillnad i ideologisk förändring mellan gröna partier i 

riksdag kontra regering, och hur ser denna skillnad i så fall ut? 

 

- Går det att se någon skillnad i ideologisk förändring mellan de olika länderna? Hur ser 

denna skillnad ut? 

1.2 Metod 

Vid studiet av partiers ideologiska positionering längs höger-vänsterskalan och andra 

ideologiska dimensioner finns tre vanligt förekommande tillvägagångssätt; expertstudier, 

undersökning av partiprogram, samt opinionsundersökningar (Dinas & Gemenis, 2010:427). 

Av dessa tre är den andra den mest vanligt förekommande och eventuellt också den mest 

pålitliga metoden. Fördelen med partiprogramsundersökningar kontra expertstudier och 

opinionsundersökningar är främst en fråga om opartiskhet, då partiprogrammen inte 

representerar en enskild experts eller en del av väljarkårens bild av partiet vid ett särskilt 

tillfälle. Istället grundar sig partiprogrammen på ett partis gemensamma målsättningar för ett 



4 

 

antal år och kan därför förväntas ligga mer i linje med partiets ideologiska position (Dinas & 

Gemenis, 2010:428). På grund av detta kommer partiprogramsmetoden även att användas i 

denna uppsats.  

 Den empiriska delen av uppsatsen är utformad som en komparativ fallstudie där gröna 

partier i två nordiska länder, Sverige, och Finland, har valts enligt ”mest-lika-principen”. 

Länderna har ur flera avseenden en gemensam politisk, social och kulturell historia och 

uppvisar också flera likheter i de parlamentariska systemen. Båda länderna är också 

medlemmar i Europeiska Unionen. De gröna partierna i respektive land är också medlemmar i 

European Green Party (EGP) vilket är en europeisk samverkansgrupp för gröna partier i 

Europa (European Green Party 2010). Länderna studeras först individuellt för att utreda 

huruvida det över tid har förekommit en ideologisk förändring inom de gröna partierna. Sedan 

jämförs länderna för att se om det finns några likheter och/eller skillnader mellan dem. För att 

kunna mäta ideologisk förändring används här så kallade idealtyper för att strukturera 

analysen.   

 

Idealtyper 

Idealtyper används vid textanalys för att på ett lättöverskådligt sätt kunna identifiera olika 

typer av åsikter och/eller ideologiska inriktningar (Matti, 2006:48). Rent praktiskt är 

idealtyper en sammanställning av olika idéer och kärnvärderingar som kan sägas representera 

en särskild ideologisk inriktning och används som utgångspunkt vid analys. Idealtyper är inte 

tänkta att vara representativa för hur det faktiskt ser ut i verkligheten, utan är snarare en form 

av ytterligheter utifrån vilka det går att placera de verkliga fallen (Matti, 2006:49-50). Vid 

användning av idealtyper bör två huvudsakliga faktorer belysas. För det första måste de 

värden och idéer som används för att bygga upp idealmodellen ha en förankring i 

verkligheten, de måste alltså gå att identifiera i den efterföljande analysen. För det andra bör 

värdena också ha en central betydelse för de personer och grupper som de berör. Detta 

innebär att endast de mest centrala och betydande delarna av det ideologiska materialet bör 

användas vid skapandet av idealtyper. Idealtyperna bör även struktureras på ett tydligt och 

enkelt sätt så att det går att försäkra sig om att analysen ger likvärdiga resultat oavsett på 

vilket material modellen används (Matti, 2006:50-51).   

Ett problem som kan uppstå vid användandet av idealtyper är svårigheter med att 

bedöma till vilken grad en analyserad text överensstämmer med en eller flera idealtyper 

(Matti, 2006:69). Eftersom idealtyperna medvetet är konstruerade som en form av extremfall 

finns det en inneboende otydlighet i deras tillämpning då det endast i undantagsfall finns 
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texter som helt överensstämmer med en enskild idealtyp. Vid användandet av flera idealtyper 

kan det visa sig att ett enskilt dokument på olika punkter överensstämmer med flera idealtyper 

samtidigt, eller så kan ett dokument på olika punkter överensstämma olika mycket med en 

enskild idealtyp. På grund av detta kan det vara mycket svårt att avgöra vilken idealtyp ett 

dokument bäst representerar. Utöver detta finns det också svårigheter med att jämföra 

dokument som kommer från olika källor när jämförelsegrunderna är otydliga (Matti, 

2006:69). Utifrån uppsatsens syfte ses ändå användandet av idealtyper, trots sina svagheter, 

som en lämplig metod eftersom den på ett tydligt sett förväntas kunna identifiera större 

ideologiska förändringar inom de gröna partierna. Mindre förändringar kan missas, men dessa 

är troligen inte av samma vikt för partierna och kan därför tilldelas mindre vikt i analysen.   

 

1.3 Material och disposition 

I huvudsak används tre olika teoretiska synsätt för att lägga grund för en undersökning av 

problemområdet.  För det första används Anthony Downs teorier om politisk förändring för 

att skapa en bild om hur och varför ett parti kan välja att förändra sin politik. Detta avsnitt 

behandlas i kapitel två och baseras främst på Downs (1957) An Economic Theory of 

Democracy. Den andra teoretiska grundpelaren rör den ideologiska inriktning som kallas för 

ekologism och behandlas i kapitel fyra. Den sista delen av det teoretiska resonemanget 

behandlar politiska partiers placering längs en höger-vänsterskala. Gröna partier väljer ofta att 

se sig själva som ståendes utanför eller ovanför en sådan skala, men en klassificering enligt 

detta synsätt ses ändå som relevant för uppsatsens syfte eftersom de gröna i allt större 

utsträckning tvingats ta ställning i sådana frågor allteftersom de blivit mer etablerade på den 

politiska arenan. Höger-vänsterskalan behandlas i kapitel tre. Förutom det teorigrundande 

materialet kommer främst partiprogram användas för att skapa en bild av partiernas 

ideologiska position. Rörande detta material finns två huvudsakliga, potentiella problem: dels 

problemet med att få tag på både aktuella och äldre dokument för att kunna studera ideologisk 

förändring över tid (och då särskilt före och efter deltagande i regering) och dels problemet 

med att få tag på material på ett språk som går att förstå. Båda dessa problem har dock visat 

sig vara näst intill obefintliga. Det svenska Miljöpartiet hade all eftersökt information 

publicerad på sin hemsida. Finska Gröna Förbundets partiprogram fanns inte tillgängligt på 

deras hemsida utan fick sökas genom kontakt med partiet via e-post. Samtliga versioner av 

partiprogrammet förutom de två första fanns tillgängliga på svenska. Innehållet i 

partiprogrammen redovisas i kapitel fem och resultaten diskuteras sedan i kapitel sex.  
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2. Ideologier och ideologisk förändring  

I detta kapitel behandlas först begreppet ideologi och de olika delar som ingår i detta. Sedan 

beskrivs olika former av faktorer som kan få ett parti att förändra sin ideologiska position.  

2.1 Vad är en ideologi? 

Ett av de mest omdebatterade koncepten inom statsvetenskapen är begreppet ideologi 

(Sargent, 1990:1). En mängd olika definitioner existerar och ordet ideologi har förknippats 

med både bra och dåliga egenskaper. Även om begreppet över tid har haft olika betydelser 

och även om det än idag inte finns någon enhetlig definition av begreppet kan det kort sägas 

beskriva ”[…] ett sammanhängande system av idéer och värderingar.” (Ljunggren, 2000:12). 

Innefattat i detta system är vanligtvis en uppfattning om ”[ideologins] teoretiska och 

historiska bakgrund, en beskrivning av den mänskliga naturen, och en syn på orsaken till, och 

lösningen på, sociala, ekonomiska och politiska problem.” (Funderburk & Thobaben, 1994:1, 

egen översättning). Ideologier beskrivs också vanligtvis med hjälp av tre huvudsakliga 

dimensioner; en beskrivning av verkligheten, en beskrivning av hur samhället borde se ut och 

en strategi för att uppnå detta samhälle (Dobson, 2000; Funderburk & Thobaben, 1994; 

Ljunggren, 2000).  

Den första av dessa dimensioner är det som lägger grunden för ideologiernas existens 

och bygger vanligtvis på ett grundantagande om hur och varför saker och ting är som de är i 

samhället. Detta grundantagande behöver inte nödvändigtvis vara baserat på vetenskapliga 

fakta utan tas ofta för givet som en självklar sanning (Funderburk & Thobaben, 1994:1-2). 

Grundantagandena pekar också ofta på olika former av missförhållanden i samhället, som inte 

lätt går att korrigera, utan måste rättas till genom omfattande samhälleliga förändringar 

(Dobson, 2000:3). Kopplat till detta är den andra dimensionen vilken beskriver hur samhället 

idealt borde vara, och framställer alltså bilden av ett slags utopi. Denna visionära dröm bygger 

vanligtvis på samma grundantagande som finns i den första dimensionen och beskriver de 

”[…] sociala, politiska och ekonomiska förhållandena vilka är nödvändiga för förverkligandet 

av de grundläggande målen.” (Funderburk & Thobaben, 1994:2, egen översättning). Slutligen 

innehåller ideologier vanligtvis en handlingsplan enligt vilken de grundläggande orättvisorna 

skall korrigeras och det utopiska samhället skall uppnås. Hur handlingsplanen ser ut beror på i 

vilken position följeslagarna av en särskild ideologisk inriktning befinner sig i. I opposition, 

eller som del av en revolutionär minoritet, kommer tillvägagångssättet skilja sig markant från 

att vara i styrande position. Det är här också viktigt att påpeka att handlingsplanen, förutom 
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att sträva mot målet, även (i de flesta fall) måste följa de grundläggande principerna inom 

ideologin. Ändamålen helgar alltså inte alltid medlen (Funderburk & Thobaben, 1994:2-3). 

Innefattat i de tre ideologiska dimensionerna finns givetvis en stor mängd underliggande 

frågor och antaganden. För att möjliggöra en lättare och tydligare analys av olika ideologisk 

inriktningar har Sargent (1990:v-vi) utvecklat tio kategorier med frågor rörande de 

grundantaganden som olika ideologier gör. Dessa innefattar till exempel frågor kring hur 

staten och medborgaren ska förhålla sig till varandra, hur begreppet frihet, rättvisa och 

jämlikhet definieras, vilka politiska rättigheter och skyldigheter som finns och vilken 

målsättningen med samhället och staten är. Sådana frågor ger en bra insikt i de olika särdrag 

vilka skiljer olika ideologier åt. 

 

2.2 Ideologisk förändring 

En av de mest väletablerade teorierna för att beskriva politiskt beteende bland väljare och 

partier finns inom den så kallade Public Choice skolan (Lane & Stenlund, 1989:104). Public 

Choice bygger i grunden på ekonomiska teorier om rationella aktörer och deras agerande och 

har anpassats för att även kunna användas för att förklara politiska och administrativa 

processer. Det grundläggande rationalitetsantagandet går kort ut på att individer utifrån sin 

egna specifika nyttofunktion och preferensordning, i en omgivning av fullständig och korrekt 

information, fattar det beslut som genererar störst nytta för dem själva (Lane & Stenlund, 

1989:104). Rationalitetsantagandet har efterhand modifierats på olika sätt för att på ett bättre 

sätt efterlikna verkligheten. 

Den inom Public Choice grundläggande modellen för att förklara ideologisk förändring 

bland partier bygger på en åskådliggörning av politiska åsikter längs den klassiska höger-

vänsterskalan (Downs, 1957:115). Skalan (graderad från 0-100) kan dels användas för att 

illustrera en enskild fråga, men ofta används den för att representera ett genomsnitt av de 

politiska ställningstaganden ett parti gör. I vardera änden av skalan finns de ideologiska 

polerna vilka står längst ifrån varandra, exempelvis rörande statlig kontroll av ekonomin. En 

position långt till vänster på skalan kan då innebära att ett parti förespråkar stor statlig kontroll 

av ekonomin, medan en position till höger betyder det omvända. Både partier och väljare 

antas agera rationellt och ha förmågan att ordna sina intressen enligt en given 

preferensordning. De politiska partierna antas vilja eftersträva att bli valda och väljarna antas 

välja det parti som bäst gynnar deras intressen (Downs, 1957:116-117). 
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 I ett land med tvåpartisystem och med en normalfördelad åsiktsfördelning bland 

befolkningen kommer partierna enligt Downs (1957:117-118) att successivt närma sig 

varandra ideologiskt eftersom de har fler röster att vinna på att närma sig mitten där det finns 

fler väljare. De väljare som står längst ute på vardera kanten och som eventuellt känner sig 

svikna om ett parti förändrar sig representerar en mycket liten del av den totala väljarkåren 

och är därför inte lika viktiga för partierna.   

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 2.1 Partipolitiskt beteende i ett tvåpartisystem (Downs, 1957:118) 

 

Hur det partipolitiska beteendet ser ut beror till stor del på två huvudsakliga faktorer; 

åsiktsfördelningen bland befolkningen och valsystemets uppbyggnad (Downs, 1957). För det 

första kan åsiktsfördelningen skilja sig ifrån den normalfördelning som antas i modellen ovan. 

Exempelvis kan åsiktsfördelningen vara polariserad med två tydliga grupperingar inom 

befolkningen. I ett sådant system skulle partierna inte sträva efter att närma sig varandra 

ideologiskt utan skulle snarare försöka hålla avståndet eftersom de stora väljargrupperna finns 

på vardera kanten (Figur 2.2). På grund av den polariserade åsiktsfördelningen skulle det 

demokratiska styrelseskicket vara ytterst instabilt. Detta eftersom de policybeslut som skulle 

implementeras av en regering alltid skulle vara relativt radikala för den grupp väljare som inte 

röstat på regeringspartiet. I slutendan skulle detta leda till revolution (Downs, 1957:120).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2  Polariserad åsiktsfördelning (Downs, 1957:119) 
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I ett land med en stor arbetarklass och en mindre grupp höginkomsttagare är det dock 

mer sannolikt att fördelningen av åsikter ser mer ut som den i figur 2.3, med en stor majoritet 

av väljare som föredrar en vänsterinriktad politik och en mindre del som föredrar en 

högerinriktad. Under förutsättning att det demokratiska systemet fungerar bra skulle en sådan 

fördelning av åsikter mest troligt leda till att en vänsterregering inrättas. I en sådan situation 

skulle partiernas rörelser, likt den polariserade åsiktsfördelningen, vara betydligt mindre än i 

den ursprungliga modellen (Downs, 1957:121). 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Snedfördelad åsiktsfördelning (Downs, 1957:121) 

  

Förutom åsiktsfördelningen har också, som nämnts ovan, valsystemets uppbyggnad 

inverkan på hur partier och väljare beter sig (Downs, 1957). Hur ett valsystem är uppbyggt 

kan både bero på och påverka hur åsiktsfördelningen ser ut i ett land. Exempelvis kan en stor 

spridning av åsikter i ett land fått de personer som skapade valsystemet att föredra ett 

proportionellt valsystem eftersom det på ett bättre sätt skulle kunna fånga upp den stora 

bredden av åsikter. På samma sätt kan en liten spridning av åsikter skapa underlag för ett 

majoritetsvalsystem eftersom två partier kan anses räcka för att representera de flesta väljares 

åsikter. När ett visst valsystem väl är infört kan det också påverka åsiktsfördelningen genom 

att nya generationers väljare anpassar sig till det utbud av politiska och ideologiska alternativ 

som finns (Downs, 1957:125).  

I ett proportionellt valsystem finns det, till skillnad från i ett majoritetsvalsystem, en 

relativt stor möjlighet för små partier att bli invalda i parlamentet eftersom det vanligtvis 

krävs en ganska liten mängd röster för att passera tröskeln för att bli invald (Downs, 

1957:124). Det finns dock en gräns för hur många partier ett särskilt valsystem kan 

upprätthålla. I de fall då åsiktsfördelningen är relativt jämn kommer de partier som 

valsystemet kan upprätthålla fördela sig med jämna mellanrum längs höger-vänsterskalan 

(Figur 2.4). Partierna försöker att maximera antalet röster genom att skapa ett så stort 

ideologiskt mellanrum som möjligt mellan dem själva och de närmast liggande partierna 

(Downs, 1957:126). På grund av detta finns det i proportionella valsystem inte samma 
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tendenser till konvergens mellan partier som existerar inom majoritetsvalsystem. Om ett parti 

närmar sig ett annat kommer det i och för sig vinna röster från detta parti. Dock kommer 

partiet samtidigt förlora lika många röster till det närmast liggande partiet på dess andra sida. 

Detta antagande gäller dock endast helt ut i de fall då åsiktsfördelningen bland väljare är helt 

jämn över hela höger-vänsterskalan (nivå ”X” i Figur 2.4), vilket är högst osannolikt i 

verkligheten.  I verkliga fall kommer väljare att klumpa sig runt de olika partialternativen och 

det kommer att skapas ett mönster av toppar och dalar så som i Figur 2.4. På grund av de små 

möjligheterna att på ett effektivt sätt vinna röster från sina konkurrenter tenderar partier i 

proportionella valsystem att istället satsa på att skapa en så tydlig ideologisk profil som 

möjligt. Detta, i kombination med att väljarna i proportionella valsystem är mer inriktade på 

partiernas ideologiska position, leder till att det ofta finns en ganska stor ideologisk spännvidd 

inom proportionella valsystem (Downs, 1957:127).  

 

 

 

 

 
Figur 2.4 Väljarfördelning i flerpartisystem med jämn åsiktsfördelning (Downs, 1957:122) 

 

 

Förutom att förändra sin ideologiska position för att vinna fler väljare kan partier också 

påverkas ideologiskt av regeringsdeltagande (Downs, 1957:132). I koalitionsregeringar ställs 

de deltagande partierna inför en svår situation när de måste balansera ett effektivt styre inom 

regeringen med den egna målsättningen att vinna röster. Samtidigt måste även regeringen som 

helhet försöka bli återvald, vilket skapar ytterligare ett spänningsmoment. Dessa olika 

spänningar kan få partier inom en regering att både röra sig emot och ifrån varandra ur ett 

ideologiskt perspektiv. Ett enskilt parti kan för att försöka öka sin egen väljarbas både röra sig 

närmare och längre bort ifrån övriga partier i regeringen. Rör det sig närmare vinner det röster 

från de andra partierna, samtidigt kommer dock regeringens totala antal röster minska då dess 

ideologiska spännvidd blir mindre. Rör sig partiet bort från övriga partier kommer det både att 

öka sitt och regeringens totala antal röster. Den ökade ideologiska spännvidden inom 

regeringen kommer dock samtidigt att leda till att det blir svårare för regeringspartierna att 

samarbeta på ett effektivt sätt. Samma dilemma uppkommer i omvänd ordning givetvis i de 

fall då regeringspartierna försöker effektivisera sitt samarbete (Downs, 1957:133-134).  
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3. Höger-vänsterskalan och frågan om tillväxt 

Följande kapitel utvecklar diskussionen om höger-vänsterskalan som presenterades i 

föregående kapitel och lägger en grund för den kommande analysen genom att definiera de 

antaganden som är typiska för höger- och vänsterpolitik. 

3.1 Höger-vänsterskalan  

Den så kallade höger-vänsterskalan som presenterades i föregående kapitel är en vanligt 

förekommande metod för att studera partier ur ideologisk synvinkel och det finns flera olika 

sätt att använda skalan på (Vedung, 1991:169). Skalan används främst för att på ett 

lättillgängligt sätt kunna åskådliggöra partiers ideologiska position, antingen i dess helhet 

eller rörande en särskild fråga. Med skalan är det också lättare att skapa sig en uppfattning om 

hur partier förhåller sig till varandra i olika frågor. En faktor som både är en styrka och en 

svaghet med skalan är den grovhuggna bilden den ger av åsiktsfördelningen, vilket beror på 

svårigheten med att väga samman och bedöma ett partis ideologiska position. Nackdelen med 

detta är att partiernas förhållande till varandra inte kan åskådliggöras precis om de är i 

verkligheten utan endast väldigt grovhugget. Detta är dock samtidigt en styrka eftersom det 

gör det lättare att generalisera kring resultaten. Avståndet mellan partierna på skalan visar 

alltså inte hur stor den inbördes ideologiska skillnaden är utan endast den rangordning i vilken 

partierna sorterats (Vedung, 1991:170).  

 

 

 

 

Figur 3.1 Höger-vänsterskalan, anpassad från Vedung (1991:170) 

 

Skalan kan som sagt användas på flera olika sätt, här kommer den dock att användas för 

att representera två motsatta ideologiska ställningstaganden rörande synen på förhållandet 

mellan staten och medborgaren. På vänster sida av skalan finns de partier som i olika grad 

anser att staten har ett ansvar att aktivt motverka utnyttjandet av exempelvis arbetare och 

konsumenter i olika delar av samhället. Förespråkarna av detta synsätt menar också att en stor 

offentlig sektor, omfattande statligt ägande av produktionsmedlen och stor omfördelning av 

samhällets resurser är någonting gott (Vedung, 1991:169-170). De identifierar också social 

klass som ett centralt begrepp vilket förklarar den ojämlika fördelningen av resurser i 

Vänster Höger 

Parti 5 Parti 4 Parti 3 Parti 2 Parti 1 
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samhället, och företräder på grund av detta en jämlikhetssyn, exempelvis i form av 

välfärdssamhället, vilken ska råda bot på ojämlikheterna. En omfattande och snabb 

samhällsförändring ses som nödvändig för att förverkliga dessa målsättningar (Funderburk & 

Thobaben, 1994:8).  På den högra sidan finns istället de partier som anser att staten skall ha en 

något mer passiv roll och att det istället främst ska vara marknadskrafterna som ska styra 

samhällets utveckling. Dessa partier förespråkar också, till motsats från vänstersidan, en större 

andel privat ägande, en liten offentlig sektor och en mindre omfördelning av resurser i 

samhället (Vedung, 1991:169-170). Centrala begrepp på högersidan är individuella fri- och 

rättigheter, skyddandet av den privata äganderätten och en fri marknad (Funderburk & 

Thobaben, 1994:10). Grovt förenklat kan skalan sägas representera partiernas förhållande till 

å ena sidan socialism (vänster) och å andra sidan kapitalism (höger). Det är dock viktigt att ha 

i åtanke att en sådan förenkling inte är helt rättvisande (Vedung, 1991:169-170). Tabell 3.1 

innehåller en idealtyp för höger- respektive vänsterpolitik. De faktorer som tagits med i 

idealtyperna rör främst statens förhållande till medborgarna och innefattar alltså inte alla de 

delar som eventuellt skulle kunna tas med i en beskrivning av höger- och vänsterpolitik. 

 

 Vänster  Höger 

Rättvisesyn Kollektiv, jämlikhet Individuell, frihet 

Statens roll Aktiv, omfördelning av 

samhällets resurser, sociala 

skyddsnät  

Passiv, främst skyddande av de 

individuella fri- och rättigheterna 

Ekonomiskt system Välfärdsstat Liberal marknadsekonomi 

Politisk 

organisation 

Stor offentlig sektor, statligt 

ägande av produktionsmedlen 

Liten offentlig sektor, främst 

privat ägande 

Tabell 3.1 Ideologisk idealtyp Vänster/Höger 

 

3.2 Tillväxt- ekologidimensionen 

Höger-vänsterskalan klarar inte alltid av att ge en fullständig bild av partiers ideologiska 

position, vilket är särkilt tydligt när det ekologiska synsättet tas med i bilden. För att skapa ett 

större djup i den ideologiska analysen och för att på ett bättre sätt kunna fånga upp politiska 

partiers syn på förhållandet mellan tillväxt och miljö kan en extra dimension läggas till höger-

vänsterskalan. Tillväxt- ekologidimensionen består av en extra axel på höger-vänsterskalan 

och sorterar partier utifrån deras syn på tillväxtfrågor (Vedung, 1991:181-184). I figur 3.2 
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Vänster Höger 

Parti 5 

Parti 4 

Parti 3 Parti 2 

Parti 1 

Ekologi 

Tillväxt 

sorteras partierna både utifrån sin position längs höger-vänsterskalan och utifrån sin syn på 

förhållandet mellan tillväxt- och miljöfrågor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Tillväxt- ekologidimensionen, anpassad från Vedung (1991:183) 

 

Partiernas position längs den vertikala tillväxt- ekologidimensionen baseras på en 

sammanvägning av deras syn på en mängd frågor. Den kanske mest centrala av dessa är synen 

på kärnkraftens vara eller icke vara. Partier som sorteras på den nedre delen av axeln är i olika 

grad motståndare till kärnkraft, medan partier som sorteras på den över delen är anhängare. 

Utöver ett stöd till kärnkraften förespråkar tillväxtideologier också en fortsatt öka teknisk 

utveckling, en ökad konsumtion, en höjd materiell tillväxt och nya tekniska innovationer vilka 

de anser kommer att leda till bland annat en höjd levnadsstandard (Vedung, 1991:182-183). 

De partier som står för ett ekologiskt synsätt menar istället att människan måste förändra sin 

syn på möjligheterna till teknisk utveckling och tillväxt. En obegränsad tillväxt kommer enligt 

dessa partier att få stora konsekvenser både för människan och hennes omvärld, exempelvis i 

form av förstörda naturvärden, utrotade djurarter och en försämrad mänsklig hälsa. Draget till 

sin spets menar ekologismens förespråkare att en ohämmad tillväxt i slutendan kommer att 

leda till att människa förintar sig själv (Vedung, 1991:183). Sammankopplat med synen på 

möjligheterna till tillväxt och ekonomisk/teknisk utveckling är också synen på statlig 

planering och stora företag. Den ekologiska sidan menar här, till skillnad från 

tillväxtförespråkarna, att ett decentraliserat samhälle med fokus på den lokala nivå och på 

småskalighet är att föredra framför ett starkt centraliserat, industriellt samhälle (Vedung, 

1991:184).   
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Det som framförallt särskiljer tillväxt- ekologidimensionen från höger-vänsterskalan 

och som gör den användbar som analysverktyg är en fråga om fokus. Medan höger-

vänsterskalan fokuserar på fördelning av välfärd fokuserar tillväxt- ekologidimensionen på 

typ och nivå av välfärd (Vedung, 1991:184). Skillnaden kan verka liten, men har stor 

betydelse för möjligheten att kunna beskriva partiers syn på samhället. ”Tillväxt- 

ekologidimensionen avser klyftan mellan en politisk världsåskådning, som betonar att världen 

är till för att användas och utnyttjas av människan som en naturresurs och en uppfattning som 

är skeptisk mot människans exploatering av naturen” (Vedung, 1991:182) Medan höger-

vänsterskalan inte gör någon egentlig åtskillnad mellan partier som är för obegränsad 

industriell tillväxt och partier som är emot, skapas denna möjlighet med hjälp av tillväxt- 

ekologidimensionen. Partier på den nedre delen av tillväxt- ekologidimensionen ifrågasätter 

det rådande synsättet på tillväxt och industrialisering och menar att det finns tveksamheter 

kring hur människan förhåller sig till planeten. De anser också att det i längden inte är hållbart 

att fortsätta exploatera planeten i samma takt som idag (Vedung, 1991:182). De teoretiska 

grundvärdena inom ekologismens kommer att vidareutvecklas i nästa kapitel och ligga till 

grund för en analys av ideologisk förändring längs tillväxt- ekologidimensionen. 

 

3.3 Industrialism  

Att partier på båda sidor av höger-vänsterskalan kan sägas representera en liknande syn på 

förhållandet mellan människan och planeten har gjort att gröna partier ibland beskriver sig 

som ståendes över höger-vänsterskalan (Dobson, 2000:26). De menar att skillnaden mellan 

partier till höger och vänster är så liten att det, i frågor rörande tillväxt och ekologi, inte är 

värt att göra någon egentlig åtskillnad dem emellan. Diskussioner kring vilka de politiska 

målen är kommer alltid att vara av en underordnad natur så länge de bygger på ett 

grundläggande antagande om den industriella produktionens centrala roll för mänsklig 

utveckling. Enligt de gröna förespråkar partier både från höger och vänster omfattande 

industriell tillväxt, obegränsad teknologisk utveckling och centraliserad byråkrati. Jonathon 

Porritt beskriver likheterna mellan högern och vänstern såhär: 
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Båda är fokuserade på industriell tillväxt, på expansionen av produktionsmedlen, på en 

materialistisk etik kring bästa sättet att möta människors behov, och på en obegränsad 

teknologisk utveckling. Båda är beroende av en ökad centralisering och en storskalig 

byråkratisk kontroll och koordination. Utifrån ett rent rationellt vetenskapligt perspektiv 

anser båda att planeten är deras för att erövras, att stort självklart är vackert, och att det som 

inte kan mätas saknar betydelse. (Dobson, 2000:27, egen översättning) 

       

Liknelser har också gjorts mellan de forna sovjetstaterna och Nordamerika där det på 

båda ställen förekommer omfattande miljö- och klimatförstöring även om de två representerar 

två väldigt olika ideologiska grundantaganden. På grund av sina likheter brukar ideologier 

som representerar dessa värden klumpas samman under benämningen industrialism. 

Industrialismen är en av grundpelarna i ekologismens kritik mot det moderna samhället 

(Dobson, 2000:26-27).  Speciellt från socialistiskt håll har man försvarat sig mot detta, främst 

genom att hävda att de gröna, genom att undvika debatten om social klass, cementerar 

klassamhället och företräder status quo. Från högerns håll har den gröna kritiken inte tagits 

riktigt lika hårt, istället har det från konservativt håll poängterats att det finns vissa likheter 

mellan de gröna och de konservativa. Exempelvis har synen på traditioner och framhävandet 

av en försiktighetsprincip vid förändringar lyfts fram som likheter (Dobson, 2000:26-27).  
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4. Ekologism 

För att kunna jämföra ideologisk position och utveckling inom och mellan politiska partier 

behövs en grundläggande ideologisk utgångspunkt. I detta kapitel diskuteras de olika 

ideologiska grundantaganden vilka enligt tidigare forskning utgör ett grönt parti. Kapitlet 

avslutas med att tre ideologiska idealtyper skapas.   

 

4.1 Ursprung och grundläggande tankesätt 

Ekologismens ursprung är omdiskuterat och det finns ett flertal olika åsikter kring vad som 

kan betecknas som dess födelseperiod (Dobson, 1999:216). Både stenåldersmänniskors nära 

relation till jorden och romantikens förkärlek för det vackra i naturen på 1700- och 1800-talet 

anses ha föranlett uppkomsten av den gröna rörelsen under 1900-talet. Är det dock den 

politiska formen av ekologism som är av intresse måste 1900-talet och då främst 1960- och 

1970-talet ses som rörelsens vagga. Det var under dessa årtionden som det folkliga 

engagemanget för klimat- och miljöfrågor kraftigt steg som ett resultat av att det blev alltmer 

uppenbart vilken inverkan människan kunde ha på planeten. Den gröna rörelsen var en 

sammanslagning av miljörättgrupper och andra alternativrörelser och drev frågor rörande 

ekologisk hållbarhet, social rättvisa, ickevåldsprinciper och gräsrotsdemokrati (Rüdig, 

2002:21). Under mitten av nittonhundratalet skrevs också ett antal betydelsefulla böcker som 

har haft stor betydelse för skapandet av den gröna rörelsens politiska och ideologiska 

grundpelare (Dobson, 1999:216-218).  Bland annat publicerades år 1962 Rachel Carsons 

Silent Spring vilken behandlade de problem som förorsakades av en allt större användning av 

kemiska bekämpningsmedel. Boken blev vida omdebatterad och läst och hade stor inverkan 

på miljörörelsen (Vedung, 1991). En annan skrift som hade stor inverkan på miljörörelsen var 

forskningsrapporten The Limits to Growth (1972), vilken fastslog att industri- och 

konsumtionssamhället på ett eller flera sätt kommer att nå en punkt då det själv inte längre är 

hållbart (Meadows, Randers & Meadows, 2004). Rapporten har haft stor betydelse för den 

gröna rörelsen och har hjälpt till att ge vetenskaplig tyngd åt dess grundläggande idéer.  

Två av de mest fundamentala idéerna inom den politiska ekologin, ekologismen, 

baseras på precis de slutsatser som The Limits to Growth kom fram till. Den första bygger på 

insikten om vår planets naturliga begränsningar och att dagens konsumtions- och 

industrisamhälle en dag kommer att överskrida dessa begräsningar (Dobson, 2000:15). 

Begränsningarna innefattar både de utsläpp planeten klarar av, den mängd resurser som kan 
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utvinnas och den mängd människor planeten klarar av att hushålla (vilket också är en av de 

mer kontroversiella punkterna
1
). Den andra insikten bygger på den första och de konsekvenser 

denna får för människan. Insikten problematiserar förhållandet mellan människa och natur 

och framför en alternativ syn både på hur människan, för att trygga sin egen och planetens 

framtid, bör se på sin omgivning och på varför hon bör vårda denna. Enligt det ekologiska 

perspektivet har den rådande antropocentriska världsbilden på många sätt lagt grunden till 

dagens ekologiskt ohållbara samhälle (Dobson, 1999:224). Båda dessa insikter behandlas mer 

utförligt nedan.  

Politisk ekologi kan också delas upp i två perspektiv med olika syn på hur rådande 

klimat- och miljöproblem ska kunna lösas, ett ekologiskt och ett ekoindustriellt. Det 

ekoindustriella perspektivet innefattar sådana politiska tänkare och partier som anser det 

möjligt att lösa klimat- och miljöproblem inom ramen för dagens industri- och 

konsumtionssamhälle. Inom detta perspektiv finns en stor tilltro till människans förmåga att 

med hjälp av nya tekniska lösningar och innovationer lösa nutidens och framtidens 

miljöproblem (Dobson, 1999:220-224). Det ekologiska perspektivet är till skillnad från det 

ekoindustriella väldigt tveksam till möjligheterna att med tekniska innovationer lösa rådande 

klimat- och miljöproblem. För att kunna undgå de potentiellt förödande problem som kan 

komma att uppstå av dagens levnadsmönster måste omfattande förändringar av vår livsstil 

genomföras. Dessa förändringar innefattar inte bara sådant som källsortering, minskad 

konsumtion och en ökad omtanke om miljön utan bygger på ett i grunden förändrat 

förhållningssätt till vår planet. I detta innefattas också långtgående förändringar av politiska 

och sociala strukturer i samhället (Dobson, 1999:220-221). För att få djupare förståelse för 

den politiska ekologins innersta kärna kommer de följande avsnitten att gå djupare in på 

innebörden av några av de grundantaganden som dessa teorier vilar på.  

 

4.2 Naturliga tillväxtbegränsningar  

Ett centralt tema inom ekologismen är synen på industrialismens begränsningar och insikten 

att det är en omöjlighet att bibehålla den idag rådande ekonomiska och industriella 

utvecklingen utan att det får långtgående konsekvenser för den långsiktiga hållbarheten 

(Dobson, 2000:62-63). Grundtanken i detta synsätt bygger på idén om att det finns naturliga 

begränsningar för vad vår planet klarar av att producera, absorbera och underhålla. Kärnan i 

                                                 
1
 Vissa gröna tänkare har föreslagit att olika former av befolkningsbegränsningar ska införas för att minska 

belastningen på de ekologiska systemen (Dobson, 2000). 
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denna insikt är att en planet med en begränsad mängd resurser inte kan bibehålla en 

obegränsad produktionsutveckling (Dobson, 2000:62). Detta synsätt har delvis sin grund i 

rapporten The Limits to Growth (1972) som undersökte konsekvenserna av en ökande 

världsbefolkning och en allt snabbare industrialisering. Genom ett antal datorgenererade 

scenarier kom rapportens skapare fram till att dagens industrisamhälle, om det fortsätter att 

utvecklas i samma takt som idag, slutligen kommer att kollapsa antingen genom resursbrist, 

överbefolkning eller allt för höga utsläpp (Dobson, 2000:63-64).    

 Tesen om naturliga begränsningar kan delas upp i tre huvudsakliga delar. Den första 

delen innefattar tanken om att tekniska lösningar i sig inte kan lösa de problem som 

industrisamhället ställer oss inför (Dobson, 2000:65). Istället ses olika former av tekniska 

lösningar och innovationer endast som ett sätt att skjuta upp problemen på. Det finns här 

också en tydlig skiljelinje mellan de två perspektiven som diskuterades ovan. Till skillnad 

från ekologistiska synsättet anser många anhängare av det ekoindustriella perspektivet att 

teknisk utveckling i sig mycket väl kan vara nog för att förhindra klimat- och miljöproblem 

(Dobson, 2000:65). Den andra delen av tesen är problemet med exponentiell tillväxt. Ett 

samhälle som kontinuerligt ökar sin produktion med en viss andel kommer väldigt snabbt 

kunna gå från en stabil situation till en total kollaps. Idag följer både resursanvändningen och 

utsläppen av föroreningar detta mönster vilket ses som mycket oroväckande bland ekologiska 

tänkare (Dobson, 2000:66). Den tredje och sista delen av tesen om naturliga begränsningar rör 

komplexiteten i vår omvärld och den okunskap vi har om de orsakssamband som styr 

planeten. På grund av vår okunskap är de mycket svårt att veta vilka konsekvenser våra 

handlingar kommer att få. Lösningen på ett problem kan leda till att ett annat förvärras eller 

att ett helt nytt problem skapas. Denna oro har lett till att gröna tänkare förespråkar en 

försiktighetsprincip i all samverkan mellan människor och vår planet. Känner vi inte till de 

fulla effekterna av vårt agerande bör vi avvakta (Dobson, 2000:67-68). Det finns en form av 

huvudsaklig kritik mot teorin om naturliga tillväxtbegränsningar. Denna bygger på den enkla 

fråga om vad som händer om det visar sig att det inte finns några naturliga 

tillväxtbegränsningar, utan att människan helt enkelt klarar av att lösa de miljö- och 

klimatproblem hon ställs inför. Är det värt att dra ner på den industriella produktionen och 

minska den ekonomiska tillväxten bara för man är orolig för att något ska hända? Vilka 

konsekvenser skulle detta kunna få? Om detta centrala grundantagande visade sig vara 

felaktigt skulle det säkerligen få stora konsekvenser för ekologismen som ideologi (Dobson, 

1999:232).  
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4.3 Människan och naturen 

4.3.1 Antropocentrism, biocentrism och ekocentrism    

Enligt det ekologiska synsättet är (som nämnts ovan) en av de grundläggande anledningarna 

till att det mot planeten destruktiva industrisamhället har kunnat fortleva den i grunden 

antropocentriska världsbild som är förhärskande inom de allra flesta ideologiska inriktningar 

(Dobson, 1999:223). Eftersom de flesta, om inte alla, politiska och sociala arrangemang i 

samhället konstruerats utifrån mänskliga behov och målsättningar hamnar djurs, växters och 

ekosystems rättigheter i skymundan. Anledningen till detta är inte endast att människor 

medvetet prioriteras framför andra arter utan även att det antropocentriska synsättet under så 

lång tid varit det dominerande att det är en icke omdiskuterad del av det politiska och sociala 

livet. Ekologismen strävar efter att förändra detta synsätt och efterfrågar därför, istället för ett 

antropocentriskt synsätt, ett bio- eller ekocentriskt synsätt där alla arter tillägnas värde, dock 

inte nödvändigtvis samma värde. Djurs, växters och ekosystems rättigheter måste tillvaratas 

och beaktas i alla former av mänskligt handlande och får inte negligeras bara för att de inte 

kan föra sin egen talan (Dobson, 1999:223). Sammankopplat med detta finns också ett 

förändrat synsätt på många andra samhälleliga företeelser så som teknikanvändning och 

urbanisering. Det bio- och ekocentriska synsätten skiljer sig ganska markant från den rådande 

antropocentriska världsbilden och har därför också naturligtvis dragit till sig en hel del kritik. 

För det första ses en viss motsägelse i det faktum att strävan att komma bort från ett 

antropocentriskt synsätt bygger på tanken om ett hållbart samhälle, vilket i sig bygger på en 

antropocentrisk syn att dagens samhälle inte är hållbart för just människan. Med ett bio- eller 

ekocentriskt synsätt är dagens industrisamhälle i stort hållbart, dock inte för människan
2
 

(Dobson, 1999:233). En annan form av kritik mot de ekologiska synsätten är riktad mot deras 

försök att skapa jämlikhet mellan alla arter. Kritikerna menar att denna jämlikhet riskerar att 

sänka människors värde till den graden att de inte är mer värda än exempelvis en bakterie. 

Problemet med detta är också att det öppnar upp för möjligheten till olika former av försök till 

att begränsa och/eller minska den mänskliga befolkningen. Något som i sig ger oroväckande 

associationer till nazismen och fascismen (Dobson, 1999:233-234).   

 

4.3.2 Instrumentellt värde, inneboende värde och egenvärde 

 En konsekvens av det förändrade synsättet på relationen mellan människan och hennes 

omvärld som bio- och ekocentrismen introducerar är också en förändrad syn på anledningarna 

                                                 
2
 Globalt sett skulle vissa djur och växtarter kunna överleva i förhållande som är dödliga för människan. Vårt 

nuvarande levnadssätt kan alltså, ur ett eko- eller biocentriskt perspektiv, ses som fullt hållbart (Dobson, 1999). 
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till att ta vara på naturen. Connelly & Smith (1999:18) identifierar tre olika synsätt rörande 

denna fråga, ett om instrumentellt värde, ett om inneboende värde och ett om så kallat 

egenvärde. Instrumentellt värde, eller antropocentriskt instrumentellt värde, har de växter och 

djur som av någon anledning är av nytta för människan och det är endast dessa som det finns 

anledning att skydda. Det är alltså de mänskliga intressena som står i fokus (Connelly & 

Smith, 1999:19-20). Det instrumentella synsättet tar sig uttryck till exempel i form av att 

många partier och debattörer som förespråkar en ökad medvetenhet om vår omvärld gör så 

endast med människans bästa för ögonen. Vanliga resonemang i sådana kretsar är till exempel 

att vi ska bevara regnskogen eftersom den binder stora mängder koldioxid, innehåller många 

växter som kan användas i medicinskt syfte och är en plats för turism och rekreation. Men alla 

dessa anledningar är kopplade till mänsklig välfärd och bygger egentligen inte alls på en 

omtanke för djur och växter. Det instrumentella synsättet ser alltså den direkta nytta för 

människan som den främsta anledningen till att ta hand om planeten (Dobson, 1999:224). För 

att något bredda synen på anledningar till att ta vara på naturen går det istället att se värde 

som något i objektet inneboende, istället för att bara se det som något instrumentellt. Ett 

inneboende värde har de djur och växter som av olika anledningar kan uppskattas av 

människan trots att de egentligen inte uppfyller något specifikt syfte. Exempelvis kan en 

blomma uppskattas på grund av sin skönhet utan att den går att använda till något för 

människan praktiskt (Connelly & Smith, 1999:19). Slutligen finns också synen på djurs och 

växters värde som något oberoende av människan och omgivningen, så kallat egenvärde, 

vilket är ett väletablerat begrepp inom grön politisk ideologi. Enligt detta synsätt har alla 

former av växter, djur, ekosystem med mera ett objektivt värde i sig oberoende av dess nytta 

för människan. Egenvärde är alltså varken kopplat till instrumentell nytta eller inneboende 

värde enligt diskussionen ovan, utan är helt fristående från omgivningens åsikter om objektet. 

En blomma har alltså ett objektiv värde som är helt oberoende och frikopplat från dess 

eventuella instrumentella värde. Blomman är värdefull i sig på grund av vad den är och inte 

på grund av något annat (Connelly & Smith, 1999:19). Inom ekologismen ses egenvärdet som 

viktig del för att kunna skapa ett bättre förhållningssätt mellan människa och miljö. Detta 

eftersom ett instrumentellt synsätt i sig bygger på en antropocentrisk världsbild vilken är en 

av grundanledningarna till det problematiska förhållningssätt till naturen som finns idag 

(Dobson, 1999:224).   
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4.4 Naturalism, sociala rättigheter och demokrati 

4.4.1 Naturalism och sociala rättigheter 

Inom ekologismen finns naturligtvis en koppling till naturen vilket också fått många effekter 

på utformningen av den politiska agendan. Gröna tänkare lägger stor vikt vid att människor är 

naturliga varelser som också är en del av naturen och på grund av detta bör också naturen ses 

som en förebild i skapandet av politiska och sociala samhällsstrukturer. Enligt det gröna 

synsättet lever alla delar av naturen i ett samförstånd där jämlika beroendeförhållanden är ett 

viktigt inslag och där samverkan går före konflikt. Naturligt förekommande jämvikts-

förhållanden ses alltså som en förebild för hur samhället borde vara.  (Dobson, 2000:21-22). 

Detta naturalistiska synsätt har gett upphov till ett flertal olika specifika idéer om hur ett 

samhälle bör utformas, idéer som inte alltid är helt logiskt rationella ur ett politiskt teoretiskt 

synsätt. ”Att grundlägga ens politiska ordinationer i en tolkning av naturen är riskabelt 

eftersom det finns en avsaknad av bestämdhet inblandad, men den symboliska potentialen 

som detta leder till gör att priset för otydlighet blir värt att betala (och kanske till och med 

irrelevant)” (Dobson, 2000:22, egen översättning). Alltså har dessa idéer, trots sin logiska 

tveksamhet, en god förmåga att skapa övertygande argument ur ett ideologiskt perspektiv.  

Bland de många idéer som inom ekologismen har sitt ursprung i det naturalistiska 

synsättet finns bland annat demokrati, tolerans och stabilitet, jämlikhet, tradition och 

feminism (Dobson, 2000:22). Inkluderandet av dessa idéer i den gröna ideologiska traditionen 

har, som nämnt ovan, sin grund i olika naturliga företeelser. Tanken om stabilitet och tolerans 

är för gröna tänkare sammankopplad med det behov av mångfald som finns inom många 

ekosystem för att de ska kunna uppträda stabilt. Ekosystem som inte uppvisar en mångfald har 

inte nått sin fulla potential och är därför inte stabila. Samma sak gäller för ett samhälle; för att 

uppnå stabilitet behövs en hög grad av tolerans och ett tillvaratagande av allas åsikter. Något 

som också kan knytas an till det liberala synsätt på fri- och rättigheter som anammats av 

många gröna. Detta har i sin tur också lett till att ekologismen har tagit till sig idén om 

deltagandedemokrati och tanken om att alla berörda parter i så stor utsträckning som möjligt 

skall få ta del i en beslutsprocess (Dobson, 2000:23). En annan del av den gröna agendan som 

har sin grund i det naturalistiska synsättet är tanken om ett jämlikt samhälle. Gröna tänkare 

menar att alla delar i ett ekosystem (och i naturen i stort) står i ett beroendeförhållande till 

varandra och att ingen del skulle klara sig utan de andra delarna. Till och med det mest 

framstående av rovdjur, som till synes kan stå högst upp i en näringskedja, är beroende av 

små djur för sin överlevnad och kan slutligen till och med falla offer för en liten bakterie. Det 
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är detta beroendeförhållande som fått de gröna att förespråka jämlikhet framför auktoritet och 

hierarkiska maktstrukturer (Dobson, 2000:24). Det finns dock kritiker som menar att de gröna 

snarare förespråkar en auktoritär maktfördelning än ett jämlikt samhälle. Detta då målet med 

ett grönt samhälle ibland ges högre prioritet än de medel med vilka detta samhälle nås. Tidiga 

gröna tänkare menade till exempel att de miljöproblem som vårt samhälle stod inför var så 

pass allvarliga och omfattande att den demokratiska staten inte skulle ha möjlighet att lösa 

dessa. Denna form av inställning är dock inte lika vanlig idag (Dobson, 2000:114).  

 

4.4.2 Ekologism och demokrati 

Inom grön politisk teori brukar demokrati framhävas som ett av de mest centrala och 

viktigaste attributen förutom de grundläggande miljö- och klimatfrågorna (Dobson, 1996; 

Saward, 1993). Vanligtvis förknippas ekologismen ihop med olika former av direktdemokrati, 

men det finns också de som anser att de ekologiska målsättningarna endast kan uppnås med 

hjälp av auktoritära styrelseformer. De direktdemokratiska idealen knyts nära samman med 

den gröna målsättningen med ett självförsörjande, decentraliserat samhälle där olika former 

av medborgerligt deltagande i beslutsfattandeprocesser förespråkas. Politiska värden så som 

gräsrotsdemokrati, konsensusbeslut och demokratisk dialog har varit centrala delar av de 

direktdemokratiska idealen (Eckersley, 1996:217). Medborgarna ska återfå kontrollen av hur 

samhället styrs genom att i större grad vara del i den demokratiska processen. 

Direktdemokrati ska vara demokrati genom folket istället för demokrati åt folket, vilket kan 

sägas vara den representativa demokratins målsättning (Saward, 1993:70-71). 

 I likhet med många andra centrala gröna värden har det demokratiska idealet sin grund 

i en syn på naturen som något i grunden jämlikt och därmed demokratiskt.  Att läsa in 

demokratiska värden i naturliga processer är dock inte helt problemfritt och kritik har kommit 

i flera former. För det första måste nödvändigtvis inte demokrati vara den självklara 

styrelsemodellen som kan utläsas ur naturen. Många andra former, exempelvis anarki, skulle 

utan större svårigheter kunna ses som ”det naturliga valet” (Dobson, 1996). För det andra 

finns det en grundläggande konflik mellan ekologismens mest centrala värdefrågor, omsorgen 

av naturen, och demokrati. Om det är så viktigt att snabbt ta tag i klimatfrågan som de gröna 

påstår kan det finnas problem med att använda demokratiska styrelseformer för att komma 

fram till lösningar eftersom det finns en inneboende tröghet i demokratiska system (Saward, 

1993:71). För det tredje finns det en andra form av konflikt mellan de centrala gröna värdena 

och demokrati som handlar om hur olika frågor prioriteras. Eftersom de gröna lägger så stor 

vikt vid egenvärdet i allt i naturen finns det en risk för att andra former av värden, så som 
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demokrati, underordnas det övergripande målet. Ses skyddandet av egenvärdet i naturen som 

det absolut viktigaste målet kan olika auktoritära styrelseformer tänkas tillämpas för att på 

bästa sätt nå målet (Dobson, 1996; Saward, 1993). Om linjen mellan de ekologiska och de 

demokratiska värdena inte hårddras går det dock att se en del möjligheter till demokratiska 

tillämpningar på grön teori.  

 Diskursiv demokrati har föreslagits som en lämplig demokratisk form som ska kunna 

sammankopplas med grön teori och överbrygga gapen där emellan. I grunden bygger den 

diskursiva demokratiska idén på en tanke att beslut skall fattas under fria och öppna samtal i 

grupp där fokus ligger på att framföra de mest logiskt rationella förslagen (Dobson, 1996). 

För att överbrygga kompatibilitetsproblemen mellan ekologism och demokratisk teori har två 

huvudsakliga synsätt föreslagits. Konflikten har främst stått mellan vad som är ”rätt” och vad 

som är ”gott”, där de demokratiska procedurbetonade idealen är det som anses vara ”rätt” 

medan de ekologiska målsättningarna är det som anses vara ”gott”. För att kunna skapa en 

bättre kompatibilitet mellan dessa två bör för det första de grundläggande ekologiska värdena 

ses som en grund för mänsklig fortlevnad och på så sätt en förutsättning för ett demokratiskt 

system (Eckersley, 1996:222-223). Enligt detta synsätt är människan inte bara beroende av sin 

omgivning, utan hon är också en del av den vilket gör att ekologiska rättigheter inte bara bör 

gälla för människor utan även för växter och djur. De ekologiska och de demokratiska 

rättigheterna kopplas alltså samman och ses som beroende av varandra. På detta sätt går det 

att kringgå problemet med att de ekologiska värdena och målsättningarna prioriteras framför 

de demokratiska. För det andra kan ett liberalt ideal, skyddet av individens autonomi, läggas 

till den grundläggande demokratiska tanken, som vanligtvis är värdeneutral (Dobson, 1996). 

Om det ses som ett demokratiskt mål att skydda alla individers rätt till autonomi kan det också 

ses som ett demokratiskt mål att skydda de förutsättningar vilka lägger grunden till den 

individuella autonomin, däribland de ekologiska (Eckersley, 1996:223). Till detta kan också 

det mänskliga ansvaret att skydda alla individers, även de som inte kan föra sin talan, 

autonomi läggas. Detta innebär sedan att det inte bara är ett ekologiskt utan även demokratiskt 

mål att skydda och bevara den ekologiska mångfalden. På detta sätt knyts de ekologiska 

idealen allt närmare de demokratiska (Dobson, 1996).  
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4.5 Ett ekologiskt samhällsbygge 

Kopplat till tanken om hur människan bättre borde knyta an till sina naturliga rötter som 

presenterades i föregående avsnitt finns ett antal idéer om hur ett grönt samhälle bäst borde 

organiseras. Mest framstående bland dessa tankar är idén om decentralisering och bioregioner.   

 

4.5.1 Bioregioner  

Enligt vissa gröna tänkare är bioregioner det bästa, och framför allt mest naturliga, sättet för 

människor att leva på (Dobson, 2000:99). Bioregioner är naturligt avgränsade områden inom 

vilka människor ska leva av de naturliga betingelser som existerar inom regionen. Invånarna 

inom en bioregion är begränsade till att använda de naturligt förekommande resurser som 

finns, så som mineraler, timmer, växter, djur och handelsförbindelser är ytterst begränsade. 

Inom regionerna ska människor leva i relativt små samhällen på grund av att detta är den mest 

naturliga formen av mänsklig samlevnad. I de små samhällena skulle invånarna leva på ett 

ekologiskt hållbart sett med minimal resursanvändning, återvinning och små utsläpp. 

Samhällena inom bioregionen skulle i så stor utsträckning som möjligt vara självständiga och 

alla resurser inom samhället skulle också delas lika mellan dess invånare. Detta sätt att leva, 

skulle förutom att vara ekologiskt hållbart, även få människan att återknyta till sina naturliga 

rötter och skulle skapa en större kunskap och förståelse för naturen. Denna kunskap är något 

som av många gröna ses som förlorad i dagens samhälle (Dobson, 2000:99-101).  

 

4.5.2 Decentralisering 

Decentralisering är ett återkommande och centralt tema inom ekologismen och förespråkas av 

de gröna både som samhällelig och politisk organisationsmetod (Dobson, 2000; de Geus, 

1996). Rörande den samhälleliga organiseringen anser vissa gröna tänkare att ett 

decentraliserat samhälle, med små lokala, självförsörjande enheter, är ett naturligt och även 

ekologiskt smart organisationssätt. På lokal nivå är det lättare att ”skräddarsy” ett samhälles 

uppbyggnad efter hur omgivningen ser ut, vilket gör det lättare att ta hänsyn till känsliga djur- 

och växtarter. Exempelvis kan transport- och produktionssystem begränsas i sin omfattning 

och minskar på så sätt belastningen på miljön
3 

(de Geus, 1996:194). Hur detta skulle 

genomföras i praktiken har dock varit vida omdebatterat och tanken om ett decentraliserat 

samhälle har ofta varit utsatt för kritik. Främst har de praktiska möjligheterna till 

                                                 
3
 De korta transportsträckorna anses också vara en utmärkt förutsättning för användandet av elbilar. Något som 

är svårare i storskaliga samhällen eftersom dessa fordon än så länge har ganska kort räckvidd (de Geus, 

1996:195).  
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decentraliseringen ifrågasatt och kritikerna har menat att ett decentraliserat samhälle skulle 

sakna förmågan att producera många av de produkter som är livsnödvändiga för människan. 

Företagare och producenter på lokal nivå skulle helt enkelt varken ha kunskapen eller 

förutsättningarna för att producera till exempel avancerad sjukhusutrustning (Dobson, 

2000:106). Vissa gröna tänkare menar dock att små lokalsamhällen visst skulle klara av att 

upprätthålla den nödvändiga produktionsnivå, och att produktionen dessutom skulle kunna 

göras betydligt mer miljövänlig. Detta eftersom grön energi så som vind-, sol- och vattenkraft 

är lättare att använda i liten skala och därav gynnas i ett decentraliserat samhälle (de Geus, 

1996:194).  

Den andra formen av decentralisering som de gröna förespråkar är den politiska. 

Tanken är att politiska beslut alltid ska fattas på lägsta möjliga nivå för att på så sätt komma 

närmare de som berörs av besluten (de Geus, 1996:194). Närheten till beslutsfattandet ska 

också skapa en högre grad av deltagande och en större möjlighet till ansvarsutkrävande. 

Lokalt beslutsfattande blir också snabbare och mer effektivt på grund av det lilla antalet 

berörda och de korta beslutsvägarna. Dock kan denna närhet leda till att det kan förekomma 

en viss nivå av släpphänthet bland beslutsfattare i de fall de ska införa regleringar och 

kontrollera att dessa efterlevs eftersom de gott och väl kan tänkas känna de berörda (de Geus, 

1996:196-197). Ett antal olika former av kritik riktas mot den tänkta decentraliserade 

politiken. För det första menar kritikerna, precis som nämnts ovan, att allt de som ett 

ekologiskt samhälle förväntas innehålla inte kan produceras lokalt. Många former av 

industriproduktion kräver en hög nivå av kunskap och stor anläggningar vilket kan vara svårt 

att upprätthålla i ett litet samhälle. Dessutom kan det ur ett miljömässigt perspektiv finnas 

fördelar med att centralisera delar av exempelvis energiproduktionen för att skapa en högre 

grad av effektivitet och därav mindre utsläpp
4
. För det andra krävs det en viss nivå av 

koordination och internationell samverkan för att klara av många miljö- och klimatproblem 

eftersom dessa ofta är gränsöverskridande. Små samhällen, med liten kontakt med sina 

grannar, kan också eventuellt tänkas sluta sig gentemot omvärlden, vilket kan leda till att de 

ignorerar miljöproblem de orsakat som drabbar deras grannar. Kontroll och reglering av 

sådant beteende hänger också ihop med en centraliserad administration, vilket även krävs för 

att klara av att genomföra olika former av välfärdsprojekt som de gröna förespråkat. Även de 

omfattande samhällsförändringar som de gröna menar är nödvändiga för att motverka de 

                                                 
4
 Till exempel kan stora vindkraftparker med fördel placeras på avlägsna platser där det blåser mycket, vilket 

både skapar en högre energieffektivitet och estetiska vinningar i de små samhällena (de Geus, 1996). 
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värsta klimatförändringarna kommer att kräva omfattande planering och samverkan både för 

genomförande och för kontroll av efterlevnad (Dobson, 2000; de Geus, 1996).  

 

4.7 Skapandet av en idealtyp 

Baserat på de grundläggande tankesätt som presenterats i ovanstående avsnitt kommer nu tre 

idealtyper att konstrueras; en ekologisk, en ekoindustriell och en industriell. Den ekologiska 

och den industriella kan ses som varandras motpoler och placeras i varsin ända av tillväxt-

ekologidimensionen. Den ekologiska idealtypen representerar de partier som står helt i linje 

med alla de ovan presenterade ekologiska värderingarna och företräder alltså omfattande 

förändringar av samhällsstrukturen. Den industriella idealtypen ska istället representera de 

precis motsatta värdena och företräder de former av politisk och ekonomisk organisation vilka 

är målen för den ekologiska kritiken. Den ekoindustriella idealtypen ska ses som ett 

mellanting av de två andra och representerar de partier som ser stora ekologiska och sociala 

problem i dagens tillväxtorienterade ekonomi, men anser att det går att lösa dessa problem 

inom ramen för dagens samhälle.  

 

 Ekologism Ekoindustrialism Industrialism 

Syn på tillväxt Begränsad, ohållbar Teknikberoende Obegränsad 

Världsbild Eko-/biocentrisk Eko-/biocentrisk Antropocentrisk 

Anledning till 

omsorg av naturen 

Egenvärde Inneboende/egenvärde/ 

instrumentellt 

Instrumentellt/ 

inneboende 

Samhälls-

organisering 

Decentralisering, 

bioregioner 

Centralisering  Centralisering 

Styrelsesätt Deltagande, direkt 

demokrati 

Representativ, liberal 

demokrati 

Representativ, liberal 

demokrati 

Nivå av samhälls-

förändring 

Omfattande, fullständig Stor, teknikberoende Ingen 

Politisk struktur Deltagande, 

decentralisering 

Hierarki, byråkrati Hierarki, byråkrati 

Tekniksyn Skeptisk Positiv Positiv 

Tabell 4.1 Analytiskt ramverk. Idealtyper. 
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5. Gröna partier i Norden 

I följande avsnitt kommer de gröna partierna i respektive land undersökas utifrån de 

idealtyper som skapades i förra kapitlet. Två partiprogram per parti används för att skapa en 

bild av hur partiernas ideologiska position har utvecklats.  

 

5.1 Sverige – Miljöpartiet de Gröna 

5.1.2 Allmänt idéprogram (1982) 

I sitt idéprogram från 1982, vilket är partiets första, presenteras en bred agenda med frågor 

typiska för gröna partier. Partiprogrammet utgår ifrån en beskrivning av sin samtid som 

fokuserad på materiell och ekonomisk tillväxt, med en avsaknad av eftertanke och hänsyn till 

grundläggande mänskliga och miljömässiga behov. För att komma till rätta med dessa 

problem ifrågasätter Miljöpartiet ”[…] de gamla ekonomiska modellerna och försöker i stället 

skapa alternativ till dem” (Miljöpartiet, 1982:1). Partiet strävar också efter att vara fristående 

från den klassiska höger-vänsterpolitiken. Fem grupper av frågor ligger i fokus i 

partiprogrammet; freds- och konfliktfrågor, miljö- och klimatfrågor, sociala rättigheter, 

ekonomisk politik och demokrati och rättssäkerhet.  

För det första förespråkar miljöpartiet en ökad nivå av global solidaritet med världens 

utsatta vilket ska implementeras genom ett ökat bistånd, aktivt arbete för mänskliga 

rättigheter, ökad diplomati och omfördelning av resurser. Biståndet ska, förutom att ge 

ekonomiskt stöd, också vara utformat så att det varken påverkar lokala produktionsmönster 

eller miljön i det land där det tas emot (Miljöpartiet, 1982). För det andra företräder 

Miljöpartiet en uthållig miljöpolitik i balans med naturen baserad på ekologiska fakta. All 

industriell produktion måste anpassas efter ekologiska realiteter och ekonomiska mål får 

aldrig gå före mänskliga och miljömässiga mål. En sammanfogning av alla miljölagar i en 

miljöbalk förespråkas och en skarpare lagstiftning mot miljöfarlig verksamhet efterfrågas. En 

utökad naturvårdslagstiftning med skydd av exempelvis djur, växter, outbyggda älvar och 

naturområden förespråkas också. ”Olika arter av djur och växter, och olika naturtyper måste 

bevaras oavsett om de är till nytta för människan eller inte” (Miljöpartiet, 1982:5). Jord- och 

skogsbruk ska framför allt fokusera på lokal, småskalig produktion till självförsörjning-

sändamål, exempelvis i form av jordbrukskooperativ. All livsmedelsproduktion ska vara 

giftfri och ska byggas upp kring naturliga ekologiska förutsättningar. All markanvändning ska 

också planeras grundligt utifrån landskapets naturliga egenskaper och alla inblandade skall få 
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vara med och påverka besluten. Så kallade näringsregioner förespråkas, där varje region 

fokuserar sin produktion kring sina respektive naturliga förutsättningar. Decentraliserat 

näringsliv och boende ses som en förutsättning för en möjlig återupplivning av landsbygden. 

Energipolitiken är fokuserad kring att försöka effektivisera energianvändningen och minska 

beroendet av fossila bränslen så som kol och olja. ”Genom att tillvarata energin effektivare 

och hushålla bättre med den kan vi sänka energiförbrukningen betydligt och ändå bibehålla 

vår nuvarande materiella levnadsstandard” (Miljöpartiet, 1982:7). Miljöpartiet förespråkar en 

total och direkt avveckling av kärnkraften. Denna ska istället ersättas med exempelvis vind- 

och solkraft. Effektivare metoder för förbränning av kol och olja bör också utvecklas för att 

minska utsläppen och motverka försurning. Gällande trafik och transport förespråkar 

Miljöpartiet ett minskat beroende av transporter över lag vilket ska åstadkommas genom en 

förändrad samhällsplanering där avstånden mellan hem och arbete blir mindre. Utbyggnad av 

kollektiv- och järnvägstrafik ses också som central för ett miljövänligare samhälle. Utöver 

detta förespråkar miljöpartiet införandet av biltullar, bilfria zoner, utökade gång- och 

cykelbanor och ett stopp för motorvägsbyggen. All teknikanvändning i samhället bör också 

byggas kring mänskliga behov och inte används för att ersätta människor i exempelvis olika 

former av produktion (Miljöpartiet, 1982).  

Det tredje området som berörs i partiprogrammet är frågor kring sociala förhållanden. 

Miljöpartiet förespråkar en jämnare fördelning av samhällsansvaret mellan män och kvinnor. 

Detta ska exempelvis åstadkommas genom införandet av sextimmars arbetsdag och kvotering 

i föräldraledigheten. Könskvotering ska också införas till olika ämbeten i exempelvis 

kommuner och lagen om lika lön för lika arbete måste bättre efterlevas. Kvinnors rättigheter 

ska också skyddas genom exempelvis hårdare lagstiftning mot kvinnofridsbrott och förbud 

mot exempelvis pornografi. Skolan ska också ha ansvar att utbilda barn kring effekterna med 

könsdiskriminering. Även barns, äldres, invandrares och samers rättigheter ska stärkas. I all 

utbildning ska det också finnas ett fokus på ekologiska, kulturella och historiska aspekter 

(Miljöpartiet, 1982). Den ekonomiska politiken fokuserar på de obalanser i samhället som 

Miljöpartiet identifierar. Allt för centraliserad och effektiviserad produktion och 

industrialisering har kommit att skapa stora ekonomiska och sociala klyftor mellan delar av 

befolkningen och har ofta också lett till att människor blir utslagna. Konsumenters inflytande 

har minskat och makten över produktionen har i allt större grad hamnat i händerna på en liten 

grupp. Det allt för stora fokuset på produktion har lett till att ekologiska intressen har lämnats 

åt sidan, vilket lett till att människors, djurs och växters rättigheter har kränkts. ”Globalt sett 

har mänskligheten nått tillväxtens gränser på flera områden” (Miljöpartiet, 1982:14). För att 
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komma till rätta med dessa problem föreslår Miljöpartiet en kursändring i svensk ekonomi. 

Ekonomins fokus ska skifta från att bygga kortsiktiga ekonomiska vinster till att baseras på 

demokratiska, social, ekologiska och kulturella värden. ”Ekologisk jämvikt, ökad 

självförsörjning och minskad sårbarhet ska vara viktiga mål för den ekonomiska 

verksamheten på alla nivåer, lokalt, regionalt och i hela Sverige” (Miljöpartiet, 1982:15). För 

att kunna upprätthålla en balanserad och ekologiskt hållbar produktion bör också all 

produktionsverksamhet decentraliseras och ställas under hårda miljökrav. En småskalig 

jämviktsekonomi ska också balansera de offentliga finanserna och lägga grund för en 

utjämning av de sociala och ekonomiska klyftorna i befolkningen. Flera olika ägandeformer, 

privat, statligt, kollektivt med mera, ska kunna fungera parallellt med varandra med det 

gemensamma målet om demokratisk insyn i produktionsprocessen. De traditionella 

marknadsmekanismerna ska dock inte helt tas ur spel. Olika former av centralisering och 

maktkoncentration ska motverkas.  ”Såväl privat som statlig maktkoncentration ska 

motverkas” (Miljöpartiet, 1982:15). Onödig byråkrati ska tas bort och skattesystemet ska ses 

över. Som sista punkt tas politisk demokrati och rättsäkerhet upp i partiprogrammet. 

Miljöpartiet vill ”skapa en självförsörjningsdemokrati där människor som själva blir berörda 

fattar så många beslut som möjligt lokalt” (Miljöpartiet, 1982:16). Det ska vara lättare att 

komma i kontakt med de som fattar besluten och det ska ske en avprofessionalisering av 

politiken. Det ska finnas större insyn i de politiska processerna och antalet mandatperioder en 

politiker ska få sitta ska begränsas till tre. Valsystemet ska också bli absolut proportionellt i 

och med ett borttagande av procentspärrarna till riksdags- och landstingval. Den kommunala 

självständigheten ska också öka och beslut ska i så stor utsträckning som möjligt fattas på 

lokal, eller lägre, nivå. Kommunerna ska också ha möjlighet att dela upp sig i mindre 

kommundelar. Slutligen ska också rättssäkerheten och skyldigheter och rättigheter mellan stat 

och medborgare förtydligas och stärkas (Miljöpartiet, 1982).  

 

5.1.3 Grön ideologi – ett krav på handling (2005) 

Miljöpartiets senaste partiprogram antogs på partiets kongress 2005. Den grundläggande 

politiska målsättningen beskrivs i partiprogrammet som en kamp för ”långsiktigt hållbara, 

demokratiska samhällen, där människor tar ansvar, både lokalt och globalt. Vår vision är 

samhällen som lever i fredlig samexistens, verkar i jämlikt samarbete och där människor, djur 

och natur respekteras” (Miljöpartiet, 2005:1). Huvuddragen i partiprogrammet är ungefär 

desamma 2005 som 1982 och berör frågor om social och global rättvisa, rättigheter för 

människor, djur och natur, ekologiska förutsättningar och begränsningar, demokratiskt 
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deltagande, ickevåldsprinciper, frihet och jämställdhet, alternativ ekonomisk organisering och 

självförvaltning (Miljöpartiet, 2005). Det som framför allt skiljer de två partiprogrammen åt 

är att det senare av dem är betydligt mer omfattande i sitt omfång än det första.  

 Först behandlas olika former av direktdemokratiska principer. Miljöpartiet anser att 

individen ska få en ökad möjlighet till att delta i beslutsfattande på alla nivåer. För att uppnå 

ett ökat deltagande ska en omfattande decentralisering av den politiska makten genomföras. 

”Många beslut som i dag fattas av staten bör decentraliseras till regioner, kommuner, 

kommundelar eller helt lämnas till individen” (Miljöpartiet, 2005:6). Det kommunala 

självstyret och den kommunala beskattningsrätten bör också utvidgas. Politiska partier, ideella 

organisationer med flera har också ett stort ansvar att skapa möjligheter för individer att 

engagera sig. Miljöpartiet anser också att EU:s beslutandemakt måste begränsas och att dess 

politiska institutioner måste demokratiseras ytterligare. Enligt partiprogrammet vill 

Miljöpartiet också att Sverige ska lämna EU, detta har dock ändrats efter en partiomröstning 

2008 (Miljöpartiet, 2009). Även om partiet anser att många av de överstatliga dragen inom 

EU inte är särskilt tilldragande anser de att det finns vissa områden inom vilka det är bra att 

föra ett över- eller mellanstatlig samarbete. Exempelvis anser de att hantering av 

gränsöverskridande miljöproblem bäst kan lösas på internationell nivå. Medborgerligt 

deltagande i beslutsfattandeprocesser måste också underlättas genom en större tillgänglighet 

till information och genom utbildning i demokratiska principer i skolan. Miljöpartiet vill 

också förnya det parlamentariska systemet genom att sänka procentspärrarna i riksdags- och 

landstingsval, öka möjligheterna till personval och genom att skapa större möjligheter för alla 

medborgare att arbeta politiskt någon gång under livet. Etiska regler ska också införas för 

förtroendevalda
5
. De direktdemokratiska inslagen ska också stärkas genom att medborgarna 

ges större möjlighet att delta i den lokala budgetplaneringen, möjligheterna till 

medborgarinitiativ och kooperativ ägande ökar och att folkomröstningar används i större 

utsträckning. Informationstekniken ska också i större utsträckning användas för att vitalisera 

det demokratiska deltagandet (Miljöpartiet, 2005).  

 Miljöpartiet använder sig av begreppet kretsloppsekonomi för att beskriva sin 

ekonomiska politik. De menar att ”[e]konomins huvudsyfte ska vara att tillfredsställa 

människors behov, samtidigt som man bevarar goda förutsättningar för kommande 

generationer. Systemet ska säkerställa att naturens mångfald består och att människor har 

frihet att växa utifrån sina egna förutsättningar” (Miljöpartiet, 2005:19). Den konventionella 

                                                 
5
 Dessa ska till exempel förespråka att de förtroendevalda håller en hög moralisk standard och att de inte ljuger 

eller på olika sätt använder sin politiska position till att gynna sig själva eller sina närmaste (Miljöpartiet, 2005). 
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uppfattningen av tillväxt ses varken som eftersträvansvärd eller möjlig. Det påpekas dock att 

ekonomiska mått och metoder fortfarande är användbara för att analysera hur 

samhällsekonomin utvecklas. Innfattat i kretsloppsekonomin är en mer rättvis fördelning av 

resurser mellan människor och ett välfärdssystem som garanterar en grundläggande trygghet 

för invididen. Kretsloppsekonomin ska vara globalt hållbar och ska motverka det allt större 

inflytandet från multinationella företag över individer och stater.  

 

För att säkerställa en demokratisk och hållbar ekonomi betonar kretsloppsekonomin 

småskalighet framför storskalighet, decentralisering av makt och kapital framför 

centralisering samt självtillit framför sårbarhet och beroende. Självförvaltning genom 

småskaligt ägande och ökat löntagarinflytande är en viktig beståndsdel i vårt samhälle.  

           (Miljöpartiet, 2005:19) 

  

Miljöpartiet eftersträvar ett förändrat synsätt på de mål ett lands ekonomiska verksamhet ska 

ha. Istället för att bara fokusera på att maximera den ekonomiska vinsten bör företag istället ta 

hänsyn till mänskliga och miljömässiga förutsättningar. Genom omfattande tillämpning av 

olika former av styrmedel, så som skatter, subventioner och handel med utsläppsrätter, ska 

nya incitament skapas för företag att agera miljövänligt. Miljöpartiet vill också uppmuntra 

medborgare att i större utsträckning starta och utveckla småföretag eftersom den lokala 

ekonomin anses kunna motverka globaliseringen av ekonomin. Konsumentens roll gentemot 

företaget bör enligt Miljöpartiet stärkas genom olika former av konsumentupplysning och 

stärkta rättigheter för individen (Miljöpartiet, 2005). Rörande sociala rättigheter förespråkar 

Miljöpartiet lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla. För att kunna garantera 

detta behövs en solidarisk välfärdspolitik, ett aktivt demokratiskt deltagande och ökad 

förståelse mellan människor. Partiet anser också att det finns betydande välfärdsskillnader 

mellan människor med olika etnisk, kulturell, ekonomisk och social bakgrund. För att 

motverka dessa skillnader och minska klyftorna förespråkas ”decentralisering av makten, 

demokratisering av arbetsplatser, diskrimineringsskydd, utbildnings- och bostadsgaranti, fred 

och global rättvisa” (Miljöpartiet, 2005:25). Socialpolitiken ska också motverka 

diskriminering av invandrare, minoriteter, handikappade, kvinnor, gamla och barn genom 

användandet av olika former av ombud och jämställdhetsplaner. Sjukvården ska vara statligt 

finansierad, fokuserad på individens behov och fristående från marknadsmässiga intressen. 

Förutom att förespråka social, ekonomisk och demokratisk rättvisa inom ett land menar 

Miljöpartiet även att samma rättigheter ska gälla världen över. En rättvis fördelning av 
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jordens resurser är nödvändig för att uppnå en sådan global rättvisa. För att kunna nå dessa 

mål bör bistånd används på ett sådant sätt så att det stimulerar fattiga länder att utvecklas i en 

annan riktning än den som den idag utvecklade delen av världen följt. Biståndet ska inte vara 

villkorat och ska gynna utvecklingen av lokala institutioner. Miljöpartiet förespråkar också en 

global militär nedrustning och ickevåldsprinciper som konfliktlösningsmetod (Miljöpartiet, 

2005).  

 För att motverka de allt mer akuta miljö- och klimatproblemen menar Miljöpartiet att 

det är nödvändigt med internationella samverkan och aktivt miljöarbete på lokalt, regionalt 

och nationellt plan. För att kunna lösa olika former av gränsöverskridande miljöproblem 

behövs exempelvis en internationell miljödomstol inom ramen för FN inrättas. Arbetet för en 

hållbar utveckling och en biologisk mångfald gäller inte bara de människor som nu lever utan 

måste också utformas med hänsyn till kommande generationer. Arbete för biologisk mångfald 

ska baseras på all flora och faunas rätt att utvecklas enligt sina egna livsbetingelser. Skyddet 

av vattentillgångar och utformningen av ett hållbart skogsbruk belyses särskilt här och det 

poängteras hur båda dessa delar länge varit grunden för mänsklig utveckling och välfärd. 

Rörande jordbruket vill Miljöpartiet se en omvandlig till ett mer småskaligt och långsiktigt 

hållbart jordbruk. Lokala jordbruk ska vara grunden för ett självförsörjande lokalsamhälle. 

Partiets djurhållningssyn är centrerad kring djurens rättigheter. ”Djur har ett egenvärde och 

varje art har rätt att leva för sin egen skull oavsett dess värde för andra” (Miljöpartiet, 

2005:41). För att bättre kunna garantera djurens rättigheter vill Miljöpartiet inrätta en 

djurbalk, i liket med den redan existerande miljöbalken. Energipolitiken ska fokusera på 

förnyelsebar energi och fossila bränslen så som kol och olja ska successivt fasas ut. 

Kärnkraften ska avvecklas helt med omedelbar verkan. Vattenkraften anses vara 

färdigutbyggd i Sverige. För att minska utsläppen måste transportsystemet omformas med en 

satsning på kollektivtrafik, minskad bilism, tågtransporter istället för lastbilstransporter och en 

fortsatt stor användning av sjöfart. Genom små lokalsamhällen ska transportsträckorna bli 

mindre för människor och en utbyggnad av cykel- och gångbanor ska göras. Genom olika 

tekniska lösningar ska människor också i större utsträckning kunna arbete hemifrån 

(Miljöpartiet, 2005).  
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5.2 Finland – Gröna Förbundet 

5.2.2 Gröna förbundets program (1994) 

Det Gröna Förbundet har sin ideologiska utgångspunkt i hur västvärldens industriella och 

ekonomiska utveckling under 1900-talet fått konsekvenser både för den ekologiska balansen 

och för den sociala, kulturella och ekonomiska fördelningen i världen. Utvecklingen beskrivs 

som ett strukturellt problem. ”Både kapitalismen och socialismen är industriella 

tillväxtekonomier, vars verksamhet bygger på att man exploaterar icke förnybara resurser” 

(Gröna Förbundet, 1994:4). Stora naturvärden har redan förstörts och klimatet är ur balans på 

grund av utsläppen från industrisamhällena. Samtidigt som stora delar av världen lever i 

fattigdom har en liten del av världens länder lyckats skapa sig en enorm rikedom. Den 

ekonomiska utvecklingen är alltså sammankopplad med många miljömässiga, ekonomiska 

och sociala problem. ”Det Gröna förbundets program grundar sig på övertygelsen om att 

livets ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner inte går att skilja från varandra. 

Exploateringen av naturen och exploateringen av människan är båda uttryck för samma 

kortsynta tänkande som hittills präglat verksamheten i de västliga industriländerna” (Gröna 

Förbundet, 1994:2). För att komma till rätta med dessa problem behövs ett internationellt 

globalt forum för kommunikation och samordning kring miljöfrågor. Det Gröna Förbundet 

fokuserar på frågor rörande människa/miljö, medborgardemokrati, icke-våld och social 

jämlikhet. En ekologisk jämviktsekonomi, vilken bygger på de naturliga begränsningarna, är 

enligt partiet en förutsättning för att kunna motverka de idag destruktiva levnadsmönstren. 

Partiet identifierar tre nyckelfaktorer som är centrala i arbetet mot ett hållbart samhälle. För 

det första måste en förskjutning av skattebördan göras från arbetsinkomst till miljöfarlig 

verksamhet och råvaruuttag. Detta innebär i praktiken att det blir billigare att anställa personal 

samtidigt som det blir dyrare att köpa in råvaror och/eller att bedriva miljöfarlig verksamhet. 

För det andra måste arbetslivet, inkomstfördelningen och socialförsäkringssystemen förändras 

genom användning av någon form av grundinkomstsystem. Ett grundinkomstsystem skulle 

vara baserat på en fördelning av en viss del av bruttonationalprodukten och skulle alltså vara 

en form av medborgarlön. För det tredje måste även det medborgerliga deltagandet ökas och 

en större grad av medborgarinflytande i olika beslutsprocesser. För att kunna genomföra 

många av förändringarna behövs också en mängd tekniska lösningar och innovationer, 

exempelvis nya former av miljövänlig energi, olika former av återvinningssystem och utökade 

användning av kommunikationsteknologi. Samtidigt som nya miljövänliga former av 
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energiproduktion, så som vind-, vatten- och solkraft, måste börja användas i större 

utsträckning bör kärnkraften successivt avvecklas (Gröna Förbundet, 1994). 

 En stor del av de förslag Gröna Förbundet framför som lösning på miljö- och 

klimatproblemen är baserade på olika former av ekonomiska styr- och beskattningsmedel. I 

partiprogrammet framhålls, förutom de ekologiska aspekterna, även de sociala institutionernas 

vikt för den ekonomiska politiken. ”Grundprincipen i all grön ekonomisk politik är att både 

produktionen och konsumtionen skall göras ekologiskt hållbar. Som utgångspunkt har vi den 

nordiska värdetraditionen, där man betonar jämlikhet och social rättvisa” (Gröna Förbundet, 

1994:3). Även om Gröna Förbundet lägger stor tillit till ekonomiska lösningar och ser det 

ekonomiska systemet som en förutsättning för ett fungerande samhälle ser de begräsningar 

med marknadsekonomin och poängterar att tillväxt inte nödvändigtvis är detsamma som 

välfärd. Bland de styrmedel som förespråkas, och som är del av den ekologiska 

jämviktsekonomin, innefattas allt från informationskampanjer, återvinning och beskattning till 

förändrade krav på varuproduktion och olika former av stödåtgärder. Genom att på olika sätt 

kontrollera produktion och konsumtion kan en ”ramekonomi” skapas. Inom ramarna för 

denna ekonomi kan sedan marknadskrafterna få verka fritt. ”Den gröna ekonomin är alltså 

varken en helt otyglad marknadsekonomi eller en centraliserad planekonomi utan en 

ekologisk jämviktsekonomi” (Gröna Förbundet, 1994:9). Den privata äganderätten är viktig 

och måste skyddas samtidigt som det måste finnas gränser för att trygga den sociala och 

ekologiska hållbarheten. Marknadskrafterna ska tillsammans med ett stort medborgerligt 

inflytande och deltagande lägga grund för hur samhället organiseras. Gröna Förbundet anser 

att det nordiska välfärdssystemet som byggts upp under 1900-talet måste skyddas och att 

privatisering av offentlig verksamhet måste motverkas. För att klara av att finansiera 

välfärdssystemen behövs dock en utveckling av arbetsmarknaden, med bland annat förkortad 

arbetstid som metod för att förbättra sysselsättningen. Samtidigt bör företagande i lite skala 

underlättas bland annat genom att olika former av lagstiftning förenklas. Gröna Förbundet 

förespråkar också en vitalisering av jordbruket genom en förändrad skattelagstiftning vilken 

ska gynna naturliga odlingsmetoder och utvecklandet av nya former av näringar på 

landsbygden. Detta skulle i sin tur bland annat förbättra livsmedelskvaliteten, utöka 

möjligheterna till självförsörjning och motverka en alltför omfattande centralisering av 

livsmedelsproduktionen. Speciellt regionalt lönsamma näringar bör lägga grund för regional 

självförsörjning. 

 Den miljöskyddande verksamheten ska utgå från förebyggande åtgärder och ska ha ett 

multigenerationsperspektiv, vilket innebär att även kommande generationers behov beaktas 
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vid olika former av miljöfarlig verksamhet. Stora insatser måste genomföras för att motverka 

den negativa klimatutvecklingen. ”Miljöpolitiken måste börja genomsyra alla områden av 

politiskt beslutsfattande. Den ekologiska ståndpunkten måste inympas i såväl ekonomiska, 

utrikespolitiska som arbetslivsfrågor” (Gröna Förbundet, 1994:13). För att inte riskera att 

överskrida de naturliga begränsningar vilka sätter ramarna för hur en hållbar utveckling ser ut 

bör medborgarnas rättigheter till en ren och hälsosam livsmiljö grundlagsskyddas. Detta bör 

även kompletteras med en ramlag för skyddet av den ekologiska mångfalden. För att minska 

utsläppen måste transportsektorn omvandlas. Alla former av transport med bil måste minska 

och istället bör kollektivtrafiken byggas ut både i tätorter och på landsbygden. Genom att 

koncentrera bebyggelsen i lokalsamhällen kan också transportbehovet minskas. Den regionala 

nivån måste också få ökade befogenheter till beslut och lagstiftning rörande miljökänslig 

verksamhet. För att kunna garantera demokratiska beslut bör medborgarna få ett ökat 

inflytande över olika former av beslutsprocesser som berör dem, exempelvis rörande olika 

former av lokala och regionala markanvändningsbeslut. Folkomröstningar bör hållas i större 

utsträckning, rösträttsåldern bör sänkas till 16 år, representativiteten till riksdagsvalen bör 

förbättras, den politiska debatten måste återvitaliseras och jämn könsfördelning bör försäkras 

genom kvotering till olika beslutandeorgan. För att kunna bygga upp hållbara sociala, 

ekonomiska och ekologiska arrangemang i de fattiga delarna av världen bör bistånd ges 

samtidigt som Finland måste jobba för nedrustning runtom i hela världen (Gröna Förbundet, 

1994).   

 

5.2.3 Vihreät De Gröna – Principprogram (2006)
6
 

Partiprogrammet är uppdelat i tre delar med frågor rörande rättvisa, grön ekonomi och 

demokratisk utveckling. Gröna Förbundet anser att den globaliserade ekonomin på många sätt 

förstört förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling. Den ekonomiska utvecklingen 

har fått konsekvenser både för det demokratiska beslutsfattandet, den sociala rättvisan och den 

ekologiska stabiliteten. ”Den globala ekonomin ter sig ansiktslös och omöjlig att styra och 

gnager på det demokratiska beslutsfattandet” (Gröna Förbundet, 2006:2). Den biologiska 

mångfalden har minskat och stora naturvärden har gått förlorade samtidigt som 

inkomstskillnaderna mellan världens rika och fattiga ökat. För att komma till rätta med dessa 

problem måste ett nytt ekonomiskt synsätt kombineras med omfattande utbyggnad av miljö- 

och naturlagstiftningen samt ett nytt globalt perspektiv på rättvisa (Gröna Förbundet, 2006).  

                                                 
6
 Titeln på Gröna Förbundets partiprogram från 2006 innehåller partiets finska namn (Vihreät). Källorna kommer 

dock för enkelhets skull även i fortsättningen hänvisa till Gröna Förbundet.  
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 Gröna Förbundets rättviseideal spänner mellan arter, kontinenter och generationer.”Den 

gröna rättvisan fungerar både globalt och mellan olika arter och generationer. Vi bör ta ansvar 

för våra medmänniskor lika väl som för miljön och hela världens framtid. Den värld vi 

efterlämnar åt kommande generationer ska vara i bättre skick än dagens” (Gröna Förbundet, 

2006:3). Alla människor har också ett likavärde och inkomstskillnader och orättvisor måste 

motarbetas.  Innefattat i rättviseidealet är också frågan om en hållbar ekologisk utveckling, 

eftersom miljö- och klimatproblem oftast drabbar de fattiga delarna av världen värre än de 

rika och på så sätt skapar ännu större ekonomiska och sociala skillnader. Biståndspolitiken 

ska bygga på solidaritet och ge förutsättningar för fattiga länder att utveckla stabila sociala, 

ekologiska och ekonomiska institutioner enligt deras egna traditioner. Kärnkraften beskrivs 

också som ett riskmoment och bör successivt avvecklas. Att ta vara på naturen och klimatet är 

inte bara en fråga om att skydda den mänskliga välfärden och den ekonomiska tillväxten utan 

bygger också på en insikt om egenvärdet i naturens mångfald. ”Allt liv är värdefullt i sig och 

inte bara för att fylla människans behov” (Gröna Förbundet, 2006:4). Hushållsdjurs rättigheter 

bör baseras på deras naturliga beteenden vilka inte får inskränkas vid till exempel 

köttproduktion. Den mänskliga välfärden ska baseras på jämlika möjligheter för personer från 

alla former av bakgrunder att realisera sina livsmål. Sexuell läggning, religiös och etnisk 

tillhörighet och kön får inte vara hinder för dessa möjligheter. Staten har ett ansvar att skapa 

förutsättningar för dessa möjligheter genom att tillhandahålla främst sociala skyddsnät, 

utbildningsmöjligheter och sjukvårdsresurser. Alla medborgare ska också ha en 

grundläggande inkomst, så kallad medborgarlön, vilken ska minska de sociala och 

ekonomiska klyftorna i samhället. För att minska skillnaderna mellan könen bör 

könskvotering till olika politiska ämbeten införas. En förkortad och mer flexibel arbetstid 

skulle också ge människor ett rikare liv, med större möjligheter att ta hand om sina barn och 

till att utvecklas personligen (Gröna Förbundet, 2006). 

  Den ekonomiska politiken ska enligt Gröna Förbundet bygga på marknadsekonomiska 

principer, men ska samtidigt vara begränsad för att säkerställa en grundläggande hållbar 

utveckling. ”Marknadsekonomin är en god dräng men en dålig husbonde” (Gröna Förbundet, 

2006:12). För att komma till rätta med de snedvridningar som en obegränsad 

marknadsekonomi kommer att orsaka används ett antal olika hjälpmedel. För det första bör ny 

miljövänlig teknik utvecklas och användas i mycket större omfattning. Kopplat till denna 

teknikutveckling finns bland annat en ökad användning av mer miljövänliga former av 

energiproduktion, vilket skulle leda till ett minskat utsläpp av växthusgaser. För det andra 

måste ett ökat ansvarstagande utvecklas bland konsumenter och producenter så att 
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miljövänliga produkter både produceras och konsumteras i större omfattning. För det tredje 

måste beskattningssystemet förändras så att det blir dyrare med materiell konsumtion och 

miljöskadande verksamhet samtidigt som det blir mer lönsamt att arbeta. 

Försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar bör användas vid olika former 

av miljöfarlig verksamhet. För att minska utsläppen bör också samhällsplaneringen fokusera 

på tätbebyggda samhällen, där transportavstånden är små. Regleringar av den ekonomiska 

verksamheten behövs även på det globala planet (Gröna Förbundet, 2006).   

 För att skapa ett mer rättvist samhälle med minskade klyftor mellan olika 

samhällsklasser är det också viktigt att de demokratiska funktionerna i samhället fungerar. 

”Den representativa demokratin måste kompletteras med en direkt deltagande demokrati, där 

initiativet till beslut också kan komma direkt från av en grupp medborgare” (Gröna 

Förbundet, 2006:18). Medborgarna ska bland annat ha inflytande över lokala och regionala 

utvecklingsprocesser. Den demokratiska processen bör i större omfattning innefatta 

diskussioner mellan medborgare och mellan medborgare och politiker. Större insyn måste 

skapas i de demokratiska beslutsfattandeprocesserna. Staten ska skapa förutsättningar för 

medborgerligt deltagande genom att tillhandahålla information och andra former av resurser 

för att underlätta demokratisk organisering. Även informationssamhället ska anpassa, och bli 

en del av, den deliberativa demokratiska modellen. Medborgarinitiativ och folkomröstningar 

bör underlättas och användas i större omsträckning både på nationellt och lokalt plan. 

Demokratin bör också ha ett globalt inslag med samverkan över hela jorden, främst kring 

frågor rörande hållbar utveckling. I samklang med detta måste också EU:s och FN:s 

organisationer demokratiseras ytterligare (Gröna Förbundet, 2006).  
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6. Ideologisk anpassning eller bevarade värderingar?  

I detta kapitel diskuteras de resultat som presenterats i föregående kapitel utifrån det 

teoretiska ramverk och de idealtyper som utvecklats. Kapitlet avslutas med några 

kommentarer kring vilka slutsatser som går att dra.  

 

6.1 Miljöpartiet de Gröna 

6.1.1 Höger-vänsterskalan  

 Miljöpartiet 1982 Miljöpartiet 2005 

Rättvisesyn Kollektiv jämlikhet, individuella 

rättigheter, global solidaritet 

Kollektiv jämlikhet, individuella 

rättigheter, global solidaritet 

Statens roll Aktiv, omfördelning av resurser, 

skydd av konsumenten  

Aktiv, skapar grundläggande 

trygghet, skydd av konsumenten 

Ekonomiskt system Jämviktsekonomi med både 

omfördelning och marknads-

inflytande, välfärdsstat 

Kretsloppsekonomi, 

decentralisering, självtillit och 

småskalighet  

Politisk 

organisation 

Relativt stor offentlig sektor, 

både privat och statligt ägande 

Statligt ägande av välfärds-

apparaten 

Tabell 6.1 Miljöpartiet och höger-vänsterskalan 

 

Rörande fördelningsfrågor har inte Miljöpartiet förändrats i någon extrem utsträckning mellan 

år 1982 och år 2005. Fokus ligger nu som då på en jämlik fördelning av välfärden vilket ska 

motverka ekonomisk och social segregation i samhället. Den offentliga sektorn ska vara 

relativt stor och innehålla ett brett utbud av tjänster i form av exempelvis sjukvård och 

utbildning. Individen ska vara fri att utvecklas enligt sina egna förutsättningar, staten ska dock 

aktivt se till att lägga en bra grund för denna utveckling genom att driva frågor rörande 

exempelvis konsumentskydd. Olika former av diskriminering ska också motverkas. 

Rättviseidealet är också tillämpbart på ett globalt plan och bistånd ska lägga grund för en 

socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i de fattiga delarna av världen. Det 

ekonomiska systemet ska nu som då fokusera på decentraliserade, självförsörjande enheter 

främst på den lokala nivån. De skillnader som går att utläsa är relativt små och det går 

egentligen inte säga att partiet rört sig särskilt mycket längs höger-vänsterskalan.   
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6.1.2 Tillväxt- ekologidimensionen  

 Miljöpartiet 1982 Miljöpartiet 2005 

Syn på tillväxt Begränsad, obegränsad 

ekonomisk tillväxt varken 

möjlig eller eftersträvansvärd 

Konventionell ekonomisk 

tillväxt inte eftersträvansvärd 

eller möjlig 

Världsbild Ekocentrisk, naturliga 

ekologiska förutsättningar   

Ekocentrisk, ekologiska grund-

förutsättningar ska bevaras 

Anledning till omsorg 

av naturen 

Egenvärde oberoende av 

instrumentell nytta 

Egenvärde, möjligheter att leva 

enligt egna förutsättningar,  

Samhällsorganisering Decentralisering, bioregioner, 

småskaligt självbesörjande 

jordbruk, korta avstånd 

Decentralisering, småskalighet, 

självförsörjning, småskaligt 

jordbruk, korta avstånd 

Styrelsesätt Deltagande, korta beslutsvägar, 

lokalt självbestämmande i så stor 

utsträckning som möjligt 

Deltagande, decentraliserat 

beslutsfattande, folk-

omröstningar 

Nivå av samhälls-

förändring 

Omfattande förändring baserad  

på ekologiska fakta 

Stor. Förändringar i energi- och 

transportsystem 

Politisk struktur Deltagandedemokrati, 

decentralisering 

Deltagande, decentralisering, 

internationell samverkan 

Tekniksyn Skeptisk, teknikanvändning ska 

baseras på mänskliga behov, får 

inte byta ut människor  

Teknisk utveckling ger 

möjligheter till deltagande i 

demokratiska processer 

Tabell 6.2 Miljöpartiet och tillväxt- ekologidimensionen 

 

Även vad gäller tillväxt och miljöfrågor har miljöpartiet förändrats endast i väldigt liten 

omfattning. Traditionell ekonomisk och industriell tillväxt ses nu som då som orsaken till 

både omfattande miljöförstöring och till skapande av ekonomiska och sociala klyftor i 

samhället. För att komma till rätta med dessa problem anser Miljöpartiet att ekologiska fakta i 

större utsträckning måste ligga till grund för politiska och ekonomiska beslut. Omfattande 

samhällsförändringar i form av främst decentralisering av både produktionsverksamhet och 

politisk beslutsmakt har också stått oförändrat som lösningar på den globaliserade ekonomins 

negativa effekter. Trots de stora likheterna finns det ändå några tendenser till förändringar. 

För det första kan vikten på den regionala självständigheten sägas ha minskat något i och med 
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att utformningen av bioregioner inte längre finns med i partiprogrammet. Decentralisering ses 

fortfarande som ett viktigt inslag för att främja en hållbar utveckling, men drömmen om helt 

självständiga och helt självförsörjande regionala och lokala enheter verkar vara övergiven. 

Samtidigt uttrycks också en större vilja att samarbeta internationellt för att motverka 

gränsöverskridande miljö- och klimatproblem. För det andra har synen på teknik utvecklats 

till en något mer positiv inställning. Miljöpartiet ser nu i större utsträckning tekniska lösningar 

som en del av lösningen, bland annat anses informationstekniken kunna spela en viktig roll 

för ett ökat demokratiskt deltagande. Denna förändring skulle dock gott och väl endast kunna 

vara ett tecken på den teknikintensiva tid i vilken vi nu lever och inte ett tecken på en helt och 

hållet förändrad inställning. Slutligen finns tendenser till att Miljöpartiet i större utsträckning 

vill använda sig av olika former av ekonomiska styrmedel för att komma tillrätta med miljö- 

och klimatproblem. Handel med utsläppsrätter och beskattning av miljöfarlig verksamhet ska 

få företag, och privatpersoner, att agera mer miljövänligt. De minskade kraven på de mest 

radikala formerna av samhällsförändring, den mer positiva tekniksynen och det ökade 

förespråkandet av marknadsekonomiska styrmedel tyder totalt sett på att Miljöpartiet sedan 

början av 1980-talet rört sig något längre bort från den ekologiska idealtypen och in mot 

mitten, mot den ekoindustriella idealtypen. Totalt sett bör dock Miljöpartiets ideologiska 

grundinställning fortfarande beskrivas som ekologism.  

 

6.2 Gröna Förbundet 

6.2.1 Höger-vänsterskalan 

 Gröna förbundet 1994 Gröna förbundet 2006 

Rättvisesyn Nordisk värdesyn, jämlikhet 

och social rättvisa 

Global rättvisa mellan 

generationer och arter, jämlikhet 

Statens roll Aktiv, ekonomiska styrmedel, 

beskattning av miljöfarlig 

verksamhet, information  

Aktiv, sociala skyddsnät, 

ekonomiska styrmedel, underlätta 

demokratiskt deltagande 

Ekonomiskt system Ekologisk jämviktsekonomi, 

välfärdsekonomi rambegränsad 

marknadsekonomi 

Omfördelning och utjämning, 

marknadsekonomiska principer 

Politisk organisation Relativ stor offentlig sektor. 

Både privat och statligt ägande 

Relativt stor offentlig sektor, både 

privat och statligt ägande  

Tabell 6.3 Gröna Förbundet och höger-vänsterskalan 
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Gröna Förbundet har i stort behållit sin position längs höger-vänsterskalan under de tolv år 

som skiljer partiprogrammen åt. Partiet förespråkar jämlikhet och social rättvisa och staten 

ska motverka allt för stora klyftor i samhället. Ekologiska och sociala grundförutsättningar 

ska lägga en grund för det ekonomiska systemets uppbyggnad, vilken i övrig ska bygga på 

marknadsekonomiska principer. En relativt stor offentlig sektor ska omfördela ekonomiska 

medel mellan olika samhällsgrupper samtidigt som privata företag ska skapa ekonomisk 

tillväxt. Paritet kan sägas stå ganska nära mitten på vänstra sidan av höger-vänsterskalan. 

 

6.2.2 Tillväxt- ekologidimensionen 

 Gröna förbundet 1994 Gröna förbundet 2006 

Syn på tillväxt I längden ohållbar och orättvis, 

skapar sociala och ekonomiska 

klyftor 

Den globaliserade ekonomin 

har förstört förutsättningarna 

för en hållbar utveckling 

Världsbild Företrädelsevis antropocentrisk, 

mänsklig välfärd måste tryggas 

Antropocentrisk, mänsklig 

välfärd måste tryggas 

Anledning till omsorg 

av naturen 

Instrumentell, baserad på 

naturliga begränsningar 

Egenvärde, naturliga 

förutsättningar ska respekteras 

Samhällsorganisering Vitalisering av jordbruket, 

regional självförsörjning, små 

samhällen, minskade transporter 

Tätbyggda samhällen med 

korta transportavstånd 

Styrelsesätt Representativ demokrati med 

stora inslag av medborgerligt 

deltagande, folkomröstningar 

Representativ demokrati med 

inslag av medborgerligt 

deltagande, ökad  insyn 

Nivå av samhälls-

förändring 

Stor förändring, förändring i 

transport- och energisektorn 

Nytt ekonomiskt synsätt, 

utbyggd miljölagstiftning  

Politisk struktur Ökat medborgerligt deltagande, 

överföring av viss beslutsmakt 

till regional nivå 

Medborgerligt deltagande, 

folkomröstningar, ökad 

transparens 

Tekniksyn Positiv, stor avvändning av olika 

tekniska lösningar för att bemöta 

miljöproblem 

Positiv, bland annat miljövänlig 

energiteknik bör användas i 

stor utsträckning 

Tabell 6.4 Gröna Förbundet och tillväxt- ekologidimensionen 
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Rörande tillväxt- och miljöfrågor går det att se en något större förändring i partiets 

ideologiska position än rörande fördelningsfrågor. Den grundläggande inställningen till 

problemen med industrisamhällets negativa inverkan på olika ekologiska och sociala 

processer är densamma och har inte förändrats. En obegränsad ekonomisk tillväxt ses som 

något i grunden omöjligt. Inte heller synen på behoven att vitalisera demokratin genom ett 

ökat medborgardeltagande och det stora förespråkandet av tekniska lösningar på 

miljöproblem har förändrats. Det framträder dock skillnader på framförallt två punkter mellan 

de två partiprogrammen. För det första har synen på anledning till att ta vara på naturen 

förändrats från att vara uteslutande instrumentell till att istället bygga på egenvärde. För det 

andra har frågor rörande ett självförsörjande regionalt och lokalt jordbruk inte på samma sätt 

betonats i det senaste partiprogrammet. Istället har frågor rörande samhällsbyggnad främst 

berört olika sätt att minska transportsektorns negativa miljöinverkan. Vad som kan tyckas 

vara lite märkligt är att de två förändringstendenserna pekar åt olika håll. Samtidigt som en 

insikt om naturens egenvärde tyder på en ökad ekologisk insikt, pekar ett minskat fokus på 

regionala självförsörjningsfrågor åt det motsatta hållet. Rörande praktiska arrangemang får 

dock Gröna förbundet anses har rört sig mot en mer klassisk industriell hållning och 

positionerar sig ganska centralt längs tillväxt- och ekologidimensionen.  

 

6.3 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter deltagande i riksdag och regering har 

på ett grönt parti. Vilka slutsatser går det då att dra av resultatet? Totalt sett är den ideologiska 

förändringen inte särskilt omfattande. Både Miljöpartiet och Gröna Förbundet har stått ganska 

stilla längs höger-vänsterskalan samtidigt som en viss rörelse bort från det ekologiska 

perspektivet har kunnat skönjas. Även om partiernas grundposition har skiljt sig åt ganska 

mycket, med Gröna Förbundet något mer centralt placerat än Miljöpartiet, går det att säga 

förändringarna har varit ungefär lika stora. Några exakta slutsatser går inte att dra här, men 

totalt sett tyder resultaten på att de gröna inte i någon större omfattning har påverkats av 

varken riksdags- eller regeringsdeltagande. På grund av de små förändringstendenserna är det 

också mycket svårt att säga vilka faktorer det är som främst har påverkat det ideologiska 

skiftet. Både en medveten vilja att på egen hand locka till sig fler väljare och anpassning till 

en eller flera koalitionspartners skulle kunna vara en förklaring. Någon större skillnad i 

förändring mellan länderna går, som nämnts ovan, inte heller att identifiera.  Detta tyder på att 

deltagande i regering inte på något betydande sätt accelererar de ideologiska förändringarna 
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inom partierna (i alla fall inte i partiprogrammen). Förändringen inom Gröna Förbundet har 

dock skett inom en betydligt kortare tidsrymd än förändringarna inom Miljöpartiet. Denna 

snabbare förändringstakt är något som eventuellt skulle kunna ses som en effekt av Gröna 

Förbundets regeringsdeltagande. Det är dock antagligen mer exakt att förklara förändringarna 

som en anpassning till det institutionella klimatet i allmänhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Ideologisk förändring inom Miljöpartiet (MP) och Gröna Förbundet (GF) 

 

En eventuell förklaring till att de förändringstendenser som identifierats varit så pass 

små som de är kan bero på valet av metod. Samtidigt som studier av partiprogram har sina 

fördelar, främst genom att dessa dokument representerar ett partis mest centrala värderingar, 

så har det också nackdelar i form av att det kan finnas betydande skillnader mellan praktisk 

politik och ideologi. Även om ett parti håller fast vid sina hjärtefrågor blir det emellanåt 

tvunget att kompromissa vid beslutsfattande, vilket som nämnts också skett i exempelvis 

Tyskland. Att kompromissa behöver dock inte nödvändigtvis betyda att ett parti ändrar sina 

åsikter, utan det kan gott och väl hålla kvar vid dessa och kanske till och med stärkas i sin 

grundläggande övertygelse. Det kan också tänkas vara så att det finns en fördröjande effekt 

mellan det att ett parti ändrar inriktning och då denna förändring tas med i partiprogrammet. 

Skulle studien ha inriktat sig på praktisk politik hade kanske resultatet alltså varit ett annat. En 

annan metodfråga som bör diskuteras i detta sammanhang är användandet av idealtyper. 

Idealtyperna strukturerar på ett bra och tydligt sett innehållet i de olika ideologiska 

inriktningarna, samtidigt finns det dock en risk för att dessa extremtyper blir lite för abstrakta 

och att det därför blir svårt att identifiera förändring. Denna risk är kanske särskilt 

överhängande då definitionerna av de ideologiska kännetecknen är lite för brett utformade. En 
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smalare avgränsning med ett större fokus på endast en kärnfråga hade kanske alltså kunnat ge 

andra resultat. Ett sådan genomförande hade dock begränsat bredden i studien avsevärt vilket 

i sig varit en stor nackdel.   

En annan förklaring till de små förändringarna kan också vara att de gröna i både 

Sverige och Finland, trots att de varit relativt framgångsrika, i ganska stor utsträckning saknat 

reella möjligheter att påverka beslutsfattande. I Sverige har Miljöpartiet antingen verkat som 

stödparti, eller som under senaste mandatperioden, varit i opposition vilket kanske gjort att det 

inte funnits tillräckliga incitament för partiet att förändra sig. Partiet har alltså inte behövt 

utforma och ta ansvar för egna politiska lösningar vilket gjort det lättare att motstå förändring. 

I Finland har Gröna Förbundet varit en relativt liten koalitionspartner när de suttit i 

regeringsposition vilket kanske har föranlett att partiet kunnat bibehålla mycket av sina 

grundläggande värderingar. Gröna Förbundet har också legat ganska nära mitten på höger-

vänsterskalan och har kanske därför inte i samma utsträckning hamnat i konflikt med sina 

koalitionspartners som partiet gjort om det hade legat längre ut på vänster- eller högerkanten. 

Som diskuterats i kapitel två har partier i ett flerpartisystem också ett ganska litet ideologiskt 

utrymme att röra sig på åt höger och vänster utan att riskera att förlora allt för många röster. 

Kanske har detta fått de gröna att stå relativt stilla längs höger-vänsterskalan. Möjligtvis är det 

också så att miljö- och klimatfrågor i större utsträckning är en etablerad del av den politiska 

agendan i Skandinavien jämfört med övriga Europa, vilket i sin tur skapat ett minskat tryck på 

de gröna att förändra sig.  

 För att bygga vidare på resultaten i denna uppsats finns två naturliga vägar att gå. För 

det första skulle en utvidgad undersökning enlig samma metod som i uppsatsen kunna ge 

djupare förståelse i huruvida tendenserna ser likadana ut i andra länder. Exempelvis skulle 

Norge och Danmark båda vara intressanta att undersöka då de gröna i båda dessa länder än så 

länge är relativt små. Kanske skulle en annan förändringstendens kunna påvisas där. För det 

andra skulle en undersökning av den praktiska politiken kunna ge ytterligare insikter i de 

grönas utveckling. Har partierna handlat i enlighet med sina partiprogram eller har de tvingats 

göra avsteg från dem? En sådan fråga kan inte den här undersökningen svara på, men en god 

gissning vore att de gröna åtminstone i vissa frågor tvingats kompromissa med sina ideal. 

Dessa funderingar är också några av de som bör ligga till grund för kommande 

undersökningar av de grönas etablering och utveckling i Europa och i resten av världen.  
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