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Abstract

The climate change issue - From a critical event to a political trend issue?
Bachelor dissertation in political science at Karlstad University by Martin Jeppsson

Spring 2009, Tutor: Malin Stegmann McCallion

Few issues have been exposed in media recently as much as the climate change issue. After
the documentary film “An Inconvenient Thruth” presented by Al Gore was released in 2006, 
most of the world saw a lot of attention directed towards global warming. This was a turning 
point that is refered to in this dissertation an history-graded critical event, which is assumed to 
have a significant impact on peoples lives.

The purpose of this dissertation is to examine whether or not political parties in Sweden
responded to this critical event in the way that they, in their party programmes, have 
formulated policies related to climate change. Alternatively if media produces an image of 
political activity which does not comport with the forming of actual political standpoints. The 
main objective is to determine whether the climate change issue constitutes a political trend 
issue in Sweden or not.

The theories used in this dissertation are demand attributes by Gunnar Sjöblom that explains 
which characteristics within a voter demand a party must deal with, and the Filipp’s 
psychological theory about critical events.

The conclusion of this dissertation is that the development of the climate change issue in the 
party programmes in Sweden do not respond to the critical event of 2006. The climate 
policies were rather developed several years before the critical event took place, which leaves 
the conclusion that Swedish political parties preceded media in addressing this issue.
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1. Inledning
Politiska partier vilar för det mesta på en ideologisk grund som hör hemma någonstans på den 

klassiska höger-vänsterskalan. Det finns många teorier och modeller som försöker förklara 

hur detta gamla partisystem än idag till stor del utgör vår perception av den politiska 

uppdelningen på höger-vänsterskalan.1 Det finns dock frågor vid sidan av ideologi, som av 

olika anledningar kan vara viktiga eller centrala i människors liv, utan att de för den delens 

skull faller in på en viss plats på höger-vänsterskalan. Dessa skulle kunna vara olika 

miljöfrågor, krig, kriminalitet eller kanske sjukdomsbekämpning. Det kan också vara så att en 

viss händelse i en människas liv får en att ändra uppfattning och börja tänka annorlunda kring 

något. Detta kan även hända fler människor på samma gång, som någon form av 

masspåverkan som grundar sig i någon typ av händelse. Tsunamin i Sydostasien i december

2004 skulle kunna vara ett exempel på detta2. Majoriteten av oss hade kanske ett intryck av att 

vi i Sverige hade en bra katastrofberedskap och kände tillförlit till att staten kunde hjälpa oss 

om något allvarligt hände. Regeringens sätt att hantera tsunamins påföljder fick nog många 

människor att tappa förtroende för statens krisberedskap3. Detta kom att bli en relativt viktig 

politisk fråga som följd av en händelse som påverkade och berörde många människor.

I vilken utsträckning påverkar sådana här typer av händelser de politiska partierna? Om en 

händelse får stora delar av befolkningen att reagera, vare sig positivt eller negativt, så finns 

det ju en opinion att fånga in. Många händelser av detta slag karaktäriseras inte av någon 

politisk färg och finns således till alla partiers förfogande att använda för att vinna sympatier 

eller förtroende.

1.1. Problemformulering och syfte

Klimathotet är en av vår tids mest dominerande frågor. Sällan har en enskild fråga fått så stor 

uppmärksamhet i media som klimatfrågan. Även om det bland forskare och experter varit 

känt under en längre tid, har frågan inte kommit att engagera politiker nämnvärt förrän på 

senare tid. Hur kommer det sig att just denna fråga blivit så central för många partier och 

politiker under senare år?

                                               
1 Se 1.6. Tidigare forskning
2 Mälarstedt, K. (2004)
3 Nandorf, T. (2005)
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En potentiell förklaring till att frågan länge har undvikits skulle kunna vara problematiken 

med det så kallade allmänningens dilemma. Detta innebär att de enskilda aktörerna agerar för 

att maximera sitt eget bästa, vilket i vissa fall orsakar något dåligt för det gemensamma. Ingen 

enskild är beredd att ändra sitt beteende förrän de andra också gör det. Resultatet blir således 

att ingen ändrar sitt beteende, med negativa effekter för det gemensamma som följd.4

Det är då intressant att fråga sig varför politiskt initiativ faktiskt har tagits för att försöka

ändra på mänsklighetens beteende. Eftersom politiker delvis drivs av viljan att bli valda så 

skulle en folklig opinion kunna ge politiker incitament att agera i en fråga av denna karaktär. 

Klimatfrågan fick stor uppmärksamhet och brett folkligt stöd i samband med att Al Gore 2006

kom ut med dokumentärfilmen ”An Inconvenient Truth”,5 för vilken han belönades med 

Nobels fredspris året därpå.6 Filmen, tillsammans med fredspriset och de böcker som utgavs i 

kölvattnet, skapade ett enormt utrymme för klimatfrågan i media, som håller i sig än idag. 

Hänger denna folkliga opinion, som är underblåst av media, ihop med den politiska 

aktiviteten för att lösa problemet? Klimatförändringarna har inte dykt upp plötsligt utan har 

pågått under en längre tid. Detta har varit känt i den akademiska världen länge, och har 

således legat politikerna nära till hands att adressera och bemöta7. Det kan te sig aningen 

egendomligt att en fråga tidigare varit så lite exponerad för gemene man, tycks ha blivit så 

högprioriterad på så kort tid. Eller är det kanske så att frågan har varit aktiv inom de politiska 

partierna, utan att den fått medialt utrymme, och på så vis för allmänheten verkat 

lågtprioriterad?

Det tycks förhålla sig så, att samtliga partier idag är beslutna att försöka lösa problematiken 

kring klimatförändringarna, även om medlen för att uppnå målen kan skilja sig mellan 

partierna. Dessa skillnader kan givetvis ha många förklaringar, såsom lobbygruppers olika 

inflytande, partiernas övriga politik och ekonomiska incitament. Detta skulle också kunna 

vara anledningar till trögheten att få fram frågan i rampljuset.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur klimatfrågan har utvecklats på de politiska 

partiernas agenda i Sverige under 2000-talet. Detta för att belysa huruvida klimatfrågan har 

                                               
4 Varian, H.R, (2006) s.641-647
5 Wennö, N. (2006)
6 Johansson, L. (2007)
7 Lomborg, B. (2007) s.1
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blivit en modefråga för de politiska partierna, som en följd av den enorma mediala 

bevakningen klimatfrågan har fått. För att kunna besvara detta kommer det att undersökas hur 

klimatfrågans karakteristika, utifrån Sjöbloms teori om kravattribut8, kan tänkas ha inverkat 

på de politiska partierna i deras utformning av sina partiprogram. Genom att försöka belysa 

och analysera hur klimatfrågans beskaffenhet och anknytning till väljarkåren kan tänkas 

inverka på politiska partier, kan insikt fås i vilka ställningstaganden och hänsynstaganden 

partiet måste genomgå, innan deras ståndpunkter i klimatfrågan presenteras. 

1.2. Frågeställningar

1. Har de politiska partiernas inställning till klimatfrågan, som den är framställd i 

partiprogrammen, genomgått en förändring sedan 2005?

2. Har klimatfrågan blivit en ”partipolitisk modefråga” som följd av en allmän opinion?

Forskningsfråga 1 ser till hur klimatfrågan har utvecklats i partiprogrammen under 2000-talet, 

med brytpunkten för förändring år 2005. Anledningen till att detta år är satt till 2005 är att 

undersökningens kritiska händelse inträffar 2006, och antas därför inte haft någon verkan 

förrän då.9 Forskningsfråga 2 ämnar belysa om en kritisk händelse har haft en inverkan på hur 

partierna har formulerat sin klimatpolitik. 

1.3. Definitioner

Klimatfråga – De problem och lösningar som avser klimatförändringar, växthuseffekt och 

utsläpp av växthusgaser. 

Modefråga – Med partipolitisk modefråga menas i denna uppsats en fråga som anammats av 

samtliga partier, oavsett ideologi, som en reaktion på en allmän opinion.

Allmän opinion – Åsyftar den del av befolkningen som erkänner och efterfrågar en aktiv 

politik för att bemöta klimatförändringarna. I denna uppsats är den allmänna opinionen 

samma som de som utgör väljarkraven10.

                                               
8 Se avsnitt 1.4.2
9 Se avsnitt 1.4.1
10 Se figur 1 i avsnitt 1.4.2.
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1.4. Teori

Kritiska händelser (eng. critical events) är en teori som förklarar hur människor reagerar och 

tar lärdom av exceptionella händelser i sina liv11. I denna uppsats kommer teorin att användas 

för att belysa hur det mediala trycket kring klimatförändringarna har inverkat på allmänheten. 

Kravattribut (eng. demand attributes) är karakteriserande faktorer hos ett krav, eller en 

efterfrågan, som riktas till politiska partier12. Denna teori kommer att användas för att 

diskutera hur klimatfrågans karaktär har spela en roll i utformningen av klimatpolitiken.

1.4.1. Kritiska händelser

Kritiska händelser syftar till det faktum att vissa typer av händelser kan vara avgörande för 

vändpunkter i en människas liv. Psykologen S-H Filipp delar in kritiska händelser i tre olika 

typer av händelser; åldersberoende, icke-normativa och historieberoende. Åldersberoende 

händelser är sådana som är naturligt relaterade till en viss ålder i en människas liv, som till 

exempel att börja skolan. Icke-normativa hör ihop med konceptet om kritiska händelser och är 

icke-åldersrelaterade. De inträffar med en viss sannolikhet samt att de endast händer ett fåtal 

människor. De är således oförutsägbara och ligger även utanför individens kontroll. 

Historieberoende händelser definieras slutligen som att de konfronterar stora delar av 

befolkning vid en given tidpunkt, oberoende av individernas ålder och omständigheter i 

övrigt. En historieberoende händelse är kritisk i det avseende att den är av betydelse för 

individens liv samt att hon inte har något ”manuskript” för hur hon ska reagera på händelsen. 

Detta är en händelse som Filipp kallar för weakly scripted och innebär att det inte finns något 

speciellt sätt att tackla situationen. Individen får själv, och tillsammans med sin omgivning, 

skapa sig en uppfattning om händelsen.13 Det är denna typ av kritisk händelse som kommer 

att användas i denna undersökning.

Uppfyller då lanseringen av ”An Inconvenient Truth” kriterierna för en kritisk händelse? Till 

att börja med är det viktigt att reda ut vad man menar med en händelse. Filipp betonar snarare 

ordet ”kritisk”, vilket flyttar fokus från ”händelse”, genom poängteringen att kritisk refererar 

till det faktum att dessa händelser kan likställas med vändpunkter i individens liv14. Det kan 

                                               
11 Filipp, S-H. (2001) s.155
12 Sjöblom, G. (1968) s.144
13 Filipp, S-H. (2001) s.155
14 ibid.
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således snarare vara frågan om en serie händelser eller en process, vilket gör att man istället 

kan tala om en kritisk influens. Då skiftar fokus till det väsentliga för en undersökning som 

denna, nämligen det kritiska. Lödén använder begreppet ungefär på detta sätt i sin

undersökning ”Jag är på pappret svensk, men…”, fast då med 11 september och Irakkriget år 

2003 som de kritiska händelserna.15 Enbart dokumentären ”An Inconvenient Truth” som 

sådan uppfyller troligtvis inte kriterierna för en sådan kritisk influens, men det globala 

medieuppbåd, fredspriset och den debatt som uppkom runt omkring och i anslutning till 

filmen uppfyller garanterat dessa kriterier, eftersom uppståndelsen kring detta svårligen kan 

ha undgått någon. Därtill måste hänsyn tas till det ökande antalet naturkatastrofer, och den 

mediala uppståndelsen kring dessa, som klimatförändringarna ofta framställs som orsak till16.

Därför kommer själva dokumentärfilmen att användas som en representant, eller symbol, för 

den enorma ökning av medialt utrymme som klimatfrågan fick innan och strax efter den. Det 

finns ju två sidor av alla mynt. Skapade Al Gore än allmän opinion i och med sin film, eller 

var filmen Al Gores svar på en växande allmän opinion? Om det senare stämmer kan man 

kanske räkna Al Gore till skaran av populistiska politiker. Det är dock inte det som är relevant 

i detta avseende. Om Al Gores film är ett svar på en växande opinion, så understryker ju detta 

endast förekomsten av den kritiska händelsen, eftersom denna utgörs av den stora mediala 

debatten. Klimatfrågan var 2006 årets nyhet och trend17. Enligt en undersökning genomförd 

av Synovate inför valet till EU-parlamentet 2009 är miljö-, klimat- och energifrågor de 

överlägset viktigaste för väljarna, trots den pågående ekonomiska krisen.18 Det är svårt, eller

kanske till och med omöjligt, att isolera en eller flera händelser till det ökade intresset för 

klimatfrågan. Det är därför rimligt att anta en viss växelverkan mellan forskning, politisk 

debatt, media och folkligt engagemang. Syftet med detta är att ta bort direkt fokus från 

dokumentärfilmen i sig och istället använda den som en illustration av en politisk opinion. 

Trots att det således snarare är frågan om en kritisk influens, kommer det av bekvämlighet i 

fortsättningen att benämnas kritisk händelse.

Många forskare inom olika ämnesområden, som på ett eller annat sätt berör klimatfrågan, 

exempelvis Lomborg och Agarwala, menar dock att dokumentärfilmen utgjorde vändpunkten 

för opinionen i frågan. Björn Lomborg, professor vid Copenhagen Consensus Center, skriver 

i en artikel 2007 att vi har Al Gore att tacka ”for making global warming cool again”, även 

                                               
15 Lödén, H. (2005) s.9-12
16 DN Opinion (2007)
17 Serner, A. (2007)
18 Synovate i Dagens Nyheter (2009)
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om han har synpunkter på filmens framställande av fakta.19 Lomborg indikerar att ursprunget 

till den allmänna opinionen i klimatfrågan har sin grund i Al Gores arbete. Agarwala skriver i 

sin artikel att filmen demonstrerat klimatförändringarnas höga kostnader för världen och att 

Live Earth- konserterna under Al Gores ledning har skapat en medvetenhet runt jorden om 

hur farliga klimatförändringarna är. Han understryker också att Nobels fredspris till Al Gore 

ytterligare höjde statusen hos klimatfrågan.20

Hur reagerar då folk på stora politiska händelser? Sears argumenterar genom 

sociopsychological theory of predisposition, som han och många andra tidigare refererat till 

som symbolic politics theory, att media mer troligt har en förstärkande effekt på folks 

förekommande attityder, snarare än att det har en omvändande effekt. Predispositioner21 är 

som starkast då de utvecklas tidigt i livet. Styrkan i predispositionerna beror på volymen och 

valensen hos informationen som individen utsätts för. Individens utvärdering av politisk 

information influeras starkt av dessa predispositioner.22 Utifrån detta resonemang är det 

rimligt att anta att klimatfrågan har haft en stor genomslagskraft på den enskilde individen 

som följd av dess mediala tryck. Klimatdebatten har varit relativt ensidig, vilket har skapat en 

förhållandevis enhetlig bild av problematiken. Utöver detta är klimatdebatten relativt svår att 

förstå. För att få en övergripande förståelse av klimatdebattens alla dimensioner krävs vissa 

kunskaper om bland annat politik, biologi, teknik, och ekonomi. För att kunna förhålla sig

kritiskt till debatten krävs alltså ganska mycket av individen, vilket gör det rimligt att anta att 

merparten okritiskt köper informationen som den förmedlas. Det bör därför förhålla sig så, att 

de individuella predispositionerna kring klimatfrågan i huvudsak är likartade, vilket resulterar 

i en ganska samlad och relativt oemotsagd opinion. Detta kan därför härledas till teorin om 

kritiska händelser, som en form av masspåverkan. 

1.4.2. Kravattribut
Ett parti kan enligt Sjöblom beskrivas som ett politiskt system som tar emot en viss input som 

består av krav och stöd, och som ger ut en viss output bestående av ståndpunkter, 

partikandidater och propaganda. Kraven utsätts för en omvandlingsprocess i partiet, och har 

                                               
19 Lomborg, B. (2007) s.1
20 Agarwala, R. (2008) s.1
21 Betyder i detta sammanhang ungefär mottaglighet.
22 Sears, D.O. (2002) s.252
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således en slags feedbackeffekt på inputvariablerna; stödet partiet kan erhålla beror på hur 

partiet behandlar de olika kraven.23

Sjöblom delar in den politiska aktiviteten i olika ”arenor”, där the electoral arena24 behandlar 

relationerna mellan partierna och väljare, vilket är det som kommer att behandlas i denna 

uppsats.25

Sjöblom förutsätter i sin avhandling att röstning är valfritt. Vid ett parlamentariskt val måste 

därför en väljare först bestämma sig för om hon ska rösta eller ej. Om hon sedan bestämmer 

sig för att rösta, måste hon bestämma vilket parti hon ska välja att stödja. Partiets agerande i 

electoral arena är till syvende och sist att påverka väljarnas beslut. Det huvudsakliga målet 

för partierna är således att uppnå röstmaximering. Väljarens beslut att stödja ett parti med sin

röst kan ses som resultatet av ett stort antal bedömningar av partiet mellan valen. För att ett 

parti ska kunna påverka en väljares beslut av partival, måste det även säkra åsiktsstöd eller 

åtminstone åsiktsöverenskommelse på en rad frågor av stor betydelse.26 Av de tre 

                                               
23 Sjöblom, G (1968) s.141
24 De andra arenorna är internal arena och parliamenatry arena.
25 Sjöblom, G (1968) s.206
26 ibid.



11

outputvariablerna antas propaganda27 spela en viktig roll i electoral arena. Väljarnas vetskap 

om ståndpunkter och kandidater hos olika partier baseras till stor del av innehållet i partiernas 

propaganda, både den deklarativa28 och den polemiska29. Analysen inkluderar dock även 

partioberoende kommunikatörer, exempelvis media, som också förmedlar information om 

partierna. Förekomsten av sådana kommunikatörer som är oberoende av partierna är viktiga 

faktorer som partierna måste ta hänsyn till vid formuleringen av innehållet i propagandan, 

eftersom detta innehåll alltid kan bli utmanat och ifrågasatt av andra kommunikatörer.30

Utmärkande för medlemmarna i electoral arena är enligt Sjöblom är att de uppvisar en 

extremt hög grad av heterogenitet. Samtidigt finns vissa begränsningar för partiet att forma en 

output som är anpassad till varje väljargrupp. Differentieringen av outputen måste hållas inom 

vissa gränser för att bibehålla partiets trovärdighet. Även om inget parti vänder sig till alla 

väljargrupper, kan man enligt Sjöblom anta att partierna försöker formulera sin propaganda på 

ett sådant sätt att innehållet inte stöter bort någon väljargrupp. Detta kan dock vara riskfyllt i 

enlighet med uttrycket ”den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Med anledning 

av den knapphet som råder på efterfrågade värderingar, resulterar ofta ett ställningstagande 

för en värdering per automatik att partiet tar ställning emot en annan.31

Kraven som partierna på ett eller annat sätt måste behandla karakteriseras av olika attribut. 

Sjöblom kallar dem demand attributes, kravattribut, och utgörs av grupptillhörighet, riktning,

tydlighet och precision, intensitet och detalj, kostnader, relation till partiets andra policys, 

traditionella/innovativa krav och tidsaspekt.32 I denna undersökning kan de definieras som 

karaktären på den allmänna opinionen som härleds ur en kritisk händelse. Väljarkrav är i detta 

sammanhang detsamma som allmän opinion.

Grupptillhörighet

Grupptillhörighet syftar till vilken grupp kravet kommer ifrån, om den hör till det egna eller

ett annat partis traditionella väljarbas, och om denna grupp åtnjuter goodwill från andra 

väljargrupper. Gruppens karaktär är av betydelse för hur viktigt deras krav är. Om gruppen till 
                                               
27 Med propaganda menas partiets tekniker (metoder) för att, med hjälp av ord eller andra symboler, påverka 
attityder, åsikter och beteende hos folk.
28 Deklarativ propaganda - Presentation av det egna partiets ståndpunkter, utan att nämna eller jämföra med 
konkurrerande partier.
29 Motsatsen till deklarativ propaganda i avseendet att den tar strid med konkurrerande propaganda.
30 Sjöblom, G (1968) s.207
31 ibid.
32 a.a. s.212
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exempel är stor tillskrivs dess krav större vikt än om gruppen är liten, likaså gäller om den 

åtnjuter stor goodwill. En grupp som har tillgång till stora resurser att forma opinion, bör ur i 

detta samanhang anses viktigare än en grupp som saknar sådana.33

Riktning

Är kravet riktat till en speciell struktur, ett speciellt parti eller alla partier? Vad gäller 

riktningen på kravet är det svårare för partier att manipulera kravet ju tydligare dess riktning 

indikeras. Förutom möjligheten att manipulera kraven kan partiet ha anledning att försöka 

ändra riktningen på kravet. Detta kan exempelvis vara en fråga som partiet hänvisar till de 

fackliga organisationerna att avgöra.34

Tydlighet och precision

Tydligheten hos kravet berör huruvida kravet är uttryckligen formulerat eller endast existerar 

som en latent vilja eller ett opublicerat krav. Många krav är inte uttryckligen formulerade och 

då finns möjligheten för partiet att bortse från dem eller för den delen att framstå som 

opinionsbildare, för att göra kraven uttryckliga och presentera dem som ståndpunkter.35

Intensitet och utmärkande

Kopplingen mellan intensitet och utmärkande baseras på förutsättningen att ju större intensitet 

med vilken ett krav har framställts, ju mer beslutsam är partiets behandling av kravet. Partiet 

kan i relation till detta fråga sig om behandlingen av ett visst krav kommer att resultera i stöd 

från den som framställt kravet. Detta är naturligtvis svårt att komma över denna information 

vilket innebär att partiet behandlar denna aspekt men en viss ovisshet.36

Kostnader

I detta attribut förutsätts att kravet sätts i relation till andra krav (och även krav inom de andra 

arenorna). Typen av värderingar som kravet bygger på, och vilken grad av knapphet som 

råder för dessa värderingar, är av relevans. Detsamma gäller om kravet är kontroversiellt eller 

om andra krav inom samma ämnesområde kan accepteras och ändå upprätthålla konsekvens. 

                                               
33 Sjöblom, G (1968) s. 212-213
34 a.a. s.213-214
35 a.a. s.214
36 a.a. s.214-215
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Partiet ställs också inför frågan om ett tillmötesgående av kravet skulle vara prejudicerande i 

meningen att partiet kommer att behöva behandla liknande frågor i framtiden.37

Relation till partiets andra policys

Ett dilemma uppstår när ett partis anammande av ett ”populärt” krav resulterar i negativa 

konsekvenser för partiets trovärdighet bland väljarna. Popularitet måste därför alltid vägas 

mot trovärdighet, inte minst med avseende på partiets strävan efter röstmaximering.38

Traditionella/innovativa krav

Traditionella krav syftar till sådana krav som tidigare har blivit insända till ett parti och mer 

eller mindre utgör basen för dess output. Innovativa krav innebär motsatsen, vilket innebär att 

den strategiska osäkerheten är större vid behandling och stödjande av innovativa krav. Det 

kan dock vara så att ett parti, vid sidan om sin strävan efter att bibehålla politisk konsekvens, 

kan vara i stort behov av en innovation. Det är också troligt att ett antagande av ett innovativt 

krav gör väsentliga förändringar i röstfördelningen mellan partier eftersom åsikterna i en 

sådan fråga förmodligen inte är så strukturerade i partigränserna på samma sätt som 

traditionella knäckfrågor.39

Tidsaspekt 

Här tas hänsyn till om kravet är isolerat, permanent eller tillfälligt återkommande. Eller om 

partiet bör välja ståndpunkt omedelbart. Är en omedelbar praktisk åtgärd, eller ett förslag för 

vidtagande av sådan, begärd av partiet? Det första hänsynstagandet i denna kategori ligger 

relativt nära frågan om prejudicerande krav, medan det andra snarare rör möjligheterna att 

manipulera kravet. Om omedelbara åtgärder krävs, är det svårt att manipulera det. Om kravet

inte är av denna natur, kan partiet överväga om kravet kan ”tystas ned” med hjälp av 

symbolisk tillfredställelse. Detta kan göras med uttryck av sympati, utan att binda partiet till 

en bestämd åtgärd.40

                                               
37 Sjöblom, G (1968) s.215-216
38 a.a. s.216
39 ibid.
40 a.a. s.216-217



14

1.5. Metod

Undersökningen kommer att utföras genom kvalitativ textanalys av partiprogram. Eftersom 

partiprogram är författade för att väcka intresse och sympatier för partiet, är det viktigt att få 

med textens sammanhang. Kvalitativ textanalys lämpar sig bäst då helheten i texten anses 

vara viktig att få med i analysen.41 En alternativ metod för att genomföra denna undersökning 

hade varit kvantitativ innehållsanalys av motioner och propositioner. Problemet med detta är 

att denna typ av propaganda är polemisk och inte enbart deklarativ. Den är således inte endast 

riktad till väljarkåren, vilket är nödvändigt för denna undersökning eftersom den bygger på 

relationen mellan parti och väljare enligt figur 1. Vidare tillåter inte tidsramen för 

undersökningen ett sådant omfattande arbete.

Partiprogrammen utformas av partierna för att förmedla sina ståndpunkter, i de huvudsakliga 

politikområdena, till väljarna. Partiprogrammen är relativt statiska men de flesta partier 

reviderar sina program, vilket gör det rimligt att anta att nya frågor och medialt stora debatter 

behandlas och inkluderas i de reviderade versionerna. Alla partier har inte kommit med nya 

eller reviderat sina program efter den kritiska händelsen som undersökningen bygger på, 

vilket är något som får accepteras. Det är naturligtvis att föredra att ett parti har reviderat eller 

presenterat ett nytt partiprogram efter undersökningens kritiska händelse, men det är inte 

nödvändigt för att besvara frågeställningen eftersom partiets ståndpunkter dessförinnan är av 

stort värde som indikation på vilken vikt klimatfrågan då tillskrevs.

För att bestämma vad i partiprogrammen som ska analyseras och hur det ska tolkas, är 

informationen i partiprogrammen i denna uppsats indelad i två typer. Dimensionerna

definierar typen av information som överhuvudtaget inkluderas i undersökningen. Detta är en 

nödvändig avgränsning att göra redan från början, då många områden ligger klimatfrågan 

nära. Indikatorerna avgör hur en ståndpunkt, tillhörande någon av dimensionerna, ska tolkas.

Dimensioner

Dimensionerna utgör indelningen av den information i partiprogrammen som i 

undersökningen kommer att betraktas som tillhörande klimatfrågan. De meningar eller del av 

meningar som inte innehåller ord från några av dessa dimensioner inkluderas inte i 

                                               
41 Esaiasson, P. et. al. (2007) s.237
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undersökningen. Denna analysram är uppställd för att sortera innehållet i materialet.42

Tillvägagångssättet är detsamma som vad Esaiasson kallar för systematiserande 

undersökningar, med en klassificering av textens innehåll.43 Syftet med dimensionerna för 

denna uppsats är att klargöra och definiera vilket innehåll i materialet som är av relevans. 

Dimensioner:

 Klimat- (förändringar, hot, fråga eller liknande)

 Global uppvärmning (stigande temperaturer o.s.v.)

 Koldioxid – växthusgasutsläpp (eller liknande synonymer, t.ex. CO2)

 Gränsöverskridande/Globalt/Internationellt problem (i samband med klimat)

 Internationellt samarbete/ansvar (i samband med klimat)

Dessa ord eller begrepp utgör stommen av terminologin i klimatfrågan. Det finns många ord 

eller begrepp som ligger nära denna fråga, men som ligger utanför gränsen för vad som 

förstås som framställning i klimatfrågan i denna undersökning. Kriteriet är att ordet eller 

begreppet utesluter närliggande frågor, och därmed exklusivt berör frågan om klimatet. 

Exempel på ett begrepp inkluderar närliggande frågor är hållbar utveckling, som åsyftar ett 

samspel mellan ekologi, ekonomi och sociala frågor. Energieffektivitet kan inte heller 

inkluderas eftersom det berör miljöfrågor i ett större sammanhang och har nära kopplingar till 

exempelvis debatten om resursutnyttjande, och en rad andra aspekter av miljön. Det är alltså 

nödvändigt att göra dessa tydliga gränsdragningar för inte hamna gråzoner och därmed öka 

risken för inkonsekvenser i textanalysen. Energieffektivitet skulle dock inkluderas om det 

nämndes i samband med klimatfrågan, som exempelvis en åtgärd för att minska utsläpp av 

växthusgaser.

Indikatorer

Det som i denna uppsats kallas indikatorer är de preciserade analytiska redskapen. Valet av 

namnet ”indikatorer” kommer av att svaren på frågorna indikerar styrkan i de meningar eller 

del av meningar som faller inom dimensionerna.

                                               
42 Bergström, G. och Boréus, K. (2005) s.164
43 Esaiasson, P. et. al. (2007) s.238
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Indikatorer:

 Hur stort utrymme får klimatfrågan?

 Nämns klimatfrågan i inledningen?

 Vilken terminologi används i samband med klimatfrågan?

 I vilket sammanhang berörs klimatfrågan?

 Nämns klimatfrågan under andra rubriker eller annan del av texten, som berör ett 

annat politikområde?

Dessa frågor kommer att ställas till texten för att få med den viktiga aspekten av analysen som 

innefattar språkbruk och disposition av programmets sidutrymme. Det är alltså här fråga om 

en bedömning av det större sammanhanget i texten, vilket görs utifrån dessa mindre 

frågeställningar. Ett exempel på detta kan vara om ett parti gått från att benämna frågan som 

en klimatfråga till ett klimathot. Det senare är ett starkare språkbruk vilket måste vägas in i 

bedömningen. Ett annat exempel är att om frågan tas upp i inledningen, så indikerar det ett att 

partiet vill framhäva frågan på ett tydligare sätt, än om den endast sorteras in under rubrikerna 

som de övriga ståndpunkterna. 

Dimensionerna utgör således en indelning och konkretisering av informationen i 

partiprogrammen och är avgörande för vad som betraktas som klimatfrågor. Indikatorerna, 

som består av mindre frågor, utgör tillsammans analysredskapet44. Besvarandet av dessa 

frågor är därför centrala för analysen och lösningen på forskningsfråga 145, eftersom de 

indikerar hur partiernas förhållningssätt till frågan har förändrats. Frågans karaktär inriktar sig 

på textens manifesta, eftersom dess syfte är att nå ut med tydliga ståndpunkter till väljarna, 

vilket gör tolkningen av texten förhållandevis enkel.46

Resultatet kommer att analyseras utifrån Sjöbloms teori. Som tidigare nämnt är det i Sjöbloms 

teori kravattributen som karakteriserar kravet, vilket gör dem avgörande för hur kravet 

kommer att omvandlas i partiet innan det kommer ut som output. Den kritiska händelsen antas 

i detta sammanhang ge upphov till en kravformulering mot samtliga partier, alltså skapa en 

allmän opinion. 2005 utgör den tidsmässiga brytpunkten, där allt innan 2005 antas ha skett 

utan kritisk händelse och allt efter antas ha inträffat under påverkan av en kritisk händelse. 
                                               
44 Esaiasson, P. et. al (2007) s.244
45Forskningsfråga 1 - Har de politiska partiernas inställning till klimatfrågan, som den är framställd i   
partiprogrammen, genomgått en förändring sedan 2005?
46 Esaiasson, P. et. al (2007) s.250
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Analysen av resultatet på forskningsfråga 1 kommer att genomföras med denna teori som 

analytiskt verktyg, eftersom karaktären på frågan kan bestämmas utefter dessa kravattribut, 

och det är detta som bestämmer hur omvandlingsprocessen i partiet kommer att ske och 

vilken output det kommer att resultera i. Man kan således analysera processen ”bakifrån”, 

genom att studera vilken output partiet har levererat vid olika tidpunkter, och se till 

klimatfrågans kravattribut. Genom att analysera klimatfrågans karaktär utifrån kravattributen 

kan man göra en samlad bedömning av om frågan är en ”modefråga”. Kravattributen 

illustrerar de egenskaper ett krav har, som med nödvändighet bör attrahera olika partier på 

olika sätt och därför även kommer ut i form av olika output för olika partier. Det bör 

understrykas att det inte är fråga om en jämförande analys, men för att få svar på frågan om 

klimatfrågan är en modefråga, måste dess kravattribut ställas i relation till respektive partis 

övriga karaktär. Ju mer enhetlig outputen gällande klimatfrågan är mellan partierna, desto mer 

bör frågan betraktas som en modefråga.

Validiteten i denna uppsats avgörs främst om indikatorerna, eller de preciserade analytiska 

redskapen, kommer att resultera i rätt typ av svar. Besvarandet av dessa mindre frågor ligger 

till samlad grund för besvarandet av forskningsfråga 1. Om dessa frågor är rätt ställda samt att 

inte någon relevant fråga uteblivit, så finns heller inget problem med validiteten vad gäller 

den första forskningsfrågan. Den andra forskningsfrågans47 teoretiska grund ligger i teorin om 

att kritiska händelser påverkar individers liv på ett visst sätt. Det som förklaras i berörda 

avsnitt belyser relationen mellan kritisk händelse, politisk opinion och partipolitisk respons. 

Validiteten ligger i härledningen mellan den kritiska händelsen och skapandet av en allmän 

medvetenhet, eller opinion, som ligger till hands för politiska partier att bemöta. Givet att en 

kritisk händelse har givit upphov till en allmän opinion, förfaller det sig därefter naturligt att 

det skapas en stor efterfrågan (krav) på politiska åtgärder, ett slags efterfrågevakuum. 

Kravattributen kan i denna uppsats definieras som karaktären på den allmänna opinionen, och 

är den nödvändiga teorin för att kunna analysera på vilket sätt denna kan tänkas påverka de 

politiska partierna. Forskningsfrågan handlar om hur partierna har förhållit sig till opinionen, 

eller det som Sjöblom enkelt kallar för krav, och inte om huruvida en opinion har bildats ur en 

kritisk händelse eller inte. Det är en teoretisk förutsättning i undersökningen.

                                               
47 Forskningsfråga 2 - Har klimatfrågan blivit en ”partipolitisk modefråga” som följd av en allmän opinion?
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Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel.48 Materialet i denna 

undersökning är välstrukturerat och lättöverskådligt, vilket minimerar riskerna för att missa 

viktiga delar eller att feltolka informationen. Risken är liten för att det så kallade hidden 

agenda - problemet49 uppstår när man arbetar med denna typ av material, eftersom 

avsändarens syfte med materialet är just en öppen agenda, för att på ett tydligt och attraktivt 

sätt förmedla sina ståndpunkter.

1.6. Tidigare forskning

Vad gäller forskning om partisystem är Lipset och Rokkan de mest framstående. Deras

förklaring för hur politiska partier i västeuropeiska länder växte fram och stabiliserade sig på 

basala sociala klyvningar (eng. cleavage) i samhället, utgör en teoretisk grund för denna 

uppsats.50 För Rokkan är klyvningar fundamentala motsättningar inom en territoriell 

befolkning som utmärker sig ur mångfalden av konflikter rotade i samhällets sociala 

strukturer. Han menar att dessa skillnader utbryter vid kritiska tidpunkter och tar sig an 

manifesta och organiserade former i uppbyggnaden av politiska system.51 Teorin bygger på 

fyra sådana sociala klyvningar; klass, center - periferi, kyrka – stat och landsbygd – industri. 

Klass har enligt Lipset alltid varit centralt för hur väljare röstar i en demokrati. 

Låginkomsttagare röstar i huvudsak på partier till vänster på skalan medan höginkomsttagare i 

huvudsak röstar på partier till höger. Det är dock inte bara klass som utgör grunden för 

politisk uppdelning, utan tre andra underliggande historiska uppdelningar ligger till grund för 

de europeiska partiernas olika karaktär. Dessa har enligt Lipset och Rokkan uppkommit ur 

den nationella och den industriella revolutionen, och kom att sammankopplas med 

partiuppdelningarna och röstningsbeteende. Den politiska revolutionen resulterade i en center 

– periferikonflikt mellan de nationella systemen och de underordnade systemen, såsom 

etniska och religiösa grupper, som ofta placerades i periferin. Spänningen mellan kyrkan och 

staten uppkom genom att den växande staten försökte dominera kyrkan, som försökte behålla 

sina historiska och organisatoriska rättigheter. Den ekonomiska, eller industriella, 

revolutionen gav upphov till två klasskamper; land – industrikonflikten mellan en markägande 

                                               
48 Esaiasson, P. (et. al) (2007) s.244
49 En språklig term som syftar till det dolda eller subtila budskapet i exempelvis en text.
50 Lipset, S.M. (2000) s.5
51 Flora, P. (1999) s. 7
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elit och en växande medelklass, följt av den marxistiska klasskampen mellan kapitalister och 

arbetare.52

Dessa fyra källor till uppdelning har enligt Lipset och Rokkan erbjudit ett ramverk för de 

flesta partisystemen i demokratiska stater. Var och en av dessa har även i viss utsträckning 

följt oss in i det nutida samhället, även om klassuppdelningen har varit den starkaste källan till 

partipolitisk konflikt. Trots att dessa klyvningar formades för hundratals år sedan, center -

periferi och kyrka – stat år 1789 och framåt, industri – landsbygd och klass 1850 och framåt,53

så finns tydliga spår av dem i dagens svenska partisystem. Lipset och Rokkans teori erbjuder 

en förklaring till hur partisystemen har lyckats vara stabila över tid. Genom att se på 

partisystemen på detta sätt så kan man förklara varför höger-vänsterskalan ändrat karaktär så 

lite som den har gjort med tanke på hur samhället har förändrats54. 

Forskningen om och kring klimatförändringarna är ett enormt forskningsområde som spänner 

över en mängd ämnesdiscipliner. Det som ligger denna undersökning närmast är 

policyrelaterad klimatforskning, vilken ofta gränsar till bland annat biologi och 

nationalekonomi. Stern skriver i sin artikel från 2008 att utsläpp av växthusgaser är 

externaliteter som utgör det största marknadsmisslyckandet världen har sett. Detta förklaras 

på ett övertygande sätt genom att länka samman utsläpp, kostnader för rening och 

policyinstrument ur ett marknadsperspektiv.55

1.7. Material

Det material som undersökningen bygger på är riksdagspartiernas partiprogram. Eftersom 

partierna inte släpper nya partiprogram varje år så varierar publiceringsåren på programmen 

partierna emellan. Det finns alltså inte tidsmässigt likvärdiga partiprogram att tillgå från 

samtliga partier. Det går dock att med hänsynstagande till tidsskillnaden minimera resultatets 

påverkan av detta. Eftersom undersökningen inte är jämförande över partigränserna så behövs 

inte stor vikt läggas vid denna skillnad. Partiprogram kan kategoriseras under vad Sjöblom 

                                               
52 Lipset, S.M. (2000) s.6
53 Flora, P. (1999) s. 38
54 Lipset, S.M. (2000) s.6
55 Stern, N. (2008)
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kallar deklarativ propaganda, alltså en presentation av det egna partiets ståndpunkter, utan att 

nämna eller jämföra med konkurrerande partier56.

Dessa program utgör undersökningsmaterialet:

Vänsterpartiet – 2000 och 2008, Socialdemokraterna – 2001 och 2005, Miljöpartiet – 2001 

och 2005, Centerpartiet – 2001, Folkpartiet – 2001, 2003 och 2007, Moderaterna – 2002 och 

2007, Kristdemokraterna – 2001

Som synes varierar åren något mellan partierna. Detta utgör emellertid inte ett problem 

eftersom det ska göras en samlad analys av partierna, och inte en komparativ studie av 

partiernas klimatpolitik. Eftersom centerpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet och 

socialdemokraterna inte har antagit något partiprogram efter 2005, kommer kompletterande 

material att hämtas från respektive partis hemsida57. Partiernas ståndpunkter som presenteras 

på deras hemsidor är liksom partiprogrammen deklarativ propaganda, och är således 

jämförbar information. Skillnaden är att informationen på hemsidan i regel kan uppdateras 

mer frekvent än vad partiprogram antas eller revideras, eftersom detta görs i samband med 

partiernas årsmöten. Att ståndpunkterna är uppdaterade gör dem dock inte mindre jämförbara 

med partiprogrammen.

1.8. Avgränsningar

Vad gäller aspekter och dimensioner av klimatfrågan är det endast ståndpunkter och politiska 

mål som inkluderas i undersökningen. Medlen för att uppnå målen kommer således att 

exkluderas ur analysen, eftersom de av så många olika anledningar kan skilja sig partierna 

emellan. Det är inte heller nödvändigt att inkludera dessa i analysen för att uppnå syftet med 

uppsatsen.

De partier som ska analyseras begränsas till riksdagspartierna under mandatperioden 2006 -

201058.

                                               
56 Sjöblom, G (1968) s.125
57 Undantaget miljöpartiet som inte har politiska ståndpunkter, jämförbara med partiprogram, tillgängliga på 
hemsidan.
58 Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och 
Kristdemokraterna.
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2. Klimatfrågan i partiprogrammen

I detta kapitel kommer den information som presenteras i partiprogrammen att redogöras för, 

utifrån de kriterier som ställts upp i metoden i form av dimensioner och indikatorer.

2.1. Vänsterpartiet

Vänsterpartiets senaste partiprogram antogs 2004 och reviderades 2008 och är således 

tämligen aktuellt59. Det föregående partiprogrammet, ”För en solidarisk värld”, antogs år 

200060.

2.1.1. Partiprogram (V) 2000
I vänsterpartiets partiprogram från 2000 finns inte klimatfrågan uttryckligen med. I kapitlet 

om miljön läggs vikt vid överkonsumtion, resursanvändning, luftföroreningar, 

kärnkraftsavveckling. Man talar alltså delvis om handlingar och verksamhet som kan kopplas 

till klimatfrågan, men som istället läggs fram i andra sammanhang med andra konsekvenser 

som följd.61

2.1.2. Partiprogram (V) 2008
I det senaste partiprogrammet framhåller vänsterpartiet i avsnittet ”Ett grundläggande 

ekologiskt förhållningssätt”, att de växthusgaser som människan ger upphov till kan ”leda till 

globala katastrofer”. Vidare skriver partiet att stigande temperaturer kan bli omöjliga att 

stoppa när de passerat en viss nivå, vilket leder till en process med ”oöverblickbara 

påföljder”. Partiet framhåller att det är människans verksamhet som orsakar 

klimatförändringarna, och att det därför är människans uppgift att lösa problemen. Detta 

kräver enligt vänsterpartiet ”snabba och kraftfulla insatser”.62

I avsnittet ”Grunder för en modern vänsterpolitik” inkluderas återigen miljöfrågor. Där 

framhåller partiet att kortsiktiga avkastningar och nya marknadsandelar i den kapitalistiska 

ekonomin alltid är överordnade miljöhänsynen. Därför behövs enligt vänsterpartiet ”… en 

kraftfull lagstiftning, ekonomiska styrmedel, långsiktig samhällsplanering, 

klimatinvesteringar och miljöinriktad näringspolitik för att miljöhoten skall kunna 

                                               
59 Vänsterpartiets partiprogram, (Reviderat av Vänsterpartiets 37:e kongress 2008)
60 Partiprogram – För en soldarisk värld (2000)
61 ibid.
62 Vänsterpartiets partiprogram, (Reviderat av Vänsterpartiets 37:e kongress 2008) s.7
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bemästras.”63 Partiet har alltså tagit in åtgärder mot klimatförändringarna i det som det

benämner grunden för sin politik. Vidare läggs fram att transportsektorn i Sverige står för den 

största ökningen av växthusgaser, vilket man presenterar en rad åtgärder för.64

Under rubriken ”Det socialistiska målet och vägarna dit” har vänsterpartiet en underrubrik 

med internationellt perspektiv, varvid man framhåller att vänsterpartiet är ett 

internationalistiskt parti och lyfter fram frågor som partiet menar är globala. I detta 

sammanhang lyfter partiet även fram att miljöförstöring och klimatförändringar inte känner 

några gränser.65

Partiprogrammets avslutande kapitel utgörs av åtta strategiska huvudlinjer som partiet menar 

är centrala i en radikal vänsterpolitik. En av dessa har rubriken ”Förvekliga en ekologiskt 

hållbar utveckling!” Här presenteras övergripande miljömässiga ståndpunkter som är 

kopplade till en hållbar utveckling. Vänsterpartiet framhåller här att stat och kommun aktivt 

ska satsa på klimatinvesteringar för att minska utsläppen av växthusgaser. För att uppnå en 

effektiv energi- och resursförbrukning tycker partiet att tätorter skall vara tätt bebyggda och 

ha goda kollektiva transporter. Man tycker även att järnvägar och kollektivtrafik ska 

återregleras och aktivt främjas, samt att Sverige ska uppdatera sina klimatmål med förhöjd 

ambitionsnivå.66

2.2. Socialdemokraterna

Socialdemokraternas partiprogram antogs vid partikongressen 2001. Detta är det senaste 

partiprogrammet som socialdemokraterna har kommit ut med.67 De har däremot publicerat 

riktlinjer som antogs 3 november 2005, som är relativt omfattande.68 Dessa program 

kompletteras med den information om socialdemokraternas politik som finns att tillgå på 

partiets hemsida.

                                               
63 Vänsterpartiets partiprogram, (Reviderat av Vänsterpartiets 37:e kongress 2008) s.20
64 a.a. s.21
65 a.a. s.30
66 a.a. s.35
67 Partiprogram för Socialdemokraterna (2001)
68 Politiska riktlinjer - Antagna av Socialdemokraternas 35:e ordinarie kongress (2005)
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2.2.1. Partiprogram (S) 2001
I partiprogrammets sista avsnitt presenteras ”socialdemokratins samhällssyn idag”. Detta

avsnitt innehåller partiets analys och ståndpunkter kring de huvudsakliga politikområdena. 

Miljöpolitiken behandlas under rubriken ”Det gröna folkhemmet”, och klimatfrågan nämns 

inte förrän just under denna rubrik.

Partiet inleder med att understryka vikten av att hushålla med jordens resurser, och fortsätter 

med att det är en förutsättning att den ekonomiska utvecklingen är i samklang med det 

ekologiskt hållbara, för att säkra framtidens friska luft, rena vatten, naturliga klimat och 

biologiska artrikedom.69 Partiet inleder alltså miljödiskussionen med att nämna att ett naturligt 

klimat är eftersträvansvärt. I samband med att partiet understryker att transportsystemen ska 

läggas om mot mer kollektivtrafik och att man ska satsa på bränslesnåla motorer, alternativa 

drivmedel och bättre reningsteknik, så uttrycker partiet att det är en högprioriterad uppgift att 

minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.70

2.2.2. Riktlinjer (S) 2005
Dokumentet inleds med en positiv syn på samhället och framhåller det goda i världen under 

den första rubriken ”Vi tror på framtiden”. Det positiva tonen bryts av detta stycke:

Global uppvärmning och klimatförändringar ställer kampen mot miljöförstöring i ett nytt ljus. 
Stormar, skyfall och värmeböljor – det blir uppenbart att solidariteten måste sträckas ut över 
nations- och generationsgränser.71

Fortsättningsvis formuleras inledningen som att partiet ska ”bygga broar” till en rad 

framtidsvisioner. Vad gäller klimatet menar partiet att när miljö och klimat hotas ska man 

driva på ännu hårdare internationellt och öka takten i omställningen till grönare alternativ.72

Dokumentets kapitel som kallas ”En hållbar utveckling” behandlar partiets ståndpunkter i 

miljöfrågorna. Där menar man att klimatförändringarna är den största utmaningen som

världen står inför, och lägger fram fakta som att den globala uppvärmning som nu pågår är 

den mest dramatiska på över tusen år samt att de tio varmaste åren som hittills uppmätts alla 

                                               
69 Partiprogram för Socialdemokraterna (2001) s.28
70 a.a.. s.29
71 Politiska riktlinjer - Antagna av Socialdemokraternas 35:e ordinarie kongress (2005) s.2
72 a.a. s.3
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har inträffat efter 1990. De menar att vi ständigt påminns om detta genom återkommande 

värmeböljor, stormar och skyfall.73

Socialdemokraterna framhäver sedan att Sverige är ett föregångsland i energiomställningen, 

och lägger fram fakta som att industrins energianvändning har minskat med 33% de senaste 

tio åren samt att 1800 miljöprojekt har genomförts inom ramen för lokala 

investeringsprogram. Man illustrerar detta med att minskningen motsvarar en årlig 

energiförbrukning för 90000 småhus och framhäver att detta är resultatet av en aktiv politik. 

Partiet understryker att målet är att trygga en tillgång på el och annan energi som har låg 

inverkan på hälsa, miljö och klimat, och ger mer eller mindre konkreta riktlinjer för hur detta 

ska uppnås.74

2.2.3 Vår politik (S) 2009
På hemsidan presenteras de politiska ståndpunkterna i alfabetisk ordning, vilket även kommer 

att göras i denna redogörelse. 

Under ”bistånd” talar partiet om att global rättvisa handlar om så mycket mer än just bistånd, 

och hänvisar i detta sammanhang till att det bland annat måste handla om mer utbyte för att 

minska koldioxidutsläpp.75 Frågan återkommer under fliken ”energi”, där partiet menar att 

trots att Sverige har låga koldioxidutsläpp i produktion av el och värme så finns fortfarande en 

hel del att göra.76

Partiet skriver under ”miljö” att klimathotet skrämmer genom stormar, översvämningar, torka 

och smältande isar. Den globala uppvärmningen kan enligt socialdemokraterna bara 

förhindras genom att användningen av fossila bränslen minskar, och att Sverige måste dra sitt 

strå till stacken.77

2.3. Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiets senaste partiprogram antogs 2005. Programmet dessförinnan utkom 2001.

                                               
73 Politiska riktlinjer - Antagna av Socialdemokraternas 35:e ordinarie kongress (2005) s.21
74 ibid.
75 Socialdemokraterna (2008) Bistånd
76 Socialdemokraterna (2008) Energi
77 Socialdemokraterna (2008) Miljö
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2.3.1. Partiprogram (MP) 2001
Miljöpartiet tar upp klimatförändringarna första gången i kapitel fem under globala frågor. 

Partiet argumenterar att frågor som tidigare enbart tycktes vara föremål för inrikespolitik, 

såsom energi- och transportpolitik, påverkar människor i hela världen genom 

klimatförändringar, som orsakas av koldioxid och andra växthusgaser. Partiet fortsätter med 

en kort förklaring i hur klimatförändringarna sker, och skriver att de ”…leda till att ö-stater 

utplånas, jordens mest tätbefolkade områden översvämmas, kraftiga oväder ökar och 

växtzoner flyttar snabbare än arterna hänger med.” Miljöpartiet framhåller också att 

avskogningen av tropikskogarna får klimatförändring som exempel på allvarlig miljöeffekt.78

I kapitlet om EU skriver partiet att man vill att minimiskatter på fossil energi, kärnkraft, samt 

utsläpp av svaveldioxid och koldioxid ska införas79, vilket återkommer senare då partiet talar 

sitt ekonomiskt - politiska synsätt som man kallar kretsloppsekonomi80. 

Klimatfrågan återkommer i kapitlet om energianvändning, där miljöpartiet framhåller att 

försurning av mark och vatten, skogsdöd, klimatförändringar och radioaktiv nedsmutsning är 

ödesfrågor för hela mänskligheten. Detta menar partiet kommer ur ett felaktigt energisystem 

och en för stor användning av energi.81

Under kommunikationskapitlet framhåller miljöpartiet att transportsektorn är den största 

enskilda källan till utsläpp av kväveoxider, kolmonoxid, koldioxid och kolväten. Trafiken 

skriver man bidrar bland annat till växthuseffekten.82

2.3.2. Partiprogram (MP) 2005
Partiprogrammet från 2005 har en helt annan utformning är det föregående. Specifika frågor 

om klimatet uppkommer inte förrän relativt sent i texten i avsnittet om en ny global 

säkerhetspolitik, där partiet framhåller att miljöförstöringen och växthuseffekten kan komma 

att orsaka både konflikter och flyktingströmmar.83

                                               
78 Partiprogram Miljöpartiet de Gröna (2001) s.13
79 a.a. s.16
80 a.a. s.22
81 a.a. s.31
82 a.a. s.33
83 Partiprogram Miljöpartiet de Gröna (2005) s.36
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I nästkommande avsnitt hanteras hållbar utveckling under rubriken ”Långsiktighet – allt 

hänger samman”. I detta sammanhang tar partiet upp de gränsöverskridande miljöproblemen, 

såsom utsläppen av koldioxidgaser.  Partiet menar att mänskligheten ”slår i det ekologiska 

taket”. Att växthuseffekten ökar, vid sidan av andra miljöproblem, leder till allt värre 

naturkatastrofer. Föreställningen om att problemen håller på att lösas utan stora politiska 

åtgärder stämmer inte, enligt miljöpartiet.84

Miljöpartiet framhåller att energiframställningen i världen är på väg att rubba klimatet och att 

klimatforskare blir allt mer överens om nuvarande användning av fossila bränslen kommer att 

få ”fullständigt ohållbara följder inom en snar framtid”. Partiet skriver att klimatet blir 

varmare vilket leder till naturkatastrofer, ökenutbredning och människor på flykt.85

Partiet fortsätter med att framställa sina energipolitiska ståndpunkter i ett globalt 

sammanhang, där man understryker att Sverige ska i EU- och FN- förhandlingar driva de rika 

länderna att minska sina växthusgasutsläpp mest och först. För att bryta den globala 

uppvärmningen menar partiet att det är ett centralt projekt att ställa om till hållbara 

kommunikationer inom transportsektorn, som är den största enskilda utsläppskällan av 

kväveoxider, koldioxid, kolväte och partiklar. Därutöver anser partiet att flyg är det sämsta 

transportsättet, varför de ska tvingas betala bränsle- och koldioxidskatter.86

2.4. Centerpartiet

Centerpartiet har inte utkommit med något partiprogram, som de kallar idéprogram, sedan den 

19 juni 2001. Det som ligger närmast till hands är att inhämta information från partiets

hemsida. Den informationen kan på samma sätt kategoriseras som deklarativ propaganda, och 

faller därför inom samma ram för material.

2.4.1. Idéprogram (C) 2001
Under rubriken ”Natur och miljö” berör centerpartiet klimatfrågan för första gången i detta 

idéprogram, där partiet framhåller att utsläppen av växthusgaser måste minska för att 

                                               
84 Partiprogram Miljöpartiet de Gröna (2005) s.39
85 a.a. s.42
86 a.a. s.44-45



27

människans negativa inverkan på klimatet.87 I den avslutande delen talar man om de 

utmaningar man i vår tid står inför, där globaliseringen genomsyrar texten. I detta 

sammanhand framhåller partiet att klimatförändring, i sällskap av brist på sötvatten, 

ökenutbredning, avverkning av urskogar och kärnkraftens avfall, är exempel på miljöproblem 

som hotar människans överlevnad.88

2.4.2. Vår politik (C) 2009
På partiets hemsida finns utförlig information om partiets ståndpunkter, kategoriserat från a-ö. 

Informationen är mycket mer omfattande än ett partiprogram. ”Klimat” utgör exempelvis en 

egen kategori, liksom ”koldioxidskatt”, ”utsläppsrätter” och ”energipolitik”, för att nämna 

några få kategorier där klimatfrågan berörs. Det är således inte möjligt att analysera denna 

information i relation till förgående idéprogram.89 Under fliken ”Vår politik” presenteras mer 

övergripande ståndpunkter som mer rättvist kan ställas i relation till partiets tidigare 

idéprogram. Ståndpunkterna omfattas av fyra politikområden; jobb och företagande, miljö, 

öppenhet och välfärd.90 Texterna är emellertid mycket mer kortfattade än idéprogrammet, och 

ger närmast en känsla av att partiet endast vill väcka en nyfikenhet för partiet snarare än att nå 

ut med konkreta ståndpunkter till väljarna.

Under rubriken ”miljö” inleder partiet med en återgång till 1967 då partiets första 

miljöprogram antogs. Partiet skriver där i den korta inledningen till texten: ”1967. Det är 

tusen år sen nu. Östersjön sjöd av fisk, klimathotet var inte uppfunnet och ingen misstrodde 

maten hos handlaren.” Partiet skriver att vem som helst kan skydda miljön genom att bara 

säga nej, men att centerpartiet gör det genom att säga ja till forskning och entreprenörskap i 

ny miljöteknik, till EU som spjutspets mot den globala nedsmutsningen, till fler miljöbilar, till 

att tjäna pengar på ny miljöteknik. ”Ja till morötter, varvade med en och annan 

koldioxidpiska.”91

                                               
87 Idéprogram Centerpartiet (2001) s.21
88 a.a. s.29
89 Centerpartiet A-Ö (2009)
90 Centerpartiet Vår Politik (2009)
91 Centerpartiet Miljö (2009)
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2.5. Folkpartiet liberalerna

Folkpartiet reviderar sina partiprogram med relativt jämna mellanrum. Programmen är 

identiska i sin innehållsliga utformning och skiljer sig bara där de har reviderats, vilket gör 

jämförelser mellan tidpunkterna enkla att genomföra.

2.5.1. Partiprogram (FP) 2001
Klimatfrågan adresseras först i avsnittet om miljön, under den specifika del som berör luften. 

Partiet framhåller att vi står inför stora klimatförändringar om inte utsläppen av växthusgaser, 

främst koldioxid, dramatiskt minskar. Folkpartiet anser att alla länder måste ta ansvar för 

gemensamma åtgärder för att minska utsläppen, och säger att utsläppen från transporter ska 

minskas med hjälp av teknikutveckling och ekonomiska styrmedel som beskattning av 

drivmedel och koldioxid.92

2.5.2. Partiprogram (FP) 2003
2003 års version skiljer sig ingenting i klimatpolitiken från sin föregångare.

2.5.3. Partiprogram (FP) 2007
I denna reviderade version uppkommer klimatfrågan samband med diskussionen om 

miljöpolitikens medel. Partiet skrev i 2001 och 2003 års version; ”Miljöproblemen måste ses 

ur ett alleuropeiskt perspektiv”93. Denna mening har ersatts med; ”Klimat- och miljöpolitiken 

måste ses i ett globalt perspektiv. Strävan ska vara att minska växthuseffekten, bl.a. genom att 

minska de globala utsläppen av växthusgaser”.94 Frågan uppkommer igen i samband med 

energipolitiken där partiet understryker att klimatförändringarna är vår tids största 

miljöproblem, vilket kräver omfattande förändringar. När luften diskuteras förs exakt samma 

resonemang som 2001.95

                                               
92 Folkpartiet liberalernas partiprogram – Frihet att växa (2001) s. 20
93 a.a. s.19
94 Folkpartiet liberalernas partiprogram – Frihet att växa (2007) s. 32
95 a.a. s.33-34
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2.6. Moderaterna

Moderaterna utkom med ett partiprogram 2002. Det omfattas av ett idéprogram som antogs 

vid partistämman 2001, samt ett handlingsprogram som antogs 199396. Trots att partiets 

handlingsprogram är så pass gammalt, presenteras det som partiets ståndpunkter 2002. Det 

kan därför inte tolkas på annat sätt än att handlingsprogrammet utgörs av moderaternas åsikter 

2002, annars borde det ha reviderats eller skrivits om. Moderaternas senaste 

handlingsprogram antogs 2007.

2.6.1.  Partiprogram (M) 2002 
Programmets första del som utgörs av idéprogrammet är ganska ospecifikt och går inte in på 

djupet i några frågor, utan förmedlar endast partiets övergripande idéer. Klimatfrågan tas inte 

upp i denna första del, utan regleras i det mer specifika handlingsprogrammet.

Under miljökapitlet framhåller man att den ekologiska balansen ständigt förändras, och menar 

att ozonhål och växthuseffekten drastiskt kan förändra människors överlevnadsvillkor. Partiet 

tycker att utsläppen av växthusgaser från förbränning och för energi- och transportändamål är 

ett särskilt problem.97

Partiet förespråkar att Sverige ska vara en aktiv del i arbetet med att bemöta hoten mot den 

globala miljön, och driva på internationella överenskommelser om begränsningar eller förbud 

mot utsläppen av växthusgaser och ozonförstörande ämnen.98

2.6.2. Handlingsprogram (M) 2007
I handlingsprogrammet lägger moderaterna vad de kallar en ”miljöpolitik för en ny tid”. Detta 

avsnitt ligger i början av handlingsprogrammet, direkt efter inledningen. Där framhåller 

partiet att EU är det främsta instrumentet för att förbättra i miljön i Sverige, Europa och i 

världen. Moderaterna anser att EU bör satsa på forskning och utveckling för att uppnå en 

säker kärnkraft och alternativa energikällor för att minska koldioxidutsläppen. Internationellt 

samarbete menar partiet är av särskild betydelse för att lösa klimatproblemen. Det råder enligt 

                                               
96 Moderaternas Partiprogram (2002) s.3
97 Moderaternas Partiprogram (2002) s.115-116
98 a.a. s.118
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moderaterna konsensus kring att människan påverkar miljön, vilket innebär att människan 

också kan göra något åt saken, men att krafttag behövs för att nå resultat.99

Moderaterna anser att världens förmåga att möta klimatförändringarna avgörs av om världens 

länder förmår att sluta bindande avtal om tuffa utsläppsreduktioner. Handel med utsläppsrätter 

anser man idag är det främsta vapnet mot växthusgaserna.100

Moderaternas mål är att Sveriges energiproduktion på sikt ska vara klimatneutral och inte 

bidra till utsläpp av växthusgaser. Partiet framhåller också att man kan minska användningen 

av fossila bränslen i Europa genom att exportera klimatneutral energi.101

2.7. Kristdemokraterna

Kristdemokraternas senaste partiprogram, som de själva kallar för principprogram, antogs 

2001.

2.7.1. Principprogram (KD) 2001
Klimatfrågan dyker först upp då kristdemokraterna lägger fram sin syn på EU. Partiet anser 

att EU på den globala nivån bör verka för att lösa klimatproblemen. Det krävs ökad 

samordning av energipolitiken på EU-nivå. Medlemsländerna måste samarbeta för att möta 

utmaningarna som de globala klimatförändringarna medför.102

Kristdemokraterna återkommer till klimatfrågan under avsnittet om kommunikationer. Partiet

framhåller där att transportsektorns stora beroende av fossila bränslen utgör, tillsammans med 

andra utsläpp, ett globalt hot mot miljön genom ökande utsläpp av växthusgaser.103

I det avslutande kapitlet diskuterar partiet framtiden ur miljösynpunkt. Kapitlet inleds med att 

poängtera att den som oroar sig för framtidens miljö inte oroar sig utan anledning, och 

hänvisar till klimatförändringar och andra miljöhot.104 Partiet fortsätter med att diskutera att 

                                               
99 Moderaternas handlingsprogram (2007) s.2
100 ibid.
101 a.a. s.3
102 Principprogram Kristdemokraterna (2001) s.49-50
103 a.a. s.121
104 a.a. s.137
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debatten länge har handlat om att vissa ändliga råvaror ska ta slut, vilket man menar ofta

rättas till av marknadspriserna. Istället är det enligt kristdemokraterna bristen på förnyelsebara 

resurser som är det allvarligaste problemet. Kristdemokraterna menar att med en ökande 

befolkning och fortsatt tillväxt är det tillgången på betes- och jordbruksmark, rent vatten och 

luft, samt tillgången på fisk som är hotad. Partiet framhåller att detta sker genom över- och 

felutnyttjande samt avfallsmängder och utsläpp som är så stora att de leder till förgiftning, 

försurning och klimatförändringar. För att minska växthuseffekten krävs enligt 

kristdemokraterna krafttag för att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.105

2.7.2. Vår politik (KD) 2009
Kristdemokraterna presenterar på sin hemsida sina ståndpunkter presenterade i arton olika 

politikområden. Politikområdena presenteras, på hemsidan liksom här, i alfabetisk ordning.

Klimatfrågan uppkommer först under ”Europasamarbetet”, där partiet framhäver att EU 

måste göra mer för att kämpa för ett bättre klimat.106 Sedan återkommer den under kategorin 

”Miljö och energi”, där partiet skriver att det övergripande syftet med miljöpolitiken är att 

överlämna ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. I detta 

sammanhang påpekar partiet att växthuseffekten fortsätter vara den högst prioriterade 

miljöfrågan för partiet. Kristdemokraterna anser att Sverige bör vara ett föregångsland som 

kan visa vägen mot ett samhälle som klarar välfärd och trivsel utan att bidra till globala 

klimatförändringar. Partiet avslutar avsnittet med några förslag för en bättre miljö och 

energiförsörjning, där det första är att växthuseffekten ska vara den högst prioriterade 

frågan.107

                                               
105 Principprogram Kristdemokraterna (2001) s.140
106 Kristdemokraterna Europasamarbetet (2009)
107 Kristdemokraterna Miljö och energi (2009)
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3. Analys

3.1. Den deklarativa propagandans utveckling

Hos vänsterpartiet går det att se en tydlig specificering av klimatfrågan inom miljöpolitiken, 

från att inte alls ha omnämnt den åtta år tidigare. I partiprogrammet från 2000 framfördes 

ståndpunkter som inte nödvändigtvis exkluderar klimatförändringar, men inte uttryckligen 

inkluderar frågan heller. År 2008 är man mycket mer specifik i sin behandling av 

klimatfrågan. Partiet använder tämligen dramatiska uttryck, såsom ”globala katastrofer” och 

”oöverblickbara påföljder”. Klimatfrågan dras även upp i sammanhang som inte är närmast 

miljörelaterade. Utrymmet frågan får i samband med presentationen av grunderna för en 

modern vänsterpolitik och det socialistiska målet, talar för att klimatfrågan har kommit att bli

en central fråga för partiet, och att man är mycket mån om att nå ut med budskapet. Detta 

återkommer även i slutet av partiprogrammet bland partiets åtta strategiska huvudmål för en 

radikal vänsterpolitik.

Socialdemokraterna visar 2001 en tydlig medvetenhet om klimatförändringarna. Tonen är 

emellertid mild, men partiet framhåller att det är ett högprioriterat mål att minska utsläppen av 

växthusgaser och partiet har även idéer för hur detta kan uppnås. I partiprogrammet 2005 

illustreras däremot klimatförändringarna på ett starkare sätt. Socialdemokraterna framhåller 

att det är den största utmaningen världen står inför, och styrker detta med statistiska fakta och 

exemplifierar med naturkatastrofer. Generellt bakas frågan i det senare partiprogrammet in i 

ett större sammanhang som berör fler politikområden, såsom energi- och transportsektorn. 

Frågan får därutöver större spatialt utrymme, vilket gör att den utmärker sig mer i förhållande 

till andra frågor än den tidigare gjort. Om man jämför 2005 års riktlinjer med partiets 

information på hemsidan finns det inget som tyder på att partiet ytterligare vill framhäva 

klimatfrågan. Kulmen för klimatfrågan tycks därför ligga i socialdemokraternas riktlinjer 

2005.

Miljöpartiet är traditionellt det parti som sätter miljöfrågor främst på agendan. 

Klimatförändringarna tas i 2001 års partiprogram upp i ett globalt sammanhang. Partiet

understryker att frågan spänner över olika politikområden, såsom energi- och 

transportsektorn, samt att sträcker sig över nationsgränser genom att den påverkar människor i 

hela världen som en följd av utsläpp av växthusgaser. Miljöpartiet förklarar även i dramatiska 
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ordalag vilka effekter klimatförändringarna kan få, exempelvis att ö-stater kan utplånas.

Klimatfrågan refereras till som en av mänsklighetens ödesfrågor, vilket är att betrakta som 

stark terminologi. Trots miljöpartiets då extremt kritiska förhållningssätt till EU, tycker partiet

att EU ska införa minimiskatter för bland annat växthusgaser. De innehållsliga förändringarna 

i 2005 års partiprogram är stora, men det är svårt att se att partiet lägger större vikt vid 

klimatfrågan jämfört med det tidigare partiprogrammet. Det handlar snarare om att partiet har 

formulerat sig annorlunda än att man ökat fokus på frågan. Det går att urskönja en bild av att 

klimatförändringarna sker snabbare än i förgående program, men terminologin, utrymmet och 

sammanhanget är snarlikt programmen emellan.

Centerpartiet har som bekant inte utkommit med något partiprogram sedan 2001, men partiet

uppvisade då en stor medvetenhet om klimatförändringarna, som partiet kallar ett 

miljöproblem som hotar människans överlevnad. Klimatfrågan lyfts även fram i ett globalt 

sammanhang vilket indikerar att partiet är medvetet om komplexiteten i lösningen av 

problemet. Informationen om partiets politik på hemsidan visar också att partiet använde en 

starkare terminologi 2001 än det gör idag. Informationen på hemsidan är dock mindre 

utförlig, och passar sämre för en direkt jämförelse med partiprogrammet.

Folkpartiets partiprogram är de enda som det går att redogöra för exakt vilka förändringar de 

genomgått, eftersom de senare endast är uppdateringar av de förra. Partiet har bytt ut en 

mening som i 2001 och 2003 års program berörde generella miljöproblem, mot en som 

specifikt berör klimatpolitiken. Partiet återkommer till problemet där man kallar det för vår 

tids största miljöproblem, vilket är ett starkt ordval som tyder på att partiet vill förmedla sin 

fulla medvetenhet om problemets magnitud. Frågan berörs emellertid även 2001 och 2003, 

men det är som sagt enkelt att se hur partiet lyft fram klimatfrågan med större allvar och vikt i 

det senare partiprogrammet.

Hos moderaterna går det också att se en tydlig förändring. Även om det sammantagna 

partiprogrammet utkom 2002, så utkom handlingsprogrammet 1993. Trots att det per 

automatik blir moderaternas ståndpunkter 2002, finns ändå anledning att väga in denna 

vetskap. Denna förändring skall av denna anledning ses med större skepsis än de för övriga 

partierna. Moderaterna visar dock en medvetenhet om klimatförändringarna i detta tidiga 

partiprogram. I och med framhållandet att växthuseffekten drastiskt kan förändra människors 

överlevnadsvillkor förmedlar partiet en relativt osäker bild av framtiden, vilket är en 
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dramatisk framställning av problemet. I det senare handlingsprogrammet är miljöpolitiken 

emellertid det första politikområdet som adresseras, och det är klimatfrågan som genomsyrar 

miljöavsnittet. Partiet använder sig dock inte av starka ord för att framställa problemet utan 

snarare vad som krävs för att få till stånd en långsiktig lösning, en diskussion som partiet för 

på en global nivå. 

Kristdemokraterna har inte heller utkommit med något partiprogram sedan 2001. Partiet

förmedlar en relativt omfattande klimatpolitik, som berör det överstatliga lösningar som 

krävs, likväl som de mer detaljerade problemen med utsläpp från kommunikationer. Partiets 

framställning att det finns anledning att oroa sig för framtiden med åsyftning till 

klimatförändringarna tyder på att partiet vill visa medvetenhet om situationens allvar.

Problematiken kring klimatfrågan framställs i en något mildare ton på partiets hemsida 2009 

än den gjorde i 2001 års partiprogram, samt att den tas upp i färre sammanhang och 

politikområden. 

Förändringarna i förhållningssätt till klimatfrågan varierar från parti till parti. Det är ingen 

riktig beskrivning att säga att det skett en ökning av klimatfrågans framställning i 

partiprogrammen under 2000-talet för alla partier. Det har däremot skett en generell ökning av 

klimatfrågans framställning enligt de indikatorer som ställts upp för analys av 

partiprogrammen, även om ökningen inte alltid är lika stor som förväntat.108 Många partier 

uppvisade en relativt omfattande klimatmedvetenhet redan 2000-2002. Det som dock är 

slående är hur likartat klimatfrågan behandlas av partierna.

                                               
108 Detta diskuteras närmare i 4. Slutsatser och avslutande reflektioner
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Figur 2. Sammanställande matris av resultatet

V S MP
Utrymme? Ökat. 2000 

berördes inte 
klimatfrågan.

Ökning till 2005. Likartat utrymme i 
båda partiprogrammen.

Inledningen? Ej med i 
inledningen.

Med i inledning 2005. Ej med i inledning.

Terminologi? Starkare Starkare 2005 än 2001. Stark terminologi i 
båda programmen. 
Oförändrad.

Sammanhang? 
Annat 
politikområde?

Tas upp i flera 
olika sammanhang.

Berörs i fler 
sammanhang och 
politikområden 2009 än 
2005 och 2001.

Oförändrad. Spänner 
över många 
politikområden i båda 
programmen.

C FP M KD
Utrymme? Ej 

jämförbart.
Ökning 2007. Mer utrymme 

2007. Tas upp 
direkt efter 
inledningen.

Ej jämförbart.

Inledningen? Ej 
jämförbart.

Tas ej upp i 
inledningen.

Tas ej upp i 
inledningen.

Ej jämförbart.

Terminologi? I programmet 
från 2001 
användes 
starkare 
terminologi.

Terminologin 
blir starkare 
2007.

Något mildare 
terminologi 2007.

Terminologin i 
idag mildare än 
2001.

Sammanhang? 
Annat 
politikområde?

Ej 
jämförbart.

Tas upp i fler 
sammanhang.

Oförändrat. Klimatfrågan tas 
upp i fler 
sammanhang och 
politikområden 
2001 än 2009.

3.2. Klimatfrågans kravattribut

Klimatfrågan kan inte sägas exklusivt tillhöra någon speciell grupp, på samma sätt som 

exempelvis kärnkraftsmotståndare eller Nato-anhängare kan kategoriseras. Gruppen som 

tillsammans formulerar en efterfrågan på åtgärder mot klimatförändringarna är stor och 

utbredd. Den sträcker sig över partigränserna som få andra väljargrupper gör, även om 

åsikterna om vilka medel som ska tillgås för att åtgärda problemen kan gå isär. Detta 

resulterar i en stor och något diffus grupp, som har mycket liten anknytning till en specifik 

ideologi. Att gruppen är bred och differentierad syns på det sätt som klimatfrågan spänner 
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över hela höger – vänsterskalan. Det är den starkaste indikationen på att klimatfrågan, 

åtminstone på det nationella planet, är en gemensam angelägenhet för samhället. Riktningen 

på kravet är inte heller tydligt i den meningen att det förväntas av något enskilt parti att det 

ska åtgärda problemet. Klimatförändringarna är ett erkänt gränsöverskridande problem för 

vilket det krävs internationellt samarbete. Detta uttrycker också samtliga partier i på ett eller 

annat sätt i sina partiprogram. Således skulle det enligt Sjöblom vara enklare för partierna att 

manipulera kravet. I detta fall är det rimligt att anta att manipulering skulle innebära att styra 

vidare kravet mot olika aktörer på olika samhällsnivåer för att få till stånd en långsiktig 

lösning. Samtidigt som partierna kan ta ansvar för att lösa klimatfrågan så kan de alltid göra 

det med förbehållet att det är viktigast att få fram åtgärder på EU-nivå och global nivå. På så 

vis kan partierna skjuta ifrån sig det direkta ansvaret, samtidigt som man framstår ansvarsfull.

Klimatfrågan är tydligt formulerad i den meningen att det råder en vida utbredd uppfattning 

om vad problemet består i, vad det beror på och vilka åtgärder som bör vidtas. I detta 

avseende är det inget vagt eller latent krav. Det ska dock inte glömmas bort att det finns 

avvikande uppfattningar även i klimatfrågan. Inom politiken handlar meningsskiljaktigheterna 

främst om vilka medel som ska användas för att minska utsläppen. Vissa partier är exempelvis 

för en utveckling av kärnkraften, som medför låga utsläpp av växthusgaser. Andra är emot 

kärnkraftsutvecklingen av andra miljöskäl än växthuseffekten. Eftersom detta emellertid 

ligger utanför avgränsningen kommer det inte beröras närmare än konstaterandet att det finns 

meningsskiljaktigheter på detta område.

Vad gäller intensiteten är den mediala kravartikulationen som tidigare nämnt enorm. Detta 

leder sannolikt till en allmän medvetenhet och även oro för framtiden, vilket leder till 

ytterligare intensitet eftersom kravet rotas allt starkare hos allmänheten. Klimatfrågan 

utmärker sig av denna anledning väl som krav.

Det finns enligt denna teori inga eller mycket små kostnader för detta krav. Det råder ingen 

knapphet på de värderingar kravet bygger på, eftersom kravets grupptillhörighet är mycket 

stor och utbredd, samt att det inom gruppen finns olika ideologitillhörigheter och värderingar 

som inte strider mot de värderingar som ligger bakom klimatfrågans krav. Det allmänna stöd 

som klimatfrågan har, gör det okontroversiellt för partierna att hörsamma kraven. Det går

dock inte att bortse från de inkonsekvenser som kan uppstå mellan olika politikområden inom 

ett och samma parti. Exempelvis finns ju vissa motsatsförhållanden mellan industritillväxt och 
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minskningen av växthusgasutsläpp. I dessa fall syns i partiprogrammen, på grund av 

klimatfrågans höga prioritet, att partierna föreslår lösningar som kringgår motsatsförhållandet.

Det kan exempelvis röra sig om energieffektiviseringar i industrin, som inte ska göra avkall 

på den ekonomiska tillväxten, utan snarare stimulera den. Det är på detta sätt partierna tycks 

försöka förhålla sig till klimatfrågan för att den inte ska kunna stå i konflikt med partiets 

andra policys. Insikten om att klimatfrågan måste tas hänsyn till ger upphov till innovativa 

lösningar inom andra politikområden, för att partiet ska kunna bibehålla sin politiska och 

ideologiska linje. Klimatpolitiken blir dock prejudicerande eftersom den ofta uttrycks i form 

av långsiktiga mål. Vid sidan om detta måste partiet allteftersom förhålla sig till frågor som 

kan komma att få konsekvenser för de uppställda klimatmålen. Eftersom klimatfrågan i regel 

framställs som ett överordnat mål, kommer detta att vara avgörande för hur beslut kommer att 

tas i dessa påverkande politikområden.

Att kravet kan klassificeras som ett ”populärt” krav råder det annars ingen tvekan om. Enligt 

Sjöbloms teori bör då ett parti värdera klimatfrågan högre än trovärdighet, om det är så att 

klimatfrågan står i konflikt med ett partis andra policys. Att ett parti skulle riskera att framstå 

som något mindre trovärdigt till förmån för en aktiv klimatpolitik, är därför ett rimligt 

antagande. Men utifrån vad som framgår i partiprogrammen försöker partierna undgå detta 

dilemma genom att, som diskuteras ovan, kringgå problemet med konstruktiva lösningar som 

gynnar både klimat och policys som på ett eller annat sätt står i konflikt med klimatet.

Klimatfrågan kan inte benämnas som ett traditionellt krav för något parti, som exempelvis 

moderaternas lägre skatter eller vänsterpartiernas strävan att minska klassklyftorna. Däremot 

ligger naturligtvis miljöfrågor traditionellt miljöpartiet närmast om hjärtat. Det går även att se 

att miljöpartiet är det parti som har den mest omfattande klimatdiskussionen i sitt 

partiprogram från 2001, vid en jämförelse med andra partiprogram från början av 2000-talet. I 

övrigt är politik för att minska växthuseffekten en output som ges av samtliga partier, vilket 

gör ett antagande om att krav har formulerats från samtliga partiers väljare rimligt.

Vad gäller tidsaspekten är det en avgörande faktor huruvida kravet är permanent eller ej. I 

detta fall handlar det om ett långsiktigt åtagande snarare än ett tillfälligt problem som behöver 

rättas till. I denna bemärkelse är det snarast frågan om ett permanent krav, vilket kan liknas 

vid diskussionen om prejudicerade krav.



38

4. Slutsatser och avslutande reflektioner

Generellt sett har partierna i Sverige med tiden lagt större vikt vid klimatfrågan. Det går dock 

att se att många partier redan under tidigt 2000-tal hade formulerat en ganska omfattande 

klimatpolitik. Vänsterpartiet är det enda partiet som inte nämner klimatfrågan under denna tid. 

År 2005 släpper miljöpartiet och socialdemokraterna nytt partiprogram respektive riktlinjer, 

där klimatfrågan får stort utrymme med terminologi som inte kommer att bli mer dramatisk i 

senare partiprogram från något parti. Detta sker alltså innan undersökningens kritiska 

händelse, som antas inträffa under 2006. De enda partierna för vilka det har skett en klar 

förändring efter den kritiska händelsen är vänsterpartiet och folkpartiet. Det är således frågan 

om partierna har föregått den mediala klimatdebatten. Som diskuterades i inledningen kan det 

vara så att klimatfrågan har drivits av de politiska partierna utan att media initialt har visat

något större intresse för frågan.

Analysen av klimatfrågan utefter Sjöbloms kravattribut visar att det är en relativt säker 

strategi för partierna att ta en tydlig ställning i frågan, och forma en omfattande klimatpolitik. 

Det verkar snarare så att det skulle vara mycket riskfyllt att inte ta ställning i klimatfrågan, 

sett till exempelvis den stora och partigränsöverskridande grupp som representerar kravet. Det 

skulle troligtvis resultera i ett stort bortfall av röster. 

Kravets oprecisa riktning gör det som tidigare nämnt även enklare för partier att ge sig in med 

åsikter i frågan, eftersom partierna vet att det inte kommer att ställas direkta krav på ett enskilt 

parti att lösa problemen. Medvetenheten om att en lösning endast kan vara ett resultat av 

gemensamma ansträngningar gör det mindre riskfyllt att engagera sig, och även mer 

strategiskt riktigt att göra det. Detta bör även ställas i relation till klimatfrågans stora intensitet 

och små kostnader. Utifrån dessa karakteristika skulle slutsatsen att klimatfrågan är en 

partipolitisk modefråga kunna dras, men då bortses från sambandet mellan politiken och 

media. Den mediala debatten kring klimatfrågan ökade som tidigare nämnt kraftigt i mitten av 

2000-talet. Den kritiska händelsen i samband med ”An Inconvenient Truth” skapade en 

befolkning som blev mer mottaglig för information om klimatfrågan. Analysen visar dock att 

partiprogrammens utveckling inte har legat i linje med den mediala debatten. Eftersom 

partiprogrammen hade en så pass omfattande klimatpolitik redan i början av 2000-talet, som 

för många partier ökade och intensifierades kraftigt redan 2005 eller innan, så vore det fel att 

säga att undersökningens kritiska händelse hade en stor inverkan på de svenska 
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riksdagspartiernas propaganda i klimatfrågan. Det tycks snarare vara så att media har gjort 

folk mer uppmärksammade på ett problem som de politiska partierna redan hade börjat 

bemöta. Ur denna synvinkel är det intressant att understryka vilket stort inflytande media har. 

Genom att de har möjlighet att välja vad som ska bevakas och hur detta ska ske, är det till stor 

del media som reglerar vad människor kommer att uppfatta som viktigt. Kring klimatfrågan 

har det drivits många kampanjer och utifrån detta är det lätt att få uppfattningen att media 

påverkat opinionen kring klimatfrågan i högre grad än vad de politiska partierna har gjort.

I dagsläget är som tidigare nämnt klimatfrågan den överlägset viktigaste frågan för väljarna 

till EU-parlamentet, trots att det samtidigt pågår en djup global ekonomisk kris vars följer är 

mycket enklare att se med blotta ögat, som när exempelvis folk i ens närhet varslas och

förlorar jobbet. Den ekonomiska krisen uppfattas enligt DN-undersökningen ändå som mindre 

viktig än klimatfrågan bland det totala antalet väljare i undersökningen. Trots att politiska 

partier drivit en klimatpolitik som i mångt och mycket visat på samma problematik som den 

som stora delar av befolkningen har blivit översköljda med i samband den kritiska händelsen, 

var det inte förrän efter denna som en allmänt utbredd medvetenhet om klimatförändringarna

uppstod.

I samband med den kritiska händelsen har dock grupptillhörigheten och intensiteten påverkats

och förändrat hur väljarkraven ser ut i figur 1, enligt denna undersökning. Detta har rimligtvis 

resulterat i en förändrad output enligt Sjöbloms teori, där väljarkrav och oberoende 

kommunikatörer har en feedbackeffekt på inputvariablerna. Outputen kommer dock inte ut 

enbart som partiprogram och kan således ligga utanför vad denna undersökning täcker. Det 

kan istället ha skett större förändringar i hur politiker har debatterat klimatfrågan i media, 

vilket når ut på ett mer direkt och dynamiskt sätt till väljarna. I detta fall är det mer troligt att 

det går att finna en ökad politisk aktivitet kring klimatfrågan i media, som en politisk respons

på vad som i denna undersökning benämns som den kritiska händelsen. En undersökning av 

motioner och propositioner, debattartiklar, partidebatter och andra mediala framträdanden av 

politiker skulle kunna ge en mer heltäckande bild för att undersöka hur cykeln enligt figur 1 

har fortlöpt. Härledningen från den kritiska händelsen mot denna information hade 

förmodligen givit ett mer exakt resultat. Det hade dock varit ett alltför omfattande arbete att 

genomföra detta på den tilldelade tiden för denna undersökning.
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Slutsatsen att den politiska aktiviteten i klimatfrågan inte är en konsekvens av den allmänna 

opinionen bör utefter resultatet av denna undersökning anses som mer rimlig än tvärtom. Det 

kan således argumenteras för att klimatfrågan har visat sig vara en medial modefråga, där 

bland annat politiken kring frågan har spelat en stor roll i rapporteringen, men att den inte är 

en partipolitisk modefråga i sig.
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