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Abstract 

I följande studie undersöks högerpopulistisk klimatpolitik med fallet 
Sverigedemokraterna. Syftet är att besvara varför och på vilket sätt 
högerpopulistiska partier motiverar att inte agera i klimatfrågan. Två teorier testas 
genom kvalitativ innehållsanalys. Materialet består av Sverigedemokraternas 
motförslag till Miljö- och jordbruksutskottets klimatbetänkanden. Den första 
teorin går ut på att partierna motsätter sig agerande på grund av ett värnande om 
nationell suveränitet. Den andra teorin går ut på att partierna ser klimatfrågan som 
ett position issue. Slutligen utvecklas två nya argumentationstyper för hur partiet 
motiverar att inte genomföra klimatåtgärder. Stöd återfinns för position issue-
teorin samtidigt som partiet menar att utsläppsminskningar och ekonomisk tillväxt 
är möjligt under vissa teorietiska förutsättningar. Vi kommer också fram till att 
partiet hänvisar till att en policy inte leder till verkliga utsläppsminskningar samt 
att partiet menar att ansvar i klimatfrågan kommer av hur stor andel av världens 
utsläpp som landet står för.  
 
Nyckelord: Högerpopulism, klimatpolitik, suveränitet, position issue, 
Sverigedemokraterna 
Antal ord: 8250 
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1 Introduktion 

Samtidigt som klimatfrågan är akut sätter många högerpopulistiska partier spjärn 
mot långtgående åtgärder och kollektiva lösningar. Flera av partierna vill verka 
för att lämna Parisavtalet (Hook 2018). I följande uppsats jämförs förklaringar till 
varför högerpopulistiska partier motsätter sig klimatåtgärder. Genom att studera 
vilka argument som Sverigedemokraterna (hädanefter SD) använder för att 
motivera sin policy-position gällande klimatfrågan kommer två teorier att testas 
för att se vilken teori som får mest stöd för att förklara högerpopulistisk 
klimatpolitik. Materialet består av de motförslag till klimatåtgärder som partiet 
lämnat till Sveriges riksdag i koppling till tre utskottsbetänkanden. De förslag som 
SD inte lämnar motförslag till kontrolleras för att se om det finns ett systematiskt 
bortfall. Syftet är att förstå högerpopulistiska partiers agerande gällande 
klimatfrågan utifrån två teorier. Uppsatsen har även en teoriutvecklande ambition 
vad gäller vilka andra typer av argument som används vid motstånd mot 
klimatåtgärder. 

Eftersom högerpopulistisk klimatpolitik är ett relativt nytt fält med 
stora kunskapsluckor finns inga väletablerade förklaringar till varför partierna 
motsätter sig att agera i frågan. Därför har två teorier valts som bedöms vara mer 
etablerade än andra och som har ett stöd i tidigare empiriska observationer. Den 
första teorin som testas går ut på att högerpopulistiska partiers policy-position 
beror på att de värnar om nationell suveränitet och därför uppvisar ett motstånd 
mot internationella samarbeten. Den testas med hypotes I: SD använder främst 
argument vilka rör den nationella suveräniteten för att motivera sitt motstånd mot 
klimatpolicys. Den andra teorin går ut på att partiet anser att klimatåtgärder endast 
kan göras på bekostnad av ekonomin. Teorin testas med hypotes II: SD använder 
främst argument vilka går ut på att minskade utsläpp av växthusgaser endast kan 
göras på bekostnad av ekonomin. Klimatskeptisism, att inte tro att människan 
orsakar klimatförändringarna, används som en kontrollvariabel för att kontrollera 
ifall partiets policy-position beror på att partiet inte tror på att människan orsakar 
klimatförändringarna. 

I tidigare studier av högerpopulistisk klimatpolitik har väljarnas åsikter 
och partiernas valmanifest undersökts (se Forchtner & Kolvraa 2015, Gemenis et 
al 2012 & Krange et. al 2018). SD:s klimatpolitik har emellertid inte varit föremål 
för kvalitativ innehållsanalys. Vad gäller val av material tillför vi till fältet hur ett 
av dessa partier faktiskt agerar i legislaturen kopplat till klimatpolitik: vilken typ 
av förslag de motsätter sig och hur de motiverar motståndet i offentliga dokument. 
Resultatet kan dock inte generaliseras till hela partifamiljen, utan bör tolkas som 
ett exempel på vilket stöd teorierna får specifikt kopplat till SD:s offentliga syn på 
klimatåtgärder.    
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Resultatet ger stöd till teorin att partiet motiverar sitt motstånd mot 
klimatåtgärder med att åtgärder görs på bekostnad av ekonomin. Ringa stöd hittas 
emellertid för att SD motiverar sin policy-position med hänvisning till nationell 
suveränitet. Partiet vill snarare att frågan ska lösas på den internationella arenan 
eftersom den egna nationens produktion då inte missgynnas som en konsekvens 
av dyrare produktionskostnader. Samtidigt indikerar resultatet att partiet menar att 
både ekonomiska intressen och utsläppsminskningar kan förenas under speciella 
förutsättningar vilka i nuläget bara är möjliga i teorin. 
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2 Bakgrund 

2.1 Högerpopulistiska partier 

Inom akademien råder det stor variation på vad man kallar den högerpopulistiska 
partifamiljen. I uppsatsen kommer Cas Muddes definition av Populist Radical 
Right Parties (hädanefter PRRP) att tillämpas. Partifamiljens ideologiska kärna 
består enligt definitionen av nativism inom vilken nationalism ingår, auktoritarism 
och populism. Populism är ett ideologiskt attribut där samhället anses vara 
uppdelat i folket och den korrumperade eliten. Dessa grupper anses vara i ständig 
opposition. Vidare anser man att den förda politiken bör vara ett uttryck för 
folkviljan och sunt förnuft.  Folkviljan bör inte förhindras av konstitutionella 
garantier så som mänskliga rättigheter vilka den korrumperade eliten prioriterar 
(Mudde 2007:23).  

PRRP tenderar att opponera sig mot klimatpolicys, och deras ledare ger 
uttryck för en skeptism mot att människan orsakar klimatförändringarna på ett sätt 
som etablerade partier inte tenderar att göra (Lockwood 2018:712). PRRP värnar 
däremot om nationens landskap och landsbygd, och motsätter sig inte att agera i 
lokala miljöproblem. Denna inkonsekvens har sina rötter i nationalismen. 
Klimathotet är ett globalt fenomen som antyder att varken problem eller lösningar 
står i anslutning till nationella gränser. Att acceptera ett klimatmässigt kristillstånd 
skulle kräva transnationellt ansvar och därmed internationella lösningar vilket 
partierna inte vill se (Forchtner och Kölvraa 2015:219). 

Samtidigt framhåller Mudde att ekonomi inte är en del av PRRP 
kärnideologi. Deras politiska ställningstaganden görs med hänsyn till andra 
politiska dimensioner varför dessa partier inte kan placeras på en traditionell 
höger-vänster-skala vilken till stor del är uppbyggd kring ekonomi (2007:25).  
 

2.2 Riksdagsarbetet 

I Sveriges riksdag behandlas politiska förslag genom att en version kollektivt 
arbetas fram av utskott mot vilket de enskilda partierna kan lämna motförslag. I 
riksdagen finns det 15 utskott där politiska frågor bereds av partiernas 
representanter. Utskotten behandlar motioner och propositioner och presenterar 
utifrån dem ett sammanställt utskottsbetänkande med förslagspunkter vilka 
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riksdagen sedan voterar om. I betänkandet presenterar utskotten den version av 
förslagen som en majoritet i utskottet vill ska antas (Riksdagen, 2018).  

En reservation är ett motförslag till en förslagspunkt från ett 
utskottsbetänkande, vilket ett eller flera partier kan lämna ifall de motsätter sig 
något i betänkandet. De kan också välja att avstå från att rösta om förslaget eller 
rösta emot det (Riksdagen, 1). Till skillnad från utskottens förslagspunkter vilka 
är en sammanställning av flera partiers argumentation kan reservationer vara 
skrivna av ett enskilt parti. Reservationerna lämnade vid olika förslagspunkter i 
utskottsbetänkanden visar på partiernas offentliga argumentation kopplat till 
sakfrågan eftersom partierna där motiverar vad de tycker är fel med utskottets 
förslag. 
 Miljö- och jordbruksutskottet ansvarar för den politik som rör 
klimatet (Riksdagen, 2). Klimatfrågan berörs kopplat till flera andra utskott, 
såsom Finansutskottet och Näringsutskottet. Emellertid är Miljö- och 
jordbruksutskottet det enda utskott där vissa utskottsbetänkanden enbart rör 
klimatet. Sedan 2010 har Miljö- och jordbruksutskottet lämnat 48 
utskottsbetänkanden där klimatpolitik omnämns (Riksdagen, 3). 
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3 Teori 

För att förstå varför PRRP inte vill agera för att förhindra klimatförändringar 
presenteras de två förklaringar från litteraturen som undersöks. Först beskrivs 
teorin som grundar sig i att partierna motsätter sig att agera i frågan på grund av 
att landets suveränitet då inskränks. Därefter beskrivs teorin som grundar sig i att 
partierna uppfattar klimatfrågan som en avvägning mellan ekonomisk tillväxt och 
klimatåtgärder, s.k. position issue-argument. Vidare beskrivs kort 
klimatskepticism vilket används som en kontrollvariabel för att se om partierna de 
facto inte tror att klimatförändringarna är ett verkligt hot. Avslutningsvis 
presenteras de två hypoteser vilka byggts upp utifrån teoribildningen. 

3.1 Teorin om suveränitet 

PRRPs policy-position gällande klimatet kan förklaras av två dimensioner av den 
populistiska ideologin.  

För det första ser PRRP klimatfrågan som ett uttryck för kosmopolitiska 
eliters värderingar. Partierna motsätter sig klimatpolicys på grund av att de anser 
att liberala och kosmopolitiska eliter sätter klimatfrågan framför folkets intressen. 
Eliterna prioriterar klimatforskare och klimataktivisters särintressen och handlar 
på så sätt illojalt mot sitt land (Lockwood 2018:723). Forskare och aktivister 
konstrueras därmed som de onda andra, en fiende inom nationalstaten i 
opposition mot folket (Taggart 2000:105;Mudde 2007:63-65). Lockwood skriver 
att ifrågasättandet av klimatfrågan bör tolkas som ett motstånd mot 
kosmopolitiska eliter, snarare än mot klimatfrågan specifikt.  

 
On this view, the climate scepticism expressed by supporters of RWP 
movements and parties can be seen as an expression of hostility to liberal, 
cosmopolitan elites, rather than an engagement with the issue of climate 
change itself. Although it is not the primary target of current populist 
concern in most cases, climate change is the cosmopolitan issue par 
excellence. (2018:723).  

 
För det andra eftersträvar PRRP en enklare relation mellan befolkningen 

och de styrande. Man framhåller att den liberala demokratin med dess invecklade 
institutioner inte är demokratisk i praktiken. Istället för att som utlovat ge makten 
till folket styr eliten genom komplicerade institutioner utan möjlighet till insyn. 
Politiska eliter anses ha vunnit kontrollen över det politiska systemet som blivit 
alltför komplext och svårt att överblicka för vanliga medborgare. Det finns 
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därmed nära kopplingar mellan misstron mot eliter och kritiken mot liberal 
demokrati (Mudde 2006: 151-152;Lockwood 2018:722-724).  

Vad som gör klimatfrågan den kosmopolitiska frågan par excellence är 
kombinationen av komplexitet i själva problemet samt att lösningarna kräver 
internationella samarbeten med mer abstrakta kopplingar till folkviljan. Utöver att 
frågan i sig själv är abstrakt med långa tidsavstånd, collective action-problem 
samt svårigheten att beräkna en åtgärds resultat krävs dessutom förhandlingar 
långt ifrån folket, generellt genom EU och FN, organ vilka PRRP anser vara 
korrumperade av specialintressen. Många av de kännetecken vilka partierna 
ogillar med samtida liberal demokrati och eliter aktualiseras av klimatfrågan 
(Lockwood 2018:724-725). Huvudproblemet för PRRP är således inte klimatet 
och hur det förändras, utan de nya aktörer och konflikter som träder fram genom 
klimatdebatten, aktörer vilka tros använda frågan som ett medel för att inskränka 
den nationella suveräniteten (Forchtner och Kölvraa 2015:209-214). Argumenten 
som SD använder kopplat till klimatpolicys bör därav grunda sig i den uppfattade 
motsättningen mellan folkets sunda förnuft och eliternas särintressen, eller en 
misstro mot den arena på vilken klimatfrågan ska lösas.  

3.2 Teorin om position issue 

Den andra teorin om partiernas policy-position gällande klimatfrågan grundar sig i 
ekonomiska argument. Partierna menas här ha en verklighetssyn där man 
betraktar agerande i klimatfrågan som en avvägning mellan ekonomiska intressen 
och utsläppsminskningar: Man kan inte få både och. Vid valance issues 
konkurrerar partierna om röster genom att presentera de lösningar som är mest 
effektiva för att nå samma mål. Eftersom konsensus råder bland väljarkåren har 
partierna gällande dessa frågor anammat samma ståndpunkt istället för att 
argumentera för en avvägning mellan olika mål. Klimatfrågan har tidigare 
uppfattats som ett klassiskt exempel på ett valance issue, men enligt Gemenis et 
al.är frågan istället av en karaktär där väljarkåren uppfattar att man måste välja 
mellan två önskvärda utfall vilka är ömsesidigt uteslutande, ett s.k. position issue 
(2012:2-3).  

PRRP beskrivs som en motrörelse mot 70-talets gröna partiers 
postmaterialistiska rörelse där man värnade om mångkulturalism och miljön. 
Därav torde PRRP i synnerhet prioritera ekonomi framför utsläppsminskningar 
(ibid:13). Att prioritera en global fråga framför inhemsk ekonomi är dessutom i 
motsättning till den nationalistiska ideologin. Klimatåtgärder torde då endast 
accepteras om dessa kan utformas på ett sätt som inte missgynnar den egna 
marknaden.   
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3.3 Klimatskepticism 

En tredje förklaring till PRRP policy-position kopplat till klimatet är att partierna 
avfärdar sanningshalten i att klimatförändringarna äger rum och/eller att 
människan är orsaken (Krange et al 2018). Man kan argumentera för att 
klimatskepticism borde behandlas som en del av suveränitetsteorin, om 
anledningen till att partierna inte tror på klimatforskningen är de eliter som ligger 
bakom spridningen av kunskap om problemet; klimatforskare, FN och media, 
vilket vidareutvecklas under avsnitt 8. Diskussion. Klimatskepticism beskrivs inte 
mer ingående eftersom det inte innehar en central roll i analysen, vilket motiveras 
under avsnitt 5. Tidigare forskning.  
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4 Syfte och hypoteser 

Syftet är att förstå hur högerpopulistiska partier motiverar sitt agerande i 
klimatfrågan utifrån två teorier. Uppsatsen har även en teoriutvecklande ambition 
vad gäller att presentera två nya argumentationsstyper som används vid motstånd 
mot klimatåtgärder. Två hypoteser ställs upp utifrån teorierna.  

Hypotes I testar om suveränitet är avgörande för partiets inställning 
till klimatåtgärder: SD använder främst argument vilka rör den nationella 
suveräniteten för att motivera sitt motstånd mot klimatpolicys.  

Hypotes II testar om en uppfattad avvägning mellan ekonomi och 
utsläppsminskningar är avgörande för SD:s klimatpolitik: SD använder främst 
argument vilka går ut på att minskade utsläpp av växthusgaser endast kan göras 
på bekostnad av ekonomin.  
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5 Tidigare forskning 

Vad gäller suveränitetsteorin har Forchtner och Kölvraa undersökt genom 
diskursanalys hur partierna Dansk Folkeparti och British National Party 
“frame:ar” klimatförändringarna. De menar att partierna anser att faran med 
klimatfrågan är att förlora den nationella suveräniteten till internationella eliter 
och främmande makter (2015).  

Vad gäller position issue-argument har Gemenis et al empiriskt visat att 
när klimatfrågan operationaliseras som en avvägning mellan ekonomisk tillväxt 
och utsläppsminskningar råder inte konsensus bland väljarkåren och partierna att 
man bör prioritera det sistnämnda vilket talar för att klimatfrågan är ett position 
issue (2012:2-3). PRRP betraktar dessutom i högre utsträckning än andra 
partityper ekonomisk tillväxt och utläppsminskningar som två intressen som står i 
konflikt med varandra. I valet mellan de två tenderar PRRP att prioritera 
ekonomisk tillväxt (2012:13). Huruvida minskade växthusgaser verkligen är ett 
val mellan att minska utsläpp eller ekonomisk tillväxt är ett omdiskuterat fält 
inom makroekonomin. Nordhaus diskuterar exempelvis åtgärder baserade på olika 
uppskattningar av skadeverkningar av klimatförändringarna och kostnader för att 
agera och kommer fram till olika utfall beroende på hur allvarliga konsekvenserna 
av klimatförändringarna uppskattas bli (1991).  

Vidare har Otjes et al visat att SD sedan den ekonomiska krisen har 
utformat en mer modest populistisk ekonomisk politik. Det betyder att de 
ideologiska kärnelementen utifrån Muddes definition (nativism, auktoritarism och 
populism) mindre avspeglas i den ekonomiska politiken (2018:282). 

Vad gäller klimatskepticism finns det stöd för att högerpopulistiska väljare 
i högre utsträckning är klimatskeptiker än övriga väljare (McCright & Dunlap 
2011; Krange et al 2018). Samtidigt menar Gemenis et al att SD är otydliga med 
huruvida de tror att klimatförändringarna är orsakade av människan eller inte 
(2012:16). Emellertid har en skillnad observerats mellan anglofona och 
kontinentaleuropeiska PRRP. Till skillnad från de anglofona partierna tenderar 
europeiska PRRP inte att förneka vetenskapen bakom klimatförändringarna, utan 
snarare negligera åtgärder till förmån för att fokusera på andra frågor (Lockwood 
2018:717). Vidare har en studie pekat på att det i Sverige likväl som Norge råder 
en form av Eco modern consensus, definierat som ett brett erkännande av 
forskningen bakom klimatfrågan över hela det politiska spektrat (Krange et. al 
2018:8-9). Därför behandlas klimatskepticism som en kontrollvariabel istället för 
att presenteras som en egen teori med tillhörande hypotes. 
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6 Metod 

6.1 Metodval 

Undersökningen är en teoriprövande studie som syftar till att förstå 
högerpopulistisk klimatpolitik genom att se vilken av teorierna suveränitets- och 
position issue-teorin som bäst förklarar SD:s policy-position gällande klimatet. 
Analysen görs genom att klargöra vilka argument som är vanligast förekommande 
i partiernas motförslag till Miljö- och jordbruksutskottets utskottsbetänkande 
genom innehållsanalys. Vidare finns det en teoriutvecklande ambition att ta fram 
nya argumentationstyper för att kunna förstå flera av partiets motiv till att 
motsätta sig ett förslag.  

Som kontrollvariablel används klimatskeptisism för att kontrollera att 
partiet inte baserar sin policy-position på att de inte tror att klimatförändringarna 
är orsakade av människan. Utöver reservationerna gås de förslag i 
utskottsbetänkandet igenom där SD inte lämnat någon reservation, för att se om 
det finns en systematik i vilka förslag SD inte ger ett ändringsförslag till. 

Den teoriprövande delen, vilken är huvudfokus för uppsatsen, görs genom 
att teorierna värderas genom kvalitativ innehållsanalys. Som Bergström & Boréus 
beskriver kommer innebördsaspekten av argument att analyseras (2000:45). 
Argumenten sorteras i kategorierna suveränitets-baserade, position issue-baserade 
eller klimatskepticism-baserade i en tabell. Argument vilka inte passar i någon av 
kategorierna hamnar i kategorin övrigt. Exempel och citat lyfts därefter fram för 
att som Krippendorff skriver ge en inblick i hur argumenten används i praktiken 
(2004:84-85).  

De argument som klassas som övrigt analyseras därefter för att förstå 
varför SD:s argumentation i vissa fall inte kan förklaras med befintliga teorier. 
Motförslagen läses dessutom om i sin helhet för att se om vissa typer av argument 
återkommer generellt. Genom att läsa texterna byggs en successiv förståelse av 
argumentationen upp enligt teorin om den hermeneutiska cirkeln (Krippendorff 
2013:87-88).  
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6.2 Val av fall  

SD är enligt Cas Muddes definition ett exempel på ett PRRP (2007:307). Valet av 
parti motiveras för det första av att det är ett europeiskt parti. Som ovan beskrivits 
tenderar europeiska PRRP inte att ifrågasätta forskningen bakom klimatfrågan, 
varför det finns förutsättningar att se vilken av teorierna som bäst förklarar deras 
policy-position när de inte förnekar problemets existens. För det andra har inte 
SD:s klimatpolitik inte varit föremål för enskilda studier. Slutligen är SD ett parti 
vars texter vi kan läsa på originalspråk vilket ger praktiska fördelar.  

Vid valet av textmaterial tillämpas mest gynnsam-metod. Material där 
argument kopplat till suveränitet eller position issue har goda förutsättningar att 
förekomma har valts. Om argumenten inte förekommer vid dessa tillfällen 
bedöms det inte vara troligt att argumenten används i andra utskottsbetänkanden 
om klimatfrågan. Metodvalet görs därför att högerpopulistisk klimatpolitik inte är 
ett väldokumenterat fenomen. Teorierna är inte väletablerade och ges därför goda 
förutsättningar att verifieras (Esaiasson et. al 2003:179).   

De utskottsbetänkanden som valts är författade av Miljö- och 
jordbruksutskottet. Detta är det enda utskott vars betänkanden har klimatfrågan 
som huvudtema, även om de andra utskotten berör ämnet i enskilda frågor. Tre av 
dessa utskottsbetänkanden är särskilt relevanta för mest gynnsam-metod. Inför 
klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 var Sveriges ansvar i klimatfrågan och 
vilken utformning av avtalet som är optimal för landet centrala teman för Miljö- 
och jordbruksutskottet. Omständigheterna bedöms vara gynnsamma eftersom 
Parisavtalet är ett exempel på hur länders befogenheter flyttas till den 
internationella arenan. Det torde ge SD möjligheten att hänvisa till 
suveränitetsargument när de motiverar sin policy-position. Även EU:s 
klimatpolitik diskuterades frekvent vid denna period vilket ger gynnsamma 
förhållanden enligt samma logik. Vidare är Parisavtalet ett långtgående avtal där 
länderna förbinder sig till att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. 
Om man betraktar klimatfrågan som en avvägning mellan ekonomiska intressen 
och minskade utsläpp torde Parisavtalet vara ett lämpligt avtal att kritisera på 
grund av dess långtgående karaktär. Betänkanden från denna tidsperiod bedöms 
således ge gynnsamma förutsättningar även för position issue-argument.  

Utöver fördelen med att internationella avtal är uppe för diskussion är det 
också en fördel att avtalet ännu inte har inkorporerats i den förda politiken. Om en 
senare period valts skulle det vara svårt att veta om SD gör ett ställningstagande 
baserat på vad som hänvisas till i Parisavtalet som då är en inkorporerad del i 
politikens förutsättningar. I de utskottsbetänkanden som behandlats efter att 
avtalet antagits har partierna tagit medverkandet i internationella klimatavtal för 
givet (se exempelvis Betänkande 2017/18:MJU22).  

Tre utskottsbetänkanden i så nära anslutning till Parisavtalet som möjligt 
har valts. Utskottsbetänkandet för perioden 2014/2015 vid namn Betänkande 
2014/15:MJU13 gjordes inför Parisavtalet och där diskuteras vilken linje Sverige 
borde föra i diskussionerna. Utskottsbetänkandet för perioden 2015/2016 vid 
namn Betänkande 2015/16:MJU20 gjordes efter att avtalet utformats men inte 



 

 12 

ratificerats, varför det fortfarande går att urskilja partiernas ståndpunkter. Vid 
ratificerandet av avtalet motsatte sig SD att anta avtalet och lämnade därför en 
reservation som ingår i Betänkande 2016/17: MJU6,varför även detta betänkande 
har inkluderats. 

6.3 Avgränsningar 

I studien diskuteras inte huruvida SD:s reservationer representerar partiets 
sanna åsikter. Det är möjligt att exempelvis en misstro mot att människan orsakar 
klimatförändringarna är partiets egentliga motivering utan att det uttalas.  

Eftersom reservationer endast lämnas när partier är emot förslag 
implicerar det att studiens omfång inkluderar SD:s argument när deras policy-
position är att de motsätter sig klimatåtgärder. Avgränsningen beror dels på hur 
riksdagens arbete är utformat där det är svårt att skilja på olika partiers åsikter i 
utskottens förslagspunkter, vilket utvecklades under avsnitt 2.2 Riksdagsarbetet. 
Det beror också på forskningsläget, där Krange et al visat att PRRP generellt 
motsätter sig klimatåtgärder varför utgångspunkten är att förklara detta motstånd 
(2018). I vissa fall ger dock partiet förslag på nya åtgärder i reservationerna och 
då kommer även dessa argument med i urvalet. Det gäller reservationer på temat 
bioenergi.  

6.4 Kodning 

I de valda utskottsbetänkanden analyseras samtliga reservationer som SD lämnat 
för att ge en representativ bild av respektive teoris bäringskraft. Reservationerna 
sorteras i teman för deras politiska ämne, och antalet reservationer på samma tema 
med en viss typ av argument förs in i en tabell. Därefter analyseras vilken typ av 
teman som rättfärdigas med vilken typ av argument. En samlad bedömning för 
vilken teori som bäst förklarar partiets policy-position ges.  

Eftersom reservationer lämnas i samband med att ett parti motsätter sig ett 
förslag består texterna av en motivering till detta beslut. Vad ett agument är tolkas 
därför i generösa termer. I kodningen utgås det från att allt som nämns är skrivet 
för att motivera ställningstagandet och betraktas därav som ett argument.  

De teoretiska typerna av argument operationaliseras som följande: Att 
använda ett argument som grundar sig i suveränitet tolkas som att motivera en 
policy-position med att värna om nationell bestämmanderätt. Det kan exempelvis 
uttryckas som ett motstånd mot att ingå ett internationellt avtal för att det skulle ta 
befogenheter från Sverige och därmed vara ett hinder för folkviljan. Det kan 
också uttryckas i en misstro mot att kosmopolitiska idéer ligger bakom intresset 
för klimatfrågan. Att använda ett argument som grundar sig i position issue-teorin 
tolkas som att motivera en policy-position med att klimatåtgärder inte kan göras 
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utan att det sker på bekostnad av ekonomin. Det kan exempelvis uttryckas som ett 
motstånd mot en åtgärd vilken anses stå i konflikt med svensk konkurrenskraft.  

 Klimatskepticism används som en kontrollvariabel för att kontrollera att 
SD:s uttalade policy-position inte beror på att de betvivlar vetenskapen. 
Klimatskepticism tolkas som att framhålla att det inte är säkert att 
klimatförändringarna är orsakade av människan och/eller är av allvarlig karaktär. 
Argument som inte kan placeras i någon av ovanstående kategorier hamnar i 
kategorin övrigt. Om flera av argumentstyperna förekommer i en reservation 
kopplat till ett politiskt tema kodas reservationen som övrigt. Notera att detta 
endast görs gällande argument som tillhör fler än en av de olika grundtyperna, och 
inte om exempelvis en helt ny typ av argument förekommer i kombination med 
någon av grundtyperna. 

Reservationerna kategoriseras i olika ämneskategorier för de politiska 
teman de avhandlar. Sveriges ansvar i klimatfrågan innefattar reservationer vilka 
behandlar hur Sveriges klimatarbete bör se ut i relation till övriga världens. 
Kategorin EU:s klimatmål rör reservationer om vilka mål EU bör sätta upp. 
Kategorin Sveriges ansvar i klimatfrågan är i vissa fall svår att skilja från EU:s 
klimatmål, eftersom Sveriges ansvar även kan uttryckas i hur partiet vill att 
Sverige ska bedriva förhandlingarna på internationell nivå. Problemet undviks 
genom följande distinktion: Om reservationen rör huruvida Sverige bör göra mer 
eller mindre än vad EU åtagit sig att göra kodas reservationen som att den rör 
Sveriges ansvar, eftersom att Sverige i dessa fall gör något som avviker från andra 
länder. Om reservationen däremot rör hur EU generellt bör bedriva sitt 
klimatarbete eller hur avtalen generellt bör utformas kodas den som EU:s 
klimatmål. Kategorin Vindkraft rör reservationer där vindkraft nämns. 
Klimatanpassning rör reservationer där anpassning för att klara ett förändrat 
klimat avhandlas. Bioenergi rör reservationer där bioenergi nämns. Kategorin 
Svensk koldioxidskatt innefattar reservationer vilka handlar om koldioxidskatt i 
Sverige samt slutligen Forskning kopplat till klimatfrågan rör de reservationer där 
forskning om klimatfrågan eller om utsläppsminskningar nämns.   

Vissa reservationer har ett brett omfång och kan därför inte föras in enbart 
i ett specifikt politiskt tema. Dessa hamnar därför i flera kategorier och 
dubbelkodas således. Vi noterar att det ger intrycket av ett större stöd för position 
issue-argument och övrigt-argument än vad som är fallet rent numerärt (se Tabell 
2 för exakt beskrivning).  
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7 Resultat 

Nedan presenteras resultatet för vilka argument SD lyfter i reservationerna 
gällande klimatet. Till att börja med redovisas resultatet för hur vanligt 
förekommande argumenten för olika teman är i en tabell. Därefter lyfts exempel 
från vardera kategori av argument. Därefter analyseras vilka andra typer av 
argument som hittas i reservationerna vilka inte kan placeras i tidigare kategorier. 
Därefter diskuteras om det finns ett systematiskt bortfall för vilka förslagspunker 
SD inte lämnar reservationer på. Slutligen beskrivs två nya argumentationstyper. 
För att se vilka reservationer som innehåller respektive argumentstyp, se Tabell 2 
i avsnitt 11, Appendix.   
 

Tabell 1. Antalet reservationer vid olika politiska teman gällande klimatet 

 Position 
issue 

Suveränitet Klimatskepticism Övrigt Totalt  

Klimatförhandlingar inom FN 1 1   2 

Sveriges ansvar i klimatfrågan 4    4 

EU:s klimatmål 5   1 6 

Vindkraft    1 1 

Klimatanpassning   1 1 2 

Bioenergi    5 5 

Svensk koldioxidskatt    1 1 

Forskning kopplad till 
klimatfrågan 

   1 1 

Totalt* 10 1 1 10 22 

* Dubbelkodning förekommer eftersom vissa reservationer berör flera politiska teman. För exakt 
antal reservationer i respektive kategori, se Tabell 2 i Appendix. 
 
Tabell 1. Tabellen visar en översikt över hur många kodade reservationer som 
kategoriseras som tillhörande de olika argumentationstyperna och vilka politiska 
teman som berördes. I rubrikerna till kolumnerna anges argumentationstyperna 
som reservationerna kodas utifrån. I rubrikerna till raderna anges vilka politiska 
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teman som berörs i reservationerna. I högerkolumnen visas totalantalet 
reservationer i varje politiskt tema, där dubbelkodning emellertid förekommer.  

7.1 Suveränitets-baserade argument 

Som Tabell 1 visar motiverar SD endast ett av sina ställningstaganden med 
hänvisning till nationell suveränitet. Bland reservationer som rör den 
internationella arenan där suveränitets-baserade argument förväntades förekomma 
dominerar istället position issue-argument. Det suveränitets-baserade argumentet 
som förekommer återfinns i  reservationen ur 2016/17:MJU6 som SD lämnade i 
samband med att riksdagen röstade om att ratificera Parisavtalet. SD uttrycker en 
oro för att svenskt inflytande ska utebli i stängda EU-förhandlingar: 
 

Det som är problematiskt är att beslut på EU-nivå i efterhand kommer att bifogas 
detta avtal. Det är beslut som tas i stängda rum på EU-nivå i Europeiska rådet och i 
Europaparlamentet utan debatt i Sveriges riksdag [...] Av denna anledning anser vi 
att propositionen om antagande av klimatavtalet från Paris ska avslås 
(2016/17:MJU6:12-13).  

 
Partiet röstade således emot ratificering av avtalet på grund av att avtalets senare 
utformning inte är under inflytande av Sveriges riksdag. De är oroade över 
stängda EU-förhandlingar till den grad att de vill avslå avtalet. 

De stängda slutförhandlingarna är emellertid det enda SD motsätter 
sig med Parisavtalet. De skriver att de inte har några problem med avtalets 
nuvarande utformning eftersom svensk konkurrenskraft inte bedöms missgynnas. 
I två reservationer skriver partiet till och med att Sverige bör verka för 
utsläppsminskningar på den internationella arenan. Partiet skriver att “Sverige bör 
[vår kursivering] verka för att internationella avtal som sluts efter 
Kyotoprotokollet ska vara bindande” (2014/15:MJU13:12) samt att “Sverige bör 
[vår kursivering] följa internationella överenskommelser” (2015/16:MJU20:68). 
De är positiva till internationella lösningar, men vill ha ett svenskt inflytande i alla 
steg.   

7.2 Position issue-baserade argument 

Position issue-argument återfinns inom tre kategorier av reservationer vilka alla 
rör internationella samarbeten och Sveriges roll i dessa, vilket kan avläsas i Tabell 
1.  

Vad gäller klimatförhandlingar inom FN framhåller partiet att Sverige bör 
verka för ett bindande avtal där alla stora utsläppsnationer finns representerade. 
De framhåller också vikten av sanktionsmöjligheter mot de länder som inte 
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fullföljer avtalet. SD vill således försäkra sig om att de länder som åtar sig 
utsläppsminskningar inte missgynnas ekonomiskt till följd av att andra nationer 
inte är en del av överenskommelsen eller inte fullföljer vad de lovat. Partiet 
skriver att det är först när dessa förhållanden råder som “man kan uppnå en 
rättvisare bördefördelning som inte snedvrider konkurrensen på världsmarknaden” 
(2015/16:MJU20:70).  

Partiet framhåller att de åtgärder som Sverige förbinder sig till inte får 
missgynna svensk ekonomi. Samtliga reservationer på temat Sveriges ansvar i 
klimatfrågan innehåller position issue-argument. Främst ställer de sig kritiska mot 
att Sverige ska vara ett föregångsland gällande klimatåtgärder. SD beskriver andra 
partiers strategi: “Sverige ska gå före och visa ”ledarskap” oavsett kostnad och 
oavsett om andra länder följer efter eller ej” (2015/16:MJU20:83). De kritiserar 
strategin med två argument.  

För det första framhåller de att det råder osäkerhet i utfall av ett svenskt 
ledarskap. Utsläppsregleringar kan leda till ökade utsläpp på grund av 
koldioxidläckage. De skriver att “[o]m det blir dyrare att tillverka varor i Sverige 
och Europa är risken stor att företag i stället flyttar till andra länder med lägre 
energipriser” (2015/16:MJU20:83).  

För det andra poängterar de att strategin riskerar att drabba svensk 
ekonomi. De skriver att strategin bör utvärderas “så att inte värdefull svensk 
industri försvinner utomlands till ingen nytta för miljömålen men till stor 
samhällskostnad” (2014/15:MJU13:77-88). De skriver även att det är “av största 
vikt att konkurrenskraften för såväl den svenska som den europeiska industrin inte 
försämras” (2015/16:MJU20:83). De framhåller således att ett svenskt ledarskap 
inte har en bevisad effekt på utsläppen och att Sverige riskerar att missgynnas 
ekonomiskt. 

Ett liknande mönster upprepas på temat Europeiska Rådets ramverk där 
EU kommit överens om 40-procentiga utsläppsminskningar. SD skriver att 
Sverige inte bör anta en långtgående strategi för att uppnå målet eftersom det 
redan är på väg att uppnås. Även ekonomiska argument framhålls emot 
långtgående åtgärder. De skriver att “med allt lägre priser på energi ställer vi oss 
frågande till en alltför långtgående strategi” (2015/16: MJU20:68). De motsätter 
sig alltså långtgående åtgärder eftersom den ekonomiska nyttan av 
utsläppsminskningar äventyras vid låga energipriser. 

Gällande EU:s klimatmål motiverar SD primärt sin kritik med position 
issue-argument. De lämnade sju reservationer på temat där fem av dessa kodas 
som position issue-argument. Partiet upprepar att EU inte bör anta långtgående 
klimatåtgärder på grund av de negativa konsekvenserna för Europas och Sveriges 
konkurrenskraft. De skriver “att EU ska gå före och ställa markant hårdare krav på 
medlemsstaternas industri i förhållande till den globala marknaden ser vi som 
långsiktigt ohållbart” samt att [f]ör att inte försämra svensk och europeisk 
konkurrenskraft bör Sverige verka för att justera ambitionerna [...] till faktiska 
internationella avtal som omfattar alla världens stora utsläppare” 
(2014/15:MJU13:72-73). Vidare skriver de att “[f]ör att inte försämra svensk och 
europeisk konkurrenskraft bör Sverige verka för att justera ambitionerna i 
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förhållande till ett nytt globalt utsläppsminskningsavtal” (2015/16:MJU20:77). 
Samma mönster upprepas i andra reservationer:  

 
Om vi på kort och lång sikt ska kunna klara vår industri och handel [...] måste vi ta 
med i beräkningen vad vi faktiskt släpper ut i förhållande till andra när vi beslutar 
om Sveriges utsläppsminskningar (2015/16:MJU20:70-71).  

 
Återigen rättfärdigar partiet sitt motstånd mot långtgående åtgärder med 
hänvisning till att utsläppsminskningarna görs på bekostnad av ekonomin.  

Partiet lyfter två förutsättningar för internationella klimatåtgärder som, om 
de är uppfyllda, inte innebär en avvägning mellan ekonomisk tillväxt och 
utsläppsminskningar:  

 
[D]et är först när man har ett bindande avtal på global nivå som alla länder av större 
vikt anslutit sig till, som man kan uppnå en rättvisare bördefördelning som inte 
snedvrider konkurrensen på världsmarknaden (2015/16:MJU20:70-71). 

 
De vill att världens stora utsläppsnationer ska medverka och att avtalet ska vara 
bindande. Dessa förutsättningar upprepar de i ett flertal reservationer (se 
reservation 4 och 10 i 2014/15:MJU13 samt reservation 4 i 2015/16:MJU20).    

7.3 Klimatskeptiska argument  

Som Tabell 1 visar förekommer argument som grundar sig i en misstro mot 
forskningen bakom klimatförändringarna endast i en reservation. Reservationen 
rör klimatanpassning, vilket är åtgärder som syftar till att förbereda länder på de 
väderförhållanden som i framtiden lär råda. Partiet presenterar här en rad 
formuleringar där osäkerheten i utfall betonas. Partiet framhåller att “det finns 
anledning att ha ett öppet sinne [vår kursivering] när det kommer till synen på 
effekterna av ökad förekomst av växthusgaser” och att regeringen borde 
“förbereda Sverige på eventuella [vår kursivering] framtida klimatförändringar” 
(2014/15:MJU13 :80). De skriver vidare att det finns forskning vid sidan av den 
etablerade vilken visar på att medeltemperaturen inte alls ökar, eller ökar mycket 
långsamt. De skriver likväl att man kan vara “tämligen säkra på att klimatet 
kommer variera” (ibid), men att förändringarna lika gärna kan komma att gynna 
Sverige. De vill därför prioritera åtgärder som syftar till att förbereda landet för 
dessa förändringar. I den andra reservationen på ämnet klimatanpassning 
framhålls inte med samma tydlighet att klimatanpassning borde prioriteras på 
grund av osäkerheten i utfall, varför den kodas som övrigt. Likväl återkommer 
liknande argument. De skriver att Sverige bör prioritera klimatanpassning framför 
klimatsatsningar eftersom de eventuella förändringarna i klimatet kommer ske 
oavsett vad Sverige gör (2015/16:MJU20:92).  
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7.4 Övriga argument 

Bland reservationerna i övrigt-kategorin kan inget generellt mönster hittas för 
vilka argument som används. En majoritet av reservationerna var emellertid på 
temat hållbar energi.  

Som Tabell 1 visar klassificeras samtliga reservationer som övrigt på 
temat bioenergi. Partiet använder en rad olika argument. De argumenterar för 
biogasproduktion m.h.a. tång genom att lyfta problemen med algblomning i 
Östersjön, att man kan använda tången i jord- och skogsbruk samt att tången kan 
komma till nytta som energikälla (2014/15:MJU13:82). Gällande småskalig 
biogasproduktion m.h.a. stallgödsel presenterar de inga argument till sitt 
ställningstagande varför den inte kunde kodas utifrån argumentstyperna 
(2014/15:MJU13:82).  I reservationen gällande diesel och biodrivmedel 
argumenterar partiet emot regeringens ambitioner att öka 
biodrivmedelanvändningen genom att lyfta att privatpersoners bilar kan bli 
förstörda och att biologiskt rika regnskogar kan drabbas. Partiet skriver också att 
utsläppsminskningar riskerar att utebli eftersom utsläppen är felaktigt beräknade 
(2014/15:MJU13:85-86).  

SD argumenterar i två av reservationern för brytning av torv som 
energislag därför att på så sätt kunna minska import av fossila bränslen och skapa 
arbetstillfällen (2015/16:MJU20:89 & 2014/15:MJU13:83). Dessa argument är 
kan kopplas till ekonomi men här framhåller partiet snarare positiva ekonomiska 
effekter av åtgärderna än att utsläppsminskningar görs på bekostnad av ekonomin. 
Därför klassiciferas inte reservationen som position issue-argument.  

Vidare argumenterar partiet emot nyinstallation av vindkraft genom att 
lyfta att vindkraftverken stör naturvyer och förstör kulturvärden. De skriver också 
att enskilda medborgare kan drabbas av minskade värden på sina fastigheter av 
närhet till vindkraftsverk (2014/15:MJU13:87).  

På temat EU:s klimatmål kodas en reservation gällande markanvändning 
vid utsläppsberäkningar som övrigt, på grund av att inga tydliga argument 
framförs (2014/15:MJU13:75). På temat Klimatförhandlingar inom FN kodades 
en reservation som övrigt eftersom den dels innehöll suveränitets-argument. På 
temat Forskning kopplat till klimatfrågan kodas den enda förekommande 
reservationen som övrigt. SD argumenterar emot en långtgående svensk 
klimatstrategi p.g.a. att klimatförändringar kommer ske oavsett vad Sverige gör, 
medan forskning om klimatanpassning kommer gynna landet oavsett 
(2015/16:MJU20:91-92). Dessa argument handlar likväl som position issue-
argument om en nyttokalkyl, men eftersom de inte hänvisar till ekonomiska skäl 
kan den inte räknas till kategorin. Vad gäller Svensk koldioxidskatt lämnade SD 
en reservation vilken kodas övrigt då partiets kritik emot åtgärden är att de inte 
tror att den kommer leda till utsläppsminskningar (2015/16:MJU20:87).  
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7.5 Nya typer av argument 

Efter granskning av samtliga reservationer har två nya typer av argument hittats. 
Dessa är storleksbundna argument och resultatskritiska argument. Storleksbundna 
argument återfinns i 4 av totalt 18 reservationer. Resultatskritiska argument 
återfinns i 5 av totalt 18 reservationer.  

7.5.1 Storleksbundna argument  

Storleksbundna argument innebär att länders ansvar att minska utsläpp har att 
göra med hur stor andel av de globala utsläppen som länderna står för. SD skriver 
kopplat till Sveriges ansvar i klimatfrågan att:  
 

Med anledning av att vi i Sverige endast står för drygt 0,1 procent av värdens [sic!] 
totala utsläpp av växthusgaser, är det inte rimligt att vi i Sverige ska krävas på större 
utsläppsminskningar än andra länder. Regeringens linje vid förhandlingar i EU och 
på global nivå måste vara att de som släpper ut mest också ska ta de största 
åtagandena att minska sina utsläpp när det kommer till bördefördelningen inom EU 
och globalt (2015/16:MJU20:70-71). 

 
De stora länderna bör vara de som åtar sig störst utsläppsminskningar. 
Storleksbundna argument återkommer kopplat till EU:s klimatmål. Partiet påstår 
att EU-länderna står för en liten andel av utsläppen och därför gör unionens 
utsläppsminskningar ringa skillnad, samtidigt som det drabbar regionens ekonomi 
till ingen nytta.  
 

För att inte försämra svensk och europeisk konkurrenskraft bör Sverige verka för att 
justera ambitionerna i förhållande till ett nytt globalt utsläppsminskningsavtal. EU 
står trots allt bara för omkring 10 procent av världens utsläpp medan resten av 
världen ökar utsläppen med motsvarande ett helt EU på mindre än fem år 
(2015/16:MJU20:77-78). 

 
Ansvar att gå före vad gäller minskade utsläpp kommer således av att stå för 
åtminstone en större andel än 10 procent av de globala utsläppen. De stora 
utsläppsminskningarna bör göras av andra regioner och länder.   
 

Sverige bör verka för att det internationella avtal som sluts efter Kyotoprotokollet 
[...] så långt det är möjligt ska vara rättvist på så vis att det är de som släpper ut mest 
som också ska minska sina utsläpp mest (2014/15:MJU13:12). 

 
Rättvisa avtal är de som kräver mest agerande från stora utsläppsnationer. 
Partiet specificerar emellertid inte om dessa aktörer bör minska sina utsläpp 
mest sett till hur stor reducering av aktörens utsläpp som görs eller sett till 
den procentuell andel av världens utsläppsminskningar som görs. 
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7.5.2 Resultatskritiska argument 

Resultatskritiska argument innebär att peka på eller argumentera för att en åtgärd 
inte leder till önskvärt resultat. SD återkommer till att policys inte bör antas 
eftersom önskvärd effekt, att de totala utsläppen i världen ska minska, inte 
uppnås.1 Dels motsätter sig SD att Sverige ska anta rollen som föregångsland 
eftersom de menar att det riskerar att leda till att utsläppen flyttar till andra länder. 
De skriver att: 
 

Problemet med denna strategi är att det inte finns något som tyder på att den 
fungerar. Det finns ingen forskning på området som stöder [sic!] att denna 
föregångspolitik på något sätt bidrar till minskade utsläpp (2014/15:MJU13:77-78).  

 
Kritik mot att syftet inte uppnås lyfts även i en kritik av EU:s klimatmål. I en 
reservation skriver partiet att ”[f]orskning har visat att bindande mål för förnybar 
energi inom EU kraftigt kan öka kostnaderna utan att utsläppen för den delen 
minskar” (2014/15:MJU13:72-73).  

Argumentet återkommer kopplat till temat Svensk koldioxidskatt. De 
motsätter sig en svensk koldioxidskatt eftersom de menar att produktionen 
riskerar att flyttas till andra länder med lägre miljökrav vilket ger högre utsläpp:  
 

I rapporten [...] klargörs det att höga koldioxidskatter leder fram till ökade utsläpp i 
andra länder. För att minska utsläppen måste ökat fokus ligga på forskning och 
teknisk utveckling snarare än generella skattehöjningar för att minska utsläppen 
inom Sveriges gränser (2015/16:MJU20 87).  
  

Orsaken till att åtgärderna inte tros fungera är att utsläppen flyttas till länder med 
lägre utsläppskrav eftersom produktionen då blir billigare. Partiet befarar att 
länder inte kommer leva upp till de krav som ställs i internationella avtal, samt att 
viktiga aktörer visar sig frånvarande i avtalen. Partiet skriver: 
 

Sverige bör verka för att internationella avtal som sluts efter Kyotoprotokollet ska 
vara bindande samt att de så långt det är möjligt ska vara rättvisa på så vis att det är 
de som släpper ut mest som också ska minska sina utsläpp mest 
(2015/16:MJU20:70).  

 
De betonar därför att världens stora utsläppsnationer måste delta i klimatavtal 
samt att de måste vara bindande. Rättvisa avtal är de där stora utsläppsnationer 
gör de största minskningarna, istället för att exempelvis utgå från utsläpp per 
capita. 
 
                                                                                                                                 
 
1 Resultatskritiska argument mot föregångsstrategin syns även under avsnitt 7.2 Position issue-
baserade argument.  
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7.6 Vilka förslag lämnade SD inte 
reservationer på? 

Vad gäller förslag vilka SD inte lämnar reservationer på urskiljs inget mönster. 
Till synes slumpmässigt lämnar partiet reservationer i vissa fall och i andra fall 
inte, vilket visas med två exempel nedan. Exempelvis skriver utskottet gällande 
förslagspunkten Internationellt klimatarbete m.m att: 
 

Sverige ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp 
av växthusgaser och ska minska utsläppen av växthusgaser i den takt som behövs för 
en globalt hållbar utveckling” (2014/15:MJU13:22-23). 

 
 I ett flertal reservationer har SD tidigare belyst hur att vara ett föregångsland inte 
har någon egentlig effekt och att inta en sådan position inte är önskvärt. Således är 
det paradoxalt att det inte finns någon reservation lämnad vid detta förslag. 
Eventuellt är det på just grund av att argumentet förts i andra reservationer som de 
inte finner det nödvändigt att upprepa dem.   

Enligt tidigare mönster för reservationer tenderar SD att prioritera 
ekonomi framför klimatet i enighet med position issue-teorin. Under 
förslagspunkten Klimatekonomi belyser utskottet emellertid att: 
 

[M]an kan förstärka ekonomin genom att satsa på klimatåtgärder. Rätt utformade 
leder också åtgärderna till stora fördelar för samhället vad gäller energisäkerhet, 
förbättrad luftkvalitet, hälsa och livskvalitet i stort.” (2014/15:MJU13:44).  

 
Här visar en väsenskild syn på klimatåtgärder där utsläppsminskningar kan 
uppnås samtidigt som ekonomin stärks, alltså helt i motsättning till position issue-
synen på klimatåtgärder. 

Vidare noterar vi att trots att Parisavtalet är högaktuellt under perioden 
som reservationerna skrivs nämner SD endast avtalet vid namn en gång.  
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8 Diskussion 

Syftet med uppsatsen är att förstå högerpopulistiska partiers agerande i 
klimatfrågan utifrån två teorier. Uppsatsen har även en teoriutvecklande ambition 
vad gäller att presentera två nya argumentationsstyper som används vid motstånd 
mot klimatåtgärder. För att uppfylla syftet testas två teorier för vad som förklarar 
PRRP klimatpolitik. Två hypoteser testas genom att jämföra hur ofta och på vilket 
sätt argumentstyper används i partiets reservationer operationaliserade utifrån 
respektive teori. Två nya argumentationstyper utformas också för att bättre förstå 
de argument som inte kan kopplas till någon av teorierna. Nedan diskuteras vilket 
stöd respektive hypotes får och en slutsats dras för vilken hypotes som bäst 
förklarar SD:s policy-position. De nya argumentstyperna diskuteras också i 
relation till hypoteserna.  

8.1 Hypotes I 

Hypotes I utformades för att testa om suveränitet är avgörande för SD:s 
inställning till klimatåtgärder och formulerades som följer: SD använder främst 
argument vilka rör den nationella suveräniteten för att motivera sitt motstånd mot 
klimatpolicys.  

Som beskrivits i teoridelen, grundar sig teorin i ett ideologiskt tänk där 
motståndet mot klimatåtgärder tros genereras av de liberala och kosmopolitiska 
eliter vilka ignorerar folkets intressen samt en kritik mot dagens komplexa 
demokrati. I SD:s reservationer återfanns emellertid endast ett argument baserat 
på beskyddandet av landets suveränitet.  

Avsaknaden av argument är i synnerhet anmärkningsvärd med tanke på att 
EU:s klimatmål och Parisavtalet torde ge möjligheten att lyfta kritik om 
överstatlighet och minskat manövreringsutrymme för Sverige. Parisavtalet 
nämndes emellertid endast i den reservation som SD lämnade i samband med att 
de motsatte sig en ratificering av avtalet. Trots att det i samtliga 
utskottsbetänkanden, under utskottets ställningstagande vid flera olika 
överväganden, är skrivet om Parisavtalet, väljer SD att inte referera till avtalet vid 
något annat tillfälle än i sin reservation angående godkännandet av Parisavtalet. 
Det är anmärkningsvärt eftersom mest gynnsamt-metod valts baserat på att 
argumentationstyperna ska förekomma där Parisavtalet är omnämnt.  

Till skillnad från Dansk Folkeparti och British National Party ‘frame:ar’ 
inte SD klimatfrågan som ett hot mot inhemsk suveränitet. Partiet var i teorin 
positiva till internationella klimatavtal när vissa kriterier uppfylls. De gav inte 
uttryck för att avtalen borde avvecklas utan snarare för hur de borde vara 
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utformade. Partiet är således inte emot lösningar på den internationella arenan per 
se, utan de ekonomiska konsekvenserna av lösningarna när kriterierna inte är 
uppfyllda. Det tycks alltså inte, tvärt emot vad Forchtner och Kölvraa säger, vara 
så att det är de aktörer som klimatfrågan aktualiserar som partiet motsätter sig. SD 
ger inte uttryck för att  eliterna bakom förhandlingarna har särintressen, utan 
kritiserar konsekvenserna av förhandlingarna genom en ekonomisk nyttokalkyl. 
Partiet vill de facto att klimatfrågan ska lösas internationellt och se globalt 
bindande samarbeten eftersom Sverige då inte missgynnas relativt till andra 
länder.  

Det är i den här kontexten som resultatskritiska argument används. Partiet 
skriver att de inte tror att klimatåtgärderna kommer resultera i 
utsläppsminskningar om inte alla världens länder är anslutna till avtalen. Det är 
emellertid möjligt att de resultatskritiska argumenten snarare är ett uttryck för en 
generell misstro mot internationella lösningars kapacitet. Det kan också vara ett 
uttryck för nationalism i den bemärkelsen att nationens intresse går före det 
allmäna, där negativa konsekvenser för det egna landet inte kan tolereras även om 
det gynnar världen i stort. Tolkningen ökar i trovärdighet sett till hur 
storleksbundna argument används. Ansvarsbördan anses exempelvis inte ligga på 
EU trots att regionen står för en tiondel av utsläppen.   

Det är möjligt att suveränitetsteorin får ett svagt stöd på grund av att 
partiet sällan nämner Parisavtalet. När Parisavtalet väl diskuteras används som 
väntat suveränitetsargument. SD:s betonande av att förhandlingarna inte bör ske 
utan inblandning av Sveriges riksdag kan förstås utifrån att PRRP eftersträvar en 
enklare relation mellan folket och de styrande. Internationella organisationer med 
längre avstånd från ”folkviljan” betros inte värna om nationens intressen. Partiet 
lyfter också vid ett tillfälle att man bör se till forskning bortom “mainstream” för 
att förstå klimatförändringarnas effekter. Här visar de på en misstro mot forskare, 
vilket kan förstås utifrån PRRP syn på korrumperande eliter.  

Sammantaget talar emellertid resultatet för att suveränitets-teorin inte kan 
förklara SD:s policy-position kopplat till klimatet. Eftersom gynnsamma 
förhållanden valts och argumenten trots det enfast förekommer en gång avslås 
hypotesen. Åtgärderna får dessutom (gärna!) göras på den internationella arenan, 
så länge de är kostnadseffektiva. 

8.2 Hypotes II 

Hypotes II testar om en uppfattad avvägning mellan ekonomi och 
utsläppsminskningar är avgörande för SD:s klimatpolitik: SD använder främst 
argument vilka går ut på att minskade utsläpp av växthusgaser endast kan göras 
på bekostnad av ekonomin.  

Som Tabell 1 visar kan de reservationer vilka rör den internationella 
arenan förklaras i huvudsak med position issue-argument, vilket är de områden 
där argumenten förväntades förekomma. Som beskrivs under resultat återkopplar 
partiet återkommande till att åtgärderna riskerar att missgynna svensk ekonomi. 
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De två reservationer gällande den internationella arenan vilka kodades som övrigt 
innehåller dessutom inte några direkta motsättningar till teorin.  

Att SD i så hög grad motiverar sin policy-position med position issue-
argument är intressant kopplat till Muddes konstaterande att ekonomi inte tillhör 
PRRP kärnideologi. Vårt resultat indikerar snarare att ekonomiska faktorer är av 
central betydelse när partiet argumenterar för ståndpunkter kopplat till klimatet. 
Det går också i linje med Gemenis et als forskning som pekar på att PRRP 
prioriterar ekonomisk tillväxt framför utsläppsminskningar. Samtidigt är inte 
heller klimatfrågan en högt prioriterad fråga för dessa partier. Att hänvisa till 
ekonomin för att inte agera i en fråga de inte tycker är viktig visar då endast att 
ekonomi är viktigt i relation till klimatfrågan, vilket inte säger särskilt mycket om 
hur viktig ekonomin är i sig.  

Som Tabell 1 visar använder partiet endast position issue-argument 
kopplat till förslagspunkter som berör den internationella arenan. SD lyfter inte 
kostnaderna för vad själva genomförandet av åtgärden ska kosta, utan åtgärdernas 
långsiktiga kostnader för landets industri i relation till andra länder som inte 
förbinder sig till samma åtgärder. Faran med klimatåtgärder är alltså hur svensk 
konkurrenskraft på den internationella arenan påverkas. 

Ett motstånd mot att åta sig åtgärder om inte andra länder också gör det 
ligger till grund för motståndet mot att Sverige ska vara ett föregångsland. Här 
sammanfaller position issue-argument med resultatskritiska argument. Partiet 
menar en kostnad för att eventuellt inspirera andra länder att agera i att 
klimatfrågan inte är värd att satsa på eftersom det är att riskera pengar till 
potentiellt inga utsläppsminskningar. Resultatskritiska argument bör emellertid 
inte ses som en underkategori till position issue-argument. Det centrala för 
resultatskritiska argument är inte att ekonomiska intressen och 
utsläppsminskningar är oförenliga, utan att utsläppsminskningar inte uppnås med 
den aktuella åtgärden. Svårigheter att beräkna utfall för klimatåtgärder lyfts också 
av Lockwood som något som gör klimatfrågan svår att tackla politiskt generellt.  

Partiet sätter också kostnaderna i relation till storleksbaserade argument. 
SD skriver att de motsätter sig att Sverige ska missgynnas ekonomiskt när landet 
bara står för en tusendel av världens utsläpp. Den ekonomiska skadan som 
klimatåtgärderna uppfattas medföra sätts i relation till hur stor del i problemet 
landet är.  

Samtidigt indikerar deras beskrivning av hur ett optimalt avtal ser ut att 
partiet anser att det är möjligt att förena ekonomiska intressen och 
utsläppsminskningar. SD tycks således inte se klimatåtgärder som ofrånkomligt 
resulterande i ekonomiska nackdelar. Partiet framhåller förvisso att ekonomin 
missgynnas i de aktuella förslagen, men ger exempel på hur ett klimatavtal kan 
formuleras så att så inte är fallet. Klimatfrågan är därmed inte med nödvändighet 
ett position issue när kriterierna är uppfyllda. Ett sådant avtal är dock i nuläget 
bara en tankekonstruktion som inte lär infinna sig den närmaste tiden. 
Klimatåtgärder är således i nuläget ett position issue för SD, men inte per 
automatik.  
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8.3 Övriga argument 

Vad gäller den teoriutvecklande ambitionen var utgångspunkten att hitta ett 
samband för vilka argument som inte kunde klassificeras. Vi märkte dock att det 
är svårt att hitta generella samband vid analys av de reservationer som placerats i 
övrigt-kategorin då reservationerna till största del rörde förslagspunkter vilka 
berörde specifika problemområden med liten förankring till varandra. 
Anledningen till att reservationerna togs i beaktning var för att vi ville visa den 
relativa förklaringsgraden för teorierna som testas. Ett selektivt val av 
reservationer som gick i linje med vår tes skulle reducera intersubjektiviteten. Det 
är svårt att finna särskilda mönster i SD:s argumentation i dessa reservationer. Det 
är exempelvis inte konstigt att partiet inte lyfter position issue- eller 
suveränitetsargument kopplat till tångproduktion. Likaså vid förslagspunkter 
gällande hantering av olika former av bioenergi eller vindkraftverk. Därför kunde 
ingen teori utvecklas för argumenten i övrigt-kategorin. 

Däremot fann vi två kategorier av argumentationstyper bland 
reservationerna i sin helhet. För det första storleksbundna argument, att ansvar i 
klimatfrågan kommer av landet/regionens relativa utsläppsandel, och för det andra 
resultatskritiska argument, ett ifrågasättande av att policys leder till 
utsläppsminskningar. Storleksbundna argument kan ha en koppling till 
nationalism, där  det egna landet inte uppfattas som en del av det globala 
problemet och därför inte har ett ansvar att agera i problem på den internationella 
arenan. Resultatskritiska argument har med ekonomi att göra, på så sätt att 
skattemedel slösas bort om åtgärden inte ger resultat samt att de kan missgynna 
den egna ekonomin om produktionen blir dyrare i det egna landet. 
Resultatskritiska argument används dock sannolikt i koppling till andra frågor och 
av andra partier, och bör därför undersökas närmare i framtiden på nya material.  
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9 Slutsats 

SD motiverar inte i huvudsak sin policy-position kopplat till klimatet med att 
internationella samarbeten kränker inhemsk suveränitet. De ser inte heller de 
aktörer som aktualiseras av frågan eller dagens komplexa demokratiska 
institutioner som en dominerande orsak till att inte agera. En önskan om att lösa 
frågan på den internationella arenan står dessutom i direkt motsättning till 
suveränitetsteorin eftersom komplexa institutioner med kosmopolitiska eliter som 
EU och FN då nyttjas. Hypotes I avslås därmed. Suveränitetsteorin kan inte 
förklara SD:s policy-position kopplat till klimatet. Eftersom partiet endast nämner 
Parisavtalet en gång finns det emellertid skäl att vidare forska på partiets syn på 
Parisavtalet. Här är det möjligt att suveränitetsteorin kan förklara partiets policy-
position, eftersom partiet använde argumentationstypen när avtalet väl nämndes.  

Partiet motiverar däremot sitt icke-agerande med en ekonomisk 
nyttokalkyl. I många fall betraktar partiet klimatpolicys som position issues, där 
ekonomiska intressen inte tros kunna kombineras med utsläppsminskningar. I 
samma kontext lyfter partiet resultatskritiska argument där de argumenterar för att 
åtgärder inte ger reella utsläppsminskningar och därmed skadar svensk 
konkurrenskraft till ingen nytta. Samtidigt tror partiet att ett klimatavtal som inte 
missgynnar ekonomin är möjligt när vissa kriterier råder. Partiet ser därmed inte 
klimatfrågan som ett position issue under teoretiska förhållanden, men eftersom 
dessa är långt ifrån att uppfyllas bedömer vi fortfarande att klimatfrågan uppfattas 
som ett position issue av SD. Hypotes II ges således stöd. SD motiverar i höge 
grad sin policy-position kopplat till klimatet med position issue-argument.  

Användandet av storleksbundna argument kan förstås i 
nationalismens ljus. De utsläpp som den egna nationen står för betraktas inte som 
en väsentlig del av det globala problemet och därför har inte landet ett ansvar att 
agera på bekostnad av den egna ekonomin. Resultatskritiska argument 
förekommer i sammanhang där åtgärderna ger negativa ekonomiska 
konsekvenser, då till ingen nytta. Det är emellertid möjligt att resultatskritiska 
argument förekommer i andra kontexter när andra partier och frågor undersöks.   
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11 Appendix 

Tabell 2. SD:s reservationer  

Reservation  Betänkande Politiskt tema Argument 

Reservation 4, “Målen för 
de internationella 
klimatförhandlingarna 
inom ramen för FN” 

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

Klimatförhandlingar 
inom FN, Sveriges 
ansvar i klimatfrågan, 
och EU:s klimatpolitik 

Position issue, 
storleksbundna 

Reservation 16, “Den 
svenska klimatpolitikens 
effekter”  
 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Sveriges ansvar i 
klimatfrågan 

Position isse, 
resultatskritiska 

Reservation 1, “Klimat- 
och energimålen till 
2020”.  

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

Sveriges ansvar i 
klimatfrågan, EU:s 
klimatmål 

Position issue 

Reservation 21, “Sveriges 
framtida klimatmål m.m” 

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

Sveriges ansvar i 
klimatfrågan 

Position issue, 
resultatskritiska 

Reservation 29, 
“Vindkraftens 
miljökonsekvenser m.m” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Vindkraft  Övrigt 

Reservation 14, “EU:s 
långsiktiga klimatpolitik” 

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

EU:s klimatmål  Position issue, 
storleksbundna 

Reservation 4, 
“Bördefördelning i 
klimatavtal m.m.” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

EU:s klimatmål Position issue, 
storleksbundna 

Reservation 10, 
“Klimatmål för EU” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

EU:s klimatmål Position issue, 
storleksbundna, 
resultatskritiska 

Reservation 13, 
“Markanvändning m.m 
vid utsläppsberäkning” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

EU:s klimatmål Övrigt 
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Reservation 19, “Nationell 
klimatanpassning” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Klimatanpassning Klimatskeptiska 

Reservation 34, 
“Klimatanpassning” 

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

Klimatanpassning Övrigt 

Reservation 30, “Förnybar 
energi totalt m.m.” 

Betänkandet 
2015/16: MJU20 

Bioenergi Övrigt 

Reservation 22, 
“Småskalig 
biogasproduktion” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Bioenergi Övrigt 

Reservation 23, 
“Biogasproduktion m.h.a 
tång m.m” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Bioenergi, Forskning 
kopplat till klimatet 

Övrigt 

Reservation 24, “Torv” Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Bioenergi Övrigt 

Reservation 27, “Etanol 
och biodiesel” 

Betänkandet 
2014/15:MJU13 

Bioenergi Övrigt, 
resultatskritiska 

Reservation 26, 
“Styrmedel m.m” 

Betänkandet 
2015/16:MJU20 

Svensk koldioxidskatt, 
Forskning kopplat till 
klimatet 

Övrigt, 
resultatskritiska 

Reservation 
“Godkännande av 
klimatavtalet från Paris” 

Miljö- och 
jordbruksutskottets 
betänkande 
2016/17:MJU6 

Klimatförhandlingar 
inom FN 

Övrigt 

 
Tabell 2. Tabellen visar samtliga reservationers kodning vad gäller politiskt tema 
och argumentstyp samt från vilka betänkanden reservationerna kommer ifrån. De 
reservationer vilka har dubbelkodats är reservation 4 från 2015/16 MJU20 vilken 
är representerad under kategorierna Klimatförhandlingar inom FN, Sveriges 
ansvar i klimatfrågan samt EU:s klimatmål, reservation 1 från 2015/16 MJU20 
vilken är representerad under Sveriges ansvar i klimatfrågan och EU:s klimatmål, 
reservation 26 från 2015/16:MJU20 vilken är representerad under Svensk 
koldioxidskatt och Forskning kopplat till klimatet och slutligen reservation 23 från 
2014/15 MJU13 vilken är representerad under Bioenergi samt Forskning kopplat 
till klimatet.  


