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Miljöpartiet de Gröna är ett parti som på relativt kort tid etablerat sig i svensk politik. Mellan 1982 

och 2013 har de antagit nio program som var och ett definierar vilken politik de velat föra vid 

respektive antagningstillfälle. Den här studien avser att undersöka på vilka sätt historia brukas i 

dessa program samt hur bruket förändras över tid. Studien är en kvalitativ textanalys som utgår från 

Karlssons typologi för historiebruk. Resultatet av undersökningen visar på ett utbrett pedagogisk-

politiskt bruk och ett fåtal exempel på ideologiskt- existentiellt- och moraliskt bruk. Historia brukas 

framförallt i inledningen av stycken men även när den egna rörelsen ska beskrivas. Programmen 

bär spår av sin samtid och det finns trender i hur vissa historiebruk till- och avtar där det tydligaste 

är en ökning av ideologiskt historiebruk i de två yngsta programmen. 
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1 Inledning  
Ur ideologiska meningsskiljaktigheter, konflikter, orättvisor och visioner skapas behov av politiska 

instutitioner för att hantera beslutsfattande. En vanlig form för att framgångsrikt fylla behovet är 

att bilda grupperingar som skapar en gemenskap och som samlar likasinnade under ett och samma 

intresse. Genom att gå ihop till partier med liktänkande blir resurserna som krävs för att nå ut till 

väljarna lättare att bekosta. Men då behövs också grundstrukturer. Genom att definiera och av-

gränsa en partiideologi där en gemensam historiesyn, nutidsanalys och framtidsvision för samhället 

kan inläsas får man något att samla sig kring. Samtidigt får man en varudeklaration att presentera 

för väljarna. Paradoxalt nog kan därför ett parti som samlar människor av en speciell ståndpunkt 

på sikt också ändra åsikt. Detta gör organisationerna till levande organismer som går att studera 

över tid. 

Valmyndigheten hade 2018 36 partier registrerade för riksdagsvalet samma år.1 Utav dessa fick åtta 

mandat i vår högsta demokratiska församling. Sedan 1945 har 23 val till riksdagen förrättats där 

den ringa summan av nio partier lyckats med bedriften att få riksdagsmandat. Endast fyra av dessa 

partier har tillkommit under perioden – övriga fem har utan avbrott suttit i riksdagen. Att grunda 

ett nytt parti ur ingenting och ta sig in i de högsta politiska församlingarna är således mycket sällsynt. 

Ett parti som gjort hela resan är Miljöpartiet de Gröna. På bara drygt trettio år har Miljöpartiet de 

Gröna gått från en tanke till ett regeringsparti. Partiet finns representerat i Europaparlamentet och 

i majoriteten av Sveriges kommunfullmäktige, liksom på flertal nivåer och instanser däremellan. 

Partiet har gjort avtryck i den moderna svenska politiska historien. Men hur ser medvetenheten om 

historia ut i partiet och vilken utvald historia har partiet lutat sig emot på sin resa till maktens 

absoluta finrum?  

Miljöpartiet de Gröna definierar sig själva som stigfinnarna i svensk politik. Enligt en flitigt åter-

kommande avslutning av deras partiprogram beskriver de sig själva som både före sin tid och mitt 

i den.2 Men hur ser de på den tid som förflutit? Vilka ansatser ur historien tar de för att motivera 

de framtida stigar de söker finna? När partiet började sin vandring var de utanför etablissemanget 

och vid den här studiens tillkomst har stigen lett hela vägen till Rosenbad. Som regeringsparti med 

departementsansvar kommer partiet göra avtryck i myndighetsutövandet som kan påverka 

                                                

1Valmyndigheten. Val till riksdagen – Röster. 2018. tillgänglig: https://data.val.se/val/val2018/slut-
resultat/R/rike/index.html (hämtad 2019-05-21). 
2 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 40. 
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miljontals människor. Det medför ett intresse och behov av större analys och granskning. Den här 

studien avser att täppa till en kunskapslucka kring Miljöpartiet de Gröna och den ekologistiska 

rörelsen.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilka sätt historia brukas samt hur bruket förändras över 

tid i Miljöpartiet de Grönas samtliga parti- och idéprogram antagna mellan 1982 - 2013. Dessa 

dokument har avlöst varandra genom åren och inkluderar samtliga av partiets högsta politiska de-

klarationer från starten 1981 fram till skrivande stund 2019. Genom att studera Miljöpartiet de 

Gröna ska studien öka förståelsen för hur den ekologistiska rörelsen legitimerar sig genom historia. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka typer av historiebruk kan identifieras i programmen? 

• I vilka sammanhang brukas historia i programmen? 

• Vilka förändringar i historiebruk kan identifieras över tid i programmen? 
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2 Teori 

2.1 Historiebruk 

Historiebruk är den process där människor selektivt aktiverar delar av historiekulturen för att bilda 

ett meningsskapande och en handlingskopplad helhet.3 Historikerna Klas-Göran Karlsson och Ulf 

Zander menar att allt historiebruk i det stora perspektivet handlar om människors sökande efter 

mening och sammanhang i livet. Beroende på vilken grupp och vilket behov gruppen har får bruket 

olika funktioner som resultat. Flera olika bruk kan existera parallellt.4 Historikern Erik Axelsson 

menar att bedömningen mellan bruk och missbruk i historiebruk alltid kommer vara godtycklig 

utifrån betraktarens egna politiska och moraliska överväganden. Det är därför viktigt att man re-

dovisar sina kriterier för dessa tydligt.5 

Klas-Göran Karlsson presenterar, i sin avhandling Historia som vapen: historiebruk och sovjetunionens 

upplösning 1985 - 1995, en teoretisk plattform för att analysera historiebruk. Teorin tar sig uttryck i 

en typologi där fem olika sorters historiebruk beskrivs utifrån det behov som ligger bakom, vilken 

funktion det fyller och vem som brukar det.6 Senare har Karlsson kompletterat sin typologi så att 

den numer innehåller sju historiebrukstyper: Vetenskapligt bruk, existentiellt bruk, moraliskt bruk, 

ideologiskt bruk, pedagogisk-politiskt bruk, icke-bruk och kommersiellt bruk av historia. De olika 

bruken i typologin begränsas till vissa funktioner och brukare. Av den anledningar är två av Karls-

sons typer mindre relevanta för föreliggande uppsats. Vetenskapligt bruk av historia används främst 

av professionella utövare som historiker och historielärare med syftet att kritiskt granska tolka och 

verifiera vårt samhälle utifrån det förflutna.7 Det är med andra ord inte ett bruk som vi kan förvänta 

oss i ett politiskt program. Kommersiellt bruk av historia erbjuder brukaren att slå mynt och pro-

fitera på historien genom att engagera människor och tillgängliggöra historien. Det förekommer 

exempelvis i hög grad i turism och populärkultur och brukare är ofta verksamma inom reklam eller 

ekonomi.8 Även om vi aldrig kan utesluta att det finns enstaka politiker som har ekonomiska motiv 

för sitt engagemang så är det osannolikt att det skulle gå att sälja ett politiskt program i vinstsyfte, 

                                                

3 Aronsson, Peter. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund. 2004. s. 17. 
4 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.). Historien är nu - En introduktion till historiedidaktiken. 
Lund. 2009. s. 59. 
5 Axelsson, Erik. ”Historia i bruk och medvetande”, i Edquist, Samuel (red.). En helt annan historia: 
tolv historiografiska uppsatser. Uppsala. 2004. s. 15. 
6 Karlsson, Klas-Göran. Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. 
Stockholm. 1999. s. 57. 
7 Karlsson & Zander. 2009. s. 59. 
8 Karlsson & Zander. 2009. s. 67-68. 
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varför bruket knappast kommer återfinnas i den här studiens källmaterial. Kvar av typologin finns 

fem bruk som i olika grad kan anses relevanta för studien: 

Pedagogisk-politiskt bruk av historia fyller ett behov av att jämföra historiska händelser med 

händelser i vår samtid. Jämförelsen sker med en förenklad syn på samband och målet är att: illu-

strera en lättbegriplig, metaforisk eller symbolisk historia, skapa debatt, en god läromiljö eller sens-

moraler. Pedagogiskt-politiskt historiebruk är rådande i skolan och av politiker. Bruket är mycket 

svårt att kombinera med ett vetenskapligt historiebruk.9 Det pedagogisk-politiska bruket används 

ofta av just politiker och det är högst sannolikt det vanligaste bruket i politiska program. 

Ideologiskt bruk av historia fyller behovet att, utifrån brukarens politiska övertygelse, framhäva 

historiska mönster som legitimerar en viss världsåskådning. Syftet är att konstruera en historia för 

att mobilisera människor och att ifrågasätta motståndares beslut. Ideologiskt historiebruk används 

vanligen av den intellektuella och politiska eliten.10 

Moraliskt bruk av historia fyller ett behov att, från en intellektuell och privilegierad indignation 

över historisk maktutövning, återupptäcka och restaurera förtryckta gruppers historia. Genom bru-

ket avser brukarna kunna belysa sina egna misstag och rehabilitera relationen med de utsatta grup-

perna för att på sikt kunna försonas med dessa.11 

Existentiellt bruk av historia fyller behovet att, i ett samhälle som hastigt förändras eller pressas, 

selektivt minnas och selektivt glömma det förflutna, för att stärka den egna identiteten, placera sig 

i sin omvärld och förankra sin existens. Det brukas av alla människor någon gång under deras liv 

men bruket förekommer ofta tydligt i konflikttyngda samhällen med kollektiva trauman, pågående 

eller i ett nära eller avlägset förflutet.12 

Icke-bruk av historia fyller intellektuella eller politiska utövares behov att släta över, kollektivt 

glömma eller skydda sig mot historien. Det är också vanligt att använda bruket som ett sätt att 

markera mot att det nuvarande samhället ska få legitimitet utifrån historiska kontexter. Att undvika 

historieanvändning när det är motiverat kan ses som icke-bruk. Icke-bruk skall tolkas som en med-

veten strategi och ingen slump.13 Bruket kräver mycket förkunskaper för att kunna identifiera.  

                                                

9 Karlsson & Zander. 2009. s. 66-68. 
10 Ibid. s. 63. 
11 Ibid. s. 62-63. 
12 Ibid. s. 60-61. 
13 Ibid. s. 64-65. 
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Den här studien använder Karlsson typologi för att kategorisera det historiebruk som identifieras. 

Eftersom det är en etablerad teoretisk ram är min förhoppning att resultatet därmed ska bli lätt att 

jämföra med tidigare och framtida studier av historiebruk inom politisk argumentation.  
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

Den här underökningen är en kvalitativ textanalys där Karlssons utökade typologi kommer använ-

das för att styra kodning och klassificering under genomläsningen. Särskild vikt läggs vid uttryck 

som markerar att det är något förflutet som berörs. Tempus på verb i texten – i synnerhet preteri-

tum, pluskvamperfekt, futurum preteriti och perfekt - beaktas och kompletteras med eventuella 

avsnitt som innehåller ord, fraser och idiom som tydligt pekar mot eller parafraserar dåtid. Efter 

kodning av materialet analyseras de delar som är kodade som bruk utifrån Karlssons typologi. 

Studier av kvalitativ art är beroende av en viss grad av egen uppfinningsrikedom och individuella 

förkunskaper. Det finns en inneboende begränsning i forskarens filtrering av den utvalda datan 

vilket påverkar resultatet. Förståelsen för denna aspekt benämner historikern Maria Ågren som 

självkritik: ”empiriska data skall filtreras genom människor två ̊ gånger, först genom den, som skapat 

källan, och sedan genom historikern, som använder källan”.14 Eftersom detta är en kvalitativ studie 

kommer jag, vare sig jag vill eller ej, sätta min egen prägel på undersökningen. Särskilt kommer 

detta påverka de mer svåridentifierade bruken i Karlsson typologi, exempelvis icke-bruket. Avsnitt 

i resultatredovisningen som skapar en svårighet för mig att analysera av dessa orsaker diskuteras i 

samband med att de uppkommer för att uppmärksamma detta.  

3.2 Källmaterial och källkritik 

Undersökningen lutar sig mot den typ av dokument som i Sverige oftast benämns som partipro-

gram, principprogram eller idéprogram. Dessa dokument, hädanefter kallade enbart som program 

när de diskuteras i klump, är bara en liten del av alla politiska åsikter och uttryck som formuleras 

av ett parti och dess företrädare under dess livstid, men har en stark status internt i partiorganisat-

ioner. Programmen betraktas som bas för ett partis ställningstaganden och är framtaget av partiets 

högsta beslutande instans av en majoritet av partiets medlemmar, vanligen genom ombud. Med 

utgångspunkt från ett program formuleras också svar på nya frågor som uppkommit efter pro-

grammets tillkomst. Därför är programmet ofta inte bara sakpolitiskt formulerat utan även präglat 

av visioner och ideologiska bottnar. Samtliga medlemmar i ett parti förväntas i regel ställa sig bakom 

partiets partiprogram i sin helhet, även om åsikter kring detaljer kan tillåtas förekomma. Program-

met är också en viktig bas för rekrytering av nya medlemmar. Partiprogrammet konstrueras 

                                                

14 Ågren, Maria. ”Synlighet, vikt och trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på källkriti-
kens roll i dagens historieskrivning”. Historisk tidskrift 2005:2. s. 260. 
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vanligtvis för att kunna existera och vara legitimt flera år. Det förekommer dock att Partiprogram 

revideras innehållsmässigt av partiets högsta instans.15 Valet av just dessa dokument som källor för 

undersökning motiveras av det symbolvärde och den dignitet som dokumenten har inom partiet. 

Miljöpartiet de Gröna har sedan grundandet 1981 fram tills skrivande stund antagit nio officiella 

program. Det första programmet antogs 1982, och ligger till grund för de tre följande programmen 

som, enligt partiet själva, är reviderade upplagor.16 Dessa program är således förhållandevis lika; 

främst skiljer språkliga omformuleringar dem åt, men några detaljer har tillkommit eller strukits 

under åren. Dessa program kallas Idéprogram och partiet markerar tydligt övergången från dessa 

till Partiprogram.17 Partiprogrammen från 199418, 1997 och 2001 har liknande upplägg och delar 

mycket material sig emellan, medan 2005 och 2013 är självständiga nyskrivningar. Varje program 

betraktas, i den här undersökningen, som den politiska målsättningen för Miljöpartiet vid antagan-

detillfället. Eventuella likheter mellan två eller fler program är därmed ett utryck för en oförändrad 

åsikt under den tidsperiod de representerar. Därmed är alla Idé- och Partiprogrammen lika rele-

vanta för den här studien. 

Källorna är antagna med majoritetsbeslut av delegationsombud som i sin tur representerar en större 

grupp medlemmar. Det innebär att en minoritet i partiet hypotetiskt kan ha opponerat sig mot 

innehållet i vissa program. Programmen är därför inte nödvändigtvis representativa för varje en-

skild utövare inom partiet och begränsar således möjligheten att dra slutsatser utifrån studien som 

utgår från det. Programmen som använts i studien är också återgivna av partiet självt19, vilket öpp-

nar för en möjlig autenticitetsdiskussion då det inte helt kan uteslutas att ett urval gjorts, eller re-

vision har ägt rum i efterhand för att framställa ett mer smickrande resultat. Jag har därför i största 

möjliga mån försökt att jämföra partiets versioner med de fåtal program jag funnit hos andra 

                                                

15 Larsson, Inga. ”Partiprogram”, i Nationalencyklopedin. 2019. tillgänglig: 
http://www.ne.se/lång/partiprogram (hämtad 2019-05-22). 
16 Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1988. 
17 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 2. 
18 Programmet är benämnt som antaget 1994 av partiet självt - i de övriga programmen - och av 
utomstående i annan litteratur. Dock verkar det ha antagits i slutet på 1993. Eftersom åtminstone 
förordet är från 1994 kommer Partiprogrammet hädanefter konsekvent beskrivas som antaget 
1994. 
19 Miljöpartiet de Gröna. Partiprogram. 2019. tillgänglig: http://www.mp.se/om/historia/partipro-
gram (hämtad 2019-05-21). 
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leverantörer. I dessa fall har dokumenten textmässigt sammanfallit som identiska.20 Det är rimligt 

att anta att antaget av respektive program föranletts av en debatt på de kongresser som antagit 

programmen. Vissa formuleringar kan ha antagits enhälligt och vissa kan ha varit föremål för en 

polariserande debatt och jämna voteringar. Således hade det varit av intresse att även undersöka 

dessa processer för att få en djupare förståelse för hur välförankrat ett visst bruk är i partiet. Av 

utrymmesskäl går detta dock inte att genomföra varför vi får nöja oss med programmen – som en 

majoritet av partiet står bakom.  

                                                

20 Exempelvis finns 1988 års Idéprogram och 2001 års Partiprogram arkiverade på Svensk Nation-
ell Datatjänst som drivs av Göteborgs Universitet. Dessa upplagor överensstämmer med Miljöpar-
tiet – de grönas dito. 
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4 Bakgrund 
 Miljöpartiet de Gröna bildades 1981, som en följd av uppståndelsen kring folkomröstningen om 

kärnkraft i Sverige 1980, under det kortare namnet miljöpartiet.21 En av de drivande personerna 

bakom partiets tillkomst är den tidigare folkpartisten Per Gahrton och partiets ideologi utgår från 

begreppen hållbar utveckling och internationell solidaritet.22 Gahrton tillskrivs rollen som en av de 

drivande i den senare definitionen av partiets ekologistiska ideologi i bland annat partiprogram-

men.23  

 Inledningsvis saknade partiet fixerat ledarskap och roterade istället företrädare var tredje månad 

utifrån fyra jämlika utskott.24 Inför valet 1985 fastställdes det att Miljöpartiet istället skulle ha två 

språkrör istället för en partiledare: en man och en kvinna för att i alla sammanhang garantera jäm-

vikt mellan könen.25 Samtidigt antog Miljöpartiet de Gröna sitt nuvarande namn för att tydligare 

anknyta till övriga gröna partier inom den internationella ekologistiska rörelsen. I samband med 

Kärnkraftskatastrofen vid Tjernobylverken i östra 

Sovjetunionen i april 1986 svängde opinionen om och 

sympatierna för Miljöpartiet de Gröna ökade.26 I föl-

jande riksdagsval 1988 erhöll partiet sina 20 första 

riksdagsmandat.  

 I valet till riksdagen 1991 tappade Miljöpartiet de 

Gröna sina riksdagsmandat till förmån för, bland an-

nat, det nystartade partiet Ny demokrati. Partiet bibe-

höll dock mandat i tolv landsting och 228 kommuner, 

och kunde via uppmärksamhet kring sitt motstånd 

mot den Europeiska Gemenskapen (EG) och den 

stundande omröstningen om Sveriges medlemskap i densamma återigen få 18 riksdagsmandat i 

                                                

 21 Nyberg, Mikael H. (red.). Maskrosbarn: [Miljöpartiets första tjugo år]: en antologi. Lund. 2001. s. 7. 
22 Larsson, Hans Albin & Erlingsson, Gissur. ”Miljöpartiet de Gröna”, i Nationalencyklopedin. 2019. 
tillgänglig: http://www.ne.se/lång/miljöpartiet-de-gröna (hämtad 2019-05-22). 
23 Larsson, Reidar. Politiska ideologier i vår tid, 8., [utök. och rev.] uppl.. Lund. 2014. s. 150. 
24 Larsson & Erlingsson. 2015. 
25 Gahrton, Per. Vad vill de gröna?. Korpen. Göteborg. 1988. 
26 Larsson & Erlingsson. 2015. 

Valår Röster Andel Riksdagsmandat  

1982 91 787 1,65 % 0 (av 349) 

1985 83 645 1,50 % 0 (av 349) 

1988 296 935 5,53 % 20 (av 349) 

1991 185 051 3,38 % 0 (av 349) 

1994 279 042 5,02 % 18 (av 349) 

1998 236 699 4,49 % 16 (av 349) 

2002 246 392 4,65 % 17 (av 349) 

2006 291 121 5,24 % 19 (av 349) 

2010 437 435 7,34 % 25 (av 349) 

2014 429 275 6,89 % 25 (av 349) 

2018 285 899 4,41 % 16 (av 349) 

Tabell 1. Resultat för Miljöpartiet de Gröna, i 

val till Riksdagen 1982 – 20181 
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valet 1994. Sedan dess har Miljöpartiet de Gröna varit ett ständigt riksdagsparti med en viss margi-

nal till riksdagsspärren.27 

I val till Europaparlamentet har Miljöpartiet de Gröna varit framgångsrika. I valen 1995, 2009 och 

2014 fick partiet mer än tio procent av röstetalen, varav 2014 års resultat innebar att partiet blev 

näst största delegation från Sverige.28 I Europaparlamentet sitter partiet i gruppen De gröna/Euro-

peiska fria alliansen, där bland annat det tyska partiet Bündis 90/Die Grünen och det franska va-

lalliansen Europe Écologie också sitter.29 

I Sveriges Riksdag har partiet länge försökt stå utanför blockpolitiken. Ursprungligen såg man sig 

som ett antietablissemangsparti men erfarenheterna från valresultatet 1991 påverkade partiet. Un-

der 00-talet arbetade partiet aktivt med att betona och stärka bilden av sin seriositet.30  Partiet in-

ledde samarbete med regeringen Persson i budgetfrågor efter valet 2002, och samarbetade med 

regeringen Reinfeld i bland annat integrationsfrågor efter valet 2006. Efter riksdagsvalet 2014 fick 

partiet, efter förhandlingar med Socialdemokratiska arbetarepartiet, statsrådsplatser med flera de-

partementsansvar i regeringen Löfvén. Samarbetet förnyades efter att regeringsförhandlingarna 

2018-19 fastställts. 

4.1 Tidigare forskning 

Det finns mycket begränsat med svensk- och engelskspråkig forskningslitteratur när det kommer 

till historiebruk av politiska partier. Det finns också stora skillnader mellan olika länder beträffande 

politiska system och funktionen av partier i dessa. Det gör att forskningsläget för studien är knappt.  

När det kommer till engelskspråkig forskning analyserar samhällsvetarna Mark Bevir och Rod Rho-

des hur representanter för olika politiska rörelser i Storbritannien berättar om landets historiska 

samhällsstyrning – i synnerhet Margaret Thatcher-eran. De utgår från de fyra traditionella grenarna 

av brittisk politik: Tory, Liberal, Whig och Socialist (Labour), där de presenterar en modell de kallar 

Narratives of governance. Modellen testas i artikeln emot påståenden från representanter för respektive 

inriktning vilket styrker modellens bäring. Den utgår från att varje gruppering har ett fokus med 

                                                

27 Larsson & Erlingsson. 2015. 
28 Valmyndigheten. Val till Europaparlamentet – Röster. 2019. tillgänglig: http://www.val.se/val/ 
ep2014/slutresultat/E/rike/index.html (hämtad 2019-05-22). 
29 Wikipedia. Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen. 2019. tillgänglig: https://sv.wikipe-
dia.org/wiki/Gruppen_De_gr%C3%B6na/Europeiska_fria_alliansen (hämtad 2019-05-22). 
30 Barrling, Katarina. ”Partikulturer”, i: Hagevi, Magnus (red.): Partier och partisystem. 1. uppl.. Stu-
dentlitteratur. Lund. 2015. s. 68-69. 
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sitt eget narrativ. Tory fokuserar enligt denna på vikten av att traditionella auktoriteter bevarats; 

liberalerna fokuserar på framgången i återställandet av marknaden och bekämpningen av den över-

vuxna statsapparaten; traditionsbärare inom den politiska riktningen Whig31 fokuserar på den evo-

lutionära förändringen som skett inom konstitutionella organ och socialisterna på hur den byråkra-

tiska staten omformats.32 Modellen är intressant som referensobjekt till den här studien då likheter 

kan finnas mellan miljöpartiets historiebruk och de brittiska partiernas narrativ. 

Ett fåtal gånger har det gjorts studier på svenska partiers studiebruk. Åsa Linderborg disputerade 

2001 på avhandlingen Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-

2000. I den analyserar hon Socialdemokraternas och arbetarrörelsens historiebruk utifrån ett 

gramscianskt hegemoniperspektiv, spänt över mer än ett sekel. Hon kommer fram till att den bor-

gerliga hegemonin förändrades under socialdemokraternas politiska inflytande och med tiden blev 

socialliberal. Vidare visar hon på att historieskrivningen använts som maktresurs främst gentemot 

de egna medlemmarna och arbetarrörelsen i stort.33 Enligt Linderborg är historia ett redskap för 

oppositionella där de kan konstruera en identitet och ett större sammanhang.34 

2012 genomförde Mattias Johansson en uppsatsundersökning på magisternivå vid Karlstad univer-

sitet där han undersöker Sverigedemokraternas historiebruk i de egna principprogrammen. Upp-

satsen utgår ifrån Karlssons typologi men undersöker också historiemedvetandet i programmen. 

Han kommer fram till att historiemedvetandet är påtagligt i dessa program och att partiet tydligt 

vill förmedla en berättelse om dikotomi mellan en utvald idealiserad historia och en problemfylld 

nutid.  Beträffande historiebruket konstaterar han att det ideologiska och pedagogisk-politiska do-

minerar. Johansson återfinner dock enstaka exempel på moraliskt- och vetenskapligt bruk35  

När det kommer till studier av Miljöpartiet de Grönas partiprogram så har en statsvetenskaplig 

studie genomförts på kandidatnivå av Sebastian G. Johansson vid Linnéuniversitetet. Studien ana-

lyserar inte historiebruk utan partiideologi och Johansson kommer fram till att partiet mellan 1994 

och 2005 ändrat sin ideologiska framtoning. Han ser tydliga tendenser av att partiet påverkats av 

                                                

31 Döpt efter det tidigare brittiska och amerikanska liberala partiet. 
32 Bevir, Mark & Rhodes, Rod. Interpreting british governance. Routledge. 2003. 
33 Linderborg, Åsa. Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-
2000. Stockholm. 2001. s. 438-445. 
34 ibid, s.35. 
35 Johansson, Mattias. Fornstora dagar och framtida risker: Historiemedvetande och historiebruk kopplat till 
Sverigedemokraternas principprogram från 2005 och 2011. Karlstad. 2012. s. 41-42. 
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det rådande politiska klimatet i sin samtid, där idealistiska formuleringar fått stå tillbaka till förmån 

för närmanden mot de andra partierna.36  

                                                

36 Johansson, Sebastian G.. Miljöpartiet – ett parti i förändring: en komparativ textanalys av Miljöpartiets 
partiprogram mellan 1994 och 2005. Växjö. 2010. s. 31-32. 



 

13 

 

5 Resultat 
Resultatkapitlet inleds med en undersökning av samtliga programs inledningar. Eftersom dessa i 

vissa fall innehåller avsnitt om partiets egen historia är de avsnitt som behandlar samma tema men 

som återfinns på andra platser i programmen inkluderats i denna del. Därefter följer min resultat-

redovisning och analys av teman utifrån ämnen som innehåller historiebruk. Avslutningsvis tas de 

områden som saknar ett bruk upp. 

5.1 Legitimering av partiet 

De nio programmen innehåller flera avsnitt där de målar upp sin egen historia och sammanfattar 

sin ideologi. I anslaget till inledningskapitlet av samtliga fyra idéprogram nämns flera problem som 

lett fram till beslutet att grunda partiet. Här går det att läsa att Sveriges materiella standard är hög 

jämfört med förr, vilket utvecklas två rader längre ner i programmet: 

De ansträngningar som gjorts för att bygga upp vår välfärd är värda all respekt. Men någonstans på vägen 

förlorade vi de fina målen ur sikte, målen om frihet, rättvisa, solidaritet, trygghet och inflytande. En ständigt 

ökande ekonomisk tillväxt kom att bli ett självändamål, först och främst för att nå en hög materiell levnads-

standard.37  

Miljöpartiet de Gröna berättar här en linjär historia där goda intentioner slagit fel. Eftersom det är 

de första meningarna i programmen kan vi utgå ifrån att de vill skapa en fond att kontrastera emot 

med förslag senare i dokumentet. Texten utgör därmed ett pedagogisk-politiskt bruk av historia. 

Generellt är det tydligt att de fyra Idéprogrammen genomgått en mer omfattande revidering mellan 

antagandet 1985 och 1987. För inledningen innebär det att formuleringen: ”Vår nationella hand-

lingsfrihet är fortfarande betydande tack vare vår fredliga nutidshistoria och alliansfria utrikespoli-

tik” ströks.38  Den redaktionella ändringen 1987 kan ha berott på många saker men det kan tilläggas 

att diskussionen kring den svenska neutraliteten - i synnerhet under andra världskriget – under 

denna period tilltagit i den allmänna svenska debatten, bland annat efter utgivningen av Alf W. 

Johanssons bok Per-Albin och kriget, 1985. Citatet visar hursomhelst upp ett bruk av historia som 

avser förklara en del av Sveriges framskjutna position. Detta skulle kunna tolkas som ett ideologiskt 

historiebruk då det är en legitimering av samma position som Miljöpartiet de Gröna har och anser 

                                                

37 Miljöpartiets Idéprogram antaget 1982. s. 1 med en annan satsordning och det mer blygsamma 
ordet ”mycken respekt” istället för det återgivna ”all respekt”; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram 
antaget 1985. s. 1; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1987. s. 1; Miljöpartiet de Grönas 
Idéprogram antaget 1988. s. 1. 
38 Miljöpartiets Idéprogram antaget 1982. s.1; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1985. s. 
1. 
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sig vara en del av. I det större perspektivet är det också en fortsättning på det pedagogisk-politiska 

bruket som stycket innan använde sig av då det endast är ett tillägg för att stärka det befintliga 

bruket.  

I efterföljande Partiprogram så har partiet valt att göra avsteg från berättelsen om partiets tillkomst 

för att istället sammanfatta sin ideologiska kärna som inledning. I vissa fall följs dessa av en be-

skrivning av världsläget. I Partiprogrammen antagna 1994, 1997 och 2001 görs detta genom att 

enbart använda det samtida perspektivet. Samtliga konstaterade problem, motsättningar och fram-

gångar beskrivs således som pågående processer i nuet. Även när det för läsaren finns antydningar 

av att det föreligger en bakgrund för dessa processer uteblir de. Det konstateras endast att de är i 

förändring utan att betona hur de var innan. Vad detta beror på är så klart svårt att säga. Det är 

inte frågan om ett icke-bruk då partiet knappast försöker dölja processerna – det finns gott om 

exempel på det motsatta senare i dokumenten. Det kan vara ett retoriskt val men det kan också 

vara ett sätt att samla ihop läsarna och undvika oenighet till följd av reaktioner på ett eventuellt 

bruk. 

I de två senaste Partiprogrammen från 2005 respektive 2013 väljer partiet att följa upp förteck-

ningen av det egna ideologiska godset med att teckna sin egen historia. 2005 års partiprogram gör 

detta utförligast och mest uttömmande. 

Miljöpartiet bildades 1981 och är en del av en global grön solidaritetsrörelse. Vi växte fram ur 1960- och 1970-

talens miljö-, freds-, solidaritets- och feministiska rörelser. De röster som höjdes om miljökamp och samlevnad 

var en motreaktion på det ensidiga politiska tänkandet och beslutsfattandet som rådde inom höger- och väns-

terpartierna och som fortfarande dominerar Sverige och världen i dag.39  

Här vill partiet tydligt visa för läsaren att det finns en koppling mellan dem själva och andra fram-

gångsrika rörelser innan dem. De söker en historisk legitimitet ur detta vilket tydligt blir ideologiskt 

och pedagogisk-politiskt i sitt uttryck, och även till viss del existentiellt i hur de söker en förankring 

i rörelser som annars brukar tillskrivas de partier som de anser sig vara en motreaktion till - i den 

direkt efterföljande meningen. Kritiken av de klassiska ideologierna fortsätter sedan i nästföljande 

stycken där två meningar rymmer en antydan till historiebruk: ”Den gröna visionen om att männi-

ska och miljö ska sättas före kortsiktiga vinstintressen växte fram.” samt ”Vi valde att bilda ett 

grönt politiskt parti för att kunna delta i det parlamentariska systemet och genomföra nödvändiga 

                                                

39 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 4-5. 
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förändringar med demokratiska metoder.”40 Bägge dessa meningar är fristående knappt nämnvärda 

ur undersökningssynpunkt men sammantagna, och i anslutning till det längre citatet här ovan, får 

de anses utgöra ett pedagogisk-politiskt tillägg med en rak oproblematisk historia. Dokumentet 

fortsätter sedan med andra teman men halvvägs in i dokumentet under rubriken ”En värld – i fred 

och rättvisa” återkommer återigen ungefär samma formuleringar om partiets ursprung och ideolo-

giska position:  

Vårt parti bildades ur de breda folkrörelser som sedan lång tid tillbaka arbetat för fred, god miljö, jämställdhet 

och solidaritet. Det är därför självklart att vi arbetar för fredlig konflikthantering, för nedrustning och mot 

kärnvapen. Vi är solidariska med dem som drabbats av svält, fattigdom och miljöförstöring över hela världen. 

Kampen för de universella mänskliga rättigheterna har alltid funnits i hjärtat av den gröna politiken.41 

Det som tillkommer i det här avsnittet är ordet alltid som gör stycket till ett ideologiskt bruk av 

historia i och med att det direkt konstruerar rörelsen som en rörelse som historiskt haft rätt. Ordet 

återkommer i andra sammanhang i dokumenten och används för att knyta ihop ett förflutet med 

en nuvarande position. Ordet kan möjligen dölja ett icke-bruk i och med att det av sin svart-vita 

natur kräver en lika svart-vit historia. 

I 2013 års partiprogram har den extensiva kopplingen mellan demokratirörelsens band och det 

egna partiet skalats ner till meningen: ”Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solida-

ritet, jämställdhet och fred.”42 Denna nerkortade version är av samma brukstyp som sina föregång-

are nämnda här ovan.  

5.2 Ett samtida kallt krig 

Eftersom två tredjedelar av programmen tillkom under 1900-talets upprustningsår och åtminstone 

två av de andra tillkom i den direkta tiden därefter finns det en närhet till flera av de tongivande 

händelserna och stämningar som rådde under det förra seklet. I de fyra Idéprogrammen kommen-

teras denna samtid. Det är framförallt jämförelsen som görs i första meningen av stycket som är 

intressant för den här studien:  

Vi lever idag i den mest militariserade tidsepoken i mänsklighetens historia, en period som genomsyras av en 

kolossal vapenteknisk uppladdning över hela världen. Tiotusentals raketer och robotar med 

                                                

40 I Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 5. 
41 ibid. s. 31. 
42 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 3. 
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kärnvapenladdningar, kemiska eller bakteriologiska stridsmedel väntar på att omedelbart kunna användas, med 

hela jorden inom räckhåll.43 

Deras slutsats är oomstridd utifrån den fortsättningen de har i meningen efter där de förklarar vad 

de avser när de pratar militarisering, och får anses vara ett pedagogisk-politiskt bruk. I övrigt är de 

relativt korta Idéprogrammen tysta kring de stora politiska omvälvningar som skett, vilket delvis 

kan bero på att de har ett ringare omfång men även att partiet vill förhålla sig neutralt mellan 

stormakterna. När det första Partiprogrammet antogs 1994 hade Sovjetunionen kollapsat vilket kan 

vara en orsak till att situationen i Östeuropa kommenteras på flera ställen i programmet och dess 

efterträdare. 

Medan tendenser till ekonomisk och politisk internationalisering har dominerat i den industrialiserade västvärl-

den på norra halvklotet, har övriga delar av världen under samma tid präglats av att imperier och kolonialvälden 

har brutit samman och att nya suveräna stater har etablerats i stort antal. Efter upplösningen av de europeiska 

kolonialväldena under de fyra första årtiondena efter andra världskriget har turen nu kommit för Östeuropas 

frigörelse från Sovjetimperialismen.44 

Stycket återkommer med ungefär samma innehåll, men med en omkastning av satserna i 1997 års 

Partiprogram, med ändringen att ordet tendenser strukits vilket gör argumentationen lite spetsigare.45 

Stycket återfinns under rubriceringen ”Världsutvecklingen” och följs av en oro inför framtida kon-

flikter mellan ett minskande antal supermakter. Lite intressant är ordvalet sovjetimperialismen - ett ord 

som framförallt används av partier och tänkare på vänsterkanten av den politiska skalan när de vill 

distansera Sovjetunionens statsideologi från kommunismens ursprungliga definition av Karl Marx 

och Friedrich Engels. Miljöpartiet de Gröna tycks alltså språkligt ha närmat sig den politiska väns-

tern i detta fallet. Bruket i fråga är pedagogisk-politisk i sina raka oomtvistade linjer. Både 1994 och 

1997 års Partiprogram följer upp med att, på sidan efter, lansera förslaget: ”Sverige bör också verka 

för en internationell ’Marshallplan’ för Östeuropas miljö.”46 ; vilket utgör en tydlig passning till en 

historisk händelse med ett underliggande implicit bruk då läsaren förväntas förstå vad en Marshall-

plan är utan beskrivning. Även detta bruk får anses vara pedagogisk-politiskt. Inget av det som 

                                                

43 Miljöpartiets Idéprogram antaget 1982. s. 4; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1985. s. 
3; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1987. s. 2; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram an-
taget 1988. s. 2. 
44 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 19. 
45 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1997. s. 24. 
46 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 20; Miljöpartiet de Grönas Partiprogram 
antaget 1997. s. 25. 
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nämnts i detta avsnitt finns sedan kvar när 2001 års Partiprogram antas. Partiprogrammet från det 

året lyfter heller inga andra ämnen som tangerar 1900-talshistorien.  

5.3 Kolonialism och en globaliserad ekonomi 

Vid antagandet av 2005 års Partiprogram återkommer den konkreta historien till programmet i 

samband med att kolonialismen och den postkoloniala världsordningen illustreras: ”Västvärlden 

har en historisk skuld till Afrika. Afrika drabbades hårt av kolonialismen och olika europeiska län-

ders nationella intressen. Det behövs ett särskilt kraftfullt globalt stöd till Afrika så att ekonomiska 

resurser skapas för att förbättra människornas levnadsvillkor.”47 Miljöpartiet ställer västvärlden 

som ansvarig för kolonialismen och även om de nog räknar sig själva till västvärlden är det tveksamt 

om de känner en personlig skuld. Således är det inte frågan om ett moraliskt historiebruk i detta 

fallet utan snarare ett pedagogiskt-politiskt, möjligen för att Miljöpartiet de Gröna anser sig stå i 

historisk opposition till de som tidigare haft makten. Kort efter på nästkommande sida följs stycket 

upp med: ”En stor del av de globala skulderna kan betecknas som illegitima genom att de ärvts 

från korrupta diktaturer. Människors rätt till mat, sjukvård och skola ska alltid gå före betalningar 

av lån. I-länderna har dessutom en historisk och ekologisk skuld till u-länderna.”48 Eftersom termen 

”historisk skuld” återkommer får det anses vara samma sorts bruk som föregående citat, då det 

även denna gång är de ansiktslösa i-länderna som pekas ut som förövare. I programmet från 2005 

kan vi också hitta den pedagogisk-politiska skrivelsen: ”Den rika världen lever i dag materiellt gott 

på de globala orättvisor som begåtts i historien och som består i olika former.”49 I inledningen till 

kapitlet Världen, i Partiprogrammet antaget 2013, kan vi läsa oss till hur Miljöpartiet de Gröna 

beskriver kolonialismen: 

Människan har alltid strävat efter att själv få styra sitt liv och sina samhällen. Människor har i modern tid frigjort 

sig från kolonialismens bojor, solidaritetsarbete har bidragit till att befria länder från apartheid och rasförtryck 

och folkliga resningar har sänt diktatorer på flykt. I Sverige har det inte ens gått hundra år sedan allmän och 

lika rösträtt infördes.50 

Nästa stycke börjar med orden ”många har fått det bättre”51 och ur ett pedagogiskt-politiskt per-

spektiv är det inga problem att klumpa ihop så skilda företeelser. Även om citaten ger intrycket av 

                                                

47 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 32. 
48 ibid. s. 33. 
49 ibid. s. 32. 
50 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 32. 
51 ibid 
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att tonen blivit muntrare så är det i grund enbart fråga om en ansats för att sedan redovisa samma 

problem som Partiprogrammet antaget 2005 beskriver. 

Miljöpartiet de Gröna har nämligen en tydligt kluven syn på historisk tillväxt och utveckling som 

ger sig till känna i flera av programmen. Partiprogrammen från 1994 och 1997 tar upp det för första 

gången under rubriken Ekonomins globalisering där de inledningsvis konstaterar 

De senaste decennierna har världsekonomin genomgått en djupgående förändring. Produktionen och produkt-

ionssystemen har i väsentliga delar blivit globala. En av förutsättningarna för detta har varit låga energipriser. 

En annan har varit att tullar och andra restriktioner minskat. Idéerna om frihandel har vuxit sig allt starkare. 

Ekonomins globalisering har både goda och dåliga sidor52 

Det självsäkra och raka sätt de förklarar utvecklingen med är ett pedagogiskt-politiskt historiebru-

kande. Åsiktsstoffet är framträdande i alla programmen men det är först i det senast antagna Par-

tiprogrammet från 2013 som den historiska blicken på utvecklingen under 1900-talet återkommer:  

”Vi är ett av de länder som industrialiserades tidigt, och vi har ett historiskt ansvar för de utsläpp 

som genererades när vi byggde upp vårt välstånd.”53 Här möter vi tillskillnad från i tidigare avsnitt 

ett inkluderande pronomen i form av ordet vi, snarare än i-länderna eller västvärlden. Därmed tol-

kar jag detta som ett moraliskt historiebruk. Vid 2013 har Miljöpartiet de Gröna gjort flera uppgö-

relser med regeringarna Persson och Reinfeld och möjligen har det lämnat ett avtryck i hur de 

uppfattar sig själva. Under kapitlet ”Ekonomisk utveckling” fortsätter Miljöpartiet de Gröna att 

använda vi som subjekt för historienarrativet:  

Det här är en utmaning som är större än de som mänskligheten mött i historien, men erfarenheterna av det vi 

har åstadkommit kan användas för att klara den. Vi har i vårt land en tradition av att prioritera reformer som 

ger en annan utveckling än den som kortsiktigt kan mätas i växande bruttonationalprodukt, (BNP), såsom 

lagstadgad semester, arbetsskydd och föräldraledighet.54 

Utmaningen i fråga är omställningen av samhället för att möta klimatomställningarna och två olika 

bruk kan skönjas i det här citatet – dels pedagogiskt-politiskt i den första delen och dels ett ideolo-

giskt bruk i den andra delen där programmet börjar prata om en rättfärdig tradition. Det finns en 

tilltro i citatet som även speglas i ett citat på sidan 24 i samma program:  

                                                

52 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 14; Miljöpartiet de Grönas Partiprogram 
antaget 1997. s. 15. 
53 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 15. 
54 Ibid. s. 19. 
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Historien om hur den moderna välfärdsstaten växte fram är också en berättelse om frihet. I början av 1900-

talet handlade människors kamp om demokrati, fackliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och ekonomisk trygg-

het. Från den tiden bär vi med oss insikten att verklig frihet förutsätter en fungerande välfärd.55 

Detta pedagogisk-politiska bruk speglar en tilltro till människans potential att ställa allt till rätta med 

förenade medel. Stycket återfinns under rubriken ”Välfärden” och är tänkt att leda läsaren in i en 

längre del av politiska förslag.  

5.4 Totalitär politik 

Den enda passusen som knyter an till 1900-talets, och potentiellt det tidiga 2000-talets, mörkare 

sidor möter vi i det nyaste programmet antaget 2013 – här under rubriken ”Människan”: 

Historien visar att människan och mänskliga samhällen har varit kapabla till både goda och grymma handlingar. 

Övergreppen har ofta uppkommit i politiska system som förminskat eller ställt människor mot varandra, gjort 

individer ofria och kvävt förmågan att tänka och handla självständigt.56 

Som så många andra utdrag i denna undersökning är det enkelt att placera in detta bruk i det peda-

gogisk-politiska facket, då det problematiserar det förflutna för att tydliggöra de poänger som pro-

grammet innehåller. Miljöpartiet de Gröna vill kommunicera att de är i opposition till de förtryck-

ande och att de tror på människan. De gör detta utan att peka ut någon speciell historisk förlaga 

vilket jag tolkar som ett medvetet val. Det åligger läsaren att fylla ut kontexten med sin egen för-

förståelse och ingen behöver ta anstöt eller ifrågasätta varför ett exempel valts ut framför andra. 

5.5 Urbanisering, migration och multikultur 

Tron på människan är tydlig i studiens genomlysning av programmen. Eftersom historia i mångt 

och mycket per definition redogör för mänsklig aktivitet är det inte anmärkningsvärt men det är 

tydligt att Miljöpartiet de Gröna söker historiska argument för att föra fram sin politik i frågor som 

rör människors villkor. Inte sällan är det svepande historiska referenser som används. I Partipro-

grammet antaget 2013 görs en jämförelse mellan nu och då på detta vis: ”Många lever ett aktivt liv 

mycket längre än vad tidigare generationer har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin 

hundraårsdag.”57 Ett annat grepp som förekommer kan vi se i de två första Partiprogrammens 

identiska ingångar till att lansera övergången till 30 timmars arbetsvecka: ”Den industriella 
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20 

 

revolutionen har haft sin storhetstid.” 58 Greppet som används i båda fallen måste klassas som 

pedagogisk-politiska då syftet är att betona argumenten i debatten. 

Partiprogrammet som antogs 2013 argumenterar - med hjälp av historiska kopplingar - för sin syn 

på mångkultur, en bit in i avsnittet ”Kultur”: ”I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts 

många olika kulturer, och det gör det också än i dag.”59 och några rader därefter fortsätter resone-

manget: ”När makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell enhetlighet så har 

det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns politiska rörelser i Europa som dömer ut idén 

om mångkultur som misslyckad. Men det är genomdrivandet av monokulturen som gång på gång 

när den har provats i historien har misslyckats. Det har lett till katastrofala följder.”60 Den första 

meningen av denna passus är intressant då de valt att se Sverige som en historiskt begränsad period 

– något de inte gjort tidigare. Det är ett grepp som såklart understryker det de vill säga och de 

kompletterar den pedagogisk-politiska argumentationen med att måla upp en avskräckande mot-

bild i det andra citatet.  

Det går inte att säga om det är det förändrade världspolitiska läget på 90-talet eller om det är själva 

övergången från Idéprogram till, de mycket mer omfattande, Partiprogrammen som gör att histo-

riska bakgrunder och argument börjar brukas i migrationsavsnitten men det är tydligt att det för-

ändras inför programmet antaget 1994 och dess efterföljare. I 1994 och 1997 års program möter vi 

det här pedagogisk-politiska citatet, i kapitlet ”Flyktingar och invandrare” - under rubriken ”Planera 

för en europeisk flyktingvåg”: ”Under flera decennier har flyktingströmmarna varit störst i tredje 

världen. I Afrika och Asien har många miljoner människor tvingats fly från krig, torka och fattig-

dom. Grannländerna har vanligtvis tagit emot de flesta av de flyende.”61 Historien används här för 

att poängtera att det som händer andra kan hända oss – eller i vart fall våra grannländer.  

En annan form av migration kommer fram i de fyra Idéprogrammens syn på urbanisering som 

framträder i inledningen av Kulturavsnittet under kapitlet ”Socialpolitik”: 

Under de senaste hundra åren har många människor tvingats lämna sin hembygd. Många har tappat bort sina 

traditioner och sitt kulturarv. Människor har tvingats bosätta sig i onaturliga och livlösa stadsområden. 

                                                

58 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 16; Miljöpartiet de Grönas Partiprogram 
antaget 1997. s. 18. 
59 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 9. 
60 ibid 
61 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 25; Miljöpartiet de Grönas Partiprogram 
antaget. 1997 s. 28. 
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Människors behov av att själva skapa och uppleva det vackra och det sköna har ersatts av konstgjord och 

massproducerad ’kultur’.62 

Förutom den cynism som lyser igenom i citatet finns det vid sidan av det pedagogisk-politiska 

bruket en tangent emot en sorg – eller i vart fall nostalgi - över en förlorad gemenskap. Jag hävdar 

att det här också därför rör sig om ett existentiellt bruk av historia då de ser det moderna samhället 

som ett resultat av en process med traumatiska inslag. 

5.6 Jämställdhet 

I det allra första Idéprogrammet antaget 1982 inleds kapitlet ”Socialpolitik” med ett avsnitt om 

varför jämställdhet är viktigt. I det reviderade Idéprogrammetantaget 1985 har ett historiebruk in-

förlivats i narrativet - som även lever kvar i de två efterföljande programmen: ”I äldre tid var det 

praktiskt med ett samhälle uppdelat i manliga och kvinnliga sysslor. Den ekonomiska, tekniska och 

medicinska utvecklingen under industrialismen har till stor del gjort nedärvda könsrollsmönster 

föråldrade och olämpliga.”63 Avigheten mot industrialismen i det här citatet är något som går ige-

nom i samtliga nio program men formuleringen att det var praktiskt med könsroller före den in-

dustriella omvälvningen är något unikt för dessa tre program. I det första Partiprogrammet antaget 

1994 har de, i inledning av kapitlet ”Jämställdhet”, ändrat sig angående det förindustriella samhället: 

”Kvinnornas livskraft har varit undertryckt i årtusenden. I stället har det manliga tänkandet domi-

nerat. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen under industrialismen har förstärkt ett negativt 

könsrollsmönster.”64 Längre ner på samma sida, efter underrubriken ”Lika villkor”, fortsätter det 

med: ”Historien ger belägg för att kvinnor har använts som buffert i arbetslivet, dit de inkallats 

som arbetskraftsresurs på männens villkor.”65 Sammantaget är det tydligt att Miljöpartiet de Gröna 

bytt syn på historien under den tid som passerat mellan programmen. Det rör sig som så många 

gånger förr om ett pedagogiskt-politiskt bruk i samtliga av de här fallen.  Efter två Partiprogram 

där historiska argument för jämställdhet saknats nämns det att könsroller byggts ”under lång tid” i 

                                                

62 Miljöpartiets Idéprogram antaget 1982. s. 14; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1985. 
s. 13; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1987. s. 11; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram 
antaget 1988. s. 11. 
63 Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1985. s. 7; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram anta-
get 1987. s. 7; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1988. s. 7. 
64 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 1994. s. 7. 
65 ibid. 
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programmet antaget 2005.66 I Partiprogrammet antaget 2013 antyds något som vi skulle kunna 

tolka som en förklaring till förändringarna i historiesynen kring kvinnors villkor:  

Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti och det har vi varit sedan vi bildades. Vår feministiska politik har 

utvecklats från att se kvinnor och män som två fasta kategorier som kompletterar varandra till att i dag se 

komplexiteten i de samhällsstrukturer som låser in människor i begränsande, socialt konstruerade könsnor-

mer.67 

Det skulle kunna antyda ett existentiellt bruk av historia men eftersom det saknas en värdering av 

den gamla synen tolkar jag det som att det snarare är det teorier om intersektionalitet som avses. 

Således är det även här ett pedagogiskt-politiskt bruk. Inledningen av meningen har dock drag av 

ideologiskt bruk i sin självhävdande karaktär. 

5.7 Samerna 

Samernas situation väcker ett behov av att använda historia i nästan samtliga av de nio program-

men. I de fyra Idéprogrammen används den här formulering oförändrat: ”Samerna har sedan ur-

minnes tider försörjt sig på jakt, fiske, renskötsel och andra samiska näringar i norden.”68 Utdraget 

kommer från ett kortare stycke rubricerat ”Samer” som återfinns i ett kluster av andra stycken 

benämnda ”Äldre”, ”Invandrare” samt ”Handikappade”. Sammanhanget kan tolkas vara ett grepp 

som identifierar de grupper som partiet anser har en svagare ställning i samhället. I detta fall rör 

det sig om att stärka samernas genom att verifiera deras urminnes hävd till vissa områden. Bruket 

är pedagogisk-politiskt då det är konstaterande. När de tre första Partiprogrammen antas byter 

partiet delvis till ett moraliskt historiebruk: ” Sverige har under århundraden förtryckt och miss-

gynnat nationella och språkliga minoriteter.” 69 Citatet följs av tydliga formuleringar om Sveriges 

ansvar och skyldigheter gentemot sina minoriteter som sammantaget erbjuder tolkningen att det 

pedagogisk-politiska bruket går sida vid sida med det moraliska (även om det kan tolkas som att 

det är makthavarna – och inte Miljöpartiet de Gröna själva - som är ansvariga). När de två yngsta 

Partiprogrammen antogs 2005 respektive 2013 är avsnittet återigen reviderat. Denna gång saknas 

                                                

66 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 28. 
67 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 10. 
68 Miljöpartiets Idéprogram antaget 1982. s. 11; Miljöpartiet de Grönas Idéprogram antaget 1985. 
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ett konkret historiebruk och partiet nöjer sig med att konstatera att ”Samerna utgör ett urfolk”.70 

Tyngden ligger här istället på nutida konventioner.  

5.8 Demokrati 

Av de nio program som undersökts är det framförallt de yngre som diskuterar demokrati utifrån 

historiska ansatser. Eftersom partiet i de äldre programmen gör poänger av att de betraktar sig som 

outsiders så är förslagen ofta av antietablissemangskaraktär (i vissa fall med drag av populism). 

Synen på civil olydnad har, exempelvis, ett definitivt underifrånperspektiv på demokrati. Begreppet 

illustreras första gången med en historisk kontext i samband med att 2001 års Partiprogram antas:  

”Historiskt sett finns det flera exempel på hur civil olydnad stärkt demokratin. Flera av de demo-

kratiska fri- och rättigheter vi har i dag, exempelvis rösträtt, religionsfrihet och yttrandefrihet, har 

möjliggjorts genom civil olydnadsaktioner [sic].”71 När det nya Partiprogrammet antas 2005 har det 

dock minskats ner till: ”Det finns flera exempel i historien på att civil olydnad har stärkt folkstyret, 

gett kvinnor rösträtt och folk självständighet.”72 Det mer modesta bruket av historia vi ser här 

överträffas sedan av Partiprogrammet 2013 som formulerar det såhär: ”Civil olydnad har varit en 

viktig del av kampen för demokrati.”73 Eftersom avsnitten om civil olydnad, i övrigt, fortfarande 

är långa så behöver det linjärt avklingande bruket inte nödvändigtvis ha med Miljöpartiet de Grönas 

resa in i politikens finare salonger under motsvarande tidsperiod att göra, men det står ändå klart 

att den historiska kopplingen tonats ner. Kanske finns det ändå ett samband här med partiets öns-

kan att få vara regeringsbärare. Det rör sig i samtliga tre fall om ett pedagogisk-politiskt bruk. Syftet 

tycks vara att underbygga förslagen med en historisk merit. 

Miljöpartiet de Grönas Partiprogram som antogs 2005 står ut särskilt bland de andra och har rikligt 

med markörer mot det förflutna i sitt avsnitt om demokrati. Programmet innehåller två ganska 

skarpa konstateranden: ”Demokratins former har i stort sett varit desamma sedan den allmänna 

rösträttens införande, medan människor har fått ökad kunskap, utbildning och insikter”74 och ”De-

mokratiska reformer har under senare år tvingats fram av rörelser som snabbt har kunnat samla sig 

genom att utbyta information världen över.”75 Den första formuleringen är hämtad ur stycket 
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71 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2001. s. 8. 
72 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 10. 
73 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2013. s. 5. 
74 Miljöpartiet de Grönas Partiprogram antaget 2005. s. 8. 
75 ibid. s. 9. 



 

24 

 

rubricerat: ”Stärkta medborgare”; och den andra från stycket: ”IT i demokratin” – bägge i kapitlet 

”Deltagande demokrati”. De handlar i båda fallen om människors nya förmåga att själva orientera 

sig i politiken. Rörelserna som de avser syftar på är möjligen de, vid tiden, framgångsrika revolut-

ionerna i Östeuropa76 Bruket är av det pedagogisk-politiska slaget och fyller iallafall sin roll som 

argumentförstärkare i dessa fall.  

I 2005 års Partiprogram finns också ett stycke om Europeiska unionen där ett historiebruk är när-

varande: 

En del av centraliseringen av makten är framväxten av en superstat i Europa, i form av den Europeiska Unionen 

(EU). Det hierarkiskt uppbyggda beslutsfattandet inom EU har gett dem med störst ekonomiska resurser möj-

lighet att själva styra den politiska dagordningen och tvinga fram beslut, samtidigt som de allra flesta fått ett 

ökat avstånd till makten. EU har försvagat demokratin. Samtidigt har vi alltid varit anhängare till ett alleurope-

iskt samarbetsområde med fri rörlighet för människor och huvudsakligen mellanstatligt beslutsfattande.77 

Efter den pedagogisk-politiska beskrivningen av Unionens utveckling finner vi återigen den intres-

sant tidsmarkören alltid som kan tolkas som både pedagogisk-politiskt och ideologiskt bruk. Detta 

då ordet avser legitimera Miljöpartiet de Grönas ambivalenta position som både deltagare och mot-

ståndare till unionssamarbetet. 

5.9 Ekologi och överlevnad 

Genom programmen målas det konsekvent upp flertalet faror som spås kunna bli direkt existens-

hotande för mänskligheten. I de tidiga programmen är det datoriseringen, stundande världskrig och 

kärnkraftsolyckor som dominerar. Dessa ersätts senare med HIV/AIDS och ozonhål för att slut-

ligen nå den globala uppvärmningen. Generellt är det framtiden som berörs av oron för dessa faror 

och i de flesta fall brukas ingen historia i dessa avsnitt men när det kommer till miljökatastrofer 

och ekologiska faror ser vi ett trendbrott. Miljöpartiet de Gröna anser nämligen att framväxten av 

den moderna ekonomin blivit ett hinder för samhället att överleva ekologiskt. I 2013 års program 

står det att läsa: ”De senaste seklerna av ekonomisk utveckling har möjliggjorts genom tillgången 

på billig energi i form av kol och olja som har orsakat stora utsläpp av växthusgaser.”78, vilket jag 

tolkar som ett pedagogiskt-politiskt bruk av historia. Samtidigt är partiet optimistiska inför våra 

chanser att klara av en omställning. I ingressen till deras egenlanserade ekonomiska modell: 
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”Kretsloppsekonomin”, i Partiprogrammet antaget 2005, har Miljöpartiet de Gröna valt att citera 

det kanadensiska naturfolket Cree: ”’Först när det sista trädet huggits ned, den sista floden förgif-

tats, den sista fisken fångats, kommer den vite mannen förstå att man inte kan äta pengar, spådde 

creeindianerna. Vi vill visa att de hade fel genom att sätta miljömässiga och mänskliga mål före 

strikt ekonomiska.”79 Det finns flera bottnar här som är intressanta att analysera. Miljöpartiet de 

Gröna delar förmodligen i grunden den illustrerade kritiken mot systemet som det citerade folket 

för fram – vilket antyder ett ideologiskt bruk. Samtidigt identifierar de sig själva som den vite man-

nen i samband med efterkommande replik vilket öppnar upp för ett moraliskt bruk, men i själva 

verket står det sammantaget klart att det måste röra sig om ett politiskt-pedagogiskt konstaterande. 

Detta då syftet är att gestalta att det här folket, enligt det tillskrivna citatet, påstod just det som 

citerats – varken mer eller mindre. Bruket är alltså själva citatet. De vill ju - oavsett vem de är i 

liknelsen - ha rätt när sista ordet är sagt och citatet är fonden som de skapar argumentation ifrån. 

I 1997 års Partiprogram under kapitlet Fred finns det ett stycke med rubriken ”Vidgad hotbild”. 

Där listas ett antal sätt en civilisation kan dö på, varav en anses vara kemisk påverkan: ”Människans 

celler utsätts för gifter som de aldrig tidigare i mänsklighetens historia varit utsatta för.”80 Något 

annat än ett pedagogisk-politiskt bruk kan det inte vara frågan om då det är ett tydligt och självsä-

kert konstaterande för att bygga en poäng. Under rubriken ”Globala överlevnadsfrågor”, en bit in 

i kapitlet ”Globala frågor”, i Partiprogrammet antaget 2001 – nämns växthuseffekten som en po-

tentiell jättekatastrof med en lista av följder. Som om inte dessa var nog så inleds nästa stycke med 

att betona att ”Tropikskogarna är jordens artrikaste ekosystem. Här finns de flesta av jordens växt- 

och djurarter, skapade under miljontals år.”81 Precis som på många andra platser i programmen 

används här en historisk förankring för att ge tyngd åt en fråga. Det rör sig med andra ord om ett 

pedagogiskt-politiskt bruk. Även när det kommer till de svenska skogarna finns det anledning att 

göra historiska jämförelser, här i 1997 års Partiprogram: ”Skogen i Sverige har under senare delen 

av 1900-talet mer och mer börjat likna åkerlandskapets monokulturer.” Även denna liknelseargu-

mentation är pedagogisk-politisk av samma anledning – historia ska förankra argumentet. 

Slutligen återfinner vi i samtliga fem Partiprogram ett avsnitt om fiskeri och havsmiljö. Samtliga av 

dessa innehåller ett visst bruk av historia och det intressanta är att avsnittet reviderats fyra gånger. 

Originalavsnittet återfinner vi i 1994 års Partiprogram. Detta återanvänds sedan rakt av i 1997 års 
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program: ” Människan har hämtat sin näring ur havet sedan urminnes tider, men det är först under 

de senaste 30 – 40 åren som en stor obalans i det biologiska systemet har vuxit fram.”82 I 2001 år 

program kompletteras meningen med en till sats: ” Detta har skett i takt med ett allt intensivare 

industrifiske och för att grunda havsvikar har bebyggts med hamnanläggningar och industrier.”83 I 

2005 års program görs en omskrivning där orsakerna preciseras. Dessutom lägger de till sötvatten 

som näringskälla: ”Människan har hämtat näring ur sötvatten och hav sedan urminnes tider. Ge-

nom bland annat industrifiske, övergödning, miljögifter och exploatering av kustzoner har stör-

ningarna på dessa ekologiska system ökat.”84 När 2013 års program antogs ströks återigen sötvatten 

och ett tillägg med orden ”på ett ibland katastrofalt sätt” 85 lades till i slutet. Efter konstaterandet 

att detta är ett pedagogiskt-politiskt bruk uppfattar jag det som att förändringarna skett i takt med 

att kunskapen om bland annat Östersjöns ekologiska hälsa vuxit. 

5.10 Avsnitt som helt saknar historia 

Valet att bruka historia för att motivera eller problematisera utvecklingar och processer är som vi 

redan märkt ett grepp som Miljöpartiet de Gröna tar till. Även om det finns områden som naturligt 

berör historien så är det alltid möjligt att bruka historia, åtminstone för metaforer, i samtliga av 

programmens kapitel. Givetvis är det upp till den författande parten att avgöra – och de har säkert 

haft grunder för de val de gjort – men det finns inget ämne som självklart är ahistoriskt. De avsnitt 

som helt saknar historiebruk är emellertid fler än de som rymmer ett bruk och de är ofta mer 

ingripande och av mer praktisk karaktär. Vissa av dessa avsnitt är omfattande i programmen. Detta 

gäller exempelvis de avsnitt som berör barn och ungdomsfrågor. Ofta sticker dessa kapitel ut – fram-

förallt i de äldre programmen – som egna program i programmen. De har nämligen, precis som 

själva programmens inledningskapitel, egna inledningar med syftesförklaringar och ideologiska 

portalstycken. Denna redaktionella tyngd har även programmens ekonomikapitel men till skillnad 

från de ekonomiska frågorna så görs inga försök till historiebruk när barnens vardag och förutsätt-

ningar behandlas. Inte heller utbildningspolitiken berör historien, och kanske är det för att de båda 

är så framåtsyftande i sin natur som bruk av historien valts bort. Ett annat synnerligen framåtsyf-

tande område där historiebruk lyser med sin frånvaro är samhällsplanering. Området bär ändå ett 

tydligt arv från tidigare generationer varför det för mig är märkligt att det är så historielöst beskrivet 
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i programmen. Historiebruk saknas generellt i de mer praktiska politikområdena. Samtliga kapitel 

om rättsväsende, bostadspolitik, trafik- och sjukvårdsfrågor kan nämnas här. Jordbruk klumpas för 

det mesta ihop med skogsbruk och fiske i programmen. Båda de senare, av de tre, bär ett historie-

bruk i något av programmen men jordbruksfrågor är genom alla nio program oberörda av histo-

riska kopplingar. Vissa frågor finns inte i alla program vilket såklart minskar deras exponering och 

relativa möjligheter att tilldelas ett bruk av historia. Här kan exempelvis HBTQ-frågor nämnas. 

Slutligen så nämns de svenska parlamentariska församlingarna på flertalet ställen och flera förslag 

om hur dessa ska fungera nämns, men inte heller här finns historia med. Som nykomlingar i poli-

tiken hade man kunnat tänka sig att Miljöpartiet de Gröna kommer med kritik över hur tidigare 

parlamentarism fungerat. 
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6 Avslutning 

6.1 Avslutande Diskussion 

Miljöpartiets program har tillkommit i olika tidsperioder där de stått i olika ställning till makten och 

väljarna. Programmen har varit olika omfattande vilket påverkat resultatet – framförallt när det 

kommer till Idéprogrammens jämförelse med Partiprogrammens. Detta då Idéprogrammens ringa 

omfång på 16 sidor enbart varit en fjärdedel av de senare Partiprogrammen. Detta har begränsat 

all form av innehåll och rimligtvis även historiebruket i dessa. Skulle studien gjorts på ett annat 

material såsom budgetmotioner eller debattartiklar hade det möjligen visat på andra mönster över 

tid framträtt, men det är svårt att bestrida programmens bärighet som politiska kärndokument i 

partiet. 

Karlssons typologi har i flera studier visat sig fungera väl, nästan oberoende av källmaterial. Även 

denna gång lyckades flera typer identifieras men det är även tydligt att typologin blir mindre an-

vändbar som analysverktyg för nischade studier. Den här studiens stora övervikt av det pedagogisk-

politiska bruket hade gynnats av nyanser inom respektive typ av bruk. Dock vinner typologin på 

sin generaliserbarhet. Ett nästa steg skulle kunna vara att kombinera teorin med någon form av 

specialiserat analysverktyg av politisk retorik i framtida studier. Kanske skulle det kunnat leda till 

bredare ansatser för tolkningar av de bruk som kommer till tals i politiska program. Karlssons 

typologi har dock varit en fullgod grund för att få fram svar på de frågor som ställts i den här 

studien.  

Miljöpartiets historiebruk är spritt jämnt över programmen men varierar över områden och över 

tid. Historiebruk saknas generellt i de mer praktiska politikområdena. Det finns flera exempel över 

radikala förändringar mellan två program som tyder på en förändrad syn på ett problem eller ett 

skeende. Den svenska neutraliteten är ett sådant exempel. Det finns också tecken som tyder på att 

vissa program genomgått större förändringar mellan antagningarna än andra. Miljöpartiet de Gröna 

tecknar även sin egen historia flertalet gånger i programmen. 

Det pedagogisk-politiska bruket är jämnt fördelat över programmen. Det är framförallt i inled-

ningen på de större styckena som bruket framträder. Eftersom programmen är rika på rubriker86 

så är det korta stycken per underrubrik men det är vanligast att det pedagogisk-politiska bruket 

kommer som den allra första meningen i dessa stycken. Detta beror sannolikt på sättet som partiet 

                                                

86 Det är 997 rubriker och underrubriker på totalt 361 sidor. 
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vill kommunicera på. Historien används som en bakgrund och politiken syftar på framtiden – vägen 

därifrån. Det ideologiska bruket lyser med sin frånvaro i de äldre programmen men dyker i högre 

grad upp vid läsningen av de yngre. Framförallt de senast antagna programmet 2013 står ut som 

ett mycket mer ideologiskt program sett till hur historia brukas i argumentationen. Detta antyder 

ett behov av förändring då trenden av ett mer ideologiskt bruk börjat redan i 2005 års program för 

att tillta 2013.   

Existentiellt bruk används för sporadiskt för att det ska gå att dra generella slutsatser av tanken 

bakom dessa. Det återfinns endast två gånger i de nio programmen. Samma sak gäller det moraliska 

bruket av historia. Här kan det dock tilläggas att det endast framträder i de tre partiprogrammen 

antagna 1994, 1997 och 2001. Kanske har bruket fått fäste här för att det är de år som ligger närmst 

partiets återkomst efter utträdet 1991? Det är också värt att påpeka att det moraliska bruket avtar 

samtidigt som det ideologiska tilltar. Miljöpartiet de Gröna börjar under denna period sina rege-

ringssamarbeten och kanske är det moraliska bruket något som väljs bort för att passa in. Vid ett 

par tillfällen i programmen uttalar sig Miljöpartiet de Gröna i absoluta termer om sin egen historia. 

Det har varit svårt för mig att skärskåda eventuella skönmålningar – och således solklara icke-bruk 

- i dessa fall.  

Det finns en risk för att förändringar och revisioner programmen emellan har logiska kopplingar 

till interna förändringar i partiet som inte uppmärksammats här. Eftersom det inte framgår vilka 

diskussioner som föranlett de olika formuleringarna i programmen saknas en viktig pusselbit för 

en sådan undersökning. Finns det noga formulerade eller omstridda avsnitt som bär på ett mycket 

finkänsligt och avvägt historiebruk? Finns det slentrianmässiga formuleringar som kan resultera i 

övertolkning? Maria Ågrens betoning på självkritik innebär att min tolkning är den andra i ledet 

efter de som författat materialet. Samtidigt är det här materialet i synnerhet skapat för att läsas och 

tolkas. Väljarens eller partifunktionärens förkunskaper är lika svårdefinierade som mina egna vilket 

kongresserna visste när de antog dokumenten. Därmed anser jag att de tolkningar och analyser jag 

gjort är en relevant inlaga för att förstå programmen. 

I ett internationellt perspektiv framgår det av min undersökning att Bevir och Rhodes modell i 

grunden är konstruerad för brittisk politik. Det saknas ett parti med en ekologistisk bakgrund i 

Storbritannien. Deras narrativ passar därför endast delvis in på hur Miljöpartiet de Gröna återbe-

rättar och brukar historia och då främst utifrån hur socialisterna ser på statens omformning. Soci-

alisternas narrativ i deras artikel visar nämligen på ett bruk som framhäver Thatchers omvälvning 

av den offentliga sektorn – från stor till liten. Samma tendenser återfinns hos Miljöpartiet de Gröna 
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– framförallt när de framhäver en historia där ekonomiska krafter globalt raserat förutsättningarna 

för människor och klimat. 

För forskning om svensk politik visar min undersökning att Miljöpartiet de Gröna har vandrat en 

annan väg än Socialdemokratiska arbetarpartiet.  Underlaget från den här studien skiljer sig en hel 

del ifrån Linderborgs avhandling när det kommer till vilka ändamål bruket har i de olika partiernas 

politiska material. Där Socialdemokraterna vill utöva makt över läsarna vill Miljöpartiet istället 

bygga legitimitet. Kanske är detta något som kommer förändras i takt med att partiet blir bekvämare 

i sin roll som regeringspartner? Den här studiens resultat visar iallafall att Linderborgs argumentat-

ion kring oppositionspartiers historiebruk är överförbar på Miljöpartiet de Gröna. Flera gånger 

används nämligen historia för att visa att argumenten bottnar i något större än de själva. Miljöpartiet 

de Gröna vill identifiera sig med dem som drabbats av den ekonomiska utvecklingen och flera 

gånger drar de linjer från sig själva bakåt i historien för att visa på släktskap med de framgångsrika 

solidaritetsrörelserna.  

Större likheter återfinns vid en jämförelse mellan denna studies resultat och Mattias Johanssons 

resultat i hans studie av Sverigedemokraternas historiebruk. Delvis liknar partierna varandra – trots 

sina politiska motsättningar – då de idylliserar en förindustriell tid, och båda kommit underifrån 

och in i politiken. Johansson visar på en övervikt av ideologiskt och pedagogisk-politiskt bruk men 

finner flertalet exempel på vetenskapligt bruk vilket skiljer sig markant ifrån min studie som visar 

att Miljöpartiet de Gröna snarare är pedagogisk-politiska i grund och aldrig vetenskapliga i sitt bruk 

av historia. Eftersom källmaterialet som Johansson använder sträcker sig över en kortare period är 

det svårt att jämföra utvecklingen över tid i resultaten vilket förstås kan medföra att resultaten blir 

olika (då tidsandan kan inverka på historiebruket). Men det är förmodligen också ett utfall som 

beror på den ideologiska skillnaden partierna emellan. Därför hade det varit intressant med fler 

studier över andra svenska partier, såväl som utländska systerpartier, för att bilda en större uppfatt-

ning kring hur ideologi och historiebruk förhåller sig med varandra.  

Sebastian G. Johansson kunde i sin studie konstatera en förändring över tid när det kommer till 

seriositet. Den här studien är inte lika entydig kring detta. Det är förvisso tydligt att partiets bruk 

av historia blir mindre konkret med tiden men det finns ingen generell tendens till färre idealistiska 

formuleringar inom bruket. Snarare är det tvärtom så att bruket blir mer ideologiskt och att fler 

typer förekommer i samband med att de senare programmen antas. Historiebruket fyller därmed 

bredare funktioner och det skulle visserligen kunna betraktas som en anpassning men likaväl be-

höver vi beakta att partiet, under sin livstid, gradvis professionaliseras. Den här studien visar 
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därmed att bruket av historia inte går hand i hand med den generella retoriska utvecklingen i Mil-

jöpartiet de Gröna under samma period. 

6.2 Slutsatser 

Bruket av historia i programmen är huvudsakligen av pedagogisk-politisk karaktär. Detta framträ-

der som bakgrunder för de mer ideologiska frågorna av programmen. Enstaka exempel på mora-

liskt och existentiellt bruk går att identifiera men studien kan inte verifiera (men inte heller utesluta) 

något icke-bruk i programmen. 

Historiebruket framträder i olika områden i olika program men återfinns i högre grad i de frågor 

som rör allmänpolitiska frågor och färre i de strikt sakpolitiska. Den vanligaste situationen som 

partiet brukar historia i är i inledningen av stycken. Historiebruk förekommer också i sammanhang 

där partiet vill framhäva sin egen position i svensk politik.  

De tydligaste förändringarna över tid är att övervikten av pedagogisk-politiskt bruk avtar till förmån 

för ett mer ideologiskt bruk i samband med att 2000-talet inleds. Dessförinnan kan finns det en 

kortare period där moraliskt bruk framträder sporadiskt under 1990-talet. Förändringar i omvärl-

den gör avtryck i programmen som framförallt framträder i förändringar av sakinnehåll i program-

men. Något som påverkar historiebruket då formuleringar tillkommit eller försvunnit när samti-

dens villkor förändrats. 
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