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I riksdagsvalet 2018 fick Miljöpartiet 4,41 procent av rösterna. Det är det sämsta 
resultat partiet haft och ändå klarat sig kvar i riksdagen. I kommunvalet har 
Miljöpartiet förlorat nästan hälften av det totala antalet mandat, och saknar nu 
representation i 91 kommuner. De starkaste kommunerna finns i 
storstadsområdena, men också t ex Åre, Jokkmokk och Gällivare har nått mycket 
bra resultat. Partiet har mycket att lära av dessa kommuner. Miljöpartiet saknar 
nu också representation i sju landsting/regioner. 
 
Miljöpartiet gick till val 2018 i kraftig uppförsbacke. Valutvärderingsgruppen 
menar att partiet gjort en bra valrörelse sett till förutsättningarna. Orsaken till 
väljarraset får sökas i den svåra mandatperioden, i första hand halvåret 2015-
2016 när partiets opinionsstöd nästan halverades efter en rad svåra kriser. 
 
Miljöpartiets förtroende är rejält skadeskjutet. Att endast en procent av 
väljarkåren och tio procent av våra egna väljare menar att Miljöpartiet förstår 
vanligt folk är illavarslande. Det är också allvarligt att vi förlorade fler stödröstare 
till S än vi vann från samma parti. Socialdemokraternas goda valspurt kostade 
utan tvekan gröna väljare. Uppenbart är att Socialdemokraternas starka 
slutspurtskampanj där de profilerade sig mot Sverigedemokraterna attraherade 
gröna väljare. 
 
Samtidigt är fortfarande förtroendet stort för Miljöpartiet i miljöfrågorna. Som 
enda mindre riksdagsparti “äger” Miljöpartiet en fråga. Men valet 2018 var inte 
ett miljö- och klimatval för några bredare väljargrupper. Miljöfrågorna är viktiga 
även för C- och V-väljare. Dessa två partier hade en avsevärt större medvind och 
populärare företrädare.  
 
Det har sagts att Miljöpartiet prioriterade klimat- och miljöfrågorna hårt. Men 
det kan ifrågasättas. Bland valmanifestets sex prioriterade frågor hörde trots allt 
hälften till andra politiska områden. Visserligen påpekas det i valplanen att 
partiet även ska visa en bredare bild av vår politik, men sex prioriterade frågor är 
för många för ett litet parti att nå ut med.   
 

Utvärderingen är beställd av partisekreteraren och genomförd 
under hösten 2018 av Johan Hellström, Agneta Börjesson och Per-
Inge Lidén, förtroendevalda från olika delar av landet med lång 
erfarenhet av arbete i partiet. Den baseras på intervjuer och enkäter 
med medlemmar, anställda och förtroendevalda.  
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De gröna kärnväljarna är fortsatt unga välutbildade kvinnor i storstadsområdena. 
De identifierar sig i första hand som vänster och låter inte den egna ekonomin 
styra partivalet.  
 
För Miljöpartiets väljare var valkompasserna på nätet viktiga, inget annat partis 
väljare gjorde valkompasser i den utsträckning som våra gjorde. Med tanke på att 
vi har många unga väljare är det kanske inte så konstigt. Detta belyser hur viktiga 
partiets svar i valkompasserna är. 
 
Partiet underskattade till en början hur svårt det kan vara att som mindre 
regeringsparti få väljarnas stöd. Detta återspeglas bland annat i en lång rad 
mätbara mål i valplanen, som var allt för högt satta. Samtidigt har vi mycket goda 
medlemssiffror sett ur ett längre perspektiv. Det finns även en ny grön våg i 
samhället, med stort engagemang för hållbara transporter, hållbar mat och en 
allmänt hållbar livsstil. Miljö- och klimatfrågorna kommer inte att bli mindre 
viktiga framöver. Miljöpartiet har framtiden för sig. Det finns en jord att rädda! 
 

Tio förslag för framtiden 

1. Partiets krishantering behöver fortsätta utvecklas 
Miljöpartiet har lärt sig mycket av de gångna årens kriser och det är viktigt att de 
lärdomarna finns kvar i organisationen nu när den krymper. Det gäller även att se 
över vad partiet kan lära. Många potentiella gröna väljare litar inte på partiet 
efter de många kriser som varit de senaste åren.  
 
2. Stötta svaga avdelningar och distrikt  
Efter valet saknar vi representation i många kommuner och landsting/regioner, 
och det finns många svaga avdelningar och distrikt. Riksorganisationen behöver 
lägga energi och kraft på att stötta dessa. Här har våra ledande företrädare varit 
bra på att resa runt i landet under hösten, detta måste fortsätta hela 
mandatperioden. För att göra ett bra val 2022 behöver Miljöpartiet finnas i hela 
landet.  
 
3. Återvinn landsbygden och mindre städer 
Bilden av Miljöpartiet som ett parti som inte tar landsbygdens och vanliga 
människors utmaningar på allvar sitter väldigt starkt hos en stor grupp 
människor och är nu ett reellt problem för partiet. Det handlar om vi måste 
erkänna att problemet finns och utveckla metoder att lösa det. Noterbart är att 
ytterst få av partiets ledande företrädare bor utanför storstadsområdena.  
 
4. Opinionsbilda i klimatfrågan  
Trots sommarens bränder och augusti månads klimatdebatt fanns miljö- och 
klimatfrågor inte med när väljarna skulle lista sina viktigaste frågor i valet. 
Miljöpartiet har överlägset störst förtroende i frågan, men vad hjälper det när 
väljarna inte väljer parti utifrån det?  
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5. Hitta former för intern debatt 
På medlemswebben Engagera finns ett diskussionsforum, men många har svårt 
att hitta dit. Partiet behöver ett öppet, enkelt och nära forum för debatt med högt 
i tak. Kanske kan Engagera bli detta forum, men i så fall behöver trösklarna för 
deltagande uppenbarligen sänkas.  
 
6. Politikutveckling & idéutveckling 
Det är hög tid för politikutveckling. Vad vill Miljöpartiet gå in i 2020-talet med? 
Under de två mandatperioderna som följde på samarbetet med regeringen 
Persson (2006-2010 och 2010-2014), arbetade partiet flitigt med 
politikutveckling, den senaste mandatperioden har detta av självklara skäl satts 
på sparlåga. Ett regeringsparti ägnar sig i första hand åt att genomföra de 
politiska förslag som redan finns. Även om Miljöpartiet hamnar i regering igen 
under den nya mandatperioden är det av stor vikt att partiets ledande företrädare 
vågar starta ett eller flera projekt som syftar till att utveckla ny politik. Detta 
behöver inte nödvändigtvis innebära en revidering av partiprogrammet - men det 
behövs en vital grön idédebatt de närmsta åren.    
 
7. Mer realistiska mål 
Valplanen innehöll en lång rad mätbara mål för valresultat, antal styren partiet 
ska ingå i, hur många kommuner partiet ska ha listor i och hur många 
medlemmar partiet ska ha. Flera av dessa mål framstår i efterhand som mindre 
realistiska. Vi hoppas partiet tar lärdom av detta och är mer försiktiga vad gäller 
mätbara mål i framtida valrörelser.  
 
8. Stärk den digitala valkampanjen 
Ett av Miljöpartiets största problem är näthatet som riktas mot partiet och dess 
företrädare. Miljöpartiet måste bjuda moteld och stärka det digitala 
valkampanjandet, det måste värderas lika högt att gilla, dela och kommentera 
gröna inlägg på Facebook som att stå i en fysisk valstuga. 
 
9. Säkerställ kandidatutbildning 
Utbildning av toppkandidater får inte falla mellan stolarna, det är viktigt att 
riksorganisationen och distrikten för en dialog kring vem som ska göra vad och 
när. 
 
10. Ha kul ihop! 
Det är tillsammans vi vinner val och vi vill verkligen uppmana hela partiet, från 
partistyrelsen till de minsta avdelningarna, att försöka ha roligt tillsammans. 
Hitta på roliga saker i lokalavdelningen, så blir även valrörelsen roligare. 
 
 
  


