
 
	

 
 

 
Rödgrön röra 

Socialdemokraternas strategiska bemötande av miljöpartiet åren 1987 
till 1992 

 
av Ludvig Engström 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Författare: Ludvig Engström 
Handledare: Christina Bergqvist 
Ämne: Statsvetenskap 
Statsvetenskapliga institutionen 
Nivå: C, kandidatuppsats 
Poäng: 15 hp 
Termin: VT2017 
Antal sidor: 40 
Antal ord: 10844 



	 2 

Förord 

Jag skulle vilja tacka Christina Bergqvist, professor i statsvetenskap vid statsvetenskapliga 
institutionen, för det stöd och den vägledning jag fått under arbetets gång. Jag skulle också 
vilja tacka Maud som jobbar i riksdagen i Stockholm för hennes insats att hjälpa mig med 
orienteringen bland alla riksdagsdokument samt hur man använder riksdagens öppna databas 
som har varit till stor hjälp vid skrivandet av den här uppsatsen. 
 
 
Ett stort tack! 
 
Uppsala, den 23 februari, 2017 
 
Ludvig Engström 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



	 3 

Abstract 

The aim of this study has been to investigate and describe what strategies the Social 

Democratic party used in the Swedish parliament when faced with a new dimension in 

politics, namely a green dimension that was disconnected from the traditional left-right wing 

spectrum that had dominated Swedish political life for decades. The theoretical background 

to this study was from Bonnie Meguids research on mainstream parties and niche parties. The 

research question that was posed was: Within a green dimension, what strategies did the 

Social Democrats use against the Swedish Green Party during the years 1987 to 1992? The 

method used in this paper was a deductive method using a quantitative content analysis. A 

code scheme was constructed with the purpose of coding policy positions in bills, 

communiqués and parliamentary motions. The analysis of the results showed that the 

conclusions that could be drawn were that the social democrats employed different tactics at 

different times. In the beginning before the green party entered parliament, the social 

democrats used a mostly dismissive tactic along side an adversarial tactic, and a minor 

converging tactic. When the Green Party entered parliament, they used a more adversarial 

tactic along side a dismissive tactic but also started changing their rhetoric to sound more like 

green party. During the parliament year of 1991/1992, they again used a bit more converging 

tactics alongside the mainly adversarial and dismissive strategies. 

 
Nyckelord: socialdemokraterna, miljöpartiet, PSO-teorin, etablerade partier, nischpartier, 

kärnkraft, ekonomisk tillväxt, miljöskydd 
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1.1 Inledning 
Sedan riksdagsvalet 2014 sitter Socialdemokraterna i regeringsställning tillsammans med 

miljöpartiet för första gången i partiets historia. Det har inte alltid varit självklart att det skulle 

sluta på det viset. Partierna har sina rötter i folkrörelser på olika håll, och har alltid haft olika 

ideologiska utgångspunkter. Miljöpartiet, med sina rötter i miljörörelsen och motståndet mot 

kärnkraft och miljöförstöring, har länge varit kritiskt mot industrin och tillväxt som naturlig 

drivkraft i ekonomin (Lagergren, Oskarson, 2015, s. 190). Socialdemokraterna å andra sidan, 

har alltid varit ett arbetarparti med sina rötter i den fackligt organiserade arbetarrörelsen, som 

alltid organiserat industriarbetare. Länge pratades det om höger-vänster 

konflikten i svensk politik som utgångspunkt för att studera hur partier konkurrerar om 

väljare (Nilsson, 2010). Men under 1970-talet och 1980-talet började det pratas om att flera 

nya dimensioner var i antågande. Statsvetare och professor emeritus vid Uppsala universitet 

Evert Vedung skrev redan 1981 om att en ny konfliktdimension var i antågande, och att detta 

illustrerades väl av folkomröstningen om kärnkraft som hölls i Sverige år 1980 (Vedung, 

1981). I Frankrike klev Front National in på den politiska scenen med invandringsfrågan som 

draglok, en fråga som likt kärnkraftsfrågan var frikopplad höger-vänster dimensionen. 

 

I den här undersökningen kommer fokus ligga på förhållandet mellan socialdemokraterna och 

miljöpartiet relativt långt bak i tiden, nämligen under miljöpartiets första mandatperiod 

mellan riksdagsinträdet 1988 till att de åkte ur riksdagen år 1991, samt socialdemokraternas 

agerande året innan respektive året efter valet, och hur den nya dimensionen behandlades i 

svensk rikspolitik under dessa år. 

1.2 Bakgrund 
Miljöpartiet kom för första gången in i riksdagen efter riksdagsvalet år 1988. Partiet red in på 

en miljörörelse som funnits i Sverige och Europa sedan 1970-talet och som länge flyttat fram 

sina positioner. Under 1970-talet var kärnkraft den dominerande frågan, och 1980 hölls en 

folkomröstning om kärnkraft i Sverige där det fanns tre alternativ, men folkomröstningen 

blev en oklar affär där inget av alternativen vann en majoritet, och kritik fördes också fram 

mot folkomröstningen för att det inte fanns ett alternativ som var positivt till kärnkraft. Linjen 

om en gradvis avveckling av kärnkraften vann (Lagergren, Oskarson, 2015, s. 190). 

Aktivister och politiker från olika politiska läger såg ett behov av ett tvärpolitiskt parti som 

satte miljöfrågor i främsta rummet, och 1981 grundades miljöpartiet, bland annat av den före 

detta Folkpartisten Per Gahrton. Sommaren 1988 präglades nyheterna i Sverige till stor del av 

säldöd i Kattegatt och algblomning i Östersjön. Det var också endast två år efter den stora 
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Tjernobyl-olyckan i Ukraina, där en härdsmälta på ett kärnkraftverk ledde till en explosion 

som dödade ett stort antal människor och släppte ut stora mängder av radioaktiv strålning i 

atmosfären och förorenade stora landområden. Sverige var ett land som drabbades av 

Tjernobylkatastrofen. Detta ledde till att miljöfrågorna hamnade på tapeten inför valet, och 

enligt många bedömare hjälpte det till att föra in miljöpartiet i riksdagen. För första gången 

sedan valet till riksdagens andra kammare 1917 hade ett nytt parti kommit in i riksdagen, 

dessutom var det ett parti som förde in en ny dimension i politiken som var frånkopplad den 

traditionella höger-vänsterskalan i svensk politik, och istället förde in en ny: Den gröna 

dimensionen (Nilsson, 2010). 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka och beskriva hur ett etablerat parti, i det här fallet de svenska 

socialdemokraterna, hanterade ett antal sakfrågor i en ny politisk nisch eller dimension i den 

svenska riksdagen och vilka strategier de tillämpade utifrån Bonnie Meguids teorier om 

etablerade partiers handlande gentemot nischpartier. 

Utgångspunkten är Meguids teori om bemötandestrategier som etablerade partier tillämpar 

för att möta ett nischparti i en ny politisk dimension. Fokus kommer ligga på att undersöka 

vilka strategier som det etablerade partiet tillämpade och vilka konsekvenser det fick för hur 

den nya politiska dimensionen hanterades i den svenska riksdagen åren 1987 till 1992. 

1.4 Frågeställning 

I uppsatsen undersöks och beskrivs socialdemokraternas positioner, strategier och 

förhållanden före, under samt efter riksdagens mandatperiod åren 1988 och 1991 i ett antal 

sakfrågor. Följande frågeställningar presenteras: 

 

Inom ramen för en grön dimension, vilka strategier använde socialdemokraterna 

gentemot miljöpartiet under åren 1987 till 1992? 

1.5 Material 
Materialet som används som grund till den här undersökningen är propositioner, skrivelser 

och motioner från den aktuella tidsperioden. Materialet är hämtat från riksdagens hemsida 

samt deras hemsida för forskning som heter Riksdagens öppna data. Anledningen till att 

studera propositioner, skrivelser och motioner från riksdagen är för att det är dokument där 

partiets faktiska ställningstaganden märks och att det på så sätt är tydligt att se hur de 

värderar en frågas relevans samt vilka positionsförflyttningar de gör och på så sätt urskiljer 

vilka strategier som tillämpas. 
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1.6 Tillvägagångssätt 
Denna uppsats är skriven enligt ett deduktivt synsätt där teorin har styrt forskningen. 

Metoden för att analysera materialet är en kvantitativ innehållsanalys där analysapparaten är 

ett kodschema som har utvecklats för ändamålet. Till hjälp används “Textens Mening och 

Makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” av Göran Bergström och 

Kristina Boréus. 

 

Som analysapparat för att analysera helheten kring studieobjektet strukturerades ett 

kodschema för att kunna kvantifiera de analysenheter, i det här fallet partiernas positioner i 

sakfrågor i riksdagens propositioner, och analysera materialet enligt de teorier som har 

presenteras i ett senare skede av uppsatsen (Bergström & Boréus, 2012, s. 55). Kodningen 

kommer ligga till grund för analysen som syftar till att reda ut vilka strategier 

socialdemokraterna använde för att bemöta miljöpartiet i den nyligen uppkomna nischen i 

rikspolitiken samt frågan om ägarskap och position gällande sakfrågorna. Undersökningen 

kommer även ta i beaktande hur många gånger ett ämne diskuteras, och om det sker någon 

ökning eller minskning under den aktuella tidsperioden. 

1.7 Disposition 
Uppsatsens är strukturerad på följande vis: i kapitel 1 presenteras bakgrunden till 

undersökningen samt syfte, frågeställning och vilket material och vilken metod som används. 

I kapitel 2 presenteras de teorier samt tidigare forskning som ligger till grund för 

undersökningen. I kapitel 3 presenteras metoden som används för att genomföra 

undersökningen samt varför den är intressant. I kapitel 4 presenteras empirin och analysen, 

alltså själva undersökningen och resultatet. Slutligen i kapitel 5 presenteras slutsatserna av 

undersökningen samt en diskussion samt idéer om till vidare forskning. I slutet av 

dokumentet finns en källförteckning över vilka källor som har använts till uppsatsen och 

undersökningen. Sist i dokumenten finns en bilaga över kodschemat. 
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2. Teori och tidigare forskning 
Analysverktyget som används för att kunna svara på frågeställningen är en kvantitativ 

innehållsanalys som utgår från Bonnie Meguids PSO-teori. Analysen är kvantitativ då vi 

räknar argument och positioner som socialdemokraterna tar gentemot miljöpartiet, och kodar 

argumenten för att sedan räkna dem. Först krävs en teorigenomgång för att kunna gå vidare. 

2.1 Tidigare forskning 
Meguid utgår i sin forskning på den grundforskning som beskrivits av Anthony Downs året 

1957 i sin bok “An economic theory of democracy”. Han menar att rationella etablerade 

partiers framgång bygger på att minimera avståndet mellan partiet och väljarna. Två 

strategier är enligt hans synsätt de vanligaste: närmandestrategi och fientlig strategi. Meguid 

lägger till ytterligare en strategi i sin forskning: En avvisande strategi. Meguid har i sin 

forskning studerat radikala högerpartier och miljöpartier samt etablerade partiers bemötande 

av dessa. Hon har studerat partier över hela Europa (Meguid, 2005, s. 358). I Sverige har två 

doktorander vid Malmö Högskola, Jenny Kiiskinen och Sigrid Saveljeff, år 2010 skrivit en 

avhandling på ämnet strategiskt bemötande där de undersökte hur socialdemokraterna och 

moderaterna agerade för att bemöta sverigedemokraterna strategiskt. De utgick ifrån 

definitionen av sverigedemokraterna som ett RRP, ett radical right-wing populist party, 

vilket är en form av nischparti. De genomförde intervjuer med personer från partierna samt 

undersökte ett antal riksdagsdokument (Kiiskinen, Saveljeff, 2010). 

2.2 PSO: Position, Salience, Ownership 

Position indikerar de positionsförflyttningar ett parti gör i en viss sakfråga för att möta ett 

konkurrerande parti i en sakfråga, huruvida de konvergerar eller divergerar från sakfrågan. 

Salience, eller relevansen, är när ett etablerat parti värderar hur viktig eller oviktig och 

relevant eller irrelevant en sakfråga är i det politiska landskapet. 

Ownership eller ägarskap är om det är så att det etablerade partiet tar över “ägandet” av en 

sakfråga eller inte. Genom att positionera sig på olika sätt kan ett etablerat parti handskas 

eller låta bli att handskas med en fråga på olika sätt som här kommer förklaras. 

Mainstream party entry är det scenario som uppstår då det etablerade partiet måste bestämma 

sig för om partiet skall erkänna en sakfråga, samt vilken strategi partiet skall tillämpa 

(Meguid, 2005, s. 349). 

2.3 Strategier - bakgrund 
Enligt Meguid består den traditionella synen inom konkurrens mellan partier av att partier 

använder sig av två grundläggande strategier för att möta konkurrerande partier i sakfrågor. 
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Dessa beskrevs 1957 av Anthony Downs i sin bok “An economic theory of democracy” och 

går ut på att rationella partier finner sig i två möjliga strategier för att möta konkurrerande 

partier: accommodative strategy eller policy convergence, här kallat konvergerande strategi 

eller närmandestrategi, samt adversarial strategy eller policy divergence, här kallat 

divergerande strategi eller fientlig strategi. Konvergerande strategi innebär att ett parti 

lägger sig närmare ett annat parti i sakfrågan för att minska risken att tappa väljare, och 

divergerande strategi innebär att ett parti lägger sig längre ifrån ett konkurrerande parti i 

sakfrågor och därmed ökar avståndet till det konkurrerande partiet, och därmed riskerar att 

tappa väljare (Meguid, 2005, s. 348). Enligt Meguid har detta resonemang en del brister 

eftersom betydelsen eller relevansen (i litteraturen kallat salience) av sakfrågor ignoreras. 

Enligt Meguid för partier fram vissa frågor som de vet att de har ett övertag över i syfte att 

öka dessa frågornas relevans, och tävlar således inte i alla frågor över det politiska utrymmet i 

varje val. Genom att välja vilka frågor som skall lyftas fram kan ett parti flytta agendan till 

och från sitt spelfält, och frågor om partiernas ägarskap, relevans och positionsförflyttningar 

gällande sakfrågorna blir konkurrens mellan partier en fråga också om dessa faktorer. De 

etablerade partiernas roll i detta menar Meguid hör till bland det viktigaste angående hur 

framgångsrikt ett nischparti är. Därmed finns det ytterligare en strategi: Avvisande strategi, 

som innebär att ett etablerat parti avvisar en frågas betydelse och relevans (Meguid, 2005, s. 

349). Det för diskussionen vidare till PSO-teorin och dess innebörd. 

2.3.1 Strategier  

De tre strategierna som kan tillämpas kommer användas som analysverktyg för att analysera 

analysenheten. De tre strategierna är följande: 

 

1) Avvisande strategi (dismissive): innebär att om ett etablerat parti som finner att en 

fråga är antingen för komplicerad eller för krånglig att handskas med kan välja att 

avvisa frågan, och därmed signalera till väljarna att frågan saknar relevans. Enligt 

Meguid är detta en medveten strategi istället för ett misslyckande. Genom att inte inta 

en position på en fråga som förs fram av ett nischparti så signalerar partiet till väljarna 

att frågan saknar betydelse. Om det etablerade partiet framgångsrikt övertygar 

väljarna att nischpartiets nya dimension är betydelselöst, så kommer de inte rösta på 

nischpartiet. Avvisande strategi utmanar inte ägarskapet av sakfrågan, men har en 

relevans-minskande effekt (Meguid, 2005, s. 349). 

 

2) Närmandestrategi (accommodative/convergence): innebär att ett etablerat parti kan 
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utmana ett nischparti genom att anta en konvergerande position i en sakfråga, vilket 

signalerar till väljarna att frågan är viktig, och ökar därmed sakfrågans relevans 

(salience). Här kan det enligt Meguid bli så att det etablerade partiet tar väljare från 

nischpartiet, antingen genom att inta ett ägarskap av frågan och därmed sudda ut 

nischpartiets exklusivitet över sakfrågan, eller genom att lägga sig så nära nischpartiet 

att de väljare som egentligen ligger närmast det etablerade partiet överger nischpartiet 

och går till det etablerade partiet. Det etablerade partiet har en förmåga att göra detta 

på grund av att de har en större väljarbas, mer erfarenhet av att styra och en större 

infrastruktur (Meguid, 2005, s. 349). 

 

3) Fientlig strategi (adversarial/divergence): innebär att ett etablerat parti intar en 

divergerande hållning som motsätter sig nischpartiets position i frågan. På så sätt ökas 

också sakfrågans relevans och nischpartiets position blir mer tydlig, och det 

etablerade partiets motsatta position i sakfrågan blir tydligare. På detta sätt tvingas 

väljarna värdera hur viktig sakfrågan är och rösta utifrån det. Nischpartiet stärker sitt 

ägarskap i sakfrågan och ökar därmed chansen att locka fler väljare (Meguid, 2005, s. 

349) 
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2.3.2 Modell för strategier och effekt på väljarstöd 

Så här ser modellen ut för förväntad effekt på väljarstöd i opinion eller val när är ett etablerat 

parti och ett nischparti konkurrerar om en sakfråga. 

Förväntad effekt av etablerade partiers (EP) strategi gentemot nischpartier (NP) 

(ett EP, gentemot ett NP) 

 
Figur 1: Modell för strategier och effekt på väljarstöd 
 
    Kolumn 1               Kolumn 2              Kolumn 3             Kolumn 4               Kolumn 5 

  
 
__________ 

 
Mekanism 
(sakfrågan) 
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Minskar 
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Förstärker NP:s 
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Kolumn 1 markerar de strategier som är möjliga för ett etablerat parti att agera efter när en ny 

fråga dyker upp, kolumn 2 markerar frågans relevans, hur viktig en fråga anses vara, kolumn 

3 markerar huruvida det etablerade partiet genomför en positionsförflyttning bort ifrån eller 

närmare nischpartiet, kolumn 4 indikerar ägarskap över sakfrågan, vem det är som är mest 

förknippad med frågan och på så sätt “äger” frågan samt kolumn 5 som markerar hur 

väljarstödet påverkas efter vilken respektive strategi som tillämpas av det etablerade partiet. 

Tredje raden indikerar en avvisande strategi som innebär att frågans relevans minskar, ingen 

positionsförflyttning äger rum och det har heller ingen påverkan på ägarskapet. Nischpartiets 

väljarstöd minskar under förutsättning att det etablerade partiet lyckas övertyga väljarna om 

att frågan inte är viktig. Fjärde raden indikerar en närmandestrategi som innebär att frågans 

relevans ökar, frågan blir alltså viktigare, en positionsförflyttning sker mot nischpartiet och 
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ägarskapet över frågan förs över till det etablerade partiet. Den förväntade effekten är därför 

att nischpartiets väljarstöd minskar. Den femte och sista raden indikerar en fientlig strategi 

från det etablerade partiet. Frågans relevans ökar just för att partiet intar en divergerande 

positionsförflyttning bort ifrån nischpartiet. Detta förstärker nischpartiets ägarskap över 

frågan och den förväntade effekten är att nischpartiets väljarstöd därmed ökar (Meguid, 2005, 

s. 350). 

2.4 Etablerade partier 
Etablerade partier, även kallade mainstreampartier, är partier som definieras av sin position 

på höger-vänsterskalan och deras kontroll över väljarna på respektive flank samt deras 

kontroll över den ideologiska dagordningen på respektive flank. Typiskt för etablerade partier 

är även att de är statsbärande partier som ofta utgör en stor del av en regeringskonstellation. 

De har också stor tillgång till mediala verktyg för att driva sin agenda, är välkända hos 

allmänheten samt deras status som statsbärande partier ger dem tillgång till strategiska 

verktyg som oftast är otillgängliga för små partier, exempelvis tidningar, fackföreningar och 

lokalföreningar utspridda över landet (Meguid, 2005, s. 352). Socialdemokraterna är ett 

tydligt exempel på ett etablerat parti. Partiet innehöll regeringsmakten 44 långa år utan 

avbrott mellan åren 1932 och 1976, och hann med att bygga upp en stor partiorganisation och 

infrastruktur under den tiden för att konsolidera sin makt (Jansson, 2012, s. 19). 

2.5 Nischpartier 

I “Competition Between Equals: The Role of Mainstream Party Strategy in Niche Party 

Success” betraktar Bonnie M. Meguid nischpartier som partier som hyser tre karaktärsdrag: 

1) de avvisar den traditionella klassbaserade orienteringen av politiken, och istället för fram 

och politiserar sakfrågor som tidigare låg utanför denna klassbaserade dimension i politiken, 

2) sakfrågorna som lyfts fram av nischpartier är frågor som korsar mellan politiska block och 

attraherar väljare från flera politiska läger som traditionellt inte korsat varandra tidigare, och 

3) de avvisar idén om att bli masspartier som hyser en mängd olika förslag på en mängd olika 

områden utan fokuserar på den fråga de är starkast förknippade med, och trots att de över tid 

intar positioner i fler politikområden så förknippas de fortfarande starkast med sin 

ursprungliga huvudfråga (Meguid, 2005, s. 347). Exempel på nischpartier som Meguid för 

fram är högerextrema partier, som fokuserar på frågor såsom invandring, nationell identitet 

och mångkultur, etno-territoriella partier som fokuserar på att uppnå autonomi för en viss 

etnisk grupp samt gröna partier. Som exempel på nischpartiers oortodoxa attraktionskraft 

över det politiska spektrat nämner Meguid konservativa väljare i Storbritannien som lämnade 
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för det brittiska gröna partiet och franska kommunistväljare som lämnade i stora mängder för 

att istället ansluta sig till det franska högerextrema partiet Nationella Fronten (Meguid, 2005, 

s. 348). 

2.6 Miljöpartiet 
Följande stycke innehåller miljöpartiets ideologiska bakgrund samt deras viktigaste frågor 

inför valet år 1988. 

2.6.1 Miljöpartiet – ideologisk bakgrund 

Enligt Fredrika Lagergren och Maria Oskarson har miljöpartiet sina rötter i de sociala rörelser 

som växte fram i Västeuropa på 1970-talet och är en del av den gröna politiska dimension 

som började ta sin form under det årtiondet (Lagergren, Oskarson, 2015). Partiet började 

tidigt förena antiauktoritära ideal med social aktivism, och var tidig med sin kritik mot det 

industriella samhället. De gröna rörelserna har gemensamt att de förenar frihetliga ideal med 

en decentraliserad partistruktur, och där den ideologiska grunden är ekologism, som enligt 

Lagergren och Oskarson är en ideologi där “människan inte är skapelsens herre”, utan lever i 

samklang med djur och natur. Denna ordning anses hotad av människans påverkan på 

klimatet. Partiet är även drivande i frågor om mångfald och diskriminering. Det 

kännetecknande för gröna ideologier och som skiljer dem från andra är att de 1) ifrågasätter 

det ekonomiska systemet som bygger på tillväxt, och 2) människan är inte ensam på jorden, 

och därför måste stor hänsyn till miljön tas i beaktande (Lagergren, Oskarson, 2015, s. 190- 

192). 

2.6.2 Miljöpartiet inför valet år 1988 

I miljöpartiets idéprogram från 1988 uppmärksammas de frågor som partiet driver inför valet. 

Man lägger stor vikt vid tillväxt och ekonomin där man skriver att “En ständigt ökande 

tillväxt som har blivit ett självändamål.” Man vill minska samhällets sårbarhet och man 

uttrycker att det måste bli ett slut på slösande av naturtillgångar. Man skriver även att 

kärnkraften måste avskaffas. Resurser skall anslås för att förhindra miljöbrott, och miljöfarlig 

verksamhet måste upphöra. Undervisning i skolor om miljö, ekologi samt biologi skall utökas 

från grundskolan upp till universitet. Planering för att ta itu med den försurning som orsakats 

av kol- och oljeförbränning måste ske omedelbart. Miljölagar skall inrättas och samordnas i 

en särskild miljöbalk, och svenskt bistånd får inte gå till industriell verksamhet. En rättvis 

fördelning av jordens resurser måste ske, även om det kan innebära en sämre levnadsstandard 

för vi svenskar. Det är de frågor som partiet listar som sina viktigaste frågor inför valet 1988 

(Miljöpartiet, Idéprogram, 1988). 
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2.7 Socialdemokraterna 
Följande segment innehåller ett stycke om socialdemokraternas ideologiska bakgrund och 

historia samt en sammanfattning över deras viktigaste frågor inför valet år 1988. 

2.7.1 Socialdemokraterna – ideologisk bakgrund 

Socialdemokraterna är Sveriges historiskt sett mest framgångsrika parti i modern tid. Redan 

år 1917 tog man plats i regeringen, då tillsammans med Folkpartiet liberalerna. Samma år 

bröt sig ungdomsförbundet ur och klev vänster ut, och bildade det som senare utmynnade i 

Vänsterpartiet kommunisterna, i dag Vänsterpartiet. 1932 bildade man regering och var 

största parti, många gånger ensamt regeringsparti, fram till valet år 1976 då den första 

borgerliga regeringen på 44 år kunde bildas. Under dessa 44 år ledde partiet landet neutralt 

genom andra världskriget och lanserade visionen om “folkhemmet”. Partiets marxistiska 

rötter från 1800-talet försvann så småningom och partiet blev en stark förespråkare för en stor 

välfärdsstat i kombination med marknadsekonomi. Partiets stora väljarbas utgjordes under en 

lång period av arbetarväljare, framför allt inom industrin (Stiernstedt, Wijnbladh, Rosén, 

2011). 1938 slöt ordförande i Landsorganisationen (LO), August Lindberg, ett historiskt avtal 

med Svenska arbetsgivareföreningen, det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Avtalet avslutade det 

som hade varit världens mest konfliktdrabbade arbetsmarknad och lade grunden till det som 

skulle känneteckna den svenska välfärdsstaten och den svenska modellen, en 

konsensuskultur. Avtalet stipulerade att fackföreningarna arbetade tillsammans med 

arbetsgivareföreningarna för att utveckla och vårda relationen på svensk arbetsmarknad och 

på så sätt stärka industrin och återställa lugn, i utbyte mot att arbetare fick löneförhöjningar 

och bättre arbetsvillkor (Jansson, 2012, s. 17). På så sätt inleddes ett starkt förhållande mellan 

socialdemokratin och industrin, som låg till grund för den starka ekonomin och välfärdsstat 

som präglade Sverige under 1900-talet. 

2.7.2 Socialdemokraternas partiprogram inför valet år 1988 

I socialdemokraternas valmanifest inför valet år 1988 lägger socialdemokraterna stort fokus 

på det som partiet anser sig ha uträttat under den föregående mandatperioden. Välfärden har 

förbättrats, ekonomin stärkts, tillväxten har ökat och viktiga rättvisereformer har drivits 

igenom, uttrycker de. Partiet betonar det som har varit det klassiska inom svensk 

socialdemokrati. Partiet har även ett stycke som handlar om miljö. “Faror med kemikalier” 

kommer beivras med hårdare kontroll och ekonomiska styrmedel användas för att driva på 

förändringen mot minskade utsläpp och ny miljövänlig teknik. Miljökontroll av livsmedel 

kommer skärpas, och jordbrukets miljöpåverkan minskar för att “slå tillbaka hotet mot 

Västerhavet och Östersjön”, som partiet uttrycker det. Regeringen kommer även bjuda in 
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kommuner för att hålla överläggningar om hur bättre storstads- och trafikmiljöer kan komma 

till. Partiet nämner ingenting om kärnkraften. På det stora hela betonar socialdemokraterna i 

större utsträckning det som partiet uträttat under föregående mandatperiod samt hur välfärden 

och den ekonomiska tryggheten kan stärkas (Socialdemokraterna, Valmanifest, 1988). 

2.8 Sakfrågor 
Det som är centralt hos partier inom den gröna dimensionen är tre frågor: 1) de uttrycker ett 

explicit skydd för miljön som en högt prioriterad fråga och 2) de accepterar inte det 

ekonomiska systemet som bygger på en tillväxt där människan är en storkonsument och 

exploatör samt 3) de hyser ett stort motstånd mot kärnkraft samt kärnvapen. De sakfrågor 

som inom det teoretiska ramverket kommer att studeras och beskrivas i uppsatsen och där 

målet är att undersöka hur socialdemokraterna agerade är 1) tillväxt, 2) exploatering samt 

miljöskydd och 3) kärnkraftsfrågan. 

2.8.1 Kärnkraft 

Eftersom Sverige inte har några kärnvapen och då Sverige har skrivit på icke- 

spridningsavtalet om kärnvapen lämnas frågan därhän och fokus ligger istället på kärnkraft. 

Kärnkraften har en lång historia i Sverige. Strax efter andra världskriget inledde Sverige 

forskning på kärnkraftsområdet och redan 1954 startades den första kärnkraftsreaktorn i 

Sverige, som dock var en forskningsreaktor. På 1960-talet fattas beslut om att fortgå med 

planerna på civil kärnkraftsproduktion, dock så avskrivs planerna på att utveckla kärnvapen 

1968. 1972 tas Sveriges första kärnkraftverk för civil elproduktion i bruk och det är 

Oskarshamns kärnkraftverk som är först ut. 1975 utökas kärnkraftverken till ytterligare två 

anläggningar och det är Ringhals i Halland som får en kärnkraftsreaktor, och 

Barsebäcksverket utanför Malmö som får en. Senare tillkommer ytterligare en och det är 

Forsmark som blir det fjärde och sista verket som får kärnkraftsreaktorer 

(Strålsäkerhetsmyndigheten, Nedslag i svensk kärnkraftshistoria, 2014). Till en början är 

debatten om kärnkraft tämligen okontroversiell. Först på 1970-talet när den gröna vågen 

dyker upp och etablerade forskare börjar skriva om farorna med kärnkraft tar debatten fart. 

Centerpartiet profilerar sig tidigt som en motståndare till kärnkraft och gör det till en av sina 

profilfrågor. Partiet bryter socialdemokraternas 44 år långa regeringsinnehav 1976 och bildar 

en koalitionsregering. Kärnreaktorerna laddas trots centerpartiets motstånd, och den 

borgerliga koalitionsregeringen spricker. År 1979 inträffar en allvarlig olycka vid 

kärnkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania i USA, och debatten tar fart på nytt. Efter 

en överenskommelse i riksdagen beslutas att hålla en folkomröstning om kärnkraftens 

framtid. Tre linjer finns på valsedeln, och alla linjer innebar att kärnkraften på sikt skall 
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avvecklas, något som många bedömare fann odemokratiskt. Linje 1 stöttades av moderaterna 

och innebar en avveckling, men inte en snabbavveckling. Linje 2 stöttades av 

socialdemokraterna och folkpartiet och innebar en avveckling på sikt men med stora 

satsningar på förnybara energikällor, och att de kärnreaktorer som redan fanns samt var under 

uppbyggnad fick tas i drift. Och till sist linje 3 som innebar en avveckling inom högst 10 år 

samt att oladdade reaktorer inte fick laddas och att fortsatt utbyggnad omedelbart skulle 

avbrytas. Linje 2 vann folkomröstningen och efter ett riksdagsbeslut bestämdes att de 

reaktorer som var i drift samt under uppbyggnad fick drivas vidare, vilket var 12 stycken, 

men att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010 (Vattenfall, Motstånd mot kärnkraft, 

2017).  

2.8.2 Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt är ett begrepp som ofta används i den politiska debatten när man 

diskuterar ekonomi. Generellt så betyder tillväxt hur mycket den ekonomiska aktiviteten 

förändras över en viss period, och ofta kopplas begreppet ihop med BNP, 

Bruttonationalprodukt. BNP är all den ekonomiska aktivitet som sker i ett land under ett visst 

år. Varor som säljs och köps och produceras och konsumeras under ett år, bland annat. Kritik 

mot begreppet kommer generellt från två håll. Den första kritiken är att BNP varken är ett bra 

mått på vare sig välstånd eller välfärd eller hur välfungerande ett land är. Den andra, som ofta 

kommer från gröna partier, är att den miljöbelastning som uppstår vid ekonomisk aktivitet 

inte tas i beaktande (forskning.se, BNP och tillväxt, 2013). Grön tillväxt är ett begrepp som 

har smugit sig in i debatten de senaste åren. Med grön tillväxt menas en miljövänlig politik 

där hushållning och sparsamhet med naturresurser är förenlig med ekonomisk tillväxt, och att 

det är dit som ekonomin är på väg. Kritiker till begreppet, bland annat forskaren Per Kågeson 

som är doktor och forskare i energisystem, menar att hushållning med naturresurser i ett land 

bara leder till att miljöskadlig produktion går vidare till ett annat land, och att det på så sätt 

inte sker någon egentlig grön tillväxt (Kågeson, 2016) 

2.8.3 Miljöskydd 

Omsorg om den miljöpåverkan som det industriella samhället för med sig har funnits en lång 

tid. Redan i början på 1900-talet var USA:s president Theodore Roosevelt en förespråkare för 

inrättandet av nationalparker i USA. Yellowstone blev år 1872 den första nationalparken i 

världen (Elliott, 2017). Sverige fick sina första nationalparker efter amerikansk förlaga år 

1909, en av dessa var Sareks nationalpark i svenska Lappland (Sveriges nationalparker, 

2017). Men det var först på 1960-talet som den moderna miljörörelsen började ta sin form. 

Då hade forskning om miljögifter, miljöförstöring och köttindustrin blivit etablerade ämnen 
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och sociala rörelser som förespråkade en ekologisk livsstil började formeras. Återvinning, 

förnyelsebara energikällor och en minskning av exploateringen av jordens resurser var frågor 

som också började inkorporeras i budskapet. De första gröna partierna grundades i samma 

veva, och frågan om miljöskydd och miljöförstöring hängde även intimt ihop med frågan om 

kärnkraft och kärnvapen. I USA var det ingen mindre än president Richard M. Nixon som 

grundade landets miljövårdande myndighet år 1968, EPA - Environmental Protection 

Agency. 1972 hölls en miljökonferens i Stockholm som behandlade ämnen om 

miljöförstöring, kärnavfall, miljöfarligt avfall samt krigsrelaterade frågor. Denna konferens 

ses av många som en föregångare till de efterkommande konferenserna som Förenta 

Nationerna har arrangerat på miljöområdet (Elliott, 2017). 1987 släpptes en uppmärksammad 

rapport som hette “Vår gemensamma framtid” av World Commission on Environment and 

Development (WCED) vars ordförande var Norges statsminister Gro Harlem Brundtland. 

Smeknamnet på rapporten blev därför Brundtlandrapporten. Brundtlandrapporten adresserade 

ämnen som energi, befolkningsökning och hållbar utveckling och fick ett stort genomslag i 

debatten. Rapporten blev grunden för miljökonferensen i Rio de Janeiro som hölls år 1992, 

där man beslutade att grunda Förenta Nationernas kommission för hållbar utveckling (Jarvie, 

2017). I dag är frågor om miljöskydd i allra högsta grad levande, inte minst med tanke på 

utvecklingen i Indien och Kina, länder som just nu genomgår en snabb ekonomisk 

utveckling. 
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3. Metod 
I följande kapitel utvecklas metoden som användes för att genomföra undersökningen och 

analysera materialet. 

3.1 Idéutveckling - att kategorisera en ideologisk ståndpunkt 
För att kunna koda ett dokument från riksdagen och analysera det så behövs ett system för att 

kategorisera hur en typisk åsikt ser ut för ett specifikt parti en viss sakfråga. Därför är det 

viktigt att titta på idéer, idealtyper och ideologier. Det som i denna undersökning kommer att 

räknas är uttryck för idéer, i dokumenten från riksdagen så blir det argument som räknas, rent 

konkret. Varje fråga operationaliseras till ett antal variabler som kommer att mätas, och dessa 

i sin tur delas in i tre möjliga positioner. Först en position A, som är uttryck för en etablerad 

idé, sedan en position C, som är uttryck för en alternativ idé. Till de två lägger jag in 

ytterligare en position som kallas B, och som är uttryck för en mellanposition. 

3.2 Avgränsning 
Det svåraste med att använda dokument från riksdagen som underlag till en undersökning är 

att mängden material är väldigt stort och spänner över en stor mängd olika områden. 

Därför avgränsar sig denna undersökning till de år som kan vara relevanta för att besvara 

frågeställningen. De år som miljöpartiet först innehöll mandat i riksdagen var mellan 

riksdagsinträdet 1988 till och med att de åkte ur riksdagen år 1991. Men för att undersöka hur 

den nya dimensionen hanterades är det även relevant att undersöka hur det såg ut i riksdagen 

strax före riksdagsinträdet samt efter riksdagsinträdet. Därför begränsar sig undersökningen 

till åren 1987 till 1992. Anledningen till att även undersöka året efter är för att undersöka 

huruvida det föreligger en “fördröjning” i strategi, samt om en eventuell överflyttning av 

ägarskap i frågan har ägt rum. 

 

Angående partier så är anledningen till att socialdemokraterna används som det etablerade 

partiet att partiet innehöll många mandat i riksdagen (de fick över 43% av väljarna i 

riksdagsvalet 1988) under den aktuella perioden samt regerade ensamma i 

minoritetsställning, och socialdemokraterna uppfyller kriterierna för vad ett etablerat parti är 

för något enligt Bonnie Meguids teorier. Framför allt är partiet ett parti som har varit i 

rikspolitiken under en lång tid och har en stor infrastruktur bakom sig och en stark 

partistruktur. 

 

Fokus kommer att ligga på de sakfrågor inom ramen för den nya dimensionen som 
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miljöpartiet representerar, och som är speciella för just dem och den nya dimension de 

representerar, nämligen frågor om miljö, kärnkraft och tillväxt. Andra frågor som eventuellt 

kan placeras in på en höger-vänsterskala och som miljöpartiet har tagit ställning i kommer 

inte att tas i beaktande då de inte är signifikanta för den nya dimensionen. 

 

Denna uppsats försöker inte heller svara på frågan om vad orsaken till att miljöpartiet åkte ur 

riksdagen 1991 var, utan skall endast svara på och beskriva de strategier som 

socialdemokraterna tillämpade. Sakfrågorna som undersöks är sådana frågor som tidigare ej 

diskuterats i ett djupare ideologiskt perspektiv, exempelvis tillväxt, där relativ 

samstämmighet har rått på båda frågor. 

 

Sakfrågor såsom algblomning, säldöd och miljögifter som förvisso faller under 

miljöskydd/skyddande av miljö och natur tas inte med i undersökningen då orden är starkt 

negativt laddade och ej möjliga att formulera en etablerad idé till då inget parti uttrycker sig 

positivt om dessa spörsmål. 

 

Urvalet av material som kommer att vara föremål för analysenhet är frågorna tillväxt, 

kärnkraft och miljö- och naturskydd. Som tidigare nämnts är riksdagens urval av material 

oerhört stort, och det gäller även de sakfrågor som nämnts ovan. Eftersom det är det 

etablerade partiets strategi gentemot nischpartiet som söks kommer därför utgångspunkten 

vara de propositioner, skrivelser och motioner i ämnet som har lagts fram under den relevanta 

tiden. Allmänpolitiska motioner samt budgetpropositioner/budgetmotioner kommer även 

omfattas. Eventuella debatter som egentligen rör andra ämnen men som “glider över” i de 

sakfrågor som skall studeras kommer därför inte omfattas. Huvudsakligen kommer ämnen 

som behandlats i Jordbruks- och miljöutskottet (Jo) samt Näringsutskottet (Nu) att omfattas i 

denna studie. 

 

Anföranden och debatter som pågått i kammaren kommer ej att tas med i undersökningen då 

de som finns tillgängliga endast finns från riksdagsåret 1993/1994 och framåt (Riksdagen, 

Anföranden, 2017). 

3.3 Sakfrågor att studera 
Då inget etablerat parti, eller annat parti heller för den delen, tycker att döda sälar, 

kärnkraftsolyckor eller miljögifter i naturen är något att skryta med behövs andra frågor att ta 

fasta på som kan mätas empiriskt. De två frågor som är kännetecknande för den nya 
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dimensionen för gröna partier är ett aktivt stöd för att bevara miljö, som här kallas miljöskydd 

eller skydd för miljön, samt en kritik mot det rådande ekonomiska systemet som bygger på 

tillväxt och ett förespråkande för en anti-tillväxt ekonomi. Kärnkraftsfrågan kommer även 

den tas med som en variabel, just för att tidsperioden som undersöks ligger väldigt nära 

tidpunkten för den stora Tjernobylkatastrofen i Sovjetunionen som inträffade 1986. För att 

mäta kärnkraft undersöks dokument som framför allt handlar om energi- och miljöpolitik, 

men även andra dokument som diskuterar kärnkraft undersöks. För att studera ekonomisk 

tillväxt studeras alla slags propositioner, skrivelser och motioner som handlar om ekonomi 

eller har förslag på förändring som påverkar ekonomin. För att mäta och studera miljöskydd 

operationaliserades begreppet till ett antal variabler: Exploatering, markanvändning samt 

natur- och miljöskyddsområden. 

 

Utgångspunkten för att strukturera ett kodschema är att skapa en idealtyp för tre positioner: 

En etablerad idé som kallas positiv A, en alternativ idé som kallas position C samt en 

mellanposition som ligger mellan A och C och kallas position B. Partiprogrammet inför valet 

lästes noga igenom och en alternativ idé (position C) strukturerades med nischpartiets syn på 

frågan som utgångspunkt. Anledningen till det är för att syftet är att studera vilka strategier 

som socialdemokraterna utnyttjade för att bemöta miljöpartiet. Genom att se om 

socialdemokraterna intar position A, B eller C kan det analyseras vilken strategi de 

tillämpade. 

 
Exempel på argument i ett politiskt resonemang: 

 
Positiv (A): Ekonomisk tillväxt är något oundvikligt som driver vårt samhälle framåt och gör 

att människor får en bättre livssituation. // Tillväxt är nödvändigt för vår gemensamma 

välfärd. // Sverige är ett bra land att leva i…[...] industrin har förnyats och ekonomin stärkts. 

// Stark tillväxt är viktigt för att säkra välfärden. 

 

Mittenposition (B): Tillväxt är viktigt, men också att miljön tas i beaktning. // Tillväxt är 

viktigt för att få resurser att satsa på miljöforskning. 

  

Negativ (C): Människan är inte ensam herre på jorden, utan lever i symbios med djur och 

natur. // Miljön är värd att bevara för efterkommande generationer, och därför måste all 

miljöförstörande verksamhet upphöra omgående. // Global förstörelse av jord, luft och vatten 

hotar vår existens. // Kärnkraften skall avskaffas. // Vi måste sluta slösa med naturtillgångar 
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omedelbart. // Miljöförstörande verksamhet skall extrabeskattas. // Beskattning ska skärpas på 

lyxvaror, energi och råvaror som det är ont om. // Ett FN-organ för förnybara källor ska 

skapas. // Oändlig tillväxt är inte hållbart. // Stark tillväxt är viktigt för att säkra välfärden. 

 

Som framgår så ligger nischpartiet miljöpartiet framför allt i kategori C, och 

socialdemokraterna i kategori A, B eller C. Genom att studera det etablerade partiets 

(socialdemokraterna) positionsförflyttningar i propositioner, skrivelser samt motioner enligt 

den här modellen kan en undersökning om huruvida partiet använder någon av strategierna 

avvisande, närmande eller fientlig strategi äger rum samt om sakfrågans relevans och 

ägarskap studeras. 

3.4 Kodschema 
För att kunna analysera ett material så tillämpas ett kodschema. Ett kodschema är ett 

analysinstrument som anger vad det är som skall observeras och noteras i ett visst material. 

Vid en manuell analys, som i den här undersökningen, så kallas det kodschema därför att 

politiska positioner kommer få en kod, i det här fallet A, B eller C. De företeelser, exempelvis 

begrepp, metaforer, teman eller argument - som skall noteras kallas kodningsenheter. 

Analysenheten är det separata blad där förekomsten av kodningsenheterna skrivs ned 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 54-55). I kodschemat så noteras varje argument från 

respektive parti i respektive dokument. Om samma person eller parti framför samma 

argument i två separata meningar strax efter varandra i ett dokument så registreras det endast 

som ett argument. 

3.5 Metoddiskussion 
I följande stycke följer en kritisk metoddiskussion där frågor om metodens validitet samt 

reliabilitet tas upp. 

3.5.1 Validitet 

Frågan om validitet i en sådan här mätmetod är viktig, alltså huruvida mätmetoden faktiskt 

mäter det som den är avsedd att mäta. Risker med en kvantitativ innehållsanalys av detta slag 

är att reliabiliteten hamnar före validiteten. Eftersom undersökningen utgår ifrån material som 

är hämtat från svenska folkets främsta företrädare - riksdagen - så finns det en mängd andra 

faktorer som spelar in men som inte går att mäta. Exempelvis popularitet och personliga 

förmågor hos enskilda politiker i de olika partierna, vilket är en högst subjektiv uppfattning, 

men är något som inte reflekteras särskilt väl i ett dokument från riksdagen. En annan faktor 

är ordets makt i en text och vilken status specifika ord och formuleringar har hos 
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populationen i gemen. Ordet “säldöd” var vanligt förekommande i svenska medier under år 

1988, och är givetvis ett laddat ord som inte låter särskilt trevligt. Borgström och Boréus 

menar att politisk retorik är hårt styrd av språkliga konventioner, och att man måste vara 

noggrann med vilka ord som väljs för att representera en specifik hållning i en viss fråga 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 83). Det är just därför som denna undersökning fokuserar på 

exempelvis miljöskydd i ett annat perspektiv - nämligen uttryckt som ett explicit uttryckligt 

krav på att bevara miljön och förhindra ytterligare exploatering, i exempelvis gruvindustrin. 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning, alltså tillförlitligheten hos den mätteknik som används, är 

liksom validiteten viktig att beakta. Borgström och Boréus skriver att allt är inte nödvändigt 

att räkna på och det är inte heller det viktigaste hur många gånger någonting sägs som är det 

viktigaste. Tanken med ett kodschema och ett mått på hur reliabel den blir är vilken 

replikerbarhet den har, alltså att en annan person ska kunna göra samma undersökning med 

samma kodschema och få samma resultat. Därför krävdes en lång inläsning på det material 

som användes i undersökningen och dessutom en stor inläsning av bakgrundsmaterial och 

historia bakom frågorna som analyserades. Kodschemat strukturerades enligt de modeller och 

kriterier som Borgström och Boréus listar i sin bok. Den stora frågan gällande reliabilitet blir 

hur starkt undersökningen påverkas av ens egen subjektiva uppfattning. Därför kodades 

positioner över en större tidsrymd, ett par veckor, för att få en så objektiv bild som möjligt. 

Däremellan lästes materialet på nytt och en ny kodning gjordes. Därefter bad jag ytterligare 

två personer titta på materialet och göra en kodning. Detta för att få en så objektiv kodning 

som är möjligt. 
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4. Undersökning och analys 
I följande kapitel presenteras resultaten och analysen för respektive fråga som har varit 

föremål för undersökningen. Resultaten presenteras i form av diagram där 

socialdemokraternas positioner (A, B och C) redovisas i procent av intagen position. Position 

A är grön färg och är motsatt till den alternativa idén, position B är röd färg och är en 

mellanposition mellan A och C, som är blå färg och är den alternativa idén, som främst 

representeras av nischpartiet. Ett riksdagsår löper normalt från hösten fram till sommaren, 

därför står det exempelvis 1987/1988 och inte varje år för sig. 

4.1 Kärnkraft 
I det här segmentet presenteras sammanställningen av socialdemokraternas position i 

propositioner, skrivelser och motioner under åren 1987 till 1992 i frågan om kärnkraft. 

4.1.1 Figur 2: Kärnkraft 
	

 
 
Figur 2: Kärnkraft. Socialdemokraternas position i propositioner/skrivelser samt motioner 
angående sakfrågan kärnkraft åren 1987 till 1991. 

4.1.2 Resultat kärnkraft 

Alldeles innan miljöpartiet kommer in i riksdagen under riksdagsåret 1987/1988 beslutar 

socialdemokraterna att två kärnkraftsreaktorer skall stängas i förtid, en i kärnkraftverket i 

Ringhals och en i kärnkraftverket i Oskarshamn (Proposition 1987/88:90). Partiet deklarerar 

att påbörjandet av kärnkraftens avveckling har påbörjats, och betonar därmed position C i 

sakfrågan i ett antal propositioner, som innebär att kärnkraften skall avvecklas omedelbart 
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eller i förtid. År 1988, det år miljöpartiet tar sig in i riksdagen, intar partiet en mellanposition 

i frågan om kärnkraften. Man betonar att man fullföljer resultatet från folkomröstningen år 

1980 om att kärnkraften skall avvecklas på sikt. Likadant gör socialdemokraterna året efter, 

och betonar åter att kärnkraften på sikt skall avvecklas samt att satsning på alternativa 

energikällor skall genomföras. År 1991 på våren träffar partiet en överenskommelse med 

Centerpartiet och Folkpartiet liberalerna om att skjuta fram avvecklingen, och uttrycker att 

kärnkraften har betydelse för ekonomin och industrin (Proposition 1990/91:88). Från 

riksdagsåret 1991/1992, då socialdemokraterna befinner sig i opposition till den borgerliga 

regeringen, återgår man till mellanpositionen i frågan, nämligen att kärnkraften skall 

avskaffas på sikt och att man skall fullfölja resultatet från folkomröstningen om kärnkraft 

från 1980. 

4.1.3 Analys kärnkraft 

Att partiet strax före miljöpartiet gör sitt intåg i riksdagen beslutar att stänga två 

kärnkraftverk i förtid kan ses som en närmandestrategi gentemot miljöpartiet, och att man 

signalerar till väljarna att frågan är viktig. Frågans relevans ökar därmed och partiet visar 

handlingskraft konkret inför väljarna. En tänkbar förklaring kan vara att socialdemokraterna 

utmanar miljöpartiet i deras sakfråga redan innan de tagit sin in i riksdagen, och därmed kan 

försöka överta frågans ägarskap och få folk att välja bort en röst på miljöpartiet. En annan 

kan vara att de helt enkelt fullföljer det beslut som fattades redan 1980, att kärnkraften ska 

vara avvecklad till år 2010, och att det internt i partiet varit beslutat en längre tid. Sedan från 

år 1988, det år miljöpartiet tar sig in i riksdagen, tonar man ner sakfrågan genom att inta en 

mellanposition mellan positiv och negativ. Man betonar att hänsyn till miljö måste tas och att 

satsning på alternativa förnybara energikällor måste bedrivas, någorlunda i enlighet med 

resultatet från folkomröstningen om kärnkraft år 1980. Likadant gör partiet året efter. Detta 

tolkas som en avvisande strategi, att partiet ser frågan som utagerad och inte värd att strida 

om. Detta har en relevans-minskande effekt och signalerar till väljarna att frågan är utagerad, 

och att ytterligare konkreta åtgärder i frågan inte är att vänta. År 1991 fattar till sist 

socialdemokraterna ett beslut i överenskommelse med Folkpartiet liberalerna och 

Centerpartiet att skjuta avvecklingen av kärnkraft på framtiden. Man betonar att industrin och 

tillväxten är viktig, och att ett tidigarelagt avvecklande kan vara skadligt för industrin 

(Proposition 1990/91:88). Detta tolkas som en fientlig strategi, som också ökar sakfrågans 

relevans. Väljarna tvingas nu värdera hur viktig sakfrågan är i ett större perspektiv. 

Det ska tilläggas att samtidigt så kastades Sverige in i en finanskris, och beslutet kan vara 

framkallat för att inte skada ekonomin i en situation när arbetslösheten stiger. 
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Riksdagsåret efter valet 1991 intar socialdemokraterna en varken närmande eller fientlig 

strategi, vilket kan ses som en avvisande strategi, och man fortsätter på sitt tidigare spår, att 

kärnkraften ska avvecklas i mån av resurser och i beaktande av landets industri, välfärd och 

välstånd. Ägarskapet i frågan om kärnkraftens omedelbara avvecklande stannar därmed hos 

miljöpartiet de gröna. 

4.2 Ekonomisk tillväxt 

I det här segmentet redovisar vilka positioner socialdemokraterna intar i frågan om 

ekonomisk tillväxt. 

4.2.1 Figur 3: Ekonomisk tillväxt 

 
 
Figur 3: Ekonomisk tillväxt. Socialdemokraternas position i propositioner/skrivelser och 
motioner angående ekonomisk tillväxt riksdagsåret 1987/1988 till 1991/1992. 

4.2.2 Resultat ekonomisk tillväxt 

Socialdemokraternas ställningstagande i frågan om ekonomisk tillväxt är relativt konstant i 

sitt ställningstagande i det att man uttrycker sig positivt om tillväxt (position A) där man 

lägger stor vikt vid att tillväxt är viktigt för både välfärd och ekonomin. Man intar även en 

mellanposition (position B) strax före miljöpartiets intåg i riksdagen samt efter, där man 

också lägger vikt vid att hänsyn till miljön måste tas i beaktande vid ekonomisk tillväxt och 

stimulanser för ekonomin. ”Därtill kommer att den ekonomiska tillväxten ökar möjligheterna 

att göra de insatser som krävs för att förbättra miljön” uttrycker partiet i en proposition under 

året 1988/1989 (Proposition 1988/89:47). Man hävdar alltså att tillväxt är nödvändigt för 

miljöns skull. Under riksdagsåren 1989/1990 till 1990/1991 kan skönjas en större betoning på 
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miljöaspekterna med ekonomisk tillväxt. ”Den ekonomiska politiken skall bidra till att ställa 

om produktion och konsumtion för att säkra en långsiktig balans mellan ekonomisk tillväxt 

och miljö” (Proposition 1990/91:90). År 1991 lägger socialdemokraterna fram en motion, 

undertecknad av bland andra partiledare Ingvar Carlsson, som heter ”En god livsmiljö för 

hållbar utveckling” (Motion 1991/92:Jo612), där partiet utvecklar sin syn på förhållandet 

mellan miljö och tillväxt. ”Vår uppgift är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling som kan 

förena framsteg för de mänskliga samhällena med vad människan och naturen tål”, uttrycker 

man sig efter valet 1991 under den nya mandatperioden. En förflyttning sker där man ju 

längre tid som går uttrycker sig mer försiktig om tillväxtens positiva effekter och istället 

lägger större betoning på miljöaspekter vid ekonomisk tillväxt. 

4.2.3 Analys ekonomisk tillväxt 

Partiet är som kan noteras mest dominant i position A och är den position som partiet flest 

gånger ger uttryck för i frågan om tillväxt, och tolkas som att partiet överlag intar en fientlig 

strategi till miljöpartiets idé om att reversera den ekonomiska tillväxten och radikalt ställa om 

det ekonomiska systemet. Detta stärker miljöpartiet som ensam ägare av frågan om 

ekonomisk tillväxt. Men en viss positionsförflyttning gentemot en mellanposition (position 

B) kan skönjas, och kan ses som en försiktigt närmandestrategi gentemot miljöpartiet. 

Därmed kan ägarskapet komma att utmanas. Partiet uttrycker sig även något annorlunda. Man 

motiverar en stark tillväxt med att det ger resurser för att satsa på miljön (Proposition 

1988/89:47). Man betonar senare att produktion och konsumtion måste ställas om för ”att 

säkra en långsiktig balans mellan ekonomisk tillväxt och miljö” (Proposition 1990/91:90) 

vilket kan ses som förlängning gällande den något närmande strategin mot miljöpartiet. 

Slutligen lägger partiet 1991 en motion där partiet diskuterar att ”förena framsteg för de 

mänskliga samhällena med vad människan tål” (Motion 1991/92:Jo612). 

Dock så omfamnar partiet inte helt miljöpartiets position, att tillväxten måste reverseras och 

partiet uttrycker sig heller inte lika drastiskt som miljöpartiet. Överlag är partiet positivt till 

tillväxt. Eftersom frågan om kopplingen mellan miljö och tillväxt läggs fram av 

socialdemokraterna och inte avvisas indikerar det att partiet värderar frågans relevans. 

Socialdemokraternas betoning på begreppet ”hållbar utveckling” indikerar att partiet 

omformulerar själva frågan, men ägarskapet om frågan tillväxts vara eller icke vara stannar 

hos miljöpartiet. Enligt modellen för ökat eller minskat väljarstöd bör nischpartiet tappa 

väljare och det etablerade partiet vinna väljare om socialdemokraterna fullt ut tog avstånd 

från tillväxt och därmed övertog ägarskapet i frågan, men det sker inte och ägarskapet av 

frågan stannar därför kvar hos miljöpartiet. 
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4.3 Miljöskydd 
I följande segment redovisas socialdemokraternas positioner som partiet intagit i frågor om 

miljöskydd. Resultatet av vilka positioner de intagit redovisas i procent i diagrammet nedan. 

4.3.1 Figur 4: Miljöskydd 
	

 
 
Figur 4: Miljöskydd. Socialdemokraternas position i propositioner/skrivelser angående 
exploatering riksdagsåren 1987/1988 till 1991/1992. 

4.3.2 Resultat miljöskydd 

I frågor som rör miljöskydd har partiet redan innan miljöpartiet kommit in i riksdagen intagit 

en aningen progressiv inställning som betonar miljöns betydelse när man exploaterar nya 

områden vid exempelvis bebyggelse. År 1989/1990 till och med 1990/1991 tonar partiet ned 

ställningstaganden som explicit uttrycker att nya områden och miljöer måste skyddas. 

Socialdemokraterna beskriver i en proposition (1987/88:85) om hur lagstiftning utvidgats och 

fler områden skyddats mot exploatering och bebyggelse. I en proposition inlämnad år 1990 

(proposition 1989/90:126) framför man att ingrepp i miljön måste vara ”förenliga med en 

långsiktigt god hushållning med våra naturresurser, att allmänheten får komma till tals och att 

hänsyn tas till skilda intressen”, och betonar istället för direkt skyddande av miljön att hänsyn 

till miljö måste tas och att fler instanser skall få åberopa sina krav. När partiet befinner sig i 

opposition under riksdagsåret 1991/1992 så läggs bland annat motioner om beskyddande av 

fler naturområden (motion 1991/92:Bo501). 
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4.3.3 Analys miljöskydd 

Att socialdemokraterna redan innan miljöpartiet gör sitt intåg i riksdagen kan tolkas som en 

närmandestrategi gentemot miljöpartiet och något som också ökar frågans relevans. Åren 

1989/1990 samt 1990/1991 så undviker man att prata om att explicit skydda nya miljöer, 

vilket kan tolkas som att partiet intar en avvisande strategi gentemot miljöpartiet. Det blir 

därmed upp till väljarna att avgöra hur viktig en fråga är. Det har heller ingen effekt på 

ägarskapet av sakfrågan. Genom att lägga sig nära nischpartiet kan det etablerade partiet 

vinna över väljare som anser att denna fråga är viktig. Och eftersom socialdemokraterna som 

ett etablerat parti är betydligt större än miljöpartiet och har en större väljarbas, mer erfarenhet 

av att regera samt en större infrastruktur så har de den möjligheten. 

29 

4.4 Sammanställning 
I diagrammet nedan presenteras de sammanfattande positioner som socialdemokraterna 

intagit i propositioner, skrivelser och motioner från riksdagsåret 1987/1988 till och med 

riksdagsåret 1991/1992. 

4.4.1 Figur 5: Sammanställning 
	

 
 
Figur 5: Sammanställning. De sammansatta positionsförflyttningarna från 
socialdemokraterna under riksdagsåren 1987/1988 till 1991/1992. 

4.4.2 Resultat sammanställning 

Socialdemokraterna intar innan miljöpartiet kommer in i riksdagen fler positioner 

procentuellt sett som ligger inom ramen för alternatividéer. Därefter så försvinner de åren 
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1989 till och med år 1991, för att sedan återkomma i en viss utsträckning året efter 

miljöpartiet åkt ur riksdagen. Generellt så ökar ställningstaganden i den motsatta positionen 

från de alternativa idéerna ju längre tid som går. 

4.4.3 Analys sammanställning 

Sammanställningen av de positionsförflyttningar som skett är inte helt representativa för 

mandatperioden samt året innan och året efter. Detta eftersom antalet framlagde propositioner 

och motioner skiljer sig åt. Men det finns vissa intressanta analyser att göra. Det första är att 

socialdemokraterna i och med att de intar position C i större utsträckning de första två åren 

intar en mer konvergerande positionsförflyttning gentemot nischpartiet, och därmed 

applicerar aningen en närmandestrategi. Det andra är att andelen divergerande 

positionsförflyttningar (position A) i sakfrågorna som socialdemokraterna intar ökar med 

åren, och som innebär en fientlig strategi. Detta bör enligt Meguids teori innebära att 

nischpartiets ägarskap över sakfrågorna stärks, och att nischpartiet därmed ökar sitt 

väljarstöd. Nu åkte som bekant miljöpartiet ur riksdagen i riksdagsvalet 1991. Men 

socialdemokraterna har också lyft relevansen för miljöfrågorna, och en tänkbar förklaring kan 

vara att de i sitt stora antagande av en mellanposition B gällande sakfrågorna har mildrat 

argumentet i sakfrågorna och gjort de till sina, och därmed på sätt och vis övertagit 

ägarskapet över frågorna. En tänkbar förklaring till att partiet intar en mer fientlig position de 

sista åren totalt sett kan vara att i början på 1990-talet slog finanskrisen till med full kraft och 

dominerade nyhetsflödet och debatten. När ekonomin hänger på en skör lina så minskar 

miljöfrågan totalt sett sin roll, även om den förblir viktig. 
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5. Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att undersöka och beskriva hur ett etablerat parti, de svenska 

socialdemokraterna, hanterade ett antal sakfrågor i en ny politisk nisch i den svenska 

riksdagen och vilka strategier de tillämpade utifrån Bonnie Meguids teorier om etablerade 

partiers handlande gentemot nischpartier. Frågeställningen var vilka strategier 

socialdemokraterna använde gentemot miljöpartiet under åren 1987 till 1992 inom ramen för 

en grön dimension. Slutsatsen är att socialdemokraterna började år 1987 med att inta en viss 

närmandestrategi gentemot miljöpartiet, men för det mesta tillämpade en avvisande strategi 

och en fientlig strategi. Längre in i mandatperioden intog socialdemokraterna en mer bestämd 

avvisande och fientlig strategi, och gjorde därmed ingen större positionsförflyttning. I slutet 

av mandatperioden, riksdagsåret 1990/1991 intog partiet en mer fientlig strategi gentemot 

miljöpartiet, framför allt inom frågan om ekonomisk tillväxt samtidigt som man lyfte 

miljöfrågor på sin egen sida av nischen. Riksdagsåret 1991/1992 intog partiet igen en viss 

närmande strategi, men behöll framför allt en avvisande strategi gentemot miljöpartiets 

huvudfrågor. En kombination av strategier användes under åren, men framför allt en 

avvisande eller fientligt strategi. 

Diskussion  
I den här uppsatsen så har fokus legat på socialdemokraternas strategiska bemötande av 

miljöpartiet i propositioner, skrivelser och motioner i Sveriges riksdag. På grund av bristen på 

tillgång till Tv-sända debatter så har inte Tv-debatter inför, under samt efter valet tagits med i 

undersökningen. Det hade varit intressant att studera hur Ingvar Carlsson beter sig i en debatt 

om kärnkraft mot Per Gahrton när socialdemokraterna valde att skjuta upp avvecklingen av 

kärnkraft, samt hur man motiverade detta i en direktsänd debatt inför väljarna. Debattartiklar 

i tidningar hade också varit intressant att studera, och jämföra med hur socialdemokraterna 

agerade i riksdagen. Den här undersökningen har inte heller tagit den stora finanskrisen som 

bröt ut i Sverige i början på 90-talet i beaktande. En tänkbar fråga att undersöka skulle kunna 

vara att studera hur stor del av detta som präglade debatten i riksdagen. Kanske det var därför 

som socialdemokraterna blev mer positivt inställda till tillväxt, för att man ville få ekonomin 

på fötter? Intressant att undersöka hade även varit att studera den interna debatten i 

socialdemokratin, i exempelvis partiorgan och relationen mellan partiet och fackförbunden, 

och hur den har utvecklats under tid. Nuvarande partiledare Stefan Löfven uttryckte sig som 

ordförande i IF Metall positivt om kärnkraft bara ett drygt halvår innan han tog över som 

partiledare för socialdemokraterna. Skiljer sig olika socialdemokrater åt beroende på var i 
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landet de bor och vilket yrke de har? Det hade varit intressant att studera. Att energi är viktigt 

för industrins bärkraft och konkurrenskraft har varit självklart länge, och därför hade en 

fördjupad undersökning om energidebatten inom socialdemokratin varit intressant att studera. 

Kärnkraften sett som en vital del av det moderna industriella 1900-talet hade kunnat vara 

föremål för en undersökning. Även miljöfrågor och energifrågor inom borgerligheten hade 

kunnat vara föremål för en djupare diskussion och debatt. Centerpartiet var ett stort parti på 

70-talet, Sveriges näst största, men har under åren förvandlats till ett litet parti. Hur kommer 

det sig? Beror det på hur kärnkraftsfrågan hanterades på 1970-talet? Ett rimligt konstaterande 

är i alla fall att miljöfrågorna i allra högsta grad är vid liv i dag, drygt 30 år efter miljöpartiets 

intåg i riksdagen. 
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Bilaga  
	
Kodschema för propositioner/skrivelser/motioner 

 
Positiv (A) indikerar i detta sammanhang en position i sakfrågan som ligger i den etablerade 
idén i den nya dimensionen, exempelvis “Tillväxt är bra/viktigt för en stark välfärd”. 
 
Mellanposition (B) indikerar i detta sammanhang ett resonemang som kan ligga mellan A och 
C, och som inte helt avvisar de båda två. T ex att “det måste vidtas åtgärder för att få fram 
hållbara energikällor, men att hänsyn måste tas till industrin och vår allmänna välfärd”. 
 
Negativ (C) indikerar i detta sammanhang att ett parti intar den alternativa idén i sakfrågan 
enligt den nya dimensionen. Exempelvis: “Kärnkraften bör omedelbart avskaffas”, eller 
“oändlig tillväxt är ej hållbart i en ändlig värld”. 
 
 
Kodschema, olika positioner 
 
Sakfråga Positiv A Mittenposition B Negativ C 

 
1. Tillväxt 

 
Beskriver det positivt.  
 
Stark tillväxt är bra för 
Sverige/ekonomin/välfärden 

 
Ligger mellan A och C.  
 
Viktigt att ta miljö i 
beaktning vid 
tillväxt/tillväxt ej högst 
prioritet 

 
Beskriver det negativt. 
 
Oändlig tillväxt utarmar 
jordens resurser, tillväxt 
ej hållbart och måste 
reverseras  
 

 
2. Kärnkraft  

 
Beskriver det positivt.  
 
Kärnkraft är nödvändigt för 
ekonomin, bör 
vidareutvecklas. 

 
Ligger mellan A och C. 
 
Kärnkraften skall på sikt 
avskaffas, hänsyn till 
ekonomin skall beaktas. 

 
Beskriver kärnkraft 
negativt.  
 
Kärnkraften skall 
omedelbart avskaffas 
eller avskaffning skall 
tidigareläggas.  
 

 
3. Miljöskydd/ 
exploatering/ 
markanvändning  

 
Beskriver det positivt.  
 
Vill underlätta 
exploateringar / slopa 
miljöskyddsområden 

 
Ligger mellan A och C.  
 
Hänsyn till miljö och 
natur måste beaktas. 

 
Beskriver det negativt.  
 
Vill öka 
miljöskyddsområden 
kraftigt, utökade 
befogenheter för 
myndigheter att verka för 
att skydda miljön/naturen. 
Vill explicit förhindra 
exploateringar/markanvä-
ndning i många 
avseenden.  
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