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1. Inledning  

Sedan de gröna partiernas politiska genombrott under 1970- och 80-talen har de varit ett konstant 

inslag i många europeiska partisystem; partifamiljen är de facto det mest beständiga bidraget sedan 

socialdemokraternas etablering (Grant & Tilley, 2019, 495). Under de senaste två decennierna har 

deras parlamentariska närvaro haft en substantiell inverkan på villkoren för partikonkurrensen och 

väljarvolatiliteten (Müller-Rommel, 1998, 145; Spoon & Klüver, 2019, 7). På sistone har detta blivit 

allt mer aktuellt i samband med att ett flertal västeuropeiska länder upplevt vad som kallats en ’grön 

svallvåg’ . Trenden gav sig särskilt till känna under hösten år 2018: vid delstatsvalet i Bayern blev 1

Die Grünen näst största parti, i det belgiska kommunalvalet erhöll Ecolo-Groen mer än 30 procent 

av röstandelarna i Brysseldistrikt och det luxemburgska Déi Gréng ökade sitt mandatinnehav med 

hälften i parlamentet (Henley, 2018). Den har även yttrat sig vid de senaste nationella valen i länder 

som Finland, Norge och Nederländerna, där de gröna partierna erfarit exempellösa vinster (Henley, 

2017; se Figur 1.1). 

 Trenden omtalar att de gröna partierna lycktas utnyttja ett ’politiskt rum’. Men de gröna är 

inte ensamma om detta. Deras framgångar har kantats av en motsvarande trend hos andra nischade 

partier — däribland de vänsterradikala  och högerpopulistiska — medan stödet för de etablerade 2

partifamiljerna  på vänster-högerskalan har avtagit (Spoon & Klüver, 2019, 1-16). Forskare har 3

angett två centrala orsaker till skiftet: partipolitisk polarisering och nya väljarkrav. Det 

förstnämnda har förklarats som både en konsekvens av att etablerade partier har genomgått 

ideologisk konvergens, och att de gröna och högerradikala partierna har profilerat sig mer i frågor 

som motsvarar nya krav från särpräglade väljargrupper (Spoon & Klüver, 2019, Figure 4; Hooghe 

& Marks, 2017, 123-7). Kraven har manifesterats i form av en konfliktdimension där Europa och 

immigrationen utgör kärnfrågorna, medan utbildningsnivå har agerat som en vattendelare mellan de 

volatila väljarna (Hooghe & Marks, 2017, 123; Kriesi et al., 2012, 73). De centrifugala krafterna 

har konstaterats ha sina rötter i den motsvarande sociala, ekonomiska och kulturella polarisering 

som växt fram i samband med den stegrande globaliseringen. Suveränitetens avveckling, 

immigrationens inverkan på den kulturella heterogeniteten och den globaliserade 

 Översättning av det engelska uttrycket ’green surge’.1

 Med vänsterradikala partier avses det som Ronald Inglehart kallar ”New Left”, som skiljer sig från ”Old Left” genom 2

bland annat en skeptiska inställning till ekonomisk tillväxt, fokus på miljöskydd och kvinnors, motstånd gentemot 
kärnkraft och väljare från medelklassen (Inglehart, 1990a, 46f). Avser i första hand vänsterpartier som lämnat sitt 
kommunistiska förflutna eller bildats på senare tid, och då implementerat profilfrågor utöver nationalisering av 
produktionen och klasskonflikt.
 Med etablera partifamiljer avses konservativa, kristliga, agrara, liberala, socialdemokratiska och kommunistiska 3

partier (Knutsen, 1995, 2).
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marknadsekonomin har i högre utsträckning bejakats av högutbildade, och dessutom gett dem 

konkurrensfördelar (Dolezal, 2010, 535; Hooghe & Marks, 2017, 115f). De gröna partiernas 

betoning av öppna gränser har därför resulterat i ett bredare och homogenare väljarstöd som i ökad 

utsträckning utgjorts av globaliseringens ’vinnare’ (Kriesi et al., 2012, 73). Förutom högutbildade 

har också unga, kvinnor och stadsbor framträtt som överrepresenterade i de gröna väljarkårerna; en 

bild som i nästintill varit oförändrad sedan 1980-talet när det ursprungliga uppsvinget för den gröna 

partifamiljen ägde rum (Dolezal, 2010, 537-548). Då var det däremot ett ökat intresse för 

demokratisering, massdeltagande och ’New politics’  som väckte uppseende och sympatier när 4

övriga partier inte anpassade sig efter de nya väljarkraven (Müller-Rommel, 1998, 145; Burchell, 

2002, 74).  

 Beständigheten i de gröna partiernas sociala bas har framhållits som en viktig orsak till deras 

stabilitet inom partisystemen, medan den fördjupade förankringen av densamme verkar vara en 

viktig orsak till de aktuella framgångarna (Dolezal, 2010, 547f). Men alla gröna partier har inte haft 

en kontinuerligt erkänd väljarbas, och alla har inte heller upplevt medgångar på senare tid. 

Relevansen hos den framgångshistoria som skildrats ovan kännetecknas nämligen också av 

iögonfallande nationella skillnader, både i absolut och relativ bemärkelse. Ett praktexempel på detta 

är miljöpartierna i Sverige, Norge och Finland, vilket kan betraktas som anmärkningsvärt mot 

bakgrunden av ländernas positioner som moderna välfärdsstater och den likartade karaktären hos 

partiernas framtoning (Bengtsson et al. , 2014, 11). Diskrepansen är absolut störst mellan Norge och 

de övriga länderna (se Figur 1.1). Medan det finska Gröna förbundet och svenska Miljöpartiet har 

agerat koalitionspartners vid upprepade tillfällen har det norska Miljøpartiet De Grønne inte sett 

någon handgriplig parlamentarisk framgång under hela sin verksamhetstid, och var inte 

representerat i stortinget förrän år 2013 (Gahrton, 2015, 91-6; Grant & Tilley, 2019, 495). Utifrån 

Stein Rokkans schema för att ingå i ett partisystem kan det såldes konstateras att Miljöpartiet och 

Gröna förbundet har genom sina regeringsinnehav uppnått inflytande, medan Miljøpartiet De 

Grønne endast har åstadkommit representation (Wörlund, 2005, 250f). Utvecklingen under de 

senaste 10 åren har även gett upphov till relativa skillnader som är beaktansvärda i förhållande till 

skiftet i väljarpreferenserna som ökat gröna partiers väljarstöd. I samband med riksdagsvalet detta 

år uppnådde Gröna förbundet sitt bästa valresultat någonsin (11,5 procent), vilket är en stark 

kontrast till nederlaget år 2011 . Miljøpartiet De Grønne fick också sin högsta röstandel vid valet år 5

 ’New politics’ kännetecknas av bland annat värn om lika rättigheter, ekologiskt tänkande, solidaritet med tredje 4

världen, individualism, nedrustning och självuppfyllelse (Müller-Rommel, 1998, 145). 
 Förklaring av nederlaget år 2011 finns på sidan 9.5
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2017 (3,2 procent), och det har även erhållit och bibehållit sitt första mandat i stortinget. Liksom 

övriga erfarande även Miljöpartiet sitt främsta resultat under eran (7,3 procent år 2010), men kom 

vid riksdagsvalet år 2018 att sjunka till sin lägsta röstandel sedan början av 90-talet. Härmed kan 

det urskiljas tre typfall:  

1. Parti som uppnått inflytande och konvergerar med trenden (Gröna förbundet) 
2. Parti som uppnått inflytande och divergerar med trenden (Miljöpartiet) 
3. Parti som uppnått representation och konvergerar med trenden (Miljøpartiet De Grønne) 

   Mot bakgrunden av det som ovan nämnts om den gröna partifamiljens sociala bas kan 

följande fråga ställas i relation till typologiseringen: vad händer med väljarkåren hos respektive 

partier när de konvergerar/divergerar med den så kallade ”gröna svallvågen"?  Relationen mellan 

typfallen och väljarbasen kan vara intressant att undersöka av åtminstone tre skäl: för det första kan 

det säga något om vilka sociala-strukturella epitet som är individuellt viktiga för partier som verkar 

under olika förutsättningar, för det andra finns det potential att identifiera egenskaper som är av 

kollektiv vikt för de gröna partierna och för det tredje kan det problematisera sambandet mellan 

valframgångar och väljarbasens progression.  

1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med föreliggande uppsats är att jämföra i vilken utsträckning och i vilka avseenden 

väljarstödet för de gröna partierna i Norge, Finland och Sverige korrelerar med ett antal socio-

strukturella egenskaper som associeras med den gröna partifamiljen, samt hur det förändras från 

valår till valår. De epitet som studien inriktar sig på är hög utbildningsnivå, kvinnligt kön, ung ålder 

och stadsboende. Undersökningen berör de riksdags- och stortingsval som ägt rum i länderna under 

åren 2009-2019. I jämförelsen kommer även särskilt fokus att riktas gentemot faktorerna inflytande/

representation samt konvergens/divergens med skiftet i väljarpreferenserna. 

1.2.1. Frågeställningar  

1. Vilka socio-strukturella egenskaper har störst betydelse för de respektive gröna partierna? 

2. Finns det socio-strukturella egenskaper som har avgörande betydelse för samtliga partier?  

3. Kan det urskiljas utvecklingsmönster i relation till typologin? 
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1.3. De gröna partierna i Sverige, Finland och Norge  
Till skillnad från den gröna partifamiljens nuvarande utveckling — som kan betecknas vid termen 

”trend” — kan uppsvinget kring tiden för dess framväxt klassificeras som en ”utbredning” . Medan 6

de tre gröna partiernas framgångar varierar med hänseende till trenden, har samtliga sina rötter i den 

miljöpolitiska diskurs som växte fram i 70- och 80-talets Västeuropa. Partierna kan därför sägas ha 

en gemensam historia. Härnäst ska jag översiktligt redogöra för deras individuella utvecklingsbanor 

från dåtid till nutid, i syfte att skapa ytterligare sammanhang till typologin.  

 

Figur 1.1. Utvecklingen av de gröna partiernas röstandelar  
Källor: SCB, Statistikcentralen och SSB. 

1.3.1. Miljöpartiet (MP) 

 I frånvaron av ett renodlat grönt parti var det Centerpartiet — det största borgerliga partiet och 

regeringsbärare efter riksdagsvalet år 1976 — som först la beslag på miljöfrågan i Sverige. Bland 

Centerpartiets gröna framtoning var kärnkraftsmotståndet centralt,  vilket hade spelat en viktig roll 

för deras valframgång. Partiet lyckades däremot inte kombinera denna linje med sitt 

regeringsinnehav och därmed hade inga av de etablerade partierna inkorporerat de framväxande 

miljövårdsdebatterna på ett effektivt sätt i sin förda politik. Kärnkraftsfrågan sattes åter högt upp på 

den politiska agendan i samband med Harrisburgolyckan  år 1979, något som senare utmynnade i 7

 En trend är ett temporärt mönster som karaktäriseras av ökning eller minskning av röster på en eller flera partifamiljer. 6

Utbredning är benämningen på uppkomsten av nya partifamiljer (Caramani, 2011, 141f).
 Harrisburgolyckan var en förstörelse av en kärnreaktor i kärnkraftverket Three Mile Island, beläget intill Harriburg, 7

Pennsylvania, USA (Nationalencyklopedin).
!5



folkomröstningen i sakfrågan året därpå. Efter omröstningen bildade ett antal partilösa 

kärnkraftsmotståndare ”Aktionsgruppen för ett Framtids- och Miljöparti”; ett initiativ som kom att 

utgöra fundamentet för grundandet av Miljöpartiet de Gröna år 1981 (Wörlund, 2005, 241f; 

Burchell, 2002, 70f). 

 Även om kärnkraftsfrågan, missnöjet med de etablerade partierna och representation i 

kommunerna hade format en  solid bas för väljarstödet dröjde det några år innan partiet såg någon 

betydande medgång på nationell nivå. Efter två misslyckade försök att bli representerat i riksdagen 

kom partiet slutligen att överstiga röstspärren på 4 procent i ’miljövalet’ år 1988. Tjernobylolyckan, 

algblomning och en säldöd längs Västkusten kan uppräknas som bidragande faktorer till 

framgången (Wörlund, 2005, 247). Under början av 90-talet minskade miljöfrågornas betydelse i 

samband med den ekonomiska krisen, och partiets oförmåga att hävda sin kompetens inom andra 

områden ledde då till att det högerpopulistiska partiet Ny Demokrati ersatte dess plats i riksdagen. I 

samband med riksdagsvalet år 1994 återfick Miljöpartiet sin representation, vilket delvis kunde 

förklaras med att partiet markerade ett tydligt avståndstagande gentemot Sveriges ingång i EU.  

Ställningstagandet i EU-frågan visade sig åter ha en mobiliserande effekt på väljarna när partiet 

åtnjöt 17,2 % av rösterna i Europaparlamentsvalet år 1995 (Wörlund, 2005, 247; Burchell, 2002, 

71ff; Rosén Sundström, 2011, 938f). 

 Miljöpartiets inflytande ökade år 1998 och 2002 när partiet intog en vågmästarposition vid 

två upprepade tillfällen i samband med att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet båda gångerna 

saknade ett mandat för att uppnå majoritet i riksdagen (Wörlund, 2009, 249). Regeringssamarbetet 

förenade Miljöpartiet officiellt med den politiska vänstern, trots att det tidigare velat placera sig 

utanför vänster—högerskalan (Aylott & Bolin, 2019, 568). Partiet lyckades inte få några 

ministerposter men erhöll däremot departementsposter vid det andra tillfället (Aylott & Bolin, 2015, 

337; Wörlund, 2005, 249). När Alliansen vann valet år 2006 minskade partiets influens. Under 

alliansregeringen revideras partiets förhållningssätt gentemot EU, som förblev kritiskt men utan 

formellt motstånd (Rosén Sundström, 2011, 940). År 2010 gick Miljöpartiet till val med 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men kom i slutändan att bli ensam om framgångarna inom 

det rödgröna blocket. Alliansens förtroende hade stärkts genom den krishantering som ledde till att 

Sverige klarade sig relativt bättre ur finanskrisen än andra länder (Rosén Sundström, 2011, 940f; 

SCB, 2011, 13f). Miljöpartiet blev ändå tredje största parti med 7,3 % av rösterna, vilket fortfarande 

är deras bästa valresultat. De hade sitt starkaste stöd i större städer och universitetsstäder, samt 

bland kvinnor och väljare under 30. Resultatet kan betraktas som intressant eftersom att miljön inte 
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fick någon avsevärd uppmärksamhet i förhållande till frågor rörande utbildning, sysselsättning och 

ekonomi i valkampanjerna (Rosén Sundström, 2011, 942f). 

 Inför riksdagsvalet år 2014 var utsikterna positiva för Miljöpartiets del: för det första åtnjöt 

partiet 15.4% av rösterna i Europaparlamentsvalet (en ökning på 4.4 procentenheter sedan år 2009) 

och för det andra hade Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven yttrat att han var öppen 

för en fullständig koalition med de gröna (Aylott & Bolin, 2015, 338). Mot denna bakgrund var det 

inte förväntat att partiets röstandel skulle minska. En orsak till utfallet var att det relativt nya partiet 

Feministiskt initiativ hade skapat en intensivare konkurrenssituation (Aylott & Bolin, 2015, 341). I 

ett bredare sammanhang var valresultatet en besvikelse för de flesta. Sverigedemokraterna var det 

enda partiet som såg någon utmärkande valframgång och mer än fördubblade sitt mandatinnehav 

(Aylott & Bolin, 2015, Table 1). Miljöpartiet kom trots allt att ingå i en minoritetsregering med 

Socialdemokraterna och fick därmed sex ministerposter. Men regeringsinnehavet visade snart sina 

negativa sidor: i samband med flyktingkrisen år 2015 gick ministrarna med på beslut som gick emot 

partiets ställning. Situationen frambringade kritik gentemot både partiets agerande och åsikter i 

sakfrågan (Aylott & Bolin, 2019, 569-572). Efter partikrisen följde ytterligare motgångar i valet år 

2018. Röstandelen sjönk till den lägsta nivån sedan 1991; det vill säga, när partiet miste sin 

representation i riksdagen. Denna gång förlorade de merparten av rösterna till Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Centerpartiet (Aylott & Bolin, 2019, 572). 

1.3.2. Gröna förbundet (Gröna) 

Liksom Miljöpartiet har Gröna förbundet (Vihreä liitto) sina rötter i olika sociala rörelser, men även 

en betydande anknytning till andra partier. Till skillnad från många andra gröna partier så var det i 

grunden inte vänsterorienterat; liberala värderingar var vanliga bland partiets tidiga medlemmar 

(Paastela, 2008, 63). När det gäller vilka radikala strömningar som utgjorde grunden för en nationell  

miljörörelse kan 1970- och 80-talets Koijärvirörelse lyftas fram som ett av de viktigaste exemplen. 

Under slutet av 1970-talet hade några bönder fått rätten att utdika en del av den lilla fågelsjön 

Koijärvi. Ett antal förfärade miljöaktivister slog läger vid platsen och byggde en damm i syfte att 

stoppa utdikningsarbetet. Händelsen bidrog med publicitet och en kollektiv upplevelse för 

aktivisterna som sedermera kom att översättas till mer konventionella organisationsformer. Bland 

aktivisterna fanns även ett flertal av partiets framtida frontfigurer (Paastela, 2008, 63).  

 Gröna förbundet grundades år 1987 och fungerade från början som ett forum för de sociala 

rörelser som hade ställt upp en gemensam lista i Helsingfors under kommunalvalet år 1976. Samma 

försök hade gjorts i samband med kommunalvalet år 1980, vilket gav dem konkreta medgångar i 
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form av ett mandat i Helsingfors kommunfullmäktige. De erhöll även två mandat i riksdagen år 

1983 och utökade antalet till fyra år 1987. Frågan huruvida sammanslutningen skulle registreras 

som ett parti eller inte bragte kontroverser bland medlemmarna. Det fanns en viss oro för att en 

registrering skulle föra med sig byråkratisering och minskad självständighet (Paastela, 2002, 17). 

Beslutet rörande sakfrågan gjordes vid en kongress år 1987, och Gröna förbundet blev ett 

registrerat parti påföljande år (Paastela, 2002, 17). Partiet avancerade ytterligare år 1991 och 

uppnådde hela 6,8% av rösterna; ett resultat som gav dem möjligheten att bli en koalitionspartner i 

ett borgerligt regeringssamarbete mellan Centern och Samlingspartiet. Gröna förbundet deltog i 

regeringsförhandlingarna, men partiets krav kunde inte godtas (Paastela, 2008, 65f). Rörande 

partiets ställningstagande i EU-frågan så kom partiet att inta ett neutralt förhållningssätt efter en 

intern omröstning år 1994 (Paastela, 2002: 28f). 

 De grönas väljarstöd minskade något inför valet år 1995, men det hindrade inte dem från att 

göra sin debut som ett regeringsparti. Partiet ingick i Paavo Lipponens ’regnbågsregering’ 

tillsammans med Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Svenska folkpartiet och Vänsterförbundet. 

Valet att ingå i regeringen var däremot inte självklart. Partiets ordförande Pekka Haavisto varnade 

för ett samarbete med partierna på vänstersidan skulle kunna få folk att ”dra likhetstecken mellan de 

gröna och röda” vilket hade hänt i Sverige (Paastela, 2002, 22). Men  partiet bestämde sig slutligen 

för regeringsinnehav, och Gröna förbundet blev därmed det första gröna partiet som ingick i en 

koalitionsregering i Västeuropa (Zilliacus, 2001, 52). Partiets intresse låg främst i ministerposterna, 

av vilka de tilldelades en: Haavisto utvaldes till miljö- och biståndsminister (Paastela, 2002, 67). 

Lipponen fortsatte sitt statsministeruppdrag efter valet år 1999, vilket resulterade i att samma 

koalition formerades. En vedertagen orsak till varför större partier väljer att bjuda in mindre partier 

till ett regeringssamarbete är att minska oppositionen, men Gröna förbundet behövdes varken 1995 

eller 1999 för att uppnå majoritet i riksdagen. Av denna anledning kan profilaspekter tänkas ligga 

bakom den breda koalitionen (Paastela, 2008, 67; Paastela, 2002, 18). Detta innebar däremot att de 

till skillnad från Miljöpartiet aldrig fick någon vågmästarposition.  

 Gröna förbundet lämnade regeringen år 2002 som en reaktion mot riksdagens beslut att 

tillåta byggandet av ett femte kärnkraftsverk (Paastela, 2008, 68). Kärnkraftsmotståndet hade varit 

ett av partiets ledstjärnor sedan 80-talet och av denna anledning var beslutet viktigt för 

upprätthållandet av trovärdigheten. De gröna ökade sedan sin röstandel från 7,3 till 8,0 % i samband 

med riksdagsvalet år 2003, men partiet hamnade i opposition. En orsak till detta var att ett 

samarbete med Centern inte kunde komma till stånd. De två partierna är motpoler både när det 

gäller väljarkårernas attribut och ideologiska ståndpunkter. Centern har sitt främsta stöd i 
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landsbygden och är svaga i storstäderna, särskilt i södra Finland. Gröna förbundet är ett 

kontrasterande stadsparti. Centern har även motstridande ställningstaganden i miljöfrågor, vilket 

bland annat manifesterades genom deras invändningar mot EUs Natura-projekt (Paastela, 2008, 69; 

Paastela, 2002, 25).  Mellan åren 2007 och 2014 erhöll partiet flera positioner i regeringarna, och 

gällande röstandelarna såg partiet både medgångar i form av ett rekordresultat och nedgångar i 

väljarstödet. Från att ha fått 8,5 % av röstandelarna år 2007, sjönk resultatet ned till 7,3 % år 2011; 

en svängning som delvis kan förklaras med de högerpopulistiska Sannfinländarnas inverkan på det 

politiska klimatet (Gahrton, 2015, 181). År 2014 lämnade de regeringen åter igen efter att det 

beslutats om att tillåta upprättandet av ett ytterligare kärnkraftverk (Gahrton, 2015, 96). I samband 

med riksdagsvalet år 2015 uppgick röstandelen till 8,5 % igen, och partiet blev tillsammans med 

Centern ensamma om att utöka sina mandat. Centerns framgång kunde delvis tillskrivas regeringen 

Katainens tillkortakommanden, som hade lett till en osäkrare arbetsmarknad och ökad statsskuld. 

Både Socialdemokraterna och Vänsterförbundet fortsatte tappa stöd; en trend som missunnat de 

grönas partiordförande Ville Niinistö, eftersom att partierna delar ett flertal gemensamma mål 

(Raunio, 2015, 832). Resultatet blev en renodlad center-högerregering med Juha Sipilä som 

statsminister, och de gröna intog plats i oppositionen. Det senaste riksdagsvalet år 2019 utmynnade 

i en kollektiv rödgrön uppgång, där Gröna förbundet erfor det mest utmärkande valresultatet: partiet 

spräckte för första gången 10%-gränsen och landande på totalt 11,5% (Justitieministeriet).  

1.3.3. Miljøpartiet De Grønne (MDG) 

Det norska systerpartiet har på samma sätt som Miljöpartiet och Gröna förbundet sina rötter i  de 

diverse proteströrelser som präglade 1970- och 80-talen, men en framträdande skillnad är att de inte 

förfogade över någon samlande symbolfråga som kärnkraften och Koijärvi i Sverige respektive 

Finland (Wörlund, 2005, 243). De politiska ansträngningarna kom även något senare i landet: i 

samband med kommunalvalet år 1987 ställde ett grönt parti upp i två fylker — Oslo och Akershus 

— med marginella framgångar. Året därpå grundades Miljøpartiet De Grønne, som fortlöpande 

ställt upp i både kommunal- och stortingsval utan någon egentlig framgång (Wörlund, 2005, 243). 

Opinionen började först vända uppåt under år 2009 när partiet kritiserade den Socialdemokratiska 

regeringen Stoltenberg för bland annat dess tillåtelse av oljeexploatering och ökat överfiske, samt 

frånvaron av projekt centrerade kring förnybar energi (Gahrton, 2015, 194). I kommunalvalet år 

2011 uppnådde partiet representation i de tre största städerna (Oslo, Bergen och Trondheim), och 

därefter sitt första mandat i stortinget år 2013. Men hur kommer det sig att Miljøpartiet De Grønne 
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fick vänta så länge på nationell representation, när det åstadkoms inom relativt kort tid för de gröna 

partierna i Sverige och Finland? 

 En ofta använd förklaring till Miljøpartiet De Grønnes anspråkslösa medgångar är att 

miljöfrågan har inkorporerats i alla etablerade partier förutom Fremskrittspartiet, och särskilt drivits 

av Sosialistisk Venstreparti och Venstre (Farstad, 2014, 1096). Av denna anledning kan det tänkas att 

partiets ökade synlighet reflekterar Sosialistisk Venstrepartis reducerade ägarskap av sakfrågan. 

Tillbakagången är en konsekvens av dess åttaåriga regeringsinnehav, eftersom att regeringen, som 

det ovan nämndes, lämnade en del i övrigt att önska rörande miljöpolitiska åtaganden (Farstad, 

2014, 1097). De etablerade partierna utnyttjade inte detta tillfälle, vilket satte Miljøpartiet De 

Grønne i en fördelaktig position. En anmärkningsvärd notering är att betoningen på miljön hade 

avtagit sedan det föregående valet, vilket indikerar att Miljøpartiet de Grønnes valframgångar 

handlade mer om partiets karaktär och position i partisystemet (Farstad, 2014, 1097). 

 När det gröna partiet ökade sitt väljarstöd från 0,3% år 2009 till 2,8% år 2013 så 

kanaliserades rösterna både från de etablerade partierna och från förstagångsväljare. Partiet har 

hävdat att de står utanför vänster-högerskalan, men rösterna kom i större utsträckning från det röda 

blocket (Farstad, 2014, 1097). Valet resulterade i en borgerligt ledd regering med med Erna Solberg  

som statsminister. Solberg fick fortsätta på sin post efter det senaste valet år 2017, trots att stödet 

minskade för de konservativa partierna (Aardal & Bergh, 2018, Table 2). Resultatet speglade 

simultant ett skifte mot den yttersta vänstern och en motsvarande medvind för Miljøpartiet De 

Grønne. Omvändningen har till viss del att göra med Arbeidspartiets valförlust, som erhöll sitt näst 

lägsta valresultat sedan 1924 (Aardal & Bergh, 2018, 1212-1215). MDG ökade sin röstandel med 

0,8 procentenheter och fick därmed behålla sitt mandat i stortinget. I samband med valet var 

miljöfrågor högt uppe bland väljarnas prioriteringar, vilket också kan ha inverkat på förändringen i 

väljarstödet (Aardal & Bergh, 2018, Table 1). 

1.4. Tidigare forskning 
Spoon & Klüver (2019, 1-16) har undersökt den intensifierade volatiliteten inom de europeiska 

partisystemen som lett till att väljarstödet hos ordinära partier minskar, medan stöder för 

extraordinära partier ökar. Forskarnas centrala hypotes var att detta beror på att de etablerade 

partierna anpassar sina partiprogram efter medianväljaren, vilket resulterar i att deras ideologier 

konvergerar medan övriga partier framstår som mer differentierade. För att testa hypotesen 

användes data från Comparative Study of Electoral Systems (CSES) och Manifesto Project, som 

omfattade 16 europeiska länder och totalt 30 val som ägt rum under åren 2001 till 2013. I studien 
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definieras kristdemokratiska, konservativa, socialdemokratiska/socialistiska och liberala partier som 

ordinära, medan kommunister, agrara, gröna, etniska/religiösa, nationalistiska och euroskeptiska 

partier tillhör den extraordinära kategorin. Studien inbegrep även kontrollvariablerna ålder, kön och 

utbildning. Resultatet bekräftar hypotesen och påvisar även att äldre väljare tenderar att i mindre 

utsträckning byta parti, medan kvinnor och högre utbildade är mer ombytliga. Bland de 

extraordinära partierna gynnades särskilt de kommunistiska och gröna partierna av den ökade 

volatiliteten (Spoon & Klüver, 2019, Figure 2).  
 Att den gröna partifamiljen främjas av specifika gruppers rörlighet är föga förvånande mot 

bakgrunden av den vedertagna karaktären hos dess väljare. Sedan 1980-talet har  det varit känt att 

de gröna väljarna kännetecknats av att vara högutbildade, unga, urbana, och tillhörande 

medelklassen (Dolezal, 2010, 537). Men enligt Dolezal (2010, 536) har relevansen hos dessa 

attribut återaktualiserats först på senare tid. Han framhäver att det strukturella perspektivet har 

ifrågasatts i forskningslitteraturen sedan 1970-talet. Kritiken har utgått från den sociala mobilisering 

och individualisering som försvagat gruppkonstellationer samt sakfrågepolitikens uppkomst — det 

vill säga, processer som associerats med de gröna partiernas framväxt. Det nyvunna intressent för 

socio-strukturella egenskaper har manifesterats i en motrörelse som dels har sina rötter i globala 

utvecklingsmönster som förändrat både de politiska och strukturella villkoren, och dels i nya sociala 

klassificeringar inom statistiken. Med detta har den gröna partifamiljen alltså gått från att 

förkroppsliga det strukturella perspektivets irrelevans till att betraktas som ett parti som verkar 

under ordinära villkor. Dolezal (2010) har därför undersökt om de gröna partiernas stabilitet och 

beständighet inom de västeuropeiska partisystemen kan förklaras med att partierna varit förankrade 

i en specifik social bas. Resultaten från hans studie som baseras på data från 12 länder (inklusive 

Sverige och Finland) påvisar att väljarbilden under början av 2000-talet stämmer väl överens med 

den vedertagna: unga, kvinnor, högutbildade och stadsbor har varit överrepresenterade. Vid en 

signifikansnivå på 10 procent kunde det identifieras en distinkt social grundval i samtliga länder 

förutom Nederländerna och Italien. Dolezal påpekar att hans bevis för väljarkårens strukturella 

anknytning är starkare än i ett flertal tidigare studier (Dolezal, 2010, 534-552).  

 I en komparativ fallstudie av Bengtsson et al. (2014) som berör nordiska väljare och partival 

under år 2005-2007 framkommer det resultat som både talar för och emot Dolezals forskning. 

Resultaten påvisar att socio-demografiska egenskaper har relativt liten betydelse för partivalen, 

vilket kontrasterar till Dolezals studie. Det noteras däremot att utbildning har något av en  

framträdande roll för partivalen i Sverige och Norge, men effekten på det gröna väljarstödet är 

endast signifikant i Finland (Bengtsson et al., 2014, 166-177). I Dolezals (2010, 546) undersökning 
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uppvisade också Finland särskilt utmärkande sociala karaktäristiska i ett nationellt sammanhang. 

Utfallen stämmer också överens med de resultat som Saarinen et al. (2018, 365f) presenterat i en 

senare studie av Gröna förbundets partimedlemmar. Detta betyder däremot inte att socio-strukturella 

parametrarnas effekt uteblir för de övriga gröna partierna, det innebär endast att deras betydelse är 

jämförelsevis liten inom länderna vid tidpunkten. Rörande kön visade sig kvinnor i samtliga länder 

förutom Finland vara mer benägna än män att rösta på ett parti som ligger åt vänster, vilket också 

innefattar Miljöpartiet (Bengtsson et al., 2014, Table 9.1, 154). Ytterligare kan det framhävas att 

urbaniseringsgraden hade en mer dominant inverkan i Finland, vilket Knutsen (2010, Table 1B, 

Table 2B) också har påvisat. Däremot ökade Gröna förbundets stöd avsevärt i Lapplands valkrets år 

2019 till följd av en aktuell miljökonflikt, vilket potentiellt skulle kunna påverka relevansen av 

konfliktlinjen stad-land.  Enligt Knutsens forskning har även territorium betydelse för partival i 8

Sverige och Norge, men här utgörs förklaringen nästan uteslutande av socioekonomiska faktorer.  

 Utöver socio-strukturella variabler undersökte Dolezal (2010) också vilka attityder som 

kännetecknar de gröna väljarna. I resultaten framgick det att i hälften av de länder som ingick i 

studien påvisades välvilliga inställningar till EU, men hos resterande parter kunde det inte heller 

identifieras något motstånd. Här lyfts Sverige fram som en intressant observation, eftersom att 

Miljöpartiet tidigare har tillhört euroskeptikerna. EU- och integrationsfrågor är beaktansvärda i 

sammanhanget eftersom att de utgör en alternativ förklaring till väljarbeteendena. Bland annat 

Hooghe & Marks (2018) menar att det skifte som gynnat det som Spoon & Klüver (2019) kallar 

extraordinära partier snarare kan förklaras av att gruppen i större utsträckning profilerar sig i 

högaktuella frågor inom vederbörande ämnesområde. Gröna och högernationalistiska partier har 

utmärkts som de främsta aktörerna, vilket har gett upphov till den politiska dimensionen GAL—

TAN (Green/alternative/libertarian—traditional/authoritarian/nationalist). Kriesi et al. (2012) 

hävdar vidare att positioneringen i sakfrågorna har lett till en konflikt mellan globaliseringens 

’vinnare’ och ’förlorare’, som partiellt kan översättas till högutbildade och lågutbildade. 

Uppdelningen kännetecknas av att grupperna är homogena och kontrasterande (Kriesi et al., 2012, 

73). Men när Kriesi et al. (2012) anser att utbildningsaspekten är en direkt konsekvens av den 

kulturella omstruktureringen av det politiska landskapet, skriver Dolezal (2010) att de gröna 

väljarnas ställning i sakfrågorna inte särskiljer sig i sådan utsträckning att det primärt definierar de 

 En förklaring till det lappländska stödet är den aktuella miljökonflikten kring myren Viiankiiaapa som är belägen i 8

Sodankylä kommun. En del av myren är inlöst till staten och ingår i EUs naturaprojekt, som stöds av Gröna förbundet. 
För tio år sedan upptäcktes koppar och nickel i området av gruvbolaget Anglo American, vilket väckte långvariga 
motsättningar mellan företaget och en del av lokalinvånarna. Aktivismen kring myren personifieras av Riikka 
Karppinen. Hon fick näst mest röster i Lapplands valkrets i det senaste riksdagsvalet, men däremot ingen plats i 
riksdagen (Buchert, 2019; Suni 2019; Yle). 
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gröna partiernas position. Han påpekar däremot att väljarnas utbildningsbakgrund gör dem till 

potentiella ’vinnare’ med hänsyn till globaliseringsprocesserna (Dolezal, 2010, 548). 

 Hooghe & Marks (2018) har gjort en väsentlig anmärkning som klargör diskrepansen. De 

hävdar att konfliktdimensionen GAL—TAN inte bör tolkas som att den har ersatt tidigare 

konfliktlinjer som baserats på till exempel klass, religion och territorier, utan att den snarare skall 

ses som en tillväxt. Detta innebär att dess genomslagskraft och effekterna av konsolideringen är 

beroende av hur tidigare konfliktlinjer institutionaliserats (Hooghe & Marks, 2018, 127). Utifrån 

Dolezals samt Hooghe & Marks slutsatser antar jag att utbildningsnivåns ökade association med 

gröna väljare kan betyda att vikten av GAL—TAN har intensifierats med hänseende till 

väljarpreferenser, men inte nödvändigtvis; konsekvensen kan lika gärna tillskrivas andra 

konfliktlinjer. 

   

1.5. Teori och hypotes  

1.5.1. Postmaterialism 

En av de mest framträdande förklaringarna till varför en särpräglad grupp av människor intresserar 

sig för miljöfrågor och stödjer gröna partier tillhandahålls av Robert Ingleharts teori om 

postmaterialism. Ingleharts teori utgår från att kulturella fenomen speglar anpassningsstrategier som 

är direkta reaktioner på förändringar i den socioekonomiska, politiska och teknologiska 

omgivningen (Inglehart, 1990b, 3). Den ekonomiska utveckling som har följt tiden efter andra 

världskriget kan därför förklara ett skifte i människors behov som manifesterats i en konflikt mellan 

prioriteringar av ekonomisk och fysisk säkerhet (materialistiska värderingar) och prioriteringar av 

självuttryckelse och livsstilsfrågor (post-materialistiska värderingar) (Inglehart, 1990a, 47). I 

samhällen där ekonomisk säkerhet omfattar merparten av människorna har alltså andra post-

materialistiska förnödenheter i form av ”tillhörighet, aktning samt intellektuell och estetisk 

tillfredsställelse” fått genomslagskraft (Inglehart, 1990a, 47). Föreliggande kulturella omdaning  

ligger till grund för de sociala rörelser — i synnerhet kvinnorörelsen, miljöaktivisterna och anti-

kärnkraftsrörelsen — som sedermera kom att organiseras i gröna partier runt om i Västeuropa. 

Inglehart (1990a) menar att post-materialisterna sökte andra organisationsformer eftersom att de 

etablerade partierna inte återgav ’deras’ värderingar och mål. Detta förklaras i sin tur med att äldre 

partier växte fram i en era där klasskonflikten dominerade den politiska agendan (Inglehart, 1990a, 

45). Konflikten är alltså essentiellt en generationsfråga, men avvikelsen berör även andra avseenden 
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än socioekonomiska aspekter och värderingar: de yngre generationerna har högre utbildning, vilket 

ger dem särskilda politiska färdigheter som krävs för att kunna hantera de storskaliga kärnfrågor 

som är centrala för postmaterialisterna (Inglehart, 1990a, 44; Inglehart, 1990b, 4). Inglehart 

formulerade även hypoteser om sakfrågepolarisering och gruppolarisering, där den förstnämnda 

implicerar att frågor som relaterar till konfliktdimensionen materialism-postmaterialism kommer 

med tiden att forma en ideologisk indelning vid sidan av vänster-högerskalan, och den andra avser 

framväxten av en motsvarande dikotomi vid sidan av uppdelningen mellan arbetarklass och 

medelklass (Inglehart, 1984, 26-33). Med andra ord så förutsåg han att identifiering med antingen 

’höger’ eller ’vänster’ kommer att reflektera ideologiska ståndpunkter snarare än klasstillhörighet.  

 Om vi bortser från det värdemässiga innehållet i dikotomin materialism/postmaterialism, 

speglar utveckligen av de nordiska väljarbeteendena den teoretiska underbyggnaden i Ingleharts 

hypoteser.  Beträffande sakfrågepolariseringen väger fortfarande identifiering med vänster-9

högerdimensionen tyngst i valet av parti (se ex. Bengtsson et al., 2014, 149-77). Men 

gruppolariseringen indikerar transformerade politiska innebörder av ’vänster’ och ’höger’. Det 

tydligaste tecknet på detta är att socio-strukturella egenskaper i allmänhet fått minskad betydelse för 

väljarbeteenden, medan partier som kännetecknats av ’New Politics’ — i första hand gröna partier 

och vänsterpartier — har i högre grad blivit medelklasspartier (Bengtsson et al., 2014, 149-77; 

Knutsen, 2001, 344ff). Eller som Knutsen (2001, 327) valde att uttrycka det:”…the industrial 

structure was turned upside down with regards to support for these parties”. Nya socio-strukturella 

uppdelningar innebär däremot inte att det rör sig om valpreferenser dikterade utifrån 

grupptillhörighet. Dolezal (2010, 548) har kommenterat detta på följande sätt: ”Many Green voters 

do share common social characteristics as well as similar attitudal orientations, but it is very 

doubtful that these similarities provide the basis for the construction of a genuine group identity”. 

De socio-strukturella faktorerna utgör snarare fundamentet för utveckligen eller förstärkningen av 

särskilda värderingar och attityder (Dolezal, 2010, 547).        

 Ingleharts teori betraktas som användbar i två avseenden: dels eftersom att värderingar 

förutsätts vara baserade på sociala karaktäristika, och dels för att andra aspekter vid sidan om klass 

antas påverka politiskt beteende. Utifrån Ingleharts och Dolezals bidrag formuleras därmed två 

fundamentala antaganden som utgör grundvalarna för uppsatsens teoretiska ramverk: 

 Ingleharts indelning materialism-postmaterialism har varit föremål för en del kritik, men jag väljer att utelämna den 9

diskussionen eftersom att värdedimensionens innehållsliga relevans ej faller inom ramarna för uppsatsens fokus 
(Dolezal, 2010, 540f). 
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a) Väljarstödet för de gröna partierna antas ha sin grund i socio-strukturella egenskaper som, 
till skillnad från klass, inte definieras av grupptillhörighet. 

b) Väljarstödet för de gröna partierna antas bygga på värderingar eller attityder som är en 
konsekvens av särpräglade socio-strukturella egenskaper. 

1.5.2. Konfliktlinjer  

Studier av väljarkårers sociala karaktäristika faller inom området politisk sociologi, och mer 

specifikt inom underkategorin val- och konfliktlinjeforskning. Dolezal (2010, 536) skriver att 

Seymour Martin Lipset och Stein Rokkan definierade sociala konfliktlinjer som ”stabila och 

politiserade uppdelningar inom ett samhälle som sammanför sociala grupper med politiska partier 

som hävdar deras intressen och värderingar”. Konfliktlinjer är användbara teoretiska begrepp 

eftersom att de gröna partiernas väljarkårer har särpräglade, vedertagna socio-kulturella egenskaper 

som gör dem till kontrasterande extremfall. I föreliggande uppsats har jag valt att fokusera på fyra 

särmärken: hög utbildningsnivå, ung ålder, kvinnligt kön och urbant boende. Attributen återfinns 

också bland det gröna partistödet i Norden (se ex. Rosén Sundström, 2011, 942f; Saarinen et al., 

2018, 365f) 

 I Lipset och Rokkans teoretiska ramverk ingick ursprungligen fyra konfliktlinjer: centrum-

periferi, kyrka-stat, land-stad och arbete-kapital (Lipset, 2001, 4f). I relation till Ingleharts 

postmaterialistiska tankesystem och andra teorier kring ’New Politics', har de traditionella 

uppdelningarna benämnts 'Old Politics’. (Dolezal, 2010, 541; Knutsen, 2010, 558; Knutsen, 1995, 

2). ’New Politics’ associeras med konflikter mellan partifamiljer som de gröna, vänster- och 

högerradikala partierna, till vilket GAL—TAN dimensionen kan hänföras. ’Old Politics’ relateras 

till motsättningar mellan de etablerade partierna. Ovan skildrade jag hur mitt teoretiska ramverk 

baseras på antaganden som härrör från ’New Politics’, inte minst genom underskattningen av 

klasstillhörighetens betydelse. Men karaktären hos väljarkåren gör att jag i teoretisk mening inte 

kan hänföra mig till endast ett paradigm: utbildningsnivå, ålder och kön avser nya indelningar som 

kan inordnas under ’New Politics’ medan väljarkårens urbana särdrag är direkt relaterat till 

konfliktlinjen land-stad inom 'Old Politics’. Härnäst skall jag precisera konfliktlinjernas principiella 

innebörd och hypotetiska vikt, som sedan kommer att utgöra ett konkret, teoretiskt verktyg för den 

empiriska genomgången.  
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1.5.3. Hypoteser 

Utbildningens successivt ökade betydelse för partival har relaterats till globaliseringsprocesser. I 

ekonomiskt och socialt avseende har högre utbildning fått en polariserande effekt eftersom att 

egenskapen är konkurrenskraftig i en arbetsmarknad som präglas av dynamik och rörlighet över 

gränserna (Hooghe & Marks, 2018, 115f). Utvecklingen har sett sin motpart inom den kulturella 

sfären, emedan utbildning minskar sannolikheten att utveckla reaktionära attityder (Dolezal, 2010, 

540). Därmed kan jag utforma följande hypotes: 

H1: När andelen väljare med högre utbildningsnivå ökar, ökar även stödet för gröna partier. 

Gröna väljare beskrivs vanligtvis som unga, men det har inte funnits konsensus kring varför och om 

ålder har betydelse (Dolezal, 2010, 539). Studier som gjort anspråk på att kartlägga ålderns 

betydelse för partival har vanligtvis fokuserat på generationsskillnader. Franklin (2004) menar att 

åldersskillnader uppstår eftersom att väljare fortsätter att rösta på samma sätt som när de var unga. 

Mot bakgrunden av faktumet att klasstillhörighetens betydelse har stegvis minskat för väljarna, 

innebär det att socio-strukturella aspekter kommer ha mest inflytande på de äldsta generationernas 

partival, och allra minst på de yngsta. Wouter van der Brug (2010, 603) hävdar att en möjlig 

förklaring till de yngsta generationernas väljarbeteenden är att deras perspektiv är mer kortsiktigt, 

vilket kan främja värderingar av till exempel sakfrågor och regeringens prestationer. Med hänsyn 

till resonemangen ovan formulerar jag följande hypotes: 

 H2: När andelen unga väljare ökar, ökar även stödet för gröna partier.  

  

Kvinnor förväntas vara mer benägna att rösta på gröna partier av olika anledningar. Ett flertal 

teorier utgår från att gröna partier har vänsterorienterade åsikter i ekonomiska frågor. Ett sådant 

exempel är socialisationsteorier, som menar att kvinnor vänder sig till partierna av strukturella skäl 

som ger upphov till könsskillnader i inkomst, utbildning och yrkesområde. (Dolezal, 2010, 539). 

Knutsen hävdar därtill att kvinnliga röstare tenderar att stödja partier som ideologiskt ligger mer åt 

vänster eftersom att de som försörjare och deltagare i arbetskraften är mer beroende av 

välfärdsstaten (Knutsen, 2001, 314).  Men han konstaterar även att det finns kulturella skillnader 

som gör dem mer benägna att stöda till exempel miljövärn och socialskydd (Dolezal, 2010, 540). 

Eftersom att jag förutsätter att värderingar snarare än grupptillhörighet har större inverkan på 
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partival, antar jag att strukturella faktorer har gett upphov till att kvinnor har åsikter som hävdas i 

större utsträckning av gröna partier. Härmed utformas nedanstående hypotes: 

H3: När andelen kvinnor ökar, ökar även stödet för gröna partier.  

Den territoriella konfliktlinjen har både i ekonomiskt och kulturellt avseende en direkt relation till 

utbildningsnivå. Eftersom att kunskapsintensiva tjänsterna samlas i städerna speglar de i stor 

utsträckning ett kosmopolitiskt samhälle (Dolezal, 2010, 539). Som det omnämndes tidigare hade 

även Gröna förbundet och Miljøpartiet De Grønne sina första framgångar i städerna. Forskning har 

däremot visat att konfliktlinjens relevans har har större betydelse för väljarpreferenserna i Finland 

än i de två andra nordiska länderna (Knutsen 2001, Table 2B; Bengtsson et al., 2014, Table 9.2.). 

Paastela (2002, 18f) menar även att konfliktdimensionen kan till viss del ha gynnat Gröna 

förbundet på grund av egenskaper hos det finska valsystemet. Utifrån detta  kan ytterligare två 

hypoteser antas: 

H4: När folktätheten ökar, ökar även stödet för de gröna partierna. 
H5: När folktätheten ökar, blir effekten på de gröna partiernas väljarstöd större i Finland än i 
Sverige och Norge. 

1.6. Metod   
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar har jag som metod valt att använda mig 

av både bivariat och multivariat regressionsanalys med minsta kvadratmetoden. Bägge former 

kommer att ingå i analysen eftersom att jag vill kartlägga både variablernas egna samvariation med 

de gröna partiernas röstandelar, samt deras ’sanna’ betydelse när de ingår i en regressionsmodell 

som baseras på stereotypiska drag hos partifamiljens valmanskår. I konkret bemärkelse görs detta 

genom att analysera de ostandardiserade (B) och standardiserade (β) riktningskoefficienterna mot 

bakgrunden av frågeställningarna och hypoteserna. Den bivariata analysen och de ostandardiserade 

koefficientvärdena används för att skatta förekomsten av linjära samband, medan den multivariata 

analysen och de ostandardiserade koefficientvärdena behövs för att kunna determinera vilka 

variabler som har störst inverkan på variationen i den beroende variabeln (Bryman, 2018, 416-421). 

Eftersom att syftet är att studera olika socio-strukturella parametrars effekt på variationen i gröna 

partiers väljarstöd, kommer de förstnämnda att behandlas som oberoende variabler medan det 

sistnämnda utgör undersökningens beroende variabel. 
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 I en regressionsanalys är det samband som undersöks, vilket innebär att det inte bör 

vidimeras kausala förhållanden mellan den beroende och de oberoende variablerna (Andersson et al 

., 2007, 13; Bryman, 2018, 416). Mitt antagande om variablernas positioner är således endast 

slutsatser, även om förhållandet kan verka vara axiomatiskt. Det kan däremot rättfärdigas något om 

ett tidsperspektiv tillämpas, vilket föreskriver att samtliga socio-strukturella variabler måste ha 

uppkommit tidigare än den beroende variabeln (Eliasson, 2018, 90f). Kön och ålder kan anses vara 

de mest primära variablerna, men även utbildning och stads- eller landsbygdsboende bör komma 

före partival (se ex. Knutsen, 2010, Figure 1). Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk förklaras detta 

med att socio-strukturella faktorer frambringar värderingar som i sin tur styr partival. Därmed kan 

de teoretiska ansatserna ligga till grund för den metodologiska stratifieringen, men deras 

ofullkomliga förening föranleder reserverade tolkningar av resultaten.  

1.6.1. Avgränsning 

I rumsligt avseende har undersökningen avgränsats till länderna Sverige, Norge och Finland, medan 

den tidsmässiga gränsdragningen omfattar åren 2009-2019. Urvalet av länder motiveras med likhet,  

avseende främst på deras institutionella förutsättningar, status som välfärdsstater samt de gröna 

partiernas likartade partiprofiler och stabilitet. Med institutionella förutsättningar avses karaktären 

hos partisystemen samt graden av representation för olika intressegrupper (Bengtsson et al., 2014, 

11). Ländernas gemensamma ställning som framskjutna, moderna välfärdsstater är hypotetiskt 

väsentligt i följande avseenden: omfördelningspolitik, fysisk säkerhet och jämställdhetssträvanden 

antas utöka den sociala basen, medan värderingar av självuttryck och sekularism presumeras gynna 

de gröna partierna på ett ideologiskt plan (Bengtsson et al., 2014, 11). Således kan den rumsliga 

avgränsningen även motiveras utifrån teoretiska skäl: länderna besitter ekvivalenta institutionella, 

politiska, sociala och kulturella egenskaper som sammantaget borde utforma en adekvat grundval 

för en grön väljarkår.  

 Det sistnämnda argumentet — partiernas partiprofiler och stabilitet — har implementerats 

eftersom för att de förväntas ha homogena väljarkårer samt för att jag vill undersöka förändring 

över tid. Detta har simultant agerat som en uteslutningsmetod, och utgör en av orsakerna till att de 

övriga nordiska partierna inte har inkluderats i studien. Medan det isländska partisystemet inte 

inbegriper något grönt parti överhuvudtaget, har det existerat ett flertal danska aktörer som 

profilerat sig i miljöfrågan (Gahrton, 2015, 197). De Grønne ansågs länge vara Miljöpartiets danska 

systerparti, men det uteslöts år 2008 från European Green Party och ersattes sex år senare av 

Socialistisk Folkeparti (Gahrton, 2015, 188f). SF har även på senare tid utmanats av det nya gröna 
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partiet Alternativet, som erhöll 4,8% av rösterna i folketingsvalet år 2015 (Statistics Denmark). 

Alternativet särskiljer sig från de andra nordiska gröna partierna genom sin korta verksamhetstid, 

och Socialistisk Folkeparti genom att det kombinerar socialdemokrati med grön ideologi och har 

därmed aldrig formellt placerat sig utanför vänster-högerskalan. Eftersom att syftet med 

komparativa undersökningar som baseras på likhet är att minimera inverkan av oväsentliga faktorer 

framstår de danska miljöpartierna som mindre lämpliga jämförelseobjekt (Bryman, 2018, 102-106).  

 Partiernas och ländernas likheter är av central betydelse med hänsyn till två anledningar: 

dels eftersom att det motiverar tidsavgränsningen, och dels eftersom att det har potential att 

problematisera de teoretiska bevekelsegrunderna. Den homogena karaktären hos de svenska, 

norska, och finska partierna accentuerar både avvikelserna rörande deras totala parlamentariska 

erfarenheter och skillnaderna i utvecklingen under de senaste tio åren. I teoretiskt avseende borde 

partiprofilerna och deras jämförliga nationella kontexter ge upphov till ett likformigt väljarstöd i 

socio-strukturell mening, men vad dessa likheter främst består i och hur de utvecklas över tid i olika 

sammanhang kan indikera mönster som inte i första hand bör hänföras till skillnader i partiernas 

karaktär eller ländernas institutionella, strukturella och kulturella realiteter.   

1.6.2. Data och variabler 

I föreliggande uppsats utgörs undersökningsmaterialet att av offentlig och statlig statistik som 

hämtats från följande nationella databaser: Statistiska centralbyrån (SCB), Statistikcentralen och 

Statistisk sentralbyrå (SSB). En fördel med officiell statistik är att jag har kunnat undersöka hela 

populationer, och därmed inte behövt göra något sannolikhetsurval. Databaserna har också försett 

mig med ett omfattande utbud av information som jag inte behövt samla in själv, vilket har 

eliminerat problematiken med reaktivitet och gett mig möjligheten att avlägga mer tid för att ta fram 

variabler som både kan anses lämpliga utifrån ett teoretiskt och empiriskt perspektiv (Bryman, 

2018, 393). Tidsaspekten har varit av stor vikt eftersom att en nackdel med materialet är att datan 

inte alltid har varit jämförbar databaserna emellan. Skillnaderna har gällt både kategorier och 

analysenheter. Gällande enheten har metoden medfört ytterligare inskränkningar i valmöjligheterna. 

Behovet av ett högt antal observationer ökade eftersom att undersökningen berör ett parti vars 

väljarstöd karaktäriseras av territoriell heterogenitet, vilket ledde till att kommuner bedömdes vara 

den mest lämpliga enheten. Det minimala bortfallet redovisas i Appendix 4, men konsekvenser av  

kommunsammanslagningar har inte preciserats. Rörande kategorierna handlade problematiken 

främst om frånvarande data. Den initiala avsikten var att värdena för den beroende och de 

oberoende variablerna skulle gälla för samma år, men för att kunna inkludera variabeln 
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utbildningsnivå krävdes två undantag: för de senaste svenska och finska riksdagsvalen har datan 

istället hämtats från år 2017. En ytterligare avvikning gjordes för riksdagsvalet år 2019 i Finland, 

där övriga oberoende variabler gäller för år 2018. Enligt min bedömning borde detta inte påverka 

resultatet i någon fundamental mening, och därför har jag ändå valt att behålla variabeln och 

valåret. Den slutgiltiga avvägningen beträffande de oberoende variablerna utmynnade i 

parametrarna hög utbildningsnivå, kvinnligt kön, ung ålder och stadsboende. Operationaliseringen 

av samtliga begrepp resulterade i följande indikatorer: 

Tabell 1.1. Variabelförteckning  

Not: En variabelbeskrivning med närmare preciseringar av beräkningarna återfinns i Appendix 1. 

I Tabell 1.1 kan det skönjas två olika variabler som avser mäta ålderns effekt. Den främsta orsaken 

till att jag valt att inkludera två är att båda åldersklasserna har visat sig vara framträdande i 

Miljöpartiets och Gröna förbundets väljarstöd (Saarinen et al., 2018, Table 1; Novus). Att endast 

inkludera en indikator hade därför kunnat resultera i att åldersbegreppet endast delvis fångas upp 

(Bryman, 2018, 206). Däremot kommer x3-variabeln att väga något tyngre i analysen eftersom att 

denna kan betraktas som något mer betecknande utifrån det teoretiska ramverket. En ytterligare 

anmärkning bör göras angående x5-variabeln, som har logaritmerats på grund av snedfördelning. 

1.6.3. Reliabilitet och validitet 

En reliabilitetsbedömning av en undersökning handlar huvudsakligen om att utvärdera dess 

tillförlitlighet. Hög tillförlitlighet innebär i praktiken att studien skulle ge samma resultat om den 

upprepades under samma eller liknande förhållanden (Eliasson, 2018, 14). Användandet av offentlig 

statistik kan sägas ha både styrkor och svagheter utifrån ett reliabilitetsperspektiv. Eftersom att 

undersökningsmaterialet ej har samlats in på egen hand kan jag inte bedöma reliabiliteten hos 

datainsamlingen, vilket minskar tillförlitligheten något. Däremot kan det hävdas att möjligheterna 
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Beroende variabel y Andelen röster på landets gröna parti %

Oberoende variabler

x1 Andelen invånare med tertiär utbildning %

x2 Andelen kvinnor %

x3 Andelen invånare i åldrarna 18-29 år %

x4 Andelen invånare i åldrarna 30-49 år %

x5 Invånare per kvadratkilometer (Ln) inv/km2



till att kontrollera datan är goda, vilket höjer replikerbarheten och därmed reliabiliteten. En  

ytterligare aspekt som stärker reliabiliteten är variabelbeskrivningen som bifogats i Appendix 1. 

Genom att beskriva hur beräkningarna har gått till kan vem som helst ta fram de variabler som ingår 

i studien. De noteringar som gjorts ovan angående vilka år som datan gäller för samt åtgärden av 

befolkningstätheten verkar i samma syfte. För att resultatet skall vara tillförlitligt krävs även att 

mätenheterna och måtten är reliabla (Ejvegård, 2009, 77f). Valet att logaritmera en variabel är i sig 

självt ett exempel på en korrigering av mätinstrumenten, där avsikten är att förbättra 

approximationerna. Reliabiliteten hos de övriga variablerna bedöms i diskussionsdelen.  

 En sista aspekt som påverkar reliabiliteten är valet av analysenhet. Även om en analys på 

kommunnivå kan betraktas som användbart i sammanhanget, kan det göras befogade invändningar. 

För det första finns det betydande avvikelser mellan länderna i fråga om antalet kommuner, och för 

det andra skiljer de sig åt med avseende på antalet småkommuner (se Figur A3.1, Appendix 3). För 

att konkretisera diskrepansen kan det nämnas att det i Norge och Finland finns 125 respektive 68 

kommuner med ett lägre antal invånare än Sveriges minst befolkade kommun. Detta får påföljden 

att lokala avvikelser i röstandelar får större utrymme att inverka på resultatet i Finland och Norge, 

vilket i sin tur kan utmynna i att väljarstödet undervärderas eller övervärderas. Skillnaderna 

inverkar på reliabiliteten i de slutsatser som dras i samband med den komparativa utvärderingen, 

och betydelsen av detta kommer att behandlas i den avslutande diskussionen. 

 Om en undersökning har hög validitet innebär det att den faktiskt mäter det som avses 

mätas. Hög reliabilitet ger goda förutsättningar för hög validitet, men det ena resulterar inte 

automatiskt i det andra. Detta beror på att ett mått kan vara korrekt framtaget men misslyckas med 

att återspegla innehållet i undersökningens begrepp (Bryman, 2018, 210). Eftersom att det är de 

gröna partiernas väljarstöd vid en viss tidpunkt — det vill säga riksdags- och stortingsvalen — som   

skall undersökas, kan röstandelarna betraktas som ett mått av hög validitet. Då uppsatsens syfte är 

att både undersöka i vilka avseenden och i vilken utsträckning de socio-strukturella variablerna har 

effekt på väljarstödet kan även dessa betraktas som valida. Om jag endast hade velat undersöka 

variablernas viktighet hade antalet indikatorer behövts utökas för att kunna säkerställa den faktiska 

betydelsen av attributen, men i och med att jag även är intresserad av deras kollektiva effekt har 

antalet avgränsats till de mest karaktäristiska. Inkluderingen av två åldersklasser kan således 

motiveras utifrån ett validitetsperspektiv.  
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2. Resultat 

Här näst kommenteras först medelvärden, standardavvikelser samt minimi- och maximivärden för 

samtliga valår och länder innan jag går över till att jämföra och analysera resultaten inom länderna, 

mellan länderna och med hänseende till den typologi som formulerades i uppsatsens inledning. En 

inledande utvärdering av datan syftar till att höja undersökningens tillförlitlighet och skapa 

ytterligare underlag till de slutsatser som dras i uppsatsens avslutande diskussion.  

2.1. Deskriptiv statistik 

Tabell 2.1. Deskriptiv statisik för Norge 

Tabell 2.2. Deskriptiv statisik för Sverige  

Valår 2009 Valår 2013 Valår 2017

Medel Std.av. Min Max Medel Std.av. Min Max Medel Std.av. Min Max

y Röster på MDG 0.26 0.24 0.00 2.67 1.86 0.94 0.00 10.22 2.07 1.04 0.26 10.41

x1 Tertiär utbildning 19.57 5.47 9.40 45.60 21.48 5.74 10.90 48.30 27.51 6.18 15.50 55.50

x2 Kvinnor 49.89 1.17 41.80 52.50 49.49 1.21 42.10 52.20 49.17 1.16 43.80 51.90

x3 Ålder I (18-29 år) 13.45 1.58 8.50 19.10 14.20 1.59 9.70 20.30 14.39 1.65 9.50 20.80

x4 Ålder II (30-49 år) 26.13 2.38 19.30 33.10 25.46 2.50 18.70 32.90 24.65 2.58 16.60 33.00

x5 Invånare/km2 (Ln) 2.49 1.65 0.00 7.49 2.52 1.68 0.00 7.55 2.53 1.70 0.00 7.58

Valår 2010 Valår 2014 Valår 2018

Medel Std.av. Min Max Medel Std.av. Min Max Medel Std.av. Min Max

y Röster på MP 5.47 1.84 0.80 12.80 4.95 1.92 1.30 12.30 3.07 1.32 0.90 9.10

x1 Tertiär utbildning 24.37 8.04 14.20 60.10 26.61 8.39 15.40 62.00 28.06 8.54 16.90 62.90

x2 Kvinnor 49.99 0.90 46.60 52.90 49.74 0.94 46.50 52.60 49.41 0.95 46.20 52.00

x3 Ålder I (18-29 år) 13.46 2.10 9.60 24.70 13.86 1.99 9.40 23.80 13.31 1.92 9.20 22.40

x4 Ålder II (30-49 år) 24.75 2.56 17.50 32.60 23.73 2.68 16.50 32.50 23.13 2.74 16.30 33.20

x5 Invånare/km2 (Ln) 3.34 1.66 —1.61 8.41 3.35 1.68 —1.61 8.53 3.39 1.70 —1.61 8.67
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Tabell 2.3. Deskriptiv statisik för Finland 

Med hänsyn till Tabell 2.1, Tabell 2.2 och Tabell 2.3 kan det för det första framhävas att tertiär 

utbildning har den största standardavvikelsen i samtliga fall, vilket innebär att variabeln har den 

största variansen i observationerna. Det kan noteras att värdet ökar från år till år i alla länder, vilket 

indikerar att ojämlikheten mellan kommunerna ökar i takt med att utbildningsnivån stiger. I ett 

jämförande perspektiv uppvisar Sverige det högsta maximivärdet rörande personer med tertiär 

utbildning, medan Norge har den lägsta. Däremot är skillnaderna relativt marginella mellan Finland 

och Norge de senaste valåren. Den motsvarande förändringen i minimivärdena indikerar att 

utbildningsnivån har stigit snabbast i Norge under de senaste åren. Det bör emellertid också noteras 

att detta inte är en direkt påföljd av kommunsammanslagningar. 

 Gemensamt för y-, x1-, x3-, och x5-variablerna är att medelvärdet ligger avsevärt närmare 

minimivärdet än maximivärdet, vilket innebär att observationerna är ojämnt fördelade under och 

över medelvärdet. Detta antyder positiva snedfördelningar i datan, vilket antyder att det finns 

extremt höga värden för variablerna (Eliasson, 2018, 66f). Om vi tar röstandelarna under de senaste 

valåren som exempel kan det skönjas att variationen i medelvärdena och minimivärdena kan 

betraktas som blygsam gentemot avvikelserna i maximivärdena, där Finland utmärker sig markant 

med sina 23.50%. Det höga värdet tillhör Helsingfors kommun, där Gröna förbundet blev största 

parti (Justitieministeriet). Här kan det också noteras att Norges maximivärde är större än Sveriges. 

Rörande x3-variabeln kan det noteras att snedfördelningen i Norge är nästintill obefintlig i relation 

till övriga länder. Slutligen bör det framhållas att resultaten pekar på att ländernas socio-strukturella 

utgångslägen är relativt homogena, trots inbördes variationer. 

Valår 2011 Valår 2015 Valår 2019

Medel Std.av Min Max Medel Std.av Min Max Medel Std.av. Min Max

y Röster på De Gröna 3.37 2.46 0.20 16.70 3.95 2.83 0.40 18.80 5.69 3.65 0.30 23.50

x1 Tertiär utbildning 20.82 6.34 9.70 56.50 22.24 6.40 10.60 57.10 22.95 6.47 11.10 57.60

x2 Kvinnor 49.86 1.38 44.40 53.70 49.73 1.42 44.80 53.40 49.59 1.39 44.40 53.20

x3 Ålder I (18-29 år) 11.32 2.60 6.70 22.40 10.54 2.75 5.10 22.00 9.97 2.80 5.60 22.30

x4 Ålder II (30-49 år) 22.66 3.32 16.40 31.00 21.59 3.65 14.40 29.80 20.99 3.66 13.60 30.00

x5 Invånare/km2 (Ln) 2.55 1.46 —1.61 7.93 2.53 1.49 —1.61 7.98 2.51 1.51 —1.61 8.01
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2.2. Jämförelse av gröna partiers väljarstöd inom länder  

Tabell 2.4. Bivariat och multivariat regressionsanalys med andel röster på Miljøpartiet De Grønne 
som beroende variabel och utbildningsnivå, kön, ålder och folktäthet som oberoende variabler 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01.

Not: B och värdena i den bivariata analysen avser ostandardiserade riktningskoefficienter och β åsyftar standardiserade 
koefficienter. Partiets röstandelar är angivna inom parentes för varje valår. 

Multivariat analys

Bivariat analys B SE β

Valår 2009 (0.3%) (N = 427)

Tertiär utbildning — 0.006*** — 0.003*** 0.003 — 0.073 —

Kvinnor — 0.030*** — 0.021*** 0.011 — 0.102 —

Ålder I (18-29 år) 5.02e-4 — 0.010*** 0.009 — 0.064 —

Ålder II (30-49 år) — 0.011*** — 0.006*** 0.006 — 0.057 —

Invånare/km2 (Ln)      0.017*** — 0.006*** 0.010 — 0.037 — 

Intercept — — 0.900*** 0.599 —

Ra2  = 0.022

Valår 2013 (2.8%) (N = 425)

Tertiär utbildning — 0.088*** — 0.095*** 0.009 — 0.578 —

Kvinnor — 0.155*** — 0.010*** 0.037 — 0.012 —

Ålder I (18-29 år) — 0.105*** — 0.021*** 0.027 — 0.036 —

Ålder II (30-49 år) — 0.087*** — 0.012*** 0.021 — 0.033 —

Invånare/km2 (Ln) — 0.140*** — 0.048*** 0.034 — 0.086 —

Intercept — — 0.545*** 1.997 —

Ra2  = 0.284

Valår 2017 (3.2%) (N = 423)

Tertiär utbildning — 0.113*** — 0.111*** 0.008 — 0.661 —

Kvinnor — 0.259***  —0.022*** 0.038 — 0.025 —

Ålder I (18-29 år) — 0.142*** — 0.022*** 0.025 — 0.035 —

Ålder II (30-49 år) — 0.129*** — 0.019*** 0.021 — 0.046 — 

Invånare/km2 (Ln) — 0.260*** — 0.039*** 0.035 0.064

Intercept — — 1.383*** 1.996 —

Ra2  = 0.449
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2.2.1. Miljøpartiet De Grønne 

Utifrån den bivariata analysen i Tabell 2.4 kan det utläsas att vid stortingsvalet år 2009 — när 

Miljøpartiet De Grønne åtnjöt 0.3% av rösterna — hade andelen personer med tertiär utbildning, 

andelen kvinnor, andelen personer i åldrarna 30-49 och invånare/km2 signifikant effekt på 

variationen i andelen röster på partiet. När variablerna kontrolleras i den multivariata analysen är 

det endast könsvariabeln som fortfarande påvisar ett positivt och signifikant samband som är 

statistiskt säkerställt på 10%-nivån. Däremot kan det även utifrån β-koefficienterna noteras att 

tertiär utbildning med värdet 0.073 påvisar den nästa största effekten på variationen i andelen 

röster, även om variabeln inte är signifikant. I sammanhanget innebär det alltså att endast hypotes 

H3 skulle kunna bekräftas. Men med hänsyn till detta bör en nödvändig anmärkning göra. Partiets 

låga röstandel nödvändiggör ett kritiskt förhållningssätt, och få röster ger större utrymme för 

slumpen att inverka på resultatet. De relativt små skillnaderna mellan β-koefficienterna och det låga 

värdet för Ra2 i förhållande till kommande två valår indikerar att den signifikanta variabelns effekt 

är slumpartad.  

 I samband med att Miljøpartiet De Grønnes röstandel ökade från 0.3% år 2009 till 2.8% år 

2013 kan det urskiljas utmärkande skillnader i väljarstödet. Det första som kan noteras är att 

förklaringsgraden för den multivariata analysen har ökat från 2.2 till 28.4 procent. Utifrån den 

bivariata analysen kan det även framhållas att samtliga variabler har blivit positiva och signifikanta 

på 1%-nivån. När de kontrolleras är det endast variabeln tertiär utbildning som vidmakthåller sin 

signifikans. Här är det också stor skillnad mellan utbildningsnivåns β-koefficient med ett värde på 

0.578 och det näst största värdet på 0.033 som tillhör åldersklass II. Till skillnad från resultaten för 

det föregående valåret kan det alltså hävdas att det finns en variabel som har överlägsen betydelse 

relativt de andra variablerna. Därmed bekräftas hypotes H1 och jag antar att det är sannolikt att en 

ökning i andelen personer med tertiär utbildning kommer få en motsvarande ökning i andelen röster 

på Miljøpartiet De Grønne. 

 Vid det senaste stortingsvalet år 2017 såg partiet en ytterligare positiv förändring i sin 

röstandel som utgick till 3.2%. Resultaten för valåret speglar i hög grad dem från år 2013: samtliga 

variabler är signifikanta i den bivariata analysen, men alla förutom tertiär utbildning mister sin 

relevans i den multivariata analysen. Regressionskoefficientens värde har fortsatt att öka och 

skillnaden mellan den signifikanta variabelns och övriga variblers β-koefficienter har blivit ännu 

större. Resultatet stödjer båda mina slutsatser angående hypotes H1 och hypotes H3: hög 

utbildningsnivå är det som kan antas vara den främsta karaktäristikan hos Miljøpartiet De Grønnes 
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väljarkår, och utifrån ett mobiliseringsperspektiv utgör således personer mer tertiär utbildning den 

grupp som varit mest avgörande för partiets valframgångar. 

Tabell 2.5. Bivariat och multivariat regressionsanalys med andel röster på Miljöpartiet som 
beroende variabel och utbildningsnivå, kön, ålder och folktäthet som oberoende variabler 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01.

Not: B och värdena i den bivariata analysen avser ostandardiserade riktningskoefficienter och β åsyftar standardiserade 
koefficienter. Partiets röstandelar är angivna inom parentes för varje valår. 

Multivariat analys

Bivariat analys B SE β

Valår 2010 (7.3%) (N = 290)

Tertiär utbildning — 0.158*** — 0.080*** 0.014 — 0.350—

Kvinnor — 1.149*** — 0.368*** 0.112 — 0.179—

Ålder I (18-29 år) — 0.473*** — 0.251*** 0.037 — 0.287 —

Ålder II (30-49 år) — 0.395*** — 0.111*** 0.045 — 0.155 —

Invånare/km2 (Ln) — 0.641*** — 0.009*** 0.079 — 0.008 — 

Intercept — — 21.045*** 5.703 —

Ra2  = 0.580

Valår 2014 (6.9%) (N = 290)

Tertiär utbildning — 0.181*** — 0.099*** 0.012 — 0.435—

Kvinnor — 1.304*** — 0.287*** 0.099 — 0.140—

Ålder I (18-29 år) — 0.472*** — 0.180*** 0.033 — 0.186 —

Ålder II (30-49 år) — 0.503*** — 0.183*** 0.038 — 0.256 —

Invånare/km2 (Ln) — 0.771*** 0.027 0.067 0.024

Intercept — — 18.897*** 4.944 —

Ra2  = 0.715

Valår 2018 (4.1%) (N = 290)

Tertiär utbildning — 0.125*** — 0.095*** 0.009 — 0.617 —

Kvinnor — 0.841***  —0.138*** 0.073 — 0.099—

Ålder I (18-29 år) — 0.287*** — 0.069*** 0.026 — 0.100 —

Ålder II (30-49 år) — 0.305*** — 0.062*** 0.027 — 0.129 — 

Invånare/km2 (Ln) — 0.486*** — 0.002*** 0.048 — 0.003 —

Intercept — — 8.760*** 3.631 —

Ra2  = 0.675
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2.2.2. Miljöpartiet  

Med hänsyn till de resultat som presenteras i Tabell 2.5 för riksdagsvalet år 2010 kan det 

konstateras att de flesta av variablerna är signifikanta på 1%-nivån, både i samband med den 

bivariata och multivariata analysen. Den enda variabeln som inte är signifikant i båda analyserna är 

invånare/km2, som endast uppvisar signifikans i det första fallet. För Miljöpartiets räkning kan alltså 

hypoteserna H1, H2, och H3 bekräftas. Beträffande β-koefficienterna kan det framhävas att tertiär 

utbildning har med ett värde på 0.350 den största effekten på variationen i andelen röster på 

Miljöpartiet. Näst följer variabeln andelen personer i åldrarna 18-29 med det något lägre värdet 

0.287, och sist hamnar andelen kvinnor samt den andra åldersklassen där mellanskillnaden bör 

betraktas som marginell. I överlag kan det hävdas att diskrepansen mellan de signifikanta 

variablernas β-koefficienter inte är exceptionellt avvikande, vilket kan betraktas som intressant 

gentemot faktumet att vid vederbörande riksdagsval uppnådde Miljöpartiet sin högsta röstandel 

någonsin. Detta kan även relateras till den multivariata regressionsmodellens förklaringsgrad, som 

antar ett högt värde men också det lägsta i förhållande till de påföljande valåren. 

 Vid riksdagsvalet år 2014 sjönk partiets röstandel något, men det kan inte skönjas någon 

påföljande förändring i variablernas signifikans. Däremot finns det märkbara skiftningar rörande 

spridningen i β-koefficienternas värden. Det som kan noteras är först och främst att effekten av 

tertiär utbildning på den beroende variabeln har ökat sedan föregående valår, samt att en viss 

omväxling har ägt rum bland de två olika ålderskategorierna. En ytterligare anmärkning kan göras 

angående folktätheten, vars inverkan förefaller öka även om den saknar signifikans i den 

multivariata analysen. Slutligen bör uppmärksamhet också riktas gentemot förklaringsgraden, som 

omtalar att regressionsmodellen förklarar en utmärkande andel på över 70% av variationen i 

andelen röster på Miljöpartiet.  

 Den besvikelse som partiet möttes av i samband med det senaste riksdagsvalet, återspeglas 

till skillnad från föregående valår i variablernas signifikansnivåer. År 2017 erhöll variablerna tertiär 

utbildning, kvinnor och åldersklass I och II  alla en signifikansnivå på  1%, men år 2018 har denna 

sjunkit något för både köns- och den senare åldersvariabeln. Motgångarna kan även skönjas bland 

de signifikanta variablernas β-koefficienter: i den multivariata modellen uppnår variabeln tertiär 

utbildning den absolut största effekten på den beroende variabeln, medan motsvarande avtar  

markant för de övriga. Rörande folktätheten kan det urskiljas en minskad inverkan. Avslutningsvis 

kan det konstateras att hypoteserna som tidigare bekräftades fortfarande är relevanta, med särskild 

betoning på H1. Att utbildningens betydelse ökar i samband med valmotgångar indikerar att 

egenskapen är synnerligen betecknande för partiets kärnväljare.  
!27



Tabell 2.6. Bivariat och multivariat regressionsanalys med andel röster på Gröna förbundet som 
beroende variabel och utbildningsnivå, kön, ålder och folktäthet som oberoende variabler 
  

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01.

Not: B och värdena i den bivariata analysen avser ostandardiserade riktningskoefficienter och β åsyftar standardiserade 
koefficienter. Partiets röstandelar är angivna inom parentes för varje valår. 

2.2.3. Gröna förbundet 

Utifrån den multivariata analysen i Tabell 2.6 kan det utläsas att Gröna förbundets väljarstöd 

utmärktes av tre signifikanta variabler vid riksdagsvalet år 2011: tertiär utbildning, åldersklass II 

och folktäthet. Märk väl att samtliga variabler är signifikanta i den bivariata analysen. Mot 

Multivariat analys

Bivariat analysa B SE β

Valår 2011 (7.3%) (N = 294)

Tertiär utbildning — 0.265*** — 0.146*** 0.031 — 0.375—

Kvinnor — 0.843*** — 0.030*** 0.115 — 0.017—

Ålder I (18-29 år) — 0.357*** — 0.074*** 0.046 — 0.078 —

Ålder II (30-49 år) — 0.461*** — 0.146*** 0.054 — 0.197 —

Invånare/km2 (Ln) — 1.030*** — 0.246*** 0.136 — 0.146 — 

Intercept — — 5.951*** 5.718 —

Ra2  = 0.498

Valår 2015 (8.5%) (N = 294)

Tertiär utbildning — 0.304*** — 0.194*** 0.032 — 0.437—

Kvinnor — 0.962*** — 0.036*** 0.122 — 0.018 —

Ålder I (18-29 år) — 0.430*** — 0.056*** 0.051 — 0.055 —

Ålder II (30-49 år) — 0.458*** — 0.052*** 0.054 — 0.067 —

Invånare/km2 (Ln) — 1.200*** — 0.415*** 0.153 0.218

Intercept — — 4.930*** 5.958 —

Ra2  = 0.500

Valår 2019 (11.5%) (N = 292)

Tertiär utbildning — 0.370*** — 0.361*** 0.042 — 0.640 —

Kvinnor — 1.109***  —0.329*** 0.166 — 0.125—

Ålder I (18-29 år) — 0.595*** — 0.258*** 0.072 — 0.198 —

Ålder II (30-49 år) — 0.507*** — 0.036*** 0.073 — 0.036 — 

Invånare/km2 (Ln) — 1.081*** — 0.615*** 0.200 — 0.255 —

Intercept — — 20.659** 8.085 —

Ra2  = 0.459
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bakgrunden av de kontrollerade variablernas värden kan det hävdas att hypoteserna H1, H2 och H4 

kan bekräftas, med viss reservation för H4 eftersom att signifikansnivån är låg. Angående β-

koefficienternas värden kan det anmärkas att tertiär utbildning har den jämförelsevis största 

effekten på variationen i partiets röstandelar. 

 Resultaten för påföljande valår uppvisar iögonfallande skillnader med hänseende till 

variablernas signifikans och signifikansnivå, där åldersklass II blivit insignifikant medan invånare/

km2 uppgått till signifikans på 1%-nivån. Därmed kan hypotes H4 garanterat antas för valår 2015. 

Däremot kan det inte skönjas någon märkbar förändring i förklaringsgraden. De intressanta 

iakttagelserna utgörs främst av spridningen i de standardiserade koefficientvärdena, där variabeln 

tertiär utbildning påvisar den största effekten på variationen. Efteråt följer folktätheten vars 

inflytande har ökat markant sedan föregående år. Avvikelserna mellan de signifikanta och 

insignifikanta variablernas värden har alltså stigit väsentligt.  

 I samband med det senaste riksdagsvalet — när partiet erfor sin högsta röstandel någonsin  

på 11.5% — kan det skönjas betydande skiljaktigheter i väljarstödet vid jämförelse med de tidigare 

två valåren. Den multivariata analysen uppvisar iögonfallande skillnader med avseende på 

åldersklassernas relevans: åldersklass I har för första gången en signifikant inverkan som är 

statistiskt säkerställd på 5%-nivån. Även andelen kvinnor har uppnått en betydelsefull inverkan på 

variationen i röstandelarna. En anmärkningsvärd förändring är däremot att befolkningstätheten har 

gått från att uppvisa ett positivt samband till ett negativt medan variabeln fortfarande upprätthåller 

sin signifikansnivå på 1%. Fenomenet har analyserats närmare i en skatterplott (se Figur A3.2, 

Appendix 3) och verkar bero på det som tidigare antogs ha möjlighet att påverka utfallet, det vill 

säga ett starkt stöd i lappländska glesbygdskommuner. Av de hypoteser som bekräftades tidigare är 

det därmed endast H1 och H2 som fortfarande upprätthåller sin relevans, medan H3 har tillkommit. 

Beträffande β-koefficienterna kan det nämnas att variabeln tertiär utbildning har fortfarande den 

största effekten på variationen i den beroende variabeln, men avståndet från folktätheten har ökat 

markant. Vid valet år 2015 var deras respektive värden 0.437 och 0.218, medan resultatet för år 

2019 uppvisar 0.640 och |—0.255|. Tertiär utbildning har alltså blivit en klart dominerade variabel i 

modellen. Regressionskoefficientens minskade värde är därför föga förvånande. Utvecklingen hos 

Gröna förbundets väljarkår kan sammanfattas på följande vis: i takt med partiets framgångar har 

utbildningsnivå och ung ålder blivit mer framträdande element hos deras väljare, medan 

folktäthetens effekt har gått från att öka enligt förväntningarna till att gå emot tidigare antaganden. 
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2.3. Jämförelse av gröna partiers väljarstöd mellan länder 

Tabell 2.7. Ländernas koefficientvärden från de multivariata regressionsanalyserna med andel röster 
på de gröna partierna som beroende variabel och utbildningsnivå, kön, ålder och folktäthet som 
oberoende variabler 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 
Not: B avser ostandardiserade riktningskoefficienter och β åsyftar standardiserade koefficienter. 
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Norge Sverige Finland

B β B β B β

Valår 2009, 2010 och 2011

Tertiär utbildning — 0.003***— 0.073 — — 0.080***— 0.350 — — 0.146***— 0.375—

Kvinnor — 0.021***— 0.102 — — 0.368***— 0.179 — — 0.030***— 0.017—

Ålder I (18-29 år) — 0.010***— 0.064 — — 0.251***— 0.287 — — 0.074***— 0.078 —

Ålder II (30-49 år) — 0.006***— 0.057 — — 0.111***— 0.155 — — 0.146***— 0.197 —

Invånare/km2 (Ln) — 0.006***— 0.037 — — 0.009***— 0.008 — — 0.246***— 0.146 — 

Ra2 0.022 0.580 0.498

Valår 2013, 2014 och 2015

Tertiär utbildning — 0.095***— 0.578 — — 0.099***— 0.435 — — 0.194***— 0.437—

Kvinnor — 0.010***— 0.012 — — 0.287***— 0.140 — — 0.036***— 0.018 —

Ålder I (18-29 år) — 0.021***— 0.036 — — 0.180***— 0.186 — — 0.056***— 0.055 —

Ålder II (30-49 år) — 0.012***— 0.033 — — 0.183***— 0.256 — — 0.052***— 0.067 —

Invånare/km2 (Ln) — 0.048***— 0.086 — 0.027 0.024 — 0.415*** 0.218

Ra2 0.284 0.715 0.500

Valår 2017, 2018 och 2019

Tertiär utbildning — 0.111*** — 0.661 — — 0.095*** — 0.617 — — 0.361*** — 0.640 —

Kvinnor  —0.022***— 0.025 —  —0.138***— 0.099—  —0.329***— 0.125—

Ålder I (18-29 år) — 0.022***— 0.035 — — 0.069***— 0.100 — — 0.258***— 0.198 —

Ålder II (30-49 år) — 0.019***— 0.046 — — 0.062***— 0.129 — — 0.036***— 0.036 — 

Invånare/km2 (Ln) — 0.039*** 0.064 — 0.002***— 0.003 — — 0.615***— 0.255 —

Ra2 0.499 0.675 0.459



2.3.1. Jämförelse mellan de gröna partierna  

Utifrån koefficientvärdena i Tabell 2.7 kan det till att börja med nämnas att variabeln teritär 

utbildning är den absolut mest signifikanta med hänsyn till både länder och valår. Det är den enda 

variabeln i Norge som är signifikant på 1%-nivån, och är därför den huvudsakliga förklaringen till 

ökningarna i regressionskoefficientens värden (se även värdena i Tabell A2.1-3, Appendix 2). Med 

hänsyn till β-koefficienterna för samtliga länder kan det även noteras att variabeln har en 

kontinuerligt dominerande effekt på variationen i den beroende variabeln, med undantag för 

stortingsvalet år 2009. Eftersom att det sistnämnda årets resultat antogs bero på en mycket låg 

röstandel, kan därmed hypotes H1 antas för alla länder. Utifrån ett komparativt perspektiv verkar 

utbildningsnivån ha en likartad effekt på röstandelarna i Sverige och Finland del under de två första 

sekvenserna, det vill säga valår 2010 och 2011 samt 2014 och 2015. Från och med den andra 

perioden har variabeln störst verkan i Norge.  

 Beträffande variabeln kvinnor kan det framhävas att dess signifikans har främst omfattat 

Miljöpartiet, men i de senaste riksdagsvalen har den även uppnått signifikans i Finland medan den 

har avtagit ordentligt i Sverige. Med hänsyn till åldersklasserna kan det konstateras att ålder I 

(18-29 år) var endast signifikant i Sverige under perioden 2010-2011, medan ålder II (30-49 år) 

hade samtidigt större effekt i Finland. Under nästa sekvens var åldersvariablerna endast signifikanta 

i Sverige, med en överbetoning på den senare ålderskategorin. I samband med de senaste valåren är 

åldersklass II fortfarande enbart signifikant i Sverige, medan åldersklass I har uppnått en 

signifikansnivå på 1% i Finland vilket även innebär att dess effekt är större på det finska 

väljarstödet. Den sista variabeln — invånare/km2 — uppvisar endast signifikant inverkan i Finland, 

men i det senaste riksdagsvalet kan det identifieras ett överraskande negativt samband. 

Sammantaget kan det alltså framhållas att hypotes H2 och H3 kan antas främst för Sverige men 

också delvis för Finland, medan H4 och H5 endast kan bekräftas för Finland fram till år 2015.  

 Med avseende på värdena för Ra2 bör det också uppmärksammas att regressionsmodellens 

förklaringsstyrka är i allmänhet störst i Sverige, särskilt under valår 2014 när den antyds förklara 

hela 71,5% av variationen i partiets röstandelar. Modellen antar även höga värden för de övriga 

partiernas väljarstöd, men här bör ändå två invändningar göras: för Norges del är endast tertiär 

utbildning som är varaktigt signifikant och i det finska fallet så antar regressionskoefficienten det 

minsta värdet när flest variabler är signifikanta. Däremot är värdet något högre i Norge än i Finland 

under den senaste valårsperioden, trots färre signifikanta variabler. Trots dessa skillnader avvaktar 

jag med att dra några slutsatser om var och när den socio-strukturella modellen har som störst 

relevans, eftersom att variationen i kommunstorlekar kan utgöra en delförklaring till resultatet. 
!31



2.3.2. Jämförelse mellan de gröna partierna med hänseende till typologin 

Den typologisering som formerades i uppsatsens inledning baserades på två faktorer: vilka hinder 

som partierna hade passerat i Stein Rokkans schema samt ifall utvecklingen i deras röstandelar 

konvergerar eller divergerar med trenden i väljarbeteenden som präglat det politiska klimatet i 

Västeuropa. Följande kategorier togs fram: 

1. Parti som uppnått inflytande och konvergerar med trenden (Gröna förbundet) 
2. Parti som uppnått inflytande och divergerar med trenden (Miljöpartiet) 
3. Parti som uppnått representation och konvergerar med trenden (Miljøpartiet De Grønne) 

Vid en analys av typfallen i relation till koefficientvärdena i Tabell 2.7 kan det konstateras att det 

enda samband som kan urskiljas mellan de två partier som konvergerar med trenden är att tertiär 

utbildning har fått ökad effekt på variationen i den beroende variabeln. Men eftersom att detta 

sakförhållande även kan identifieras i Sverige är det inget som uppenbart kan associeras med ökade 

röstandelar i teoretisk mening. Däremot finns det några intressanta likheter mellan de två länder 

vars partier har uppnått inflytande. För det första så är betydligt fler av de socio-strukturella 

variablerna signifikanta: både andelen kvinnor och åldersklasserna uppvisar signifikans vid ett 

flertal valår. För det andra kan det identifieras liknande mönster vid medgångar och motgångar. När 

partierna upplevde sina bästa valresultat (år 2010 och 2019) har åldersklass I och kvinnor större 

inverkan på variationen i den beroende variabeln , medan högre värden för åldersklass II kan 

associeras med sämre valresultat (år 2011, 2014 och 2018). Det kan även noteras att när de två 

förstnämnda variablerna är dominanta i förhållande till den sistnämnda är värdena för Ra2 som 

lägst. Detta kan tolkas som att när partierna upplever medgångar så förankras stödet i flera 

representativa och volatila grupper, men också utanför den sociala basen. En aspekt som styrker 

konklusionen är att det finska väljarstödet även fått fäste i lappländska glesbygdskommuner under 

det senaste riksdagsvalet. Men detta markerar också Finlands säregenhet. Å ena sidan får regionala 

hänseenden betydligt större inflytande än i Sverige, vilket borde utgöra en förklaring till att 

modellen uppvisar en något lägre förklaringsgrad. Å andra sidan antyder den kollektiva ökningen i 

utbildningsnivåns effekt på väljarstödet att det socio-strukturella perspektivets betydelse inte bör 

inskränkas. 
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3. Diskussion 

I samband med den inledande analysen av den deskriptiva statistiken konstaterades det att de socio-

strukturella variablerna kunde betraktas som jämförliga länderna emellan, vilket stämmer väl 

överens med de teoretiska överväganden som motiverade valet av länder. Den empiriska 

utvärderingen av de bivariata koefficientvärdena bekräftade vidare att de utvalda variablerna var i 

stor utsträckning relevanta för undersökningen, medan den multivariata analysen uppvisade en 

påfallande dominant parameter, det vill säga tertiär utbildning. Beträffande variabeln ifråga kunde 

det identifieras en särskilt utmärkande tendens: i de multivariata modellerna ökade dess relativa 

effekt på den beroende variabeln från år till år inom samtliga länder, oavsett hur partierna presterade 

i riksdags- och stortingsvalen. Iakttagelsen innebar därför också att den ökade betydelsen av 

utbildning inte kunde betecknas som en särpräglad egenskap hos de partier som konvergerat med 

den ’gröna svallvågen’. Det betyder däremot inte att variabelns intensifierade inflytande inte kan ha 

en väsentlig koppling till valresultat inom länderna. Ett belysande exempel på detta utgörs av 

Norge, där mobiliseringen av de högutbildade antyds vara väsentligt för framgångarna.  

 Det innebär inte heller att resultatet är ointressant, snarare tvärtom: den gemensamma 

faktorn utmärker ett av de mest framträdande mönstren i det empiriska resultatet. I uppsatsens 

metoddel nämndes det att avgränsningen motiverades med likhet rörande ländernas socio-

strukturella utgångslägen och partiernas karaktär, vilket också innebar att eventuella samband 

förväntades bero på andra sakförhållanden. I föreliggande sammanhang skulle således den 

tilltagande effekten av tertiär utbildning eventuellt kunna tyda på mer generella drag inom 

ländernas politiska systemen. Det kollektiva utvecklingsmönstret kan även i större utsträckning än 

typologin diskuteras utifrån de teoretiska och empiriska bevekelsegrunder som inledningsvis 

berättigade inkluderingen av variabeln. Här verkade Ronald Ingleharts postmaterialism som ett 

underliggande ramverk medan samtida politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingstrender 

representerade mer konkreta referenspunkter. Möjligheten till associationer med de sistnämnda 

omständigheterna begränsas något av att min studie är isolerad till gröna partiers väljarkårer. Jag 

kan till exempel inte hävda att mönstret är direkt relaterat till en förstärkning av konfliktlinjen GAL

—TAN eller en ökad framtoning av utbildningsskillnader i partisystemens väljarkårer. Däremot kan 

de grönas ytterlighetspositioner och den volatilitet som studerats av Spoon & Klüver (2019) och 

Hooghe & Marks (2018) implicera att de empiriska resultaten eventuellt gestaltar symptom på 

djupgående förändringar inom både partiprofiler och väljarpreferenser. Utbildningsnivåns 
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dominerande effekt kan också tolkas som att väljarkårerna blivit mer likriktade; en aspekt som 

stämmer väl överens med den forskning som gjorts av Kriesi et al. (2012). I likhet med Dolezals 

(2010) slutsatser angående utbildningens roll kan jag även framhålla att de nordiska väljarna 

förefaller i stor utsträckning vara s.k. ’vinnare’ med hänsyn till globaliseringsprocesser. Men för att 

kunna dra några slutsatser kring styrkan och säregenheten hos sambanden krävs ytterligare 

forskning som kontextualiserar de gröna väljarkårernas senaste utveckling, både i nationellt och 

transnationellt avseende. 

 Om variabeln tertiär utbildning minskar relevansen av en uppdelning mellan partier 

baserade på konvergens/divergens med trenden i väljarbeteenden, kan däremot variablerna kvinnor 

och unga framhäva betydelsen av särskiljning mellan partier som uppnått olika hinder för att ingå i 

ett partisystem. Vederbörande variabler uppvisade nämligen endast signifikans för de gröna 

väljarkårerna i Finland och Sverige, det vill säga där de gröna partierna uppnått inflytande i form av 

regeringsinnehav. Hur kan detta tolkas i förhållande till Norge, där tertiär utbildning är den enda 

variabeln som bibehåller sin signifikanta ställning? Ett kort svar är att de gröna partierna i Finland 

och Sverige har till skillnad från det norska varit erkända parlamentariska konkurrenter under en 

lägre tid, vilket i sig självt borde kunna förklara varför deras väljarstöd är något mer etablerade. 

Men faktumet att utbildningsnivå antyds ha större effekt på den oberoende variabeln i Norge än i de 

andra länderna aktualiserar även frågan om institutionalisering av konfliktlinjer. Som det tidigare 

nämnts menar Hooghe & Marks (2018) att GAL—TAN dimensionens genomslagskraft varierar 

beroende på hur andra konfliktlinjer konsoliderats. De få signifikanta variablerna och den starka 

effekten av tertiär utbildning i det norska fallet skulle därmed eventuellt kunna interpreteras som att 

partiet omfattas av färre konfliktdimensioner. Men som det tidigare omnämnts är inte denna 

undersökning av sådan omfattande karaktär att jag kan dra några legitima slutsatser i sådana 

avseenden. Utöver skillnaden mellan inflytelserika och representerade partier kunde det också 

noteras mönster i köns- och åldersvariablernas beteenden inom Finland och Sverige. Det anmärktes 

att ålder I (18-29 år) och kvinnor kunde associeras med valframgångar i båda länderna, vilket  

möjligen skulle kunna förklaras med att de tillhör grupper som enligt Spoon & Klüver (2019) 

kännetecknas av volatilitet.  

 Gällande variabeln invånare/km2 instämmer utvecklingen delvis med det som uttryckts om i 

tidigare studier. Både Bengtsson et al. (2014) och Knutsen (2010) har framhållit 

urbaniseringsgradens explicita betydelse i Finland, vilket framhävs genom att variabeln endast är 

signifikant inom landet. Men mot bakgrunden av kännedomen om att gröna partier i allmänhet och 

Miljöpartiet i synnerhet har ett starkt fotfäste i urbana områden, kan variabelns frånvarande effekt 
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betraktas som förvånansvärd. Det mest överraskande resultatet utgörs emellertid av det negativa 

sambandet vid det senaste finska riksdagsvalet. Eftersom att observationen är baserad på ny data 

som till största del är outforskad, kontrasterar den gentemot tidigare forskningslitteratur. En närmare 

utvärdering av saken utmynnade i slutsatsen att det beror på ett ökat stöd för Gröna förbundet i små 

kommuner i Lappland, vilket i sin tur bidrog med ytterligare två insikter: 1) företeelsen kan agera 

underlag för kritik av teoretiska ansatser, samt att 2) hänsyn bör tas till ländernas olika 

kommunsammansättningar. Med den första tankegången menas att den förhärskande bilden av 

gröna väljare som stadsbor bör revideras, och även konnotationen att social bakgrund dikterar 

intresset för miljöfrågor. Det här specifika fallet exemplifierar hur lokala frågor kan bringa 

partisympatier, vilket i sig självt reducerar digniteten hos det strukturella perspektivet. Detta kan 

eventuellt också utgöra förklaringen till det minskade värdet för regressionskoefficienten; ett 

faktum som understryker giltigheten i den senare anmärkningen. De avvikande kommunstorlekarna 

kan spela en viktig roll för variationen i värdena för Ra2. Den relativt högre förklaringsgarden i 

Sverige kan eventuellt bero på att landet har ett färre antal glesbygdskommuner, vilket innebär att 

lokala diskrepanser inte har lika goda förutsättningar att påverka resultatet. Med hänseende till 

reliabilitetsaspekter bör det alltså konstateras att Ra2 inte är lämpligt för jämförelser länderna 

emellan. Därför kan jag inte uttala mig om i vilka sammanhang de socio-strukturella variablerna har 

störst relevans. Kritik kan även riktas gentemot metodologiska avseenden som berör den 

inomstatliga analysen. Den positiva snedfördelning som framträdde hos ett flertal variabler innebär 

att residualerna också är snedfördelade inom länderna. Detta påverkar också regressionsmodellernas 

reliabilitet, men har jämförelsevis liten betydelse för bedömningen av det komparativa perspektivets 

autenticitet. Skillnaderna i kommunsammansättningarna förblir undersökningens främsta svaghet 

utifrån både ett reliabilitets- och validitetsperspektiv. Men det betyder inte att studien i sig saknar 

värde. Upptäckterna som gjorts rörande utbildningsnivåns dominerande effekt på röstandelarna och 

befolkningstäthetens oväntade uppträdande är bägge intressanta resultat som också har potential att 

agera underlag för vidare forskning. Jag vill även framhålla styrkan i studiens komparativa 

perspektiv, eftersom att det synliggjort likheter och olikheter som avviker i teoretiskt avseende. 

3.2. Generella slutsatser och förslag på vidare forskning  
Med hänseende till uppsatsens empiriska del kan den successivt ökade betydelsen av tertiär 

utbildning för den gröna väljarkåren framhållas som en av de mest centrala slutsatserna. Det har 

även konstaterats att variabelns utveckling har varit likformig länderna emellan, samt att den inte 
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haft någon tydlig association med de varierande prestationerna i parlamentsvalen under de senaste 

tio åren. Däremot noterades det att parameterns effekt har varit av central vikt för Miljøpartiet De 

Grønnes framgångar. En ytterligare slutsats är att kvinnor och unga endast har effekt på de något 

mer etablerade partierna, det vill säga Gröna förbundet och Miljöpartiet. Rörande 

befolkningstätheten observerades att variabeln endast är signifikant i Finland, samt att den har en 

negativ inverkan på väljarstödet år 2019. Detta föranledde mig att dra ytterligare slutsatser 

angående metoden, där jag framhöll att studiens tillförlitlighet har påverkats negativt av 

skillnaderna i kommunsammansättningarna. Kritiken kan simultant verka som motiv för vidare 

forskning, med till exempel individer som analysenhet. Eftersom att resultaten tyder på mer 

generella drag i partisystemen kan uppsatsen även, som det tidigare nämnts, fungera som 

utgångspunkt för ytterligare forskning av konfliktlinjer i länderna. 

3.3. Sammanfattning  
Det forskningsproblem som avhandlats i föreliggande uppsats berör frågan om hur gröna partiers 

socio-strukturella bas har varierat i Sverige, Norge och Finland vid parlamentsval under åren 

2009-2019. Den rumsliga avgränsningen har motiverats utifrån partiernas likartade profiler och 

strukturella förutsättningar, medan den tidsmässiga avgränsningen föranleddes av partiernas 

avvikande prestationer i riksdags- och stortingsvalen. De senaste ökningarna i röstandelarna för det 

norska och finska partiet kan inordnas under en allmän uppgång för partifamiljen, som har 

förklarats med att ökad strukturell polarisering i väljarkårerna — särskilt med avseende på 

utbildningsnivå. Denna förändring har relaterats till globaliseringens samhälleliga konsekvenser, 

men den sedvanliga väljarbilden som inkluderar kvinnor, unga och stadsbor har fortfarande varit 

aktuell. Jämförelsen mellan länderna tog också hänsyn till en typologi som kategoriserade partierna 

utifrån införlivning i partisystemen samt konvergens/divergens med den ’gröna svallvågen'. 

Resultaten stämde överens med den forskning som inriktat sig på globaliseringens politiska effekter 

och påvisade att hög utbildningsnivå var en konsekvent dominerande faktor i samtliga länder, vars 

effekt även ökade från år till år. Fenomenet antyder likriktning. En intressant upptäckt var att detta 

även gällde Miljöpartiet, som har mött motgångar i de senaste valen. I Norge visade det sig vara 

den enda signifikanta faktorn. Unga och kvinnor uppvisade endast signifikans i de något mer 

erkända partierna i Sverige och Finland, medan befolkningstäthet hade bara en betydande inverkan i 

Finland. I det senaste riksdagsvalet uppvisade variabeln ett överraskande negativt samband, vilket 

antogs bero på att Gröna förbundet har ökat sitt stöd i det befolkningsglesa Lappland till följd av en 

lokal miljökonflikt. Det utgör den primära invändningen mot det strukturella perspektivets dignitet.  
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Appendix 1: Variabelbeskrivning  
Tabell A1.1. Variabelbeskrivning 
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Beroende 
variabel 

Röster på gröna 
partier (%) Norge Andel giltiga röster på Miljøpartiet De Grønne i stortingsvalet. 

Källa: SSB.

Sverige Andel giltiga röster på Miljöpartiet i riksdagsvalet. Källa: 
SCB.

Finland Andel röster på Gröna förbundet i riksdagsvalet. Källa: 
Statistikcentralen.

Oberoende 
variabler

Tertiär utbildning 
(%)

Norge 

Antal personer i åldern 16 år och uppåt med utbildning på 
antingen videregående skolenivå eller kort/lång universitets- 
og høgskolenivå dividerat med den totala befolkningen i 
åldern 16 år och uppåt, multiplicerat med 100. Källa: SSB.

Sverige 

Antal personer i åldrarna 16-74 år med eftergymnasial 
utbildning < 3 år eller ≥ 3 år eller forskarutbildning dividerat 
med den totala befolkningen i åldrarna 16-74 år, multiplicerat 
med 100. Källa: SCB.

Finland 

Antal personer i åldern 15 år och uppåt med utbildning på 
antingen lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre 
högskolenivå eller forskarutbildningsnivå dividerat med den 
totala befolkningen i åldern 15 år och uppåt, multiplicerat med 
100. Källa: Statistikcentralen. 

Kvinnor (%)
Norge 

Antal kvinnor i åldern 18 år och uppåt dividerat med den totala 
befolkningen i åldern 18 år och uppåt, multiplicerat med 100. 
Källa: SSB.

Sverige Beräknad på samma sätt. Källa: SCB.

Finland Beräknad på samma sätt. Källa: Statistikcentralen.

Ålder I (%)
Norge Antal personer i åldrarna 18-29 år dividerat med den totala 

befolkningen, multiplicerat med 100. Källa: SSB.

Sverige Beräknad på samma sätt. Källa: SCB.

Finland Beräknad på samma sätt. Källa: Statistikcentralen.

Ålder II (%)
Norge Antal personer i åldrarna 30-49 år dividerat med den totala 

befolkningen, multiplicerat med 100. Källa: SSB.

Sverige Beräknad på samma sätt. Källa SCB.

Finland Beräknad på samma sätt. Källa: Statistikcentralen. 

Invånare/km2 (Ln) Norge Antal invånare dividerat med landareal i kvadratkilometer. 
Logaritmerad med variablens naturliga logaritm. Källa: SSB. 

Sverige Beräknad på samma sätt. Källa: SCB.

Finland Beräknad på samma sätt. Källa: Statistikcentralen.



Appendix 2: Korrelationsmatriser 

Tabell A2.1. Korrelationsmatris för valår 2009 (Miljøpartiet De Grønne) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.2. Korrelationsmatris för valår 2013 (Miljøpartiet De Grønne) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.3. Korrelationsmatris för valår 2017 (Miljøpartiet De Grønne) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 
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Röster på 
MDG

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MDG 0.126*** 0.142*** 0.003 0.103** 0.116***

Tertiär utbildning 0.126*** 0.334*** 0.441*** 0.482*** 0.521***

Kvinnor 0.142*** 0.334*** 0.020 0.105** 0.313***

Ålder I 
(18-29 år) 0.003 0.441*** 0.020 0.324*** 0.374***

Ålder II  
(30-49 år) 0.103*** 0.482*** 0.105** 0.324*** 0.563***

Invånare/km2 (Ln) 0.116*** 0.521*** 0.313*** 0.374*** 0.563***

Röster på 
MDG

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MDG 0.536*** 0.119*** 0.178*** 0.231*** 0.249***

Tertiär utbildning 0.536*** 0.370*** 0.398*** 0.457*** 0.554***

Kvinnor 0.119*** 0.370*** 0.025 0.047** 0.321***

Ålder I 
(18-29 år) 0.178*** 0.398*** 0.025 0.296*** 0.302***

Ålder II  
(30-49 år) 0.231*** 0.457*** 0.047** 0.296*** 0.651***

Invånare/km2 (Ln) 0.249*** 0.554*** 0.321*** 0.302*** 0.651***

Röster på 
MDG

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MDG 0.671*** 0.290*** 0.227*** 0.321*** 0.426***

Tertiär utbildning 0.671*** 0.371*** 0.393*** 0.502*** 0.589***

Kvinnor 0.290*** 0.371*** 0.049 0.111**** 0.415***

Ålder I 
(18-29 år) 0.227*** 0.393*** 0.049 0.283*** 0.218***

Ålder II  
(30-49 år) 0.321*** 0.502*** 0.111**** 0.283*** 0.663***

Invånare/km2 (Ln) 0.426*** 0.589*** 0.415*** 0.218*** 0.663***



Tabell A2.4. Korrelationsmatris för valår 2010 (Miljöpartiet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.5. Korrelationsmatris för valår 2014 (Miljöpartiet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.6. Korrelationsmatris för valår 2018 (Miljöpartiet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 
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Röster på 
MP

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MP 0.691*** 0.560*** 0.540*** 0.549*** 0.577***

Tertiär utbildning 0.691*** 0.650*** 0.428*** 0.618*** 0.673***

Kvinnor 0.560*** 0.650*** 0.279*** 0.437**** 0.635***

Ålder I 
(18-29 år) 0.540*** 0.428*** 0.279*** 0.325*** 0.350***

Ålder II  
(30-49 år) 0.549*** 0.618*** 0.437*** 0.325*** 0.768***

Invånare/km2 (Ln) 0.577*** 0.673*** 0.635*** 0.350*** 0.768***

Röster på 
MP

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MP 0.790*** 0.637*** 0.489*** 0.702*** 0.676***

Tertiär utbildning 0.790*** 0.691*** 0.383*** 0.665*** 0.688***

Kvinnor 0.637*** 0.691*** 0.263*** 0.511**** 0.692***

Ålder I 
(18-29 år) 0.489*** 0.383*** 0.263*** 0.358*** 0.315***

Ålder II  
(30-49 år) 0.702*** 0.665*** 0.511**** 0.358*** 0.770***

Invånare/km2 (Ln) 0.676*** 0.688*** 0.692*** 0.315*** 0.770***

Röster på 
MP

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på MP 0.809*** 0.606*** 0.417*** 0.634*** 0.627***

Tertiär utbildning 0.809*** 0.689*** 0.389*** 0.674*** 0.698***

Kvinnor 0.606*** 0.689*** 0.219*** 0.479**** 0.701***

Ålder I 
(18-29 år) 0.417*** 0.389*** 0.219*** 0.434*** 0.337***

Ålder II  
(30-49 år) 0.634*** 0.674*** 0.479**** 0.434*** 0.743***

Invånare/km2 (Ln) 0.627*** 0.698*** 0.701*** 0.337*** 0.743***



Tabell A2.7. Korrelationsmatris för valår 2011 (Gröna förbundet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.8. Korrelationsmatris för valår 2015 (Gröna förbundet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 

Tabell A2.9. Korrelationsmatris för valår 2019 (Gröna förbundet) 

*p-värde < 0.10; **p-värde < 0.05; ***p-värde < 0.01. 
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Röster på 
De Gröna

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på De Gröna  0.684*** 0.472*** 0.378*** 0.623*** 0.613***

Tertiär utbildning 0.684*** 0.602*** 0.432*** 0.789*** 0.746***

Kvinnor 0.472*** 0.602*** 0.453*** 0.435**** 0.740***

Ålder I 
(18-29 år) 0.378*** 0.432*** 0.453*** 0.283*** 0.504***

Ålder II  
(30-49 år) 0.623*** 0.789*** 0.435*** 0.283*** 0.684***

Invånare/km2 (Ln) 0.613*** 0.746*** 0.740*** 0.504*** 0.684***

Röster på 
De Gröna

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på De Gröna  0.686*** 0.482*** 0.418*** 0.590*** 0.631***

Tertiär utbildning 0.686*** 0.572*** 0.478*** 0.773*** 0.736***

Kvinnor 0.482*** 0.572*** 0.439*** 0.471**** 0.724***

Ålder I 
(18-29 år) 0.418*** 0.478*** 0.439*** 0.396*** 0.549***

Ålder II  
(30-49 år) 0.590*** 0.773*** 0.471*** 0.396*** 0.708***

Invånare/km2 (Ln) 0.631*** 0.736*** 0.724*** 0.549*** 0.708***

Röster på 
De Gröna

Tertiär 
utbildning Kvinnor Ålder I  

(18-29 år)
Ålder II 
(30-49 år)

Invånare/km2  

(Ln)

Röster på De Gröna 0.657*** 0.423*** 0.456*** 0.508*** 0.447***

Tertiär utbildning 0.657*** 0.576*** 0.522*** 0.767*** 0.730***

Kvinnor 0.423*** 0.576*** 0.477*** 0.471**** 0.717***

Ålder I 
(18-29 år) 0.456*** 0.522*** 0.477*** 0.523*** 0.604***

Ålder II  
(30-49 år) 0.508*** 0.767*** 0.471*** 0.523*** 0.710***

Invånare/km2 (Ln) 0.447*** 0.730*** 0.717*** 0.604*** 0.710***



Appendix 3: Figurer 

Figur A3.1. Kommunstorlekar i Sverige, Norge och Finland 
Källor: SCB, Statistikcentralen, SSB. 

Figur A3.2. Röster på Gröna förbundet och befolkningstäthet (2019) 
Not: I det gråa fältet namnges de 20 kommuner där det gröna partiet har sitt starkaste stöd. I den streckade 
ellipsen har ett antal glesbygdskommuner i Lappland markerats. Fem av dessa — Pelkosenniemi, Sodankylä, 
Enare, Kittilä och Kolari — uppvisar lika höga röstandelar som de större städerna.  
Källa: Statistikcentralen.  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Appendix 4: Bortfall av data 
Norge 2009 

Træna  

Okända kommuner 

Norge 2013 

Okända kommuner 

Norge 2017 

Raarvihke - Røyrvik  

Guovdageaidnu - Kautokeino  

Lebesby  

Okända kommuner 

Finland 2011, 2015, 2019 

Brändö 

Eckerö  

Finström 

Föglö 

Geta 

Hammarland 

Jomala 

Kumlinge 

Kökar 

Lemland 

Lumparland 

Mariehamn 

Saltvik 

Sottunga 

Sund 

Vårdö
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