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Inledning
Miljöpartiet i Sverige har varit noga med att hålla hårt på de demokratiska idealen. Det är ett parti 

där man anser att den politiska makten ska ligga så nära människorna som möjligt. Det talas ganska 

uteslutande om deltagardemokrati vilket innebär att folk ska ha möjlighet att påverka och delta i de 

beslut som fattas i deras närhet. Partiet har således spetsat in sig på att makt ska flyttas från de mer 

centrala nivåerna som EU och nationalstaten till lokala nivåer. Decentralisering är således ett 

verktyg att skapa en mer deltagarvänlig demokrati i Sverige. Detta är den ena sidan av myntet. Den 

andra handlar om de oerhört stora och globala frågor som partiet vill driva och lösa. Dessa är, 

förutom att motverka växthuseffekten och andra globala miljöfrågor, att omfördela resurser globalt, 

införa tobinskatten, global säkerhet, motverka svält och sjukdomar samt militär nedrustning. Dessa 

är globala frågor och kan inte lösas på lokal nivå. Exempelvis kan det vara svårt att på ett politiskt 

plan omfördela resurser globalt på ett signifikant sätt så länge inte flera stater är med och inför 

åtgärder på den globala marknaden. Miljöpartiets representanter och officiella texter, betonar hur 

viktigt det är för partiet att få till en lösning på dessa problem och att de verkar ha lika hög status 

som deltagardemokratifrågan. Däremot förekommer det inga, så vitt jag vet, diskussioner där man 

talar om en centralisering av den politiska makten vilket skulle göra det möjligt för de globala 

målen att nås. I stället ville man, när denna uppsats skrevs, gå ur EU för att flytta tillbaka makten till 

en mer lokal nivå. Den enda organisationen med inslag av överstatlighet som accepterades var FN 

trots att denna organisation är relativt odemokratisk. 

   Detta kan tyckas vara en motsättning som många partier lider av men som kanske tydligast 

framträder inom Miljöpartiet. Man vill verkligen uträtta något, både lokalt och globalt, vilket kan 

vara två svårförenliga ideal så länge den politiska makten bara ska finnas på den lokala nivån. Det 

jag ser som en motsättning kanske inte alls är något stort problem men jag blev i alla fall intresserad 

att undersöka detta närmare.

   I denna uppsats har jag intervjuat sex miljöpartister med betydande ställning inom partiet och talat 

med dem om de ovan nämnda frågorna. Resultatet av detta har satts i relation till två teorier, dels 

den nationalistiska och dels den kosmopolitiska som kanske inte direkt är varandras motsatser men 

som är oförenliga. Anledningen till att dessa teorier valts är att man kan se inslag av dem båda i 

miljöpartiets politik. Tanken är att få en djupare förståelse för argumentationen och tankarna bakom 
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dessa ställningstaganden. Efter att undersökningen genomförts har Miljöpartiet ändrat uppfattning 

och släppt utträdeskravet. Därför blir denna uppsats snarare en redogörelse för hur ett antal 

etablerade miljöpartister tänkte i frågan under våren 2007. Problematiken med partiets ovilja att 

flytta internationella frågor på internationell nivå är dock fortfarande aktuell dels på grund av att 

utträdeskravet inte stöds av alla och man är noga med att påpeka att partiet inte ”gillar” EU men 

accepterar medlemskapet och dels för att man har demokratiska ideal som motsätter en 

internationalisering.

Syfte och frågeställning
Mot bakgrund av det som sagts inledningsvis är syftet att undersöka och få en djupare förståelse för 

de bakomliggande tankarna och idéerna till det som verkar vara en motsättning i miljöpartiets syn 

på dels de demokratiska idealen och dels på hur de globala problemen ska lösas. Det verkar finnas 

en spänning mellan å ena sidan demokratiska ideal som oftast uttrycks genom förespråkande för 

decentralisering och å andra sidan en vilja att lösa globala problem som i många fall kanske kräver 

centralisering. Syftet är således att undersöka respondenternas syn på spänningen mellan 

decentralisering och centralisering.

   Frågeställningen blir således: Vad har ledande miljöpartister för syn på lösningar på globala  

problem i termer av decentralisering/centralisering av den politiska makten och hur kan dessa 

förstås med hjälp av den kosmopolitiska och den nationalostiska teorin?

Definitioner

   Deltagardemokrati. För att förklara begrepp har jag valt att använda Held (1995:306) 

beskrivningar om hur en ny rörelse vuxit fram under 1960 talet och fungerat som en opposition till 

den liberala synen som gör en tydlig distinktion mellan dels staten och dels det civila samhället. De 

nya deltagardemokratiska tankarna, som Held menar lutar åt vänster, ifrågasätter det liberala 

antagandet att individens frihet innebär frihet från statens inblandning i människors liv. Istället för 

att förutsätta att människan föds fri och jämlik vill man väva samman det privata och det offentliga, 

civilsamhället och staten blir mindre åtskilda och staten får sin legitimitet genom att det är folket 

som är med och skapar den (s.306).  Statliga institutioner och partier måste vara öppna, dels i 

rekryteringen av personal och medlemmar men också stå ansvariga för sina handlingar inför folket. 

Enligt Held handlar deltagardemokrati inte endast om att folk ska få möjlighet att engagera sig i 

lokala angelägenheter. Han menar även, och hänvisar till Macpherson (s. 309), att om folk får 
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möjlighet att delta i beslutsfattande på lokal nivå minskar känslan av alienation mot staten. Det är 

dock deltagardemokrati som folkets möjligheter att fatta beslut som rör dem och deras närmiljö och 

att skapa opinion som är intressant för denna studie.

   Mjuk makt är ett begrepp som används i internationella kontexter för att beskriva hur stater 

påverkar varandra. Vissa stater kan vara starkare och andra svagare aktörer på den internationella 

arenan. Mjuk makt är, till skillnad från hård, kopplad till idéer (Pease 2003:63). Här påverkar stater 

varandra genom att föra den ”bästa” politiken som inte sällan är värdeladdad. 

   Decentralicering handlar om att beslut flyttas från en nivå till flera undernivåer. Det kan vara från 

statlig nivå till regional nivå och ett exempel på detta var när driften av landets skolor 

decentraliserades från statlig till kommunal nivå.

   Centralisering innebär i motsats till decentralisering en koncentration av beslutandemakt till mer 

central nivå. Exempelvis från statlig nivå till europeisk eller global nivå.

   Överstatlighet innebär här att beslut fattas på en nivå bland flera stater där den enskilda staten har 

begränsat inflytande. Staten måste därför avsäga sig en del av suveräniteten. I EU fattas en del 

beslut överstatligt. Detta innebär att medlemsstaternas representanter beslutar om frågor som blir 

bindande för alla inblandade stater.

   Mellanstatlighet kan också handla om bindande beslut men vid sådana tillfällen krävs konsensus 

bland de inblandade stater. Om det inte är konsensus är kraven mildare när det gäller staternas 

möjligheter att dra sig ut. Den enskilda statens handlingsfrihet är därmed större vid mellanstatliga 

förhandlingar än vid överstatliga.

Metod

Eftersom syftet  med  denna  uppsats  är  att  få  en  djupare  förståelse  för  hur  några  framträdande 

miljöpartister  tänker  kring  de  ovan  nämnda  frågorna  har  jag  valt  en  kvalitativ  ansats.  Jag  har 

genomfört djupintervjuer med sex miljöpartister och till  största del utgått från Kvales bok,  Den 

kvalitativa forskningsintervjun 1997, men även från  Metodpraktikan (Esaiasson m.fl. 2003) samt 

Christoffer Edlings (red. 2007) Kompendium Intervjumetoder. 

  Reliabiliteten är i regel låg vid studier som denna på grund av den bristfälliga repriserbarheten. 

Detta kan motverkas genom att använda sig av en striktare mer strukturerad form av intervjuguide. 

Denna möjlighet har jag valt att avstå från då detta skulle ha en negativ inverkan på validiteten. 

Validiteten  är  denna  metods  styrka,  man  får  reda  på  unik  information  på  ett  djupare  plan  än 
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exempelvis enkätundersökningar men gengäld är resultatet knappast generaliserbart. Alltså är detta 

en undersökning som tar fram respondenternas enskilda idéer och relaterar dem till teorierna. Det 

kommer alltså inte att finnas några svar som kan knytas till partiet i helhet.

    

Deltagare

Max Andersson, riksdagsledamot samt språkrör för Gröna studenter.

Per Bolund, riksdagsledamot.

Bodil Ceballos, riksdagsledamot.

Per Gahrton, partigrundare, ledamot i partistyrelsen, fd riksdagsledamot och EU-parlamentariker.

Mehmed Kaplan, riksdagsledamot, ledamot i partistyrelsen.

Lars Ångström, riksdagsledamot 1998-2006, fd vd för Greenpeace och fd ordförande för Svenska 

freds.

   Deltagarna kontaktades via ett likadant mejl för de som satt i riksdagen med en förfrågan om de 

ville delta. Per Gahrton och Lars Ångström kontaktades med ett snarlikt mejl. Jag valde att kontakt 

alla riksdagsledamöter för Miljöpartiet och de som var villiga att delta svarade och vi gjorde upp om 

tid och plats för intervjuerna. Anledningen till att jag ville ha med Gahrton var att dels hade jag läst 

hans  böcker   EU-parlamentet  inifrån och   Med Euron mot  EU-staten  och tänkte  att  han  hade 

aktuella  uppgifter  att  bidra  med  samt  att  han  satt  i  partistyrelsen  vilket  även  gjorde  honom 

inflytelserik. Ångström ville jag ha med eftersom han varit riksdagsledamot året innan och han var 

aktiv som debattör i tidningarna vid den här tiden. 

   Innan intervjuerna började frågade jag respektive deltagare om de godtog att jag använde deras 

namn under citaten i uppsatsen vilket alla respondenter var med på. Eftersom uppsatsen blev färdig 

först efter tre år kan det vara bra att notera att respondenterna kan ha ändrat uppfattning i frågorna. 

Detta kan även vara en anledning till  att göra citaten anonyma men eftersom respondenterna är 

offentliga politiker med uppgift att uttrycka sina åsikter beslöts att ha namnen kvar.

   Intervjuerna  spelades  in  på  mp3-spelare  efter  samtycke  med  respondenterna.  Sedan 

transkriberades  allt  ordagrant  till  text.  Den  intervjuguide  jag  använt  mig  av  är  så  kallad 

ostrukturerad/semistrukturerad.  Detta  innebär  att  den  har  varit  öppen  och  att  följdfrågorna  har 

kunnat vara flexibla. 

   De teoretiska perspektiven, den nationalistiska och den kosmopolitiska teorin, har valts eftersom 

de behandlar den ambivalens jag upplever hos Miljöpartiet. Den nationalistiska tanken utgår från 

något den menar vi redan har nämligen ett land med kultur som ger samröre mellan invånarna. Den 
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ställer sig kritisk till en förändring och är deskriptiv eftersom den beskriver en vinkling eller en del 

av verkligheten.  Den kosmopolitiska teorin visar även den på en vinkling av verkligheten,  den 

behandlar vissa problem men fokuserar framförallt på att hitta lösningar. Detta gör att man kan kalla 

den normativ. I viss mån kan man diskutera huruvida den nationalistiska teorin kan kallas normativ 

eftersom det samhälle den beskriver faktiskt inte finns idag. Kanske är det detta som gör att dessa 

teorier trots allt är svåra att ställa som varandras motsats. Troligen är det nog ändå så att den ena 

teorins styrka är den andras svaghet. Den kosmopolitiska teorin problematiserar inte kring frågor 

om gemenskap och den nationalistiska teorin problematiserar inte kring att det finns frågor som 

nationalstaterna inte kan lösa på egen hand. Det handlar även om att dessa teoriers syn på demokrati 

skiljer  sig från varandra,  vilket snarare är intressant för detta  sammanhang. Den nationalistiska 

teorin  utgår  från  att  demokrati  handlar  om en slags  konsensus  bland  befolkningen  medan  den 

kosmopolitiska teorin utgår från vilka som berörs av en fråga och att dessa ska vara representerade 

när det tas ett beslut i frågan.

   Det är svårt att inom kvalitativa studier finna en analysmetod som är den enda rätta i den mening 

att den genomgående täcker behovet av ett analysinstrument. I stället får man använda sig av flera 

olika möjligheter samtidigt. Kvale (1997:174) går igenom och strukturerar upp olika möjligheter till 

analys av kvalitativa intervjuer.  I resultatavsnittet har jag valt ut citat som jag anser vara relevanta 

för undersökningen, förklarat dem och satt dem i relation till teorierna om detta har varit möjligt. I 

några fall  har jag tagit  med en dialog mellan respondenten och mig,  i dessa fall  har mina citat 

föregåtts av, I: vilket står för intervjuare. För att tydliggöra resultatet har jag styckat upp det i tre 

olika teman. Detta ger en bättre översikt även om ämnets kategorier väver in i varandra och det blir 

svårt att renodla dem. Tematiseringen arbetades fram utifrån det empiriska materialet då det efter 

hand blev tydligt att man kunde göra dessa indelningar.

Bakgrund

Miljöpartiets officiella ställningstaganden i frågor kring 
decentralisering och centralisering

Som en första punkt i partiprogrammet, som antogs 2006, redogörs för hur partiet ser på frågan om 

deltagande demokrati.  Här framgår att  makten ska decentraliseras för att  stärka möjligheten för 

människor att vara delaktiga och öka möjligheterna för folk att påverka det liv de lever och det 

samhälle de verkar i (s.7). 
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   Några punkter senare tas det upp, under rubriken Global rättvisa, att målsättningen är en rättvis 

värld.  Varje människa har grundläggande sociala,  ekonomiska och politiska rättigheter och i  en 

trygg värld får man dessa tillgodosedda. Man vill få igenom dess rättigheter genom att den rika 

delen av världen tar ansvar. Vår livsstil påverkar andra människors livschanser. Miljöpartiet vill 

verka för fri rörlighet av arbetskraft och att man ska få studera var man vill. Det långsiktiga målet är 

att alla människor ska få bo och verka var de vill var som helst i världen (s. 8). 

   Vidare  ser  miljöpartiet  det  som ett  problem att  ”En liten global  överklass  upprätthåller  och 

förstärker orättvisor genom diskriminerande handelsavtal och överlägsna ekonomiska och militära 

maktmedel” (s.10). Här tycks man oroad över att den globala marknaden är så oreglerbar som den 

idag  är  i  det  internationella  system  som  råder,  vidare  står  det  ”Kapitalet  är  globaliserat.  

Multinationella företag finns i snart sagt varje del av vår tillvaro” (s.10). Lösningen på problemen är 

enligt miljöparti ett starkt civilsamhälle som reser sig och kräver att problemen blir lösta. Detta syns 

bland annat  på att  befolkningar  fäller  diktaturer  och bygger  lokalsamhällen  vilket  skulle  stärka 

demokratin.  Här  kommer  även  den  miljömedvetna  livsstilen  in  som  en  slags  global 

solidaritetshandling (s.10).

   En  central  fråga  för  miljöpartiet  är  just  den  deltagande  demokratin.  Det  framgår  att  man 

eftersträvar en decentralisering av makten och att  man ”tror på en direktdemokrati  där besluten 

fattas av dem som berörs” (Partiprogrammet 2006:12. och Nyberg M.H. 2001:292 Maskrosbarn). 

Dessa två ställningstaganden behöver kanske inte vara motsägelsefulla men det går att diskutera 

vilka som berörs av en fråga eftersom det finns frågor som snarare skulle kräva en centralisering av 

makten då den berör snarare exempelvis en kontinent eller hela jorden. Detta diskuteras inte utan 

man utgår från att det skulle bli en decentralisering av i fall de som berörs av ett beslut också fick 

vara med och fatta det.

   Frågan är då om beslutsfattande organ ska upprättas på andra nivåer eller om beslutsfattandet på 

den  globala  nivån ska  fortsätta  ha  den mellanstatliga  karaktär  som dagens  FN-system innebär. 

Denna fråga är central och oerhört problematisk, som det ska visa sig nedan problematiseras det 

ytterligare när Miljöpartiet vill införa globala skatter. I detta sammanhang är EU-frågan viktig. För 

miljöpartiet  innebär  medlemskapet  i  EU  en  klar  centralisering  av  makten  till  en  hierarkiskt 

uppbyggd struktur där det är det rikaste landet som har mest inflytande. Detta urholkar demokratin 

och det är just det demokratiska underskottet i EU som är det främsta skälet till att Miljöpartiet ville  

att  Sverige ska lämna EU (Gahrton P.  1999:221  EU-parlamentet  inifrån).  Folkets  inflytande är 

ytterst  begränsat,  kommissionen  är  för  mäktig  samt  att  det  är  oerhört  svårt  att  utkräva  ansvar 

(Partiprogrammet 2006:13). Istället vill Miljöpartiet att Sverige ska samarbeta med alla europeiska 

länder,  människor  ska ges  fri  rörlighet  och beslutsfattandet  ska vara mellanstatligt.  Miljöpartiet 
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menar att nationalstaten inte nödvändigtvis är den bästa enheten för beslutsfattande men genom att 

föra  tillbaka  makten  från  EU  till  de  olika  staterna  för  man  i  och  med  detta  makten  närmre 

människorna (s.13). 

   Partiet vill skapa miljöregleringar över världen men inte med hjälp av EU (Johansson M 1999:57 

Miljöpartiet i det politiska kretsloppet). Istället vill man att ett utbrett samarbete ska aktiveras. Det 

som ska förändra världen är handel och andra former av samarbete på mellanstatlig nivå. Däremot 

öppnar Miljöpartiet dörren för överstatliga beslut när det gäller miljöskyddet. Detta beslutsfattande 

organ skulle vara på global nivå och endast hantera frågor av detta slag (s.13). Det framgår dock 

inte huruvida det handlar om ett befintligt organ som ska reformeras eller om det ska upprättas ett 

nytt.

   Miljöpartiet tar även upp att det borde införas ett världsmedborgarskap på grund av den ökade 

rörligheten bland folk. Det är viktigt och vår skyldighet, menar Miljöpartiet, att aktivt arbeta för 

mänskliga  rättigheter,  miljöpolitik,  global  rättvisa  mm.  ”Vår  vision  präglas  av  de  mänskliga 

rättigheternas  odelbara  värde  såväl  som  giltigheten  av  internationell  lag  i  de  internationella 

relationerna” (s.37). Genom global militär nedrustning kommer fredliga relationer mellan länder att 

skapas. Världsmedborgarskapet innebär således snarare en känsla av att tillhöra världen och inget 

samhällskontrakt där lagstiftade rättigheter och skyldigheter ingår. 

   I  Partiprogrammet  betonas  vilka  enorma  utmaningar  världen  står  inför  idag.  Svält,  militär 

upprustning,  miljöproblem, sjukdomar,  fattigdom, befolkningsökningar är problem som den rika 

världen är skyldig att motarbeta. Detta ska ske med hjälp av de, enligt Miljöpartiet, allt starkare 

sociala rörelserna som växer fram. ”Som en reaktion mot orättvisorna reser sig människor över hela 

världen gemensamt i protest och verkar för en annan världsordning” (s.38). Genom samarbete ska 

problemen  lösas.  Exempelvis  vill  Miljöpartiet  ha  ett  politiskt  samarbete  med  länderna  kring 

Östersjön  för  att  lösa  den  regionens  miljöproblem.  Vidare  är  OSSE,  som  är  en  mellanstatlig 

organisation, ett bra verktyg för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter inom Europa 

och konflikter ska lösas med dialog (s.38). Miljöpartiet vill decentralisera biståndspolitiken till viss 

del.  Tanken är att  kommuner ska kunna stödja vissa orter eller  regioner i  andra,  fattiga länder. 

Miljöpartiet har en ambition att förändra världen. Man vill uppnå frihet och demokrati och medlen 

för detta är att angripa den ojämna resursfördelningen och stödja demokratiska initiativ. Detta ska 

ske, som nämnts ovan, genom samarbete mellan folkrörelser och en solidarisk global politik. Det 

blir här tydligt att det är från nationalstatsnivå, eller lokala instanser, man vill att politiken ska föras 

från. Man tar sedan upp att man vill förebygga hot mot den globala säkerheten (s.14). Det framgår 

inte hur man vill göra för att åstadkomma detta utan läsaren får utgå från att det är med hjälp av det 

ovan nämnda mellanstatliga samarbetet och handeln som hoten ska undanröjas.

7



   Miljöpartiet har som mål att stärka och reformera FN. De fattiga länderna måste få en starkare 

ställning på bekostnad av de rika ländernas  dominans.  Man vill  förändra sammansättningen av 

säkerhetsrådet och låta rådet för mänskliga rättigheter få en mer central position. Vidare vill man 

stärka generalförsamlingens befogenheter och möjligheter till att verkställa beslut. Man vill även 

upprätta internationella domstolar för miljö och mänskliga rättigheter. Tanken är att det ska gå att 

ställa stater och multinationella företag inför rätta i dessa domstolar vid brott mot de internationellt 

överenskomna reglerna (s.40).

   Miljöpartiet vill även införa tobinskatten som innebär en beskattning på alla valutatransaktioner 

samt en koldioxidskatt på flygbränslet. Dessa tillgångar skulle främst användas till att finansiera FN 

(s.41).  Även  här  är  det  oklart  hur  dessa  globala  skatter  skulle  kunna  implementeras  då  det  i 

dagsläget  saknas  en  global  institution  som har  dessa  befogenheter.  Den enda politiska  struktur 

utanför nationalstaten, som anses ha legitimitet inom miljöpartiet, är FN. Man stöder att Sverige 

bidrar med fredsbevarande trupper så länge det är under ett beslut och under ledning av FN. I övrigt 

motsätter sig Miljöpartiet alla typer av militärt samarbete oavsett om det handlar om NATO eller 

EU (s.43).

Teori

Den nationalistiska teorin
Den norska statsvetaren Öyvind Österud har försökt att reda ut demokratibegreppen i en rad böcker 

och främst handlar teorin om staternas frihet och självbestämmande.

   Det finns många definitioner om vad en nationalstat är. Österud tar upp Max Webers definition 

som  är  intressant  i  sammanhanget,  han  delade  upp  begreppet  på  följande  sätt:  ”-staten  som 

organisationsform,  politisk  institution,  maktmonopol,  och  nationen  idé,  vilja  till  samhörighet, 

kulturgemenskap” (s. 18).  Det handlar alltså om ett folk, inte nödvändigtvis homogent men med 

liknande  intressen  och  med  en,  om  än  varierande,  strävan  åt  det  som  upplevs  som  det 

gemensammas bästa.  Staten är den beslutsfattande strukturen kring en viss nation och ett  visst 

territorium. Nationalstater ska vara suveräna jämte varandra oavsett storlek och resurser (Österud 

1997, s. 114). Det som sammanbinder stat och nation och som gör det svårt att dela dem åt är  

folksuveräniteten, demokratin. Det är den som legitimerar staten och det är önskvärt med nationell 

gemenskap då detta skulle förhindra maktkoncentration. Österud låter Mill bevisa detta genom att 

tala  om motsatsen:  att  olika  nationaliteter  inte  kan leva  tillsammans  i  ett  land med ”lös”  eller 
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”mjuk” styrning (Österud 1997, s 80).  Det vill  säga att  om folket är  någorlunda homogent blir 

styrningen  tydligare  eftersom det  är  färre  intressekonflikter  som behöver  tillgodoses.  Däremot 

skulle  styrningen  bli  lös  om det  var  för  många  olika  grupper  vars  vitt  skilda  intressen  skulle 

tillgodoses, detta skulle leda till olösliga inbördes konflikter och motsättningar (s.83). När det finns 

en viss gemenskap bland de styrda är det svårare för beslutsfattare att spela ut olika grupper mot 

varandra.  Dessutom  kan  gemenskapen  tillsammans  göra  motstånd  mot  makthavare  då 

samordningsprocessen underlättas av de gemensamma värdena (s.83). Om vi sätter denna teori i 

relation  till  EU skulle  det  betyda  att  eliten  i  EU snarare  kommer  att  styra  över  de europeiska 

länderna utan att ett samordnat folk har något att säga till om. Om de som sitter på makten i EU vill  

tillgodose de olika folkens intressen inom Europa skulle styrningen bli alltför svag och knappast 

vara en maktkoncentration.

   Nationalstaten är ett skydd för medborgarna och blir samtidigt legitimerad av dessa. Demokratin 

blir djupare och mer vital när det finns ett visst mått av nationell solidaritet; är alla överens om 

spelreglerna är kompromisser och dialoger möjliga. Här kommer även språkgemenskapen in som en 

förutsättning för detta (s.84).

   Vid välfärdsbygge blir den nationella solidariteten avgörande då det är en fördel att folk har 

liknade  värderingar  och  moral.  Det  är  viktigt  att  det  finns  en  sådan  gemensam  riktning  då 

oliktänkande större grupper lätt kan sätta käppar i hjulet på det offentliga maskineriet.

   Det finns även en territoriell aspekt på nationalstaten. Gränserna är till för att skydda invånarna 

och att hålla dem förutsättningslöst öppna leder till att lokalsamhällena sluter sig och blir till små 

kulturella getton som intar en försvarsställning mot invandrande grupper (s.85).

   Den nationalistiska teorin bygger på att nationalstaternas beslutanderätt och suveränitet ska vara 

odelbar.  En  nationalstat  kan  vara  mer  eller  mindre  beroende  av  omvärlden  ekonomiskt  men 

nationalisterna betonar vikten av att stater ska ha frihet när det gäller att stifta lagar och det är detta 

Österud  kallar  den  konstitutionella  suveräniteten  (s.118).  Detta  bidrar  till  att  göda  känslan  av 

samhörighet inom nationen. Vidare menar han att nationalstaten försöker att både decentralisera och 

även i viss mån centralisera beslutsnivåer, det senare i form av att nationalstaten förpliktigas till 

internationella samarbeten. Problemet med internationella samarbeten blir att stater handlar i eget 

intresse.  Ett  internationellt  system  skulle,  enligt  nationalisterna,  innebära  internationell  anarki 

eftersom det inte finns tillräckligt starka myndigheter på global nivå (s.128). Istället kan begreppet 

mjuk makt, som egentligen inte alls har särskilt mycket gemensamt med denna teori i övrigt, komma 

till användning då staterna snarare kan påverka varandra med hjälp av att vara goda exempel istället 

för att ah politisk styrning utöver statsgränserna.

  Nationalisterna är mycket restriktiva till om det kan vara rätt att intervenera en annan stat eftersom 
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det inte bör finnas någon beslutandemakt över nationalstatsnivå. Nationalstaternas enda säkerhet är 

att alla länder respekterar varandras suveränitet. (s.138).

   När det handlar om marknaden och den internationella ekonomins svängningar är det, enligt 

nationalisterna, staten som ska skydda medborgarna så långt det är möjligt. Däremot har de inget 

förslag på hur den eventuella motsättningen mellan statens struktur och dåliga förutsättningar att 

påverka den internationella marknaden ska hanteras. 

   Den nationalistiska synen på EU fokuserar på utmaningen med den kulturella mångfalden och 

problemen med att medlemmarna avsäger sig viss beslutandemakt. Österud problematiserar kring 

tanken  om EU:s  utvidgning  och  menar  att  den  kulturella  mångfalden  är  svår  att  harmonisera 

samtidigt som beslutsfattandet måste effektiviseras. Detta gynnar inte de mindre staterna i framför 

allt Östeuropa. Det blir en ekvation som inte går ihop, antingen blir EU-organisationen ”lösare” och 

alla länder känner en delaktighet men då förlorar den effektivitet eller så stramas den upp och blir 

effektiv samtidigt som den förlorar legitimitet (s.145). Det beror således på huruvida de europeiska 

medborgarna  identifierar  sig  som  européer,  om  det  är  möjligt  att  legitimera  att  delar  av 

beslutsfattandet flyttas upp till EU-nivå. Nationalisterna menar att folkgemenskapen saknas i EU. 

Det  finns  ingen  europeisk  offentlighet,  inget  gemensamt  uttryckssätt  eller  forum  för  debatter. 

Österud menar att problemet inte är att de folkvalda har för lite att säga till om. Problemet är snarare 

att makt flyttas till ett EU-parlament som inte har någon gemensam politisk offentlighet. Detta leder 

bara till  att  de nationella parlamenten som har en politisk offentlighet försvagas.  Det offentliga 

rummet finns bara på nationalstatsnivå eftersom det är där det finns en språklig och massmedial 

gemenskap (s.150).

   Om EU utvecklas till en federation skulle det innebära en europaliserning av partier och andra 

organisationer,  medan  väljarna  och  medlemmarna  fortfarande  skulle  vara  påverkade  av  sin 

nationella  identitet.  Detta  skulle  bara  öka  avståndet  mellan  väljare  och  beslutsfattare.  Dessa 

nationella barriärer, menar Österud, blir dock mindre och mindre tack vare utvecklingen mot mer 

och mer samarbete och öppnare gränser. 

Den kosmopolitiska teorin
Denna teori problematiserar nationalstaten som det högsta beslutsfattande organet i en värld som 

genomgått  en så pass omfattande förändring som globaliseringen har inneburit.  Det  finns  olika 

former av kritik som kosmopolitiska teoretiker riktar till dagens system med suveräna nationalstater. 

Dels menar Held (Gooding and Pettit 2006:682) att man kan ifrågasätta det demokratiska värdet av 

10



nationalstater och dess territoriella gränser då beslut som fattas inom staten ofta påverkar människor 

utanför den och eftersom dessa människor inte har möjligheter att påverka besluten. Dels har den 

ekonomiska marknaden flutit över nationalstatsgränserna och kan operera fritt utan reglering från 

politiskt  håll.  Detta  har  lett  till  att  nationalstaternas  autonomi  påverkas  negativt  eftersom 

odemokratiska,  ekonomiska  krafter  tvingar  politiker  att  föra  en  politik  som  gynnar  ekonomin 

(Holden 2000:22). Nationalstaten förlorar därmed delar av den ekonomiska suveräniteten då den får 

svårt  att  föra  en  självständig  politik.  Exempelvis  är  det  svårt  för  en  nationalstat  att  beskatta 

flygbränslet inom landet eftersom det skulle drabba de inhemska bolagen och göra det omöjligt för 

dem att konkurrera med andra bolag. Detta fenomen har i stället lett till att flyget är det i särklass 

billigaste resalternativet och ingen, varken politiker, konsumenter eller marknaden kan ta ansvar 

och  göra  något  aktivt  mot  den  globala  uppvärmningen  i  detta  avseende.  Den  kosmopolitiska 

lösningen på problemet är att makten istället ska utgå från flera olika nivåer. Dagens system med 

nationalstater och de mer lokala beslutsnivåerna ska ligga kvar men ovanpå dessa ska det finnas en 

regional och internationell nivå (Held och McGrew 2003:151). Tanken är att varje beslutsenhet ska 

präglas av ”all  affected principle” vilket  innebär  att  alla  som är  berörda av ett  beslut  ska vara 

representerade i det beslutfattande organet som handhar frågan. Detta innebär att varje enhet har en 

egen jurisdiktion  och nationalstaten  kommer  vara  en  av  flera  politiska  enheter  med ansvar  för 

tydligt avgränsade frågor. 

   Den högsta instansen är världsfederationen. Den ska bygga på en värdegrund och ha speciella mål 

att  arbeta  utifrån.  Dessa är ”Global social  rättvisa,  demokrati,  universella mänskliga rättigheter, 

mänsklig trygghet, rättssäkerhet, övernationell solidaritet” (Held och McGrew 2003:160). För att 

kunna arbeta mot dessa mål krävs omfattande regleringar av den globala ekonomiska marknaden 

som exempelvis avskrivning av skulder till de fattiga länderna, avskaffandet av EU:s och USA:s 

jordbruks och textilsubventioner, uppförandekoder till multinationella företag, globalt skattesystem 

med mera (Ibid).

   Den konstitutionella, demokratiska tanken är att i första hand reformera FN och framförallt ge en 

röst till de fattiga länderna i säkerhetsrådet. Vidare ska generalförsamlingen, med en röst per stat,  

finnas som den ena kammaren i ett tvåkammarsystem. Den andra kammarens ledamöter ska utses 

genom  världsomfattande  val.  En  internationell  domstol,  som  har  till  uppgift  att  arbeta  för 

implementeringen och upprätthållandet av de ovan nämnda målen, ska vara knuten till detta organ. 

Dessutom ska en fredsstyrka finnas till hands liknande de i dag existerande. Denna styrka ska även 

den arbeta för de värden och mål som hela federationen står för.

   Held menar att man tidigare bara fokuserat på att demokrati ska utgå från de lokala enheterna och 

att man satt ett värde på att decentralisera makten. I framtiden måste man, menar han, även fokusera 
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på den internationella nivån för att kunna möta de problem och de möjligheter som globaliseringen 

medför  och  har  medfört  (Gooding  and  Pettit  2006:693).    Tanken  är  således  inte  att  endast 

centralisera makten utan att låta besluten fattas så nära människorna som möjligt.  Därmed finns 

flera beslutsnivåer både nära och långt ifrån den enskilde individen.

Resultat

Demokrati

Inom varje tema som följer analyseras diskussionen kring decentralisering och centralisering och 

sätts  i  relation  till  teorierna.  När  respondenterna  talade  om  demokrati  i  allmänhet  och 

deltagardemokrati i synnerhet framgick det att alla tyckte att mer makt skulle flyttas till mer lokal 

nivå  än  det  är  idag.  Här  är  partiet,  vilket  framgått  av både partiprogram, referenslitteratur  och 

intervjuer, väldigt fokuserat på en decentralisering av makten som det har nämnts ovan. Det är dock 

lätt hänt att blanda ihop dessa begrepp, deltagardemokrati och decentralisering. Det första handlar 

om medborgarnas möjligheter att göra sin röst hörd och påverka de politiska besluten. Det andra 

handlar om att flytta ner mer beslutandemakt till lokala nivåer. Men som Max Andersson påpekade 

att det ”… dels ska vara decentraliseringar, makten ska ligga så nära människorna som möjligt för  

då har de en chans att delta…” förutsätter deltagardemokrati och decentralisering snarare varandra.

  Lars Ångström problematiserade kring decentraliseringsbegreppet:

Jo, det är en bra grundtanke att  de beslut som berör människor ska fattas så nära  
människor  som möjligt  så man känner  att  man har  chans att  påverka eller  delta  i  
diskussionen. Men sedan finns det en annan sida och det är att se till vad som är bäst i  
ett större perspektiv. Till exempel så ska inte kommunerna kunna ta  beslut om att inte  
ta emot flyktingar eftersom det är i landets intresse att uppfylla de avtal man har med  
FN att ta emot flyktingar. Här måste den nationella beslutsnivån gälla.  
                                                                                                                     Lars Ångström

Här framgår att det inte kan ske en förutsättningslös decentralisering av den politiska makten som 

man kan uppfatta i exempelvis partiprogrammet. Frågan är då om det är nationalstaten som ska vara 

det övergripande beslutsorganet eller om något annat organ kan komma i fråga.

12



…man får skala upp det då, det är samma sak där, en del beslut måste man fatta på  
överstatlig nivå. Vi har ju tidigare accepterat bindande beslut som har fattats i FN.  
                                                                                                                     Lars Ångström

 

Ångström  ser  problem  med  nationalstaten  som  högsta  instans  och  hänvisar  till  FN  som  ett 

godtagbart alternativ till beslutsfattande eftersom han tycker sig se behov av en sådan. Ett annat 

intressant svar handlade om hur andra krafter tagit över beslutandemakt:

Den [makten] flyttar till den ekonomiska sektorn, det är absolut inget nytt i historien  
givetvis,  men  jag  tycker  det  blir  starkare  och  starkare.  Makten  förs  till  dom  som  
bestämmer var investeringarna ska göras var dom ska produceras och så vidare och så  
hela den kommersiella sektorn, vad som ska främjas och vad som ska säljas. Det fattas  
ju inga politiska beslut om sånt, det fattas inga demokratiska beslut om sånt. Dessutom  
flyttas det längre och längre bort genom internationalisering och globalisering.  
                                                                                                                          Per Gahrton 

Här beskrivs en problematik liknande den i den kosmopolitiska teorin nämligen att nationalstatens 

makt är begränsad till territoriet och förlorar inflytandet över marknaden som verkar mer och mer 

internationellt.

   Den kosmopolitiska tanken om all affected principle verkar inte helt obekant i Miljöpartiet, i alla 

fall tycks en del vara medveten om behovet att reglera ekonomin utanför staternas gränser. Det 

framgår i partiprogrammet att man vill att alla som berörs av ett beslut ska vara med och bestämma. 

När denna fråga togs upp under intervjuerna problematiserades den och sattes i relation till tankarna 

kring decentralisering och deltagardemokrati men också med fokus på de globala frågorna och ett 

demokratiserat FN.

...det är ingen nyhet, det har vi försökt tala om alltid att vi har inget emot överstatliga  
regler alltså, vi har aldrig sagt nej till överstatlighet det har i och för sig varit debatt  
om det ibland och det har varit dem som har varit emot det men även när vi har varit  
som mest våldsamt EU-motståndare så har vi ändå alltid haft en reservation att vi är  
inte  emot  all  överstatlighet,  utan  är  det  väldefinierat,  genuint  gränsöverskridande  
problem alltså så kan vi tänka oss.

                                                                                                                                  Per Gahrton

Här är den kosmopolitiska teorin och Per Gahrton överens om att det är de frågor som kräver en 

global nivå för beslutsfattandet som verkligen ska ligga där. Gahrton beskriver även konflikt inom 
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partiet men att i det stora hela kan man tala om att partiet är för överstatlighet på villkor att det är 

riktiga gränsöverstigande problem.

När det gäller miljöfrågorna så är vi för att man tar beslut på en högre, överstatlig nivå  
och helst på FN-nivå naturligtvis. Vi tycker inte det är fel att EU tar beslut på sådana  
områden där det faktiskt är gränsöverskridande problem som miljöproblem men ännu  
hellre  skulle  vi  vilja  ha  det  på  en  ännu  högre  nivå,  på  en  FN-nivå.  Det  finns  ju  
naturligtvis många frågor som man måste ha på en högre nivå. Det finns saker som  
absolut inte kommunerna själva bör ta ställning till för då skulle alla säga nej till allt.  
Så fort något kostar så är det ingen som vill göra det. Därför måste man ta ställning i  
olika frågor om vilken nivå som är bäst, men om det är något som handlar om min by  
där jag bor då är det viktigt att byn så att säga får vara med och ta de här besluten,  
helst ta beslutet själv. Det som är vårt eget; ska vi kratta idag eller imorgon eller när  
ska vi fixa den här skogsbiten eller när ska vi röja här. Det tar vi ju beslut om själva  
naturligtvis  men det  som har  med lite  större  strukturer,  vägar  och renhållning  och  
sådant, det kan vi inte göra själva utan det måste ju vara nästa nivå. Däremot kan vi ju  
vara med och påverka så det blir bra.  
                                                                                                                    Bodil Ceballos 

För  Bodil  Ceballos  verkar  den  kosmopolitiska  ”all  affected”  principen  inte  heller  vara  något 

problem. Det är snarare så att det är önskvärt att ha flera olika beslutsnivåer. Gränsöverskridande 

miljöproblem är de frågor respondenterna tänker på som första fråga att lägga på global överstatlig 

nivå.

   Vid diskussionen kring FN och en eventuell demokratisering av FN framkom följande:

...jag har väldigt svårt att se globala folkomröstningar i den värld som vi har idag eller  
den värld som man kan vänta sig den närmsta tiden och jag är inte heller säker på att  
globala folkomröstningar skulle vara så lyckat heller... det är ju den frågan om hur  
definierar man vad en folkomröstning ska få handla om och vad den ska få besluta så  
jag är skeptisk till tanken på globala folkomröstningar.  
                                                                                                                    Max Andersson

Max  Andersson  ställer  sig  kritisk  till  globala  folkomröstningar  men  även  till  att  stater  skulle 

underställa sig ett globalt, överstatligt organ. Det är helt enkelt orealistiskt även om det hade varit 

bra inom vissa områden.  Andersson vill inte heller att en organisation ska få alltför mycket makt:

Jag tror inte det är lönt att driva ett sånt förslag eftersom världen skulle nog aldrig gå  
med på det, EU skulle inte gå med på att bli styrt av någon utomstående det skulle  
troligtvis -domstolen... även om man nu skulle få EU:s regeringschefer att gå med på  
det så skulle EG-domstolen göra samma sak som de gjorde med EES-avtalet när det  
verkade som om länderna i EFTA skulle få ett litet inflytande på vissa frågor inom EU  
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så drämde EG-domstolen näven i bordet och sa; Så får det inte bli, så jag ser ingen  
realism i ett sånt förslag för om det var en organisation på global nivå som… om det  
fanns någon möjlighet till det då... alltså jag har inget emot det i princip men jag ser  
det inte som realistiskt [...] jag tycker inte att det är en så lyckad idé att lägga all makt i  
en organisation, jag tror att det behövs en organisation som sköter fredsfrågorna men  
det  behöver  inte  vara  samma  organisation  som  sköter  frågan  om  grundläggande  
mänskliga rättigheter och det behöver inte vara samma organisation som sköter frågan  
om miljön för om man centraliserar makten till en organisation då blir det för mycket  
makt...
                                                                                                                    Max Andersson

Andersson  tänker  sig  en  annan  struktur  där  olika  organisationer  arbetar  med  olika  frågor. 

Anledningen till detta är dels att varje organisation ska arbeta med det den är bra på och dels att  

undvika för stor maktkoncentration i en enda organisation. I den nationalistiska teorin tas det upp 

frågor kring maktkoncentration och man kan se en parallell  mellan dessa idéer och Anderssons 

tankar.  Österud  menade  ju  att  det  fanns  en  risk  att  antingen  blev  stora  beslutsfattande  organ 

verkningslösa  om de  blev  för  stora  och  rymde  för  många  olika  intressen  eller  också  blev  de 

odemokratiska och totalitära om de var stor och effektiva. Det skulle enligt teorin och Andersson på 

så vis inte leda till  att  folk fick mer inflytande över frågor som rörde dem utan tvärtom skulle 

medborgarna känna att besluten var påtvingade. 

   Eftersom den kosmopolitiska teorin bygger på en hierarkisk struktur med mänskliga rättigheter 

och  de  andra  målen  och  värdena  som högsta  instansens  arbetsriktning,  kräver  den  snarare  en 

maktkoncentration för att kunna slå igenom runt om i världen. Detta motsätter sig Andersson.

   Andra respondenter som resonerade kring frågan om global demokrati:

Det finns många konsekvenser av globaliseringen som är mycket positiva för människor  
över  hela  världen,  men  det  finns  också  en  massa  negativa  effekter  som  drabbar  
människor och det är dem som man på något sätt måste kunna hantera och parera.  
Eftersom globaliseringen inte går att stoppa eller ställa sig vid sidan av så måste man  
skaffa  sig  politiska instrument  genom överstatliga beslutsföra som kan hantera  och  
reglera de negativa sidorna av globaliseringen
                                                                                                                                  Lars 
Ångström
                                                                                                                       

Lars Ångström utgår från hur världen ser ut i dag och vill anpassa de politiska styrmedlen efter det. 

Per Bolund menar att ett reformerat FN, det vill i detta fall säga ett demokratiserat FN, är positivt:

Ja  alltså  miljöpartiet  skulle  aldrig  vara  emot  ett  reformerat  FN,  där  är  inte  vi  
problemet i alla fall, vi skulle acceptera att man hade en mer demokratisk och mera  
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kraftfullt FN, det är jag helt övertygad om, jag är inte säker på att någon egentligen  
skulle vara emot det, inte ens de som är mest emot EU till exempel… så att det tror jag  
inte  är  en ambition som vi  har  några större problem med även om den går  emot  
grundprincipen att föra beslutsmakten så nära medborgarna som möjligt.  
                                                                                                                          Per Bolund

Gahrton menar enligt citat ovan att Miljöpartiet är beredda att ge upp en del av suveräniteten till  

förmån för globala lösningar. Han ställer sig dock kritisk till en utformning av en världsfederation är 

för lik en nationalstat:

Jo det är det men de är lite för mycket inne på att kopiera en nationalstat på global  
nivå, det är väl det, jag tror man måste tänka sig helt andra strukturer, det skulle vi  
gjort  på  EU-nivån  också,  alltså  att  man  inte  försökt  kopiera  med  parlament  och  
regering och alltihopa va att man accepterar att den modellen går inte va utan man ser  
det mer som förhandlingsorganisationer där det handlar om öppenhet och kontroll och  
feedback och sånt är viktigare inslag än just det där att man har valt representanter  
och de väljer representanter och sånt va för det blir ändå väldigt konstlat… 
                                                                                                                         Per Gahrton

Per  Gahrton  menar  att  demokratin  bör  innebära  öppenhet  och  kontroll  på  internationella  nivåer 

istället för de traditionella demokratilösningarna med folkomröstningar. Vidare verkar han vara inne 

på samma linje som Max Andersson att det snarare handlar om mindre organisationer och inte en 

stor.  Ett  sådant  system  skulle  troligtvis  inte  kräva  samma  grad  av  gemensamhetskänsla  i 

befolkningen som en organisation med folkomröstningar eller till och med globala folkomröstningar. 

Av  den  anledningen  skulle  den  nationalistiska  teorin  snarare  stödja  detta  system  än  det 

kosmopolitiska som är mer hierarkiskt uppbyggt.

I: Jag kan uppleva en ambivalens i resonemangen kring det här med de demokratiska  
idealen att det ska vara så nära alla människor och så har man globala mål och så har  
man inte tänkt riktigt... då hänvisas det ofta till sociala organisationer och hur  
resonerar du kring det?

Ja, det finns en motsättning naturligtvis i.. när man läser partiprogrammen så och men  
jag tror att det finns... den motsättningen är... det är ingen reell motsättning, vi vill ju  
gärna stötta de här sociala organisationerna därför att vi tror, likadant som vi tror att  
man bygger landet nerifrån, här hemma tror man att man måste bygga nerifrån på 
andra ställen också och vårt mål är ju att hela jorden, att alla människor kan bygga 
nerifrån och upp ... så det är egentligen ingen motsättning, vi vill liksom att alla ska ha 
det lika bra och sen måste man använda sig av olika metoder för att nå dit… och det  
globala målet då att alla ska ha det lika bra, det måste vi använda dels genom att  
hjälpa de här men också genom att använda metoder uppifrån om det ska gå lite  
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fortare för annars tar det alldeles för lång tid.
                                                                                                                   Bodil Ceballos

Vi se  en motsättning som Ceballos beskriver  och den handlar  om huruvida man ska,  som hon 

uttrycker  det,  bygga  nerifrån  eller  uppifrån.  Detta  säger  väldigt  mycket  om  den  centrala 

motsättningen  i  partiets  politik  nämligen  att  ha  demokratiska  ideal  som handlar  om att  bygga 

beslutsfattningen  nerifrån,  från  ”gräsrötterna”.  Det  blir  dock tydligt  att  denna  strategi  inte  kan 

fungera när det gäller att motverka globala orättvisor utan då är det enligt Ceballos mer effektivt att 

använda metoder uppifrån. Det måste tolkas som att det är önskvärt med politiska instrument på 

internationell nivå och inte bara att sociala organisationer får ta ansvaret att utjämna klyftor mellan 

länder.

I: Hur ser du på nationalstaten som beslutsfattandenivå?

Jag gillar nationalstaten som beslutsfattandenivå, den är väldigt praktisk, det betyder  
inte att all makt ska ligga på nationalstatlignivå men den är ... att exempelvis sköta  
högskolepolitiken på nationalstatlig nivå tycker jag verkar vara väldigt praktiskt, det  
underlättar ju för folk att det är samma regler för studiemedel oavsett om man läser i  
Göteborg eller i Jönköping. För att en demokrati ska kunna fungera bra så måste det  
finnas en offentlighet, ett demos om man ska använda statsvetenskapandespråket, och  
för just det är nationalstaten väldigt lämplig.

I: Tänker du på att det är ett homogent demos, vi är svenskar här och det är norrmän  
där och vi har våra kultur eller?

Homogena demos har aldrig funnits beroende på hur man definierar homogen förstås  
men det är en bra grund att människor har... eller i alla fall ganska många människor  
känner gemenskap med varandra och vill bygga ett gemensamt projekt, sen att alla inte  
är likadana det är en självklarhet och det är inget problem. Däremot finns det en fördel  
med att alla talar samma språk exempelvis när man ska ha politiska debatter och det  
finns en fördel att inte politiken domineras av partikulära tendenser...  
                                                                                                                    Max Andersson 

Detta  resonemang  att  en  nationalstat  får  sin  legitimitet  av  att  befolkningen  har  en  gemensam 

värdegrund känner  vi  igen från Österuds  teori.  Det  är  funktionellt  om det  inte  finns  en massa 

motsättningar mellan olika grupper inom nationalstaten vilket leder till att man som göteborgare 

kan räkna med att få liknande kvalité på sin högskoleutbildning som en stockholmare. 

Sverige har en demokrati som i huvudsak är representativ, vi behöver mycket mer av  
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deltagande, jag ser inte  deltagardemokrati  som ett  alternativ till  den representativa  
demokratin utan jag ser det som att man lägger in mer direktdemokratiska inslag i den  
representativa demokratin...
                                                                                                                    Max Andersson

Däremot finns det mycket beslutandemakt som måste flyttas ner till folket för att det ska bli  

mer demokratiskt enligt  Andersson som även tar  upp behovet  av mer direktdemokratiska 

inslag i styrelseskicket.

EU

Det visade sig att av de sex personer som intervjuades hade tre av dem en avvikande inställning till 

utträdeskravet  ur  EU  än  vad  som  är  partiets  officiella  ställning.  De  övriga  stödde  detta 

ställningstagande  med  försiktiga  ordalag  och  vissa  reservationer  utom  Max  Andersson  som 

uttryckte en tydlig vilja till ett svenskt EU-utträde. De varierande ställningstagandena grundas på 

olika  utgångspunkter.  Det  handlar  för  en  del  om utvidgningen  och  vikten  av  att  fler  länder  i 

framtiden kommer med. För andra handlar det om att förslaget är orealistiskt och att väljarna inte 

ens står bakom utträdeskravet. Däremot är det kongressen som har starka EU-kritiska röster och 

som påverkar politiken mycket. Det finns även de som menade att det demokratiska underskottet 

var för stort och att det var ett problem med de överstatliga inslagen. Nedan följer några av de citat 

som behandlar de olika ställningstaganden.

…jag tycker inte att det EU som finns idag är tillräckligt demokratiskt för att vi ska  
fortsätta att vara med så jag tycker att vi bör gå ur. Däremot ett EU som håller på att  
utvecklas och där Turkiet kommer med, Vitryssland kanske eventuellt i framtiden och  
balkanländerna. Det är ett EU som vi då faktiskt måste se om det är så att vi ska vara  
med för då är hela Europa med, det är det inte idag. Idag är det en rikemansklubb med  
liksom bara en viss typ av länder baserad på kristendomen oftast, en kristen klubb… 
                                                                                                                   Mehmet Kaplan

...om utvidgningen fortsätter, om den där författningen är i papperskorgen och om vi  
går vidare mot reformer gör att man koncentrerar sig på genuint gränsöverskridande  
problem då kan jag tänka mig att det är så att fördelarna överväger nackdelarnann...  
                                                                                                                         Per Gahrton

De odemokratiska elementen i EU, som kan tyckas vara den stora officiella anledningen till partiets 
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utträdeskrav, kan några av respondenterna ha överseende med om alla europeiska länder får vara 

med. Även om det kan verka vara ett stort steg att överge delar av de demokratiska idealen i denna 

fråga kan man koppla denna diskussion till andra ideal som solidaritet till fattigare länder. I detta 

fall verkar det vara viktigt att få med de utsatta ländarna och man är då beredd att ge upp lite av den 

egna suveräniteten och demokratin till förmån för andra.

  Enligt Bodil Ceballos är det oftast en större skepsis mot EU ju längre norrut man kommer:

…det är det där med gräsrotsdemokrati faktiskt, att ju längre norrut vi kommer desto  
större  är  motståndet  mot  EU,  vi  har  ju  väldigt  många från norra  delen  av  landet  
naturligtvis och mindre kommuner.. och sen just det här att vi är ett parti som grundar  
oss så mycket på det här med gräsrotsdemokrati och då blir det ett väldigt långt steg att  
man ska låta Bryssel ta beslut om saker, faktiskt.                                        Bodil Ceballos 

Ceballos  tar  upp problemet  med  att  det  finns  stora  geografiska  distanser  mellan  Norrland  och 

Bryssel. Miljöpartister ute i landet vill ha den beslutsfattande makten nära, på gräsrotsnivå, och 

motsätter sig att flytta makt till mer centralt håll.

   Vidare resonerar  Lars  Ångström hur man kan dra det  välkända begreppet  hållbar,  som ofta 

figurerar i miljöpartistiska sammanhang till att inkludera internationellt samarbete i allmänhet och 

EU i synnerhet:

… en definition på ordet hållbar i Mp:s ideologiska diskussion är att det vi gör ska alla  
andra också kunna göra. Om vi till exempel konsumerar 1000 liter vatten om dagen  
ska  alla  andra  också  kunna  göra  det  i  världen,  annars  är  det  inte  en  hållbar  
vattenkonsumtion.  Om  man  vill  att  vi  ska  lämna  EU  och  inte  acceptera  några  
överstatliga beslut utöver de som fattas i FN, då skulle hela världen på samma sätt gå  
ur regionala organisationer som EU, AU och så vidare och bara ha FN. Ett sådant  
sönderfall tillbaka mot nationalstaten tror jag skulle vara katastrofal. Konsekvenserna  
av ett sönderfallande Europa skulle sannolikt bli mardrömslika med en ny grund för  
nationella  motsättningar  och  konflikter  och  i  värsta  fall  i  förlängningen  väpnade  
konflikter och krig. Om dessa risker talar man dock väldigt tyst eller helst inte alls  
                                                                                                                    Lars Ångström

Lars  Ångström  beskriver  att  man  har  ett  ansvar  gentemot  omvärlden  att  delta  i  överstatliga 

sammanslutningar på grund av att det helt enkelt blir ohållbart om alla stater skulle göra likadant 

och stå utanför. Tar staten detta ansvar genererar det stabilitet och säkerhet i världen till skillnad 

från om den skulle dra sig ur eftersom världen skulle gå tillbaka mot nationalstater igen och svagare 
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överstatliga samarbeten.

   Max Andersson, som är den mest EU-kritiska av respondenterna, resonerar kring vad som är den 

största nackdelen med EU:

…nu gäller det framför allt  den demokratiska aspekten,  så har den tagit och flyttat  
makten från den nivån där folkstyret är starkt till en överstatlig och internationell nivå  
där folkstyret är svagt… där det istället är pengarna som bestämmer mer.. det systemet  
som man har det är..  det  är väldigt  mycket att  det  är en byråkrati  som bestämmer  
väldigt  mycket  det är också ett  problem med att  när beslut väl  är fattade så är de  
väldigt svåra att ändra, det gäller framför allt beslut som är fattade med enhällighet,  
som exempelvis ett beslut om att förbjuda Tobinskatt, då måste alla länder gå med på  
det för att beslutet ska kunna upphävas och det skapar en enorm tröghet i systemet, om  
man har beslut med kvalificerad majoritet då är det ungefär två tredjedelar som då  
behövs för att få igenom ett beslut och om man sedan ska ändra det som exempelvis  
beslutet om att förbjuda fildelning. Det finns något litet kryphål någonstans som man  
jag tycker Sverige ska försöka utnyttja men då är det som sagt ett kryphål, man har det  
här förslaget och det är två tredjedelar som har röstat för ett förbud och då måste man  
få minst hälften som har röstat för ett förbud att ändra åsikt för att man ska kunna  
ändra det, det är två tredjedelar som behövs.                                            Max Andersson

Detta är argument av det mer konstitutionella slaget. Max Andersson problematiserar kring liknande 

frågor som den nationalistiska teorin tar upp. Folkstyret finns inte på högre nivå än nationalstaten 

och  därför  bör  det  inte  finnas  överstatliga  organ  på  högre  nivå.  Det  är  vid  de  mellanstatliga 

överenskommelserna  som  enhällighet  tillämpas  och  då  krävs  det  konsensus  för  att  riva  upp 

besluten. Däremot krävs det två tredjedelar för att fatta ett överstatligt beslut och för att riva upp 

det. Det är alltså svårare att riva upp ett mellanstatligt beslut. 

   På frågan om man kan ha samma demokratikrav på EU som man har på nationalstaten svarade 

Max Andersson: 

”…jag ser att EU har inte ett eget demos och därför så ska inte EU kunna besluta om  
alla saker utan det är källan till makten ska ligga på medlemsstatern …du får gärna  
specificera frågan lite mer men beroende på hur man tolkar det så tror jag att svaret är  
nej, det är två helt olika saker, två helt olika system.” 

                                                                                                                            Max Andersson

Per Gahrton hade tankar om hur vår kultur hela tiden influerades av den amerikanska och att vi i 

Sverige och vi i Europa har blivit amerikaniserade:

…jag menar, öppna en tidning och se vad det är för TV-program och titta på vad det är  
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för urval om du ska gå på bio och så vidare det är sanslöst. Det är ju mycket värre än  
när jag var i tonåren därför att då gick vi fortfarande på franska filmer och snackade  
om dem, det var inte ovanligt och italienska och så vidare utan det har blivit mycket,  
mycket  värre  och  det  är  inte  för  att  den  amerikanska  kulturen  är  så  fruktansvärt  
överlägsen utan det beror ju på kommersiella faktorer, att de är relativt billiga.
                                                                                                                          Per Gahrton 

Detta påpekades efter att frågan om vad som var positivt med EU ställts. Det intressanta är att i det 

här fallet är gemenskapen Europa och inte bara nationalstaten. Det bekräftar snarare svårigheten 

med att  definiera  var  gränserna  för  vilka  som ingår  i  gemenskapen går.  Klart  är  i  alla  fall  att 

Gahrton har en större acceptans för europeiska kulturer än för den amerikanska. 

   Mehmet  Kaplan  resonerade  kring  detta  om  att  känna  sig  som  en  europé  eller  som  en 

världsmedborgare:

…den där homogena bilden av ett vi är problemet med EU, alltså jag vill inte vara ett  
vi med EU, jag vill vara ett vi med världen och då är inte EU ett steg på vägen dit utan  
det är ett hinder på vägen dit. Vi blir inte mer världsmedborgare, vi blir mer européer  
och det vill jag inte bli och där har vi ju ett problem, sen kan ju diskussionen, när vi är  
nere  i  Bryssel  eller  Haag  eller  var  som  helst  när  vi  åker  runt  så  känns  det  ju  
naturligtvis väldigt trevligt att de människorna där känner att EU är ett mervärde att de  
inte längre behöver frukta Tyskland eller att Frankrike och Tyskland brakar ihop eller  
Spanien ... det har jag respekt för men jag tror att man kan uppnå det också på ett  
makroplan alltså större än EU-plan, sen kan ju en del tycka att det är en utopi när USA  
finns  som enda supermakten,  USA finns idag,  det finns kanske inte imorgon på det  
sättet alltså alla stora så att säga världsnationer, förr eller senare så brakar de ihop det  
är liksom en del av systemet.                                                                                          
                                                                                                                   Mehmet Kaplan

Mehmet Kaplan finner det önskvärt med globala institutioner som får människor att snarare känna 

sig som världsmedborgare än som européer. Att känna sig som europé är inget att eftersträva enligt 

Kaplan däremot verkar det eftersträvansvärt att vara världsmedborgare det verkar dock vara så att 

EU motverkar detta.

Överstatlighet eller mellanstatlighet

De flesta respondenterna ställde sig kritiskt till överstatlighet och centralisering, de allra flesta ville 
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dock ha överstatlighet när det gällde miljöfrågor vilket även framgår av partiprogrammet. 

   Mehmet  Kaplan  resonerade  kring  detta  att  beslut  som fattas  kan  beröra  människor  utanför 

landsgränsen negativt och det hypotetiska fallet om Danmark i dialogen nedan handlade om hur det 

skulle fungera demokratiskt om Danmark satte upp ett kärnkraftsverk i närheten av den svenska 

gränsen:

…att  Danmarks  beslutsfattare  då  tänker  på  att  det  finns  människor  som  enligt  
regelboken inte kommer att få säga sitt om detta men att man beaktar det ändå.
                                                                                                          

I: Men du skulle inte få tanken att ändra regelboken så att säga...                     
                                                                                                          

Alltså  då  blir  det  centralistiskt,  då  blir  det  plötsligt  någonting  som...  då  flyttar  ju  
besluten kanske delvis ifrån danskarna i så fall i det fallet alltså då blir det så att de  
måste  beakta...  att  det  finns  människor  som  kanske  inte  till  synes  behöver  vara  
delaktiga i processen att de blir det och det är där den kritik vi har mot EU till exempel  
alltså vi tycker inte att så att säga portugiser eller irländare ska få säga till om vår  
räntepolitik  eller  penningpolitik.  Det  var  därför  vi  sa nej  till  euron och flytta  över  
besluten trots att de menade att det är klart vi måste säga till för den politik som ni för  
påverkar ju oss andra menade de men vi menar att då flyttar ju då makten ifrån så att  
säga folket och centralisering i sig, stora kolosser, har en förmåga att sluta sig och  
fjärma sig från den lilla människan. Det är vi emot.  
                                                                                                                   Mehmet Kaplan

Dessa citat  visar  att  det är  önskvärt  och viktigt  att  beslutsfattare  i  nationalstater tar  hänsyn till  

människor utanför landsgränsen. Detta är inte samma sak som all affected principle men det är en 

typ av lösning på det demokratiska problemet, om hur vissa beslut som fattas i ett land påverkar de 

utanför utan rösträtt, som redogjordes i det kosmopolitiska teoriavsnittet. Problemet kan då i stället 

bli att staterna har en inofficiell och snarare moralisk skyldighet att ta vissa hänsyn till  berörda 

grupper  i  utlandet  och  inte  en  lagstadgad,  juridisk  skyldighet.  Att  ändra  de  konstitutionella 

förutsättningarna  för  att  motverka  problemet  verkar  dock  inte  vara  intressant.  Portugiser  och 

irländare har inget att göra med våra angelägenheter vilket även är den nationalistiska hållningen. I 

viss mån är detta även den kosmopolitiska hållningen då det handlar om att så länge portugiser och 

irländare inte är berörda av beslutet ska de inte vara med och fatta det. Återigen finns rädslan för 

centraliseringen som något väldigt och stort som ligger långt ifrån den enskilda människan och för 

Kaplan  är  det  demokratiska  värdet  att  besluten  fattas  nära  folket  viktigare  än  att  man  hittar 

konstitutionella lösningar på internationell nivå.

   När frågan om det kan finnas frågor som kräver en centralisering kom på tal var miljön det 
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självklara svaret bland alla respondenter. De allra flesta menade att det krävdes överstatliga medel 

för de globala miljöproblemen då de ville undanröja möjligheten för länder att inte följa besluten. 

Det  är  detta  som nämns något  vagt  i  partiprogrammet  (2006 s.13) nämligen att  ett  överstatligt 

globalt organ skulle handhålla miljöfrågor. Per Gahrton definierade det överstatliga organet som 

något som motsvarar FN:s säkerhetsråd:

Jo men jag har ju varit inne på tankar, de gröna i Europa, har varit inne på tankar på  
om man borde ha någon motsvarighet till FN:s säkerhetsråd eller något sånt där som  
är miljöinriktat och det är ju då knutet till den här tanken som har varit uppe mycket i  
debatten kring WTO att internationella miljökonventioner skulle ha samma politiska  
värde så att säga, samma tyngd, som WTO är…                             
                                                                                                                         Per Gahrton

 Max Andersson var den enda som yttrade skepsis till detta överstatliga organ:

… jag tror  att  om man ska lösa klimathotet  så tror  inte  jag att  det  går  att  ha ett  
överstatligt  organ, det  måste  lösas genom mellanstatliga förhandlingar,  jag vill  inte  
vara med i en överstatlig struktur tillsammans med länder som Kina, de är... de är inte  
demokratier, vi måste lösa det på något sätt genom gemensamt samarbete  
                                                                                                                   Max Andersson

Lösningen är mellanstatliga överenskommelser vilket Andersson menar skulle vara mer effektivt. 

Man skulle kunna förstå detta resonemang utifrån begreppet mjuk makt, sköter staterna sin politik 

på ett seriöst och ansvarsfullt sätt och har bra idéer som håller i längden kan detta påverka andra 

stater att följa efter.

   Det diskuterades om andra frågor kunde läggas på överstatlig nivå och de flesta var överens om 

att ett visst mått av grundläggande mänskliga rättigheter men också internationell säkerhet borde 

göra det. Det intressanta är hur de intervjuade miljöpartisterna tänker sig att lösa de globala problem 

de uttryckligen vill lösa utan att tillämpa överstatliga medel och ibland inte ens politiska i form av 

mellanstatliga överenskommelser. 

…vi vill gärna stötta de här sociala organisationerna därför att vi tror -, likadant som  
vi tror att man bygger landet nerifrån -…, här hemma tror man att man måste bygga  
nerifrån på andra ställen också och vårt mål är ju att hela jorden, att alla människor  
kan bygga nerifrån och upp ... så det är egentligen ingen motsättning. Vi vill att alla ska  
ha det lika bra och sen måste man använda sig av olika metoder för att nå dit… Det  
globala målet att alla ska ha det lika bra, det måste vi nå dels genom att hjälpa dem  
här men också genom att  använda metoder uppifrån om det ska gå lite fortare,  för  
annars tar det alldeles för lång tid.
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                                                                                                                    Bodil Ceballos
                                                                

Ceballos talar här om vikten av att arbeta på alla olika nivåer. Det innebär att den globala nivån, 

även  den,  är  legitim  för  arbetet  att  uppfylla  målen.  Hon  menar  även  att  det  därför  blir  en 

motsättning  när  partiet  har  kvar  utträdeskravet.  Även  det  civila  samhället  har  en  funktion  i 

genomförandet av målen.

…vi tycker att allt som kan påverka situationen till att nå det här målet, [Miljöpartiets 
globala mål] det är bra. Det använder vi oss av. Vi använder oss av EU, vi använder  
oss av FN, vi använder oss av alla nivåer vi kan. Ändå så säger man då att vi ska gå ur  
EU till exempel. Jag tycker att det är den stora motsättningen i vår politik egentligen.  
                                                                                                                     Bodil Ceballos
                                           

Per Bolund uttryckte sig på detta sätt kring frågan om ambivalensen i Miljöpartiets demokratiska 

ideal och de globala målen:

... jag kan väl tycka att vi har en lite blåögd eller grönögd kanske man ska säga, syn på  
det här om att vi ska ha någon slags bygemenskap och fatta beslut genom bystämmor  
och det funkade ju bra på 1800-talet när man kunde besluta om saker i någon slags  
bygemenskap men den eran är ju tyvärr passerad nu och då är frågan... Jag tycker ju  
att idealet är det inget fel på att så mycket som möjligt ska ligga på en så lokal nivå  
som möjligt av beslutsmakten men det är ju ändå dags att se att vi har problem som  
verkligen inte kan lösas på lokal eller regional eller bynivå. Vill vi lösa de problemen så  
måste vi ta fram verktyg och sammanslutningar som också har makt att ta hand om de  
problemen och det  har  vi  inte  idag och jag tror inte  att  vi  kommer kunna lösa de  
problemen  utan  sådana  institutioner..  sen  så  är  det  ju  en  inte  helt  lätt  uppgift  att  
beskriva exakt hur de ska se ut. Det skulle nog statsvetare runt om i världen kunna  
bråka om i decennier men i och med att vi har FN som nu existerar, som har väldig  
stora fel och brister visserligen,  och har lyckats ändå att göra ganska många bra saker  
så det  rimliga  är  väl  att  utveckla FN och försöka göra den till  en bättre  och mer  
beslutsmässig sammanslutning. Sen är det ju lätt att säga men det är ju inte helt lätt att  
tro att  det kommer genomföras,  att  USA och de andra permanenta medlemmarna i  
säkerhetsrådet släpper sin makt till exempel.                                                   Per Bolund

Per Bolund problematiserar kring att det demokratiska idealet bland miljöpartisterna tenderar att 

vara naivt. I stället öppnar han upp för att till och med vilja ändra de konstitutionella förhållandena. 

Även om man inte direkt kan säga att Bolund vill se samma förändring av världssystemet som 

kosmopoliterna så går det helt klart åt det hållet trots att han uttrycker en viss skepsis till huruvida 

det är genomförbart eller inte, inte minst med tanke på USA och de andra staterna i säkerhetsrådet. 
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Ja  alltså  Miljöpartiet  skulle  aldrig  vara  emot  ett  reformerat  FN,  där  är  inte  vi  
problemet i alla fall. Vi skulle acceptera att man hade en mer demokratisk och mera  
kraftfullt FN, det är jag helt övertygad om. Jag är inte säker på att någon egentligen  
skulle vara emot det, inte ens de som är mest emot EU till exempel… så att det tror jag  
inte  är  en  ambition  som vi  har  några större  problem med även om den går  emot  
grundprincipen att föra beslutsmakten så nära medborgarna som möjligt.  
                                                                                                                           Per Bolund

Om man rent teoretiskt skulle reformera FN på det sätt som den kosmopolitiska teorin är utformad 

skulle Miljöpartiet aldrig vara emot enigt Bolund trots att det innebär centralisering av den politiska 

makten.

   Max  Andersson  ställer  sig  kritisk  till  att  flytta  upp  makt  till  överstatlig  nivå.  Han  ser  de  

mellanstatliga samarbetena som de mest effektiva och vill genomföra Miljöpartiets globala mål på 

flera olika sätt, nationalstatens suveränitet är inte hotad av dessa förslag. Följande citat är en dialog 

mellan Max Andersson och intervjuaren: 

I: Omfördela resurser globalt? 

Omfördela resurser globalt... där ser jag att det handlar väldigt mycket om att vi ska...  
se till att Sverige går före som ett gott exempel och uppfyller 1%- målet.

I: Det handlar om biståndspengar alltså?

Biståndspengar  handlar  det  framförallt  om  att  man  kan  få  välfungerande  svenskt  
bistånd, det är lättare för folk i andra länder att säga att, på samma sätt som vi har  
gjort med norrmännen, det är väl norrmännen som haft en 1%-tak redan innan, eller  
tak… som uppfyllt, om de klarar och inte vi, det använder vi för att få sossarna att få  
mer  pengar  till  ändamålet.  Det  är  ett  steg.  Andra saker  så  ..  vad  man egentligen  
behöver  är  en  ny  ekonomisk  världsordning  och  det  bör  vi  föra.  den  sortens  
resursfördelning att man hjälper folken i de fattiga delarna av världen att skapa sina  
egna resurser, det är mycket mer effektivt än bistånd i det långa loppet och det bör vi ju  
arbeta för på diplomatiska sätt och där finns det hur många olika detaljer som helst  
inom WTO-förhandlingar och det handlar inte om någon stor enskild lösning utan det  
handlar om små olika lösningar.

I: Ok, införa Tobinskatten.

Införa Tobinskatten, för att Sverige ska kunna införa tobinskatten så måste vi antingen  
gå ur EU eller så måste vi få stryka paragrafen som säger det i Maastrichtfördraget.

I: Menar du att vi skulle ha en lokal Tobinskatt?

Ja,                                                                                                               Max Andersson
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Det handlar således om att omfördela resurser globalt genom att bidra med biståndspengar till andra 

staters folk. Andersson antyder att en annan lösning som fokuserar på mer långsiktiga projekt vore 

bättre. Vidare ska Tobinskatten införas på nationalstatsnivå och inte nödvändigtvis på global nivå. 

Tanken är här att de olika nationalstaternas mjuka makt ska leda till att andra länder följer efter. 

Dessa förändringar ska ske på nationalstatsnivå med mellanstatliga besutsmetoder.

   När det handlar om den globala marknaden och hur man ska lösa problemet med att de politiska 

styrmedlen inte når ut att reglera den menar Max Andersson att det är civilsamhället som ska lösa 

detta. Problemen skulle även lösas om staterna stärktes att den skyddande effekt dessa har gentemot 

befolkningen förbättrades.

Jaa... det är ett problem, jag har ingen bra lösning på det, men konsumentbojkotter och  
skapandet av ett civilt samhälle och bygga folkrörelsemakt, det ligger en hel del i den  
vägen... spontant så är jag väldigt skeptisk gentemot institutionella lösningar. Sådana  
maktfördelningsproblem eftersom de som har makt har en tendens att utöva den även i  
de institutionerna... här tror jag att en bra lösning är att stärka staterna, framförallt  
demokratiska  stater  så  att  de  kan  skydda  sina  medborgare  gentemot  den  globala  
marknaden ... det är hanterbart, det ger möjlighet för folkrörelser att mobilisera på  
statlig  nivå,  på  global  nivå  är  det  alldeles  för  svårt  så  ju  närmre  makten  finns  
människorna desto lättare är det att kontrollera.  
                                                                                                                    Max Andersson

Detta resonemang hittar vi även i den nationalistiska teorin där en tanke är att nationalstaterna 

fungerar som medborgarnas skydd mot exempelvis marknaden.

…den lilla människan kan göra skillnad men... vi som konsumenter är också skyldiga  
att välja företrädare som också tänker så, då blir det en hävstångseffekt tror jag  för då  
kan jag som politiker antingen på kommunal eller landstingsnivå framförallt säga att  
jag kräver att upphandlingen här sker etiskt och att de matvaror som vi ska handla in  
till vår kommun.. till skolköket ska vara kravmärkta. Det är de facto politiskt beslut, sen  
att det kostar lite men då får man prioritera, det är mycket som kostar… 
                                                                                                                   Mehmet Kaplan 

   

Även Kaplan är inne på det spåret att människan som konsument har ett stort ansvar men han menar 

också att vi även har ett ansvar att välja representanter som är miljömedvetna.
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Diskussion

Respondenternas  svar  tyder  på  att  det  råder  ett  ambivalent  förhållande  till  frågor  om  dels 

decentralisering  och  de  demokratiska  idealen  och  dels  centralisering  och  ambitionerna  att  lösa 

globala problem. Miljöpartiets grundinställning är att politik ska vara så lokal som möjligt samtidigt 

som de inser att många problem är på en global nivå. Några av respondenterna öppnar för att EU är 

ett sätt att med överstatlighet lösa detta men skulle hellre se ett mer demokratiskt FN med större  

makt i vissa frågor. De som är mest kritiska till EU har svårare att formulera konkreta lösningar.  

Max Andersson föredrar mellanstatliga lösningar men menar samtidigt att EUs största problem är 

att det är så svårt att riva upp besluten. Mellanstatliga samarbetena kräver dock att alla är eniga för 

att beslut ska rivas upp emedan det i exempelvis EUs överstatliga sammanhangen räcker med två 

tredjedels majoritet. Detta innebär att det är betydligt svårare att riva upp de mellanstatliga besluten. 

Vidare  märktes  en  viss  tveksamhet  kring  frågan  om hur  man  ska  kunna  reglera  den  globala 

marknaden.  Andersson  värderar  demokratins  folkliga  förankring  så  högt  att  centralisering  och 

överstatlighet, för honom inte är ett alternativ, inte ens när det gäller globala miljöproblem.

   Respondenternas svar motsvar ganska väl den nationalistiska teorin i frågan om portugiser och 

irländare ska lägga sig i ”vår” räntepolitik. Frågan är, varför ska de inte det? Är det på grund av att 

de är portugiser och irländare och därmed inte har samma intressen som personer i Sverige, eller är 

det för att de inte berörs av den svenska räntepolitiken och därför inte är rättmätigt inkluderade 

enligt ”all affected principle”? Detta är lite otydligt men jag anser att båda skälen är representerade i 

resultatet  om  man  även  tar  i  beaktning  resonemangen  kring  kulturen  och  den  gemensamma 

värdegrunden. 

   Miljöpartiet har som vi sett i bakgrundsavsnittet kosmopolitiska ideal eftersom man absolut vill 

lösa de globala problemen. Problemet för partiet blir hur man ska ska gå tillväga. Istället för att lösa 

dem på ett kosmopolitiskt sätt väljer man att lösa dem på det sätt som den nationalistiska teorin 

förespråkar. Detta gör man för att man delar den nationalistiska teorins demokratisyn och den är 

oerhört starkt förankrad inom partiet, inte minst på lokal nivå. Därmed har man stängt dörren för 

internationella  politiska  lösningar  och  hänvisar  inte  sällan  till  civilsamhällets  möjligheter  att 

påverka i världen.

   I  denna  undersökning  har  det  oftast  varit  samma  personer  som ställt  sig  mest  kritiskt  till  

överstatlighet, centralisering och EU och det är väl inte särskilt överraskande att den nationalistiska 

teorin går att applicera på dessa respondenters uttalanden. Den kosmopolitiska teorin gäller oftare 
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för dem som ställer sig mer positivt till dessa företeelser. Det går alltså att se vissa likheter mellan 

teorierna och respondenterna även om det inte går att kategoriskt säga att det är på det viset. Detta 

är knappast någon kontroversiell slutstats då det egentligen framgår redan i partiprogrammet att det 

finns sådana tendenser. I stället tycks det intressanta ligga i själva fenomenet, att inte alla är kritiska 

till överstatlighet trots partiets officiella ställningstaganden. Det är Per Bolund, Bodil Ceballos och 

Lars  Ångström som utmanar  den nationalistiska  prägeln  av  miljöpartiets  syn  på  internationellt 

samarbete.  Det  är  inte  så  att  dessa  tre  har  tagit  avstånd från idealen  av  deltagardemokrati  och 

decentralisering. Tvärtom ser de detta som oerhört viktigt. I stället handlar det om att de har tagit ett 

steg till, åt andra hållet, och även accepterat en centralisering av den politiska makten. Det verkar 

som om den nationalistiska  teorin  om människors  olika  intressen  och  gemenskaper  inte  väger 

speciellt tungt för Per Bolund, Bodil Ceballos och Lars Ångström. Det viktiga för dessa personer är 

i stället att man kommer åt att lösa problemen på den nivå man anser att det är möjligt att göra det 

på. Max Andersson, Per Gahrton och Mehmet Kaplan tillhör de som varit mer skeptiska till att flytta 

upp den politiska makten till överstatliga organ. Det har handlat om att man inte velat tillhöra en 

viss grupp men också för att man varit rädd för att ingå avtal med andra länder som är svåra att riva  

upp.  I  stället  har  man  velat  ha  mellanstatliga  samarbeten  och  kanske  framför  allt  skapa 

organisationer som specialiseras på olika gränsöverskridande frågor och inte en central organisation 

som handhåller och försöker lösa alla problem. 

   Det är intressant att två så olika synsätt på hur man vill lösa globala problem ryms inom ett och 

samma  parti  och  man  kan  anta  att  det  är  på  grund av  att  partiet  har  miljön  som huvudfråga. 

Deltagardemokrati och decentralisering har varit partiets ideal utåt och man har inte talat öppet om 

centralisering vilket gör denna politik lätt att koppla till den nationalistiska teorin. En anledning till 

detta kan vara att den är deskriptiv och förklarar på ett ingående sätt varför det är viktigt att behålla 

nationalstaten som högsta beslutsfattande instans. Det är antagligen inte alls konstigt att man inte 

antagit en normativ teori där lösningarna handlar om att göra världsomspännande, konstitutionella 

förändringar. Det som är spännande i detta resultat är ju snarare att det finns några respondenter 

vars åsikter faktiskt går att relatera till den kosmopolitiska teorin. Trots att den är så pass normativ 

vågar dessa respondenter utveckla politikens instrument, det vill säga att de inte vill ändra i de 

konstitutionella frågorna.  De övriga hänvisar sådana frågor till att vara orealistiska vilket i sig är en 

ganska realistisk slutsats. Samtidigt är det kanske så att det i själva verket är de förändringar som 

miljöpartiet vill genomföra med mellanstatliga medel är minst lika orealistiska men inte på något 

vis  kontroversiella.  Att  de  stora,  mäktiga  staterna  skulle  låta  sig  påverkas  av  mjuk  makt  eller 

mellanstatliga förhandlingar, vilket man tänker sig, är kanske lika orealistiskt som att få dem att 

underkasta sig överstatliga system. Det blir intressant med resonemanget kring mjuk makt eftersom 
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många miljöpartister är noga med att Sverige ska föregå med gott exempel och bland annat ge minst 

1% av bnp i bistånd. För man en ansvarsfull internationell politik finns möjligheten att andra länder 

följer efter.

   Svaret  på  frågeställningen  blir  således  att  dessa  respondenter  har  ganska  olika  syn  på  hur 

internationellt  samarbete  ska  genomföras.  En  del  vill  lösa  de  globala  problemen  på  nationell, 

mellanstatlig nivå och en del vill lösa de globala problemen på överstatlig, helst global nivå. När 

respondenternas resonemang kopplas till teorierna kan man säga att de som lättare kunde kopplas 

till den nationalistiska teorin värderade demokrati i allmänhet och deltagardemokratini synnerhet 

högt. På motsvarande sätt blev den kosmopolitiska teorin användbar för att förstå hur de resonerade 

som värderade internationella lösningar högt.

Frågan är också, som Kaplan nämnde att han inte ville känna sig som en europé, hur stor del detta 

kan ha i hans resonemang kring EU och utträdeskravet. Det verkar inte ligga i synen på sig själv att  

identifiera sig med de rika europeiska staterna. Istället verkar det mer intressant med att identifiera 

sig  med  resten  av  världen förutom USA.  Självbilden  som en del  av  respondenterna  verkar  ha 

handlar om solidaritet med fattigare länder och att inte vara amerikaniserad. Detta stämmer inte in 

på nationalistiska teorin eftersom man intresserar sig för och fokuserar på kulturer som inte liknar 

den egna i första hand. 
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