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Abstract 

The subject of this study has been organizational change within two Scandinavian green parties 

– the Swedish Green Party and the Norwegian Green Party. Looking at the organizational 

changes within these two parties using Robert Michel’s famous concept the “iron law of 

oligarchy”, I have studied whether these two parties have become more oligarchic after having 

been elected to the national parliaments of Sweden and Norway respectively. What I have found 

is that although these two parties still retain much of the original organizational structure that 

they have had, in particular the Swedish Green Party, change has occurred and seems to be 

occurring, at least in the Norwegian Green Party, which would indicate that the two parties have 

become more oligarchic. What I have found is in other words that parties which are elected into 

their national parliament tend to become more oligarchic during the period following the 

election – the fact that a party is elected into parliament seems to play a key role in the 

development towards a more oligarchic party structure in the two cases which I have studied. 
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1. Inledning 

I denna studie har jag valt att titta på hur två gröna partier har utvecklats partiorganisatoriskt 

efter att de blivit invalda i nationella parlament. Att studera två gröna partier är ett medvetet 

val eftersom jag på en personlig nivå alltid har uppfattat åtminstone det svenska Miljöpartiet 

som annorlunda och i någon mening mer interndemokratiskt än andra partier – det är en 

uppfattning som jag tvivlar att jag är ensam om att ha och en uppfattning som bör testas.  

 

Intresset för gröna partier handlar även om att gröna partier i hela Europa i många fall har sett 

stora framgångar de senaste åren och i vissa fall under de senaste årtiondena. Där gröna 

partier en gång var marginella gräsrotsrörelser är de idag på många håll partier med stort 

inflytande över den nationella politiken och studiet av gröna partier blir i de fallen där de 

utövar stort inflytande nödvändigt för att förstå hur och varför den samtida politiska 

situationen ser ut som den gör i många länder. 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur två skandinaviska gröna partier har förändrats 

partiorganisatoriskt efter deras inträde i varderas nationella parlament. Genom att använda 

mig av Robert Michels teori om oligarkins järnlag ämnar jag titta på om de två gröna partier 

jag valt att studera- det svenska Miljöpartiet de Gröna och det norska Miljøpartiet De Grønne 

- har blivit mer eller mindre oligarkiska under perioden som följt båda partiernas inträde i de 

nationella parlamenten. Därutöver ämnar jag att studera närmare vilka strömningar som kan 

identifieras inom Miljøpartiet De Grønne och om det finns några tecken på att Miljøpartiet De 

Grønne går i en mer oligarkisk riktning just nu – Miljøpartiet De Grønne kom in i det norska 

stortinget under hösten 2013 och anser jag det vara av intresse att studera vilka förändringar 

som har skett under perioden från valet fram till idag (maj 2014). 

 

Jag vill här även poängtera att utbudet av forskning på MDG är magert. Utan att spekulera för 

mycket kring orsakerna till detta finns det en risk att detta beror på att Miljøpartiet De Grønne 

inte suttit i stortinget särskilt länge och inte har varit ett särskilt stort parti. Det faktum att 

forskningen på MDG är så pass begränsad gör förvisso min uppgift svårare, men också 

viktigare eftersom det är ett hittills relativt outforskat fält inom forskningen kring politiska 

partier. 
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Mitt syfte och min problemformulering utmynnar då i frågeställningen: 

 Blev Miljöpartiet de Grönas partiorganisation mer oligarkisk efter inträdet i Sveriges 

Riksdag? 

 Vad tyder på att Miljøpartiet De Grønne just nu går i en mer oligarkisk riktning? 

3. Teori 

Min teori har utgått ifrån Robert Michels teori om oligarkins järnlag – en teori som 

formuleras i boken Organisationer och demokrati (Michels, 1983). Boken skrevs 1911 och 

tittar på samtida politiska partier och en invändning skulle kunna vara att boken helt enkelt 

inte är aktuell. Michels studerar däremot inte särskilda tidsbestämda fenomen utan något som 

kan antas förekomma i ”varje typ av mänsklig organisation”. Oligarki är inte något som 

uppstår vid en särskild historisk tidpunkt utan något som kan antas förekomma i alla tider och 

i alla miljöer. Boken har beskrivits som något av en klassiker och som det verk av Robert 

Michels som dagens (då förordet skrevs, 1983) studenter inom sociologi och statsvetenskap 

alltid måste återkomma till (Michels, 1983:8). 

 

3.1 Vad är demokrati kontra oligarki? 

En av bokens kanske största tillkortakommanden är att författaren inte tydlig specificerar vad 

denne menar med begreppen ”demokrati” och ”oligarki”. Båda begreppen förekommer 

givetvis, men det finns inget avsnitt där Michels diskuterar i exakta termer vad han menar 

med begreppen utan det blir upp till läsaren att genom tolkning avgöra vad begreppen 

betyder. 

 

Trots att det inte finns någon tydlig definition av begreppen framträder en bild av demokrati 

som någon typ av massvälde och oligarki som ett slags fåtalsvälde. Ju fler som tillåts delta i 

beslutsfattandet, desto mer demokratisk är processen. Ju färre som tillåts delta, desto mer 

oligarkisk är den. 

 

Här vill jag också passa på att poängtera att Michels av allt att döma betraktar såväl demokrati 

som oligarki som idealtyper.  
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Michels förklarar tidigt att ”fullständigt” direktdemokrati där alla får delta på exakt lika 

villkor och där allas åsikter väger lika tungt är en praktisk omöjlighet (Michels, 1983:38ff). 

Eftersom demokrati betraktas som en idealtyp bör även oligarki betraktas som en idealtyp – 

den andra änden av spektrumet som utgör demokrati och oligarki. 

 

Mot bakgrund av att demokrati och oligarki utgör idealtyper på ett spektrum förefaller teorin 

högst lämplig för att mäta just graden av demokrati kontra oligarki inom en viss process eller 

ett visst parti. Genom att placera mitt fall på spektrumet, eller skalan, kan jag titta på hurpass 

demokratiskt det är och hurpass demokratiskt eller oligarkiskt det har varit eller blivit över 

tid. Jag vill här poängtera att eftersom jag använder mig av idealtyper kommer resultaten 

aldrig att bli särskilt exakta.  

 

3.2 Varför oligarki utvecklas 

Robert Michels beskriver två skäl till att, som han ser det, oligarki med nödvändighet 

utvecklas inom i stort sett alla organisationer. 

 

Det första skälet har att göra med effektivitet i beslutsfattande. Michels beskriver direkt 

folkstyre som ”en mekanisk och teknisk omöjlighet” med vilket han menar att det i praktiken 

är omöjligt att tillämpa direkt folkstyre då en organisation blir för stor (Michels, 1983:38ff). 

Direkt folkstyre kan fungera i mycket små grupper – i takt med att gruppens storlek ökar blir 

det svårare att tillämpa principen om direkt folkstyre och till slut blir det omöjligt då 

beslutsprocessen skulle ta för lång tid och med största sannolikhet stanna upp helt och hållet. 

Därav uppstår behovet av att delegera viss makt över besluten och centraliseringen av makten 

börjar – organisationen kan här betraktas som gående i en mer oligarkisk riktning. 

 

Det andra skälet har att göra med aktivitetsgraden inom varje organisation, Robert Michels 

beskriver detta som ”Massornas behov av ledning” (Michels, 1983:56). Här påpekar Michels 

att de flesta väljare för det första inte är medlemmar i något politiskt parti, och de flesta av de 

som är medlemmar har varken möjlighet eller intresse av att sitta i partiets ledning.  

Denna konstant relativt låga aktivitetsgrad skapar enligt Michels ett behov av en partiledning 

som är aktiv inom partiet och som förblir aktiva.  
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3.3 Tidigare teoretisk forskning 

Den utveckling jag har studerat i MP och MDG är på inget sätt unik, jag vill tvärtom hävda att 

utvecklingen är typisk för gröna partier i Europa. En studie som tittar på just 

partiorganisatoriska förändringar i ett antal europeiska gröna partier är en studie av Jon 

Burchell (2007). Studien tittar på om de organisatoriska förädringarna inom miljöpartierna 

handlar om en organisatorisk utveckling eller en organisatorisk anpassning till en (ny, 

förändrad) verklighet – den teoretiska utgången för studien är Harmel och Jandas modell för 

partiförändring, enligt vilken organisatoriska förändringar sker till följd av förändringar inom 

ledarskapet i partiert och oftast av förändringar inom de dominerande faktionerna inom ett 

givet parti (Burchell, 2007). Fallen i Burchells studie är huvudsakligen det svenska 

Miljöpartiet, Les Verts (det franska miljöpartiet) och Storbritanniens Green Party. Den 

slutsats som Burchell drar är att alla dessa tre partier, som anses vara representativa i någon 

mån för gröna partier i Europa, har genomgått betydande partiorganisatoriska förändringar 

över tid men menar samtidigt att dessa förändringar inte nödvändigtvis har varit ideologiskt 

pådrivna utan snarare ett resultat av behovet av att anpassa partiorganisationen till ett 

existerande politiskt system. Med det sagt menar Burchell samtidigt att även om 

partiorganisationen har förändrats i hög utsträckning står dessa partier fortfarande fast vid sina 

grundläggande principer som exempelvis decentralisering och en aktiv medlemskår (Burchell, 

2007).  

 

Den bild som ges ovan av Europeiska gröna partier bekräftas av ett antal andra forskare. En 

av dessa är den tyske statsvetaren Thomas Poguntke som bland annat diskuterar hur 

parlamentarisk representation och regeringsförhandlingar har påverkat diverse olika gröna 

partier runt om i Europa. I Italien gjorde sig det italienska miljöpartiet av med kollektivt 

ledarskap 1993, i Nederländerna stärktes ledarskapet inom partiet i samband med 

regeringsförhandlingarna 1991, i Finland blev det svårt att upprätthålla en princip mot 

mångsyssleri när partiordföranden inte fick ta plats i regeringen på grund av interna 

organisatoriska begränsingar och även det tyska miljöpartiet inrättade ett samordningsorgan 

1990 (trots att de behöll det kollektiva ledarskapet) (Poguntke, 2010).  

Även det irländska miljöpartiet har sett en liknande utveckling mellan åren 1981 (då partiet 

grundades) och 2009 där det har blivit mer centraliserat, i huvudsak genom att det i hög 

utsträckning styrs av parlamentsledamöter, och mindre politiskt och organisatoriskt radikalt 

(Bolleyer, 2010). 
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Mot bakgrund av den tidigare forskning jag just har kartlagt kan vi konstatera att denna studie 

bidrar till ett existerande forskningsfält, även om studien i sig inte är unik i sitt slag. Det finns 

mycket tidigare forskning på det svenska MP men betydligt mindre på det norska MDG och 

det tycks finnas en akut brist på två särskilda områden som denna studie berör. Det första 

området är komparativa studier mellan MP och MDG. Det finns en del studier som jämför 

andra gröna partier runt om i Europa, men det tycks vara en uppenbar brist på studier som 

jämför just MP och MDG. Att jämföra MP och MDG är såklart av intresse eftersom partierna 

(och länderna där partierna verkar) ligger varandra mycket nära. Det andra området där det 

tycks råda en viss brist på forskning är kring hur det parlamentariska inträdet påverkar 

partistrukturen inom just de två partier jag valt att studera. Givetvis finns en mängd forskning 

på partiorganisatorisk och partistrukturell förändring men forskningen på just de två partier 

och under den tidsperiod jag valt att studera är mager (Bolleyer, 2010; Burchell, 2001, 2007; 

Lundgren, 1991; Poguntke, 2010). 

 

4. Metod 

4.1 Metodologiska överväganden 

För att genomföra min undersökning och besvara studiens frågeställningar har jag valt att 

göra en komparativ fallstudie grundad i både textanalys och samtalsintervjuer. I mer tekniska 

termer kan studiens metodologi betecknas som en icke-experimentell, kvalitativ och 

teoriprövande studie med vissa teoriutvecklande ambitioner.  

 

Att studien är en komparativ fallstudie innebär att jag jämför två olika fall för att titta på ett 

givet fenomen. I denna studie har urvalet av fall gjorts enligt John Stuart Mills klassiska 

method of difference vilket innebär att jag har valt två fall som i de allra flesta avseenden 

liknar varandra men som skiljer sig åt i ett centralt avseende (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 

1999:85). I mitt fall har jag valt att titta på två gröna partier i två länder vars politiska system i 

de flesta avseenden liknar varandra och som båda för tillfället är representerade i vardera 

lands parlament.  

 

Den avgörande skillnaden är att det ena partiet (MP) har suttit betydligt längre i parlamentet 

än det andra (MDG) och detta är alltså den centrala faktorn som skiljer partierna åt och vars 

konsekvenser jag vill studera.  
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I nuläget är det inte möjligt att titta på exakt hur representation i stortinget har påverkat 

MDGs partiorganisation, men jag anser det vara fullt möjligt att titta på om det finns några 

tecken på förändring redan nu. 

 

Det bör även poängteras att MP och MDG i denna studie bör anses utgöra s.k. kritiska fall 

under ogynnsamma omständigheter. Vad detta innebär är att jag testar min teori på ett fall där 

risken för att min teori motbevisas är högre än i andra, jämförbara, fall. Klarar sig min teori 

trots dessa ogynnsamma omständigheter bör detta anses styrka teorins trovärdighet 

(Esaiasson, Gilljam, & Wägnerud, 2012:161-162). En studie av kritiska fall utgör en mycket 

stark teoretisk prövningsmetod i en icke-experimentell studie (Gerring, 2007). För att 

genomföra fallstudie bestående av kritiska fall är det viktigt att ha en teori som är mycket 

exakt och som formulerar det närmaste vi kan finna en lag inom samhällsvetenskaperna – för 

att vi ska kunna testa ett visst påstående, i detta fall en viss teori, måste det påståendet helt 

enkelt vara tydligt. Resonemanget bakom att testa ett eller flera kritiska fall är att om det 

fenomen som min teori beskriver förekommer i detta eller dessa fall kommer det med största 

sannolikhet att förekomma överallt (Gerring, 2007).  

 

Det finns här två sätt att resonera kring min studies utfall. Det första sättet är att utifrån 

utvecklingen i det svenska MP dra slutsatsen att det norska MDG kommer att gå i samma 

eller en mycket liknande riktning. Detta resonemang präglas, i likhet med Michels teori, av en 

viss determinism men jag vill ändå hävda att det är ett rimligt resonemang som kan testas i 

framtiden. Det andra sättet att resonera är att det utvecklingen i MDG inte nödvändigtvis 

behöver påverkas av utvecklingen i MP. Detta resonemang är mycket mindre deterministiskt 

och ser snarare fallen som isolerade från varandra, det faktum att ett fenomen förekommer i 

ett fall innebär här inte nödvändigtvis att det förekommer i alla andra fall. 

 

Utifrån dessa två resonemang kan två hypoteser formuleras. Den första är att MDG kommer 

att uppleva, eller upplever, en förändring och utveckling i samma eller en liknande riktning 

som det svenska MP. Den andra hypostesen, som är grundad i det andra resonemanget, säger 

snarare att MDG inte kommer att uppleva samma förändring eller utveckling som MP.  

Det är givetvis inte uteslutet att MDG följer samma utvecklingstrend som MP, men enligt det 

senare resonemanget är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bevisa någon slags kausalitet. 
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Det finns problem förknippade med att mäta interndemokrati och politiska partiers interna 

struktur. För att uttrycka det enkelt kan vi konstater att vi antingen kan hålla uppfattningen att 

det är helt omöjligt eftersom våra verktyg för mätning aldrig är tillräckligt exakta eller 

precisa, å andra sidan kan vi ha uppfattningen att det inte alls är ett problem och således 

riskera att bortse från de problem som faktiskt kan uppstå vid en mätning. Statsvetaren 

Giovanni Sartori diskuterar detta problem och hävdar, rätteligen, att vi inte behöver en 

termometer för att konstatera om vatten är varmt eller kallt, även om en temometer skulle ge 

ett mer exakt utslag (Sartori, 1970). 

 

4.2 Operationalisering av teoretiska begrepp 

För att genomföra min analys kommer jag använda mig av begreppet inkludering för att mäta 

graden av formell interndemokrati i partiorganisationerna. Detta begrepp är lånat av Susan 

Scarrow från ett kapitel om implementering av interndemokrati som i sin tur i hög 

utsträckning är grundade i Michels teori om oligarkins järnlag där hon definierar tre begrepp 

som kan vara användbara för att mäta interndemokrati: inkludering, centralisering och 

institutionalisering (Scarrow, 2005).  

 

För min studie har jag valt att endast titta på graden av inkludering för mina två fall. Skälet till 

detta är att, som Scarrow påpekar i sitt kapitel, institutionalisering är något som växer fram 

över tid och är inte något som garanterar högre eller lägre grad av interndemokrati (Scarrow, 

2005). Eftersom mina två fall är två partier som båda är förhållandevis unga är risken 

överhängande att graden av institutionalisering skulle kunna vara förhållandevis låg, vilket 

skulle kunna ge intrycket att partierna är mer eller mindre interndemokratiska än de faktiskt är 

– detta eftersom jämförelsen med största sannolikhet kommer att göras mot bakgrund av mer 

”etablerade” (och således mer institutionaliserade) partier. 

 

Skälet till att jag valt att ta bort begreppet centralisering är att jag anser det vara synonymt 

med inkludering i sammanhanget och att centralisering ofta kopplas ihop med geografisk 

centralisering alt. decentralisering (Hazan & Rahat, 2010:55ff).  

 

 



12 

 

Syftet med studien är inte att titta på hur geografiska förhållanden påverkar beslutsfattandet 

inom MP och MDG utan snarare att titta på vilka som tillåts delta i det interna beslutsfattandet 

och hur det interna beslutsfattandet har förändrats efter partiernas inträde i de nationella 

parlamenten. Geografiska faktorer påverkar givetvis beslutsfattandet i ett parti på nationell 

nivå, men eftersom syftet med studien inte är att titta på hur dessa geografiska faktorer 

påverkar beslutsfattandet har jag valt att inte ta med det begreppet.  

 

För att mäta graden av inkludering kommer jag att titta på vilka som tillåts delta i internt 

beslutsfattande inom partierna och vilka som tillåts bli valda till förtroendeposter inom partiet. 

Ju fler krav som ställs på att en medlem ska få delta i det interna beslutsfattandet eller bli vald 

till en förtroendepost, desto mindre inkluderande anses partiet vara. Ett parti med väldigt höga 

trösklar gällande internt beslutsfattande kommer att betraktas som mer oligarkiskt. I detta fall 

bör alltså inkludering betraktas som synonymt med deltagande eller inflytande, dvs. personers 

påverkansmöjligheter inom partiet. 

 

4.3 Textanalys 

Textanalysen i denna studie kommer i huvudsak att vara en textanalys av MPs stadgar från 

två olika årtal och av Miljøpartiet De Grønnes stadgar från ett årtal där jag identifierar och 

kartlägger det begrepp som jag operationaliserat ovan – alltså inkludering. Årtalen jag valt är 

1988 och 1992 för MP och 2012 för Miljøpartiet De Grønne. MPs stadgar från 1988 antogs 

under våren och MP valdes under hösten samma år in i Riksdagen (Statistiska centralbyrån 

(SCB), 1989), 1992 års stadgar är de stadgar som antogs efter 1988 års stadgar (1988 års 

stadgar gällde alltså 1988-1992) och vid den tidpunkten hade MP suttit i Riksdagen under en 

mandatperiod och dessutom förlorat sina plater i Riksdagen vid valet 1991 (Statistiska 

centralbyrån (SCB), 1992).  

 

Ett möjligt metodologiskt problem vid denna typ av undersökning är att förändringar kan ta 

tid, det är alltså möjligt att jag skulle kunna observera fler eller andra förändringar om jag 

tittade på ett bredare tidsperspektiv. Syftet med studien är däremot att titta på hur just 

parlamentarisk representation påverkar partiorganisationen och därför tycks det inte fruktbart 

att titta på förändringar under en längre period.  
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Det är inte omöjligt att fler eller andra förändringar har skett i ett större perspektiv eller att de 

förändringarna har skett till följd av den parlamentariska representationen, men det blir svårt 

att motivera kopplingen mellan representation i parlamentet och de partiorganisatoriska 

förändringar som sker i ett längre perspektiv. Denna studie tittar som sagt endast på hur 

parlamentarisk representation påverkar partiorganisationen i anknytning till själva inträdet i 

parlamentet. 

 

Den textanalys jag genomfört har inneburit att jag helt enkelt beskriver det material jag 

arbetar med, men på ett sådant sätt att det tillför mer än en ”vanlig läsning”, i likhet med t. ex. 

idéanalys (Beckman, 2005:48ff). Metoden för denna studie har däremot varit något enklare – 

jag har helt sonika tagit mitt material och kodat det för att sedan i texten till denna studie 

kategorisera och beskriva hur det interna beslutsfattandet går till inom partierna och vilken 

förändring vi kan se efter partiernas inträde i de nationella parlamenten för att se avgöra om 

partierna har blivit mer oligarkiska. Genom att jämföra dels mitt material med sig självt, 

exempelvis ett års stadgar med ett annat års, jämför jag i min textanalys det som kommer i 

uttryck inom materialet med en förutbestämd idealtyp. Själva kodningen av materialet gjordes 

genom att jag numrerade mina frågor till materialet (se nedan) med 1, 2 och 3 för respektive 

fråga och satte sedan in en siffra i texten där jag ansåg att en mening eller ett stycke var av 

relevans för den frågan. Det hände givetvis att visa stycken eller meningar var relevanta för 

flera frågor, varpå flera siffor sattes in. 

 

Jag hade kunnat göra någon typ av idéanalys eller idékritik, en kvantitativ innehållsanalys där 

jag mäter förekomsten av ett visst ord eller begrepp, en diskursanalys där jag tittar på den 

eller de diskurs(er) som förekommer i mina texter (Beckman, 2005; Esaiasson, Gilljam, & 

Wägnerud, 2012; Bergström & Boréus, 2012). I denna studie har jag medvetet valt bort alla 

dessa metoder för textanalys med anledning av syftet med studien. Syftet är att noga titta på 

och beskriva den utveckling som skett inom två politiska partier och en del av mitt material är 

texter från partierna själva. Att då genomföra ex. en diskursanalys eller en förklarande 

idéanalys skulle inte vara fruktbart eftersom jag inte skulle kunna använda mitt resultat för att 

titta på om (istället för hur eller varför) MP och MDG bör anses ha blivit mer eller mindre 

oligarkiska efter inträdet i de nationella parlamenten.  
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Jag skulle alltså kunna använda mig av någon av de ovannmämnda metoderna och få fram ett 

resultat men validiteten för hela undersökningen skulle skadas oerhört eftersom resultatet inte 

är relevant i förhållande till syftet med studien. 

 

För att mer specifikt kunna använda mig av mina teoretiska begrepp kommer jag att ställa ett 

antal frågor till texterna: 

 Vilka ges yttrande-, förslags- och rösträtt vid partiets högsta beslutande organ? 

 Vad krävs för att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom partiet? 

 Vilka beslutsfattande organ finns inom partiet och hur långtgående beslutande 

befogenheter har dessa? 

 

Genom att besvara frågorna utifrån mitt material kan jag tydligt identifiera och kartlägga 

hurpass oligarkiskt vardera parti är och hur oligarkiska de är i förhållande till varandra. 

 

4.4 Samtalsintervju 

För den senare delen av denna studie där fokus ligger på partiorganisatoriska förändringar 

inom MDG har jag valt att även genomföra en semistrukturerad intervju med deras 

partisekreterare Lars Gaupset. 

 

Syftet med intervjuen är att att kunna få en överblick på det område jag vill studera samtidigt 

som jag får möjlighet att göra en mer djupgående analys av ämnet i fråga. Skälet till att jag 

väljer samtalsintervju som metod är i det här fallet att partiorganisatorisk förändring i just 

MDG är ett förhållandevis outforskat fält. Mycket forskning (se avsn. Tidigare forskning) 

finns på området partiorganisation inom andra gröna partier i Europa och det svenska MP – 

just tycks däremot vara ett parti där partiorganisation inte har studerats särskilt ingående och 

eftersom de vadles in i stortinget hösten 2013 har inte mycket forskning i nuläget hunnit 

göras.  
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4.4.1 Intervjuteknik 

Att intervjun är semistrukturerad innebär att jag kommer att ställa ett antal frågor till personen 

jag intervjuar med utrymme för dem att svara på frågorna så som han anser passande och med 

utrymme för följdfrågor, förtydliganden och andra inslag som inte finns med bland de 

ursprungliga frågorna (Rubin & Rubin, 1995:5). 

 

Genom att spela in intervjuen och transkribera denna hoppas jag uppnå det en så exakt 

representation som möjligt av vad som sagts under intervjun och jag kan även göra en mer 

nyanserad tolkning av vad som sägs. Skulle jag endast föra anteckningar under intervjuns 

gång är risken hög att tolkningar smyger sig in i anteckningarna och vinklar det som sägs åt 

ett eller ett annat håll, vilket inte är önskvärt om målet är att ge en så exakt representation av 

vad som sagts som möjligt. Att däremot spela in intervjun för inte bara med sig fördelar.  

 

Ett problem som kan förväntas vid inspelning av intervjuer med politiker är att de kan bli mer 

selektiva i vad de säger, medvetna om att allt som sägs finns inspelat och en situation uppstår 

lätt där intervjupersonen upplever det som om de talar med en reporter och ger korta svar på 

bekostnad av reflektion och mer djupgående svar (Rubin & Rubin, 1995:126). Detta är 

givetvis ett problem, men jag vill hävda att eftersom det jag undersöker varken är hemligt 

eller känsligt anser jag att det problemet går att kringgå.  

 

4.4.2 Val av intervjuperson 

Valet av intervjuperson har huvudsakligen utgått från kriteriet om centralitet – alltså hur nära 

personen jag intervjuar står det jag vill undersöka (Esaiasson, Gilljam, & Wägnerud, 

2012:258). Partisekreteraren i MDG sköter, precis som i de flesta politiska partier, mycket av 

det organisatoriska arbetet inom partiet – därför kan det vara av stort intresse att intervjua 

honom för att ställa frågor om hur partiorganisationen ser ut idag och hur den kan tänkas ha 

påverkats av inträdet i stortinget. 
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5. Material och källkritik 

Materialet till denna undersökning består huvudsakligen av tre olika delar – den första är 

stadgar från MP, den andra är stadgar från MDG och den tredje är min intervju med MDGs 

partisekreterare. De två första kan betraktas som interndokument och är texter medan 

samtalsintervjun är material som jag själv skapar när jag genomför undersökningen. 

 

Valet av material har huvudsakligen gjorts med hänsyn till kravet på validitet (Esaiasson, 

Gilljam, & Wägnerud, 2012:57ff). Både MPs och MDGs stadgar fungerar som regelverk där 

ramverket för partiorganisationen sätts upp och där partiets verksamhet(er) regleras. Eftersom 

det är just partiorganisation och hur partiets olika organ fungerar jag vill studera anser jag 

detta material vara mest lämpligt för att få en överblickbar bild. Jag hade kunnat göra 

intervjuer med personer från både MP och MDG för att få en bild av partiorganisationen i 

båda partierna, men eftersom det går att kartlägga genom att studera partiernas stadgar tycks 

det överflödigt. Stadgarna är dessutom formaliserade regelverk vilket innebär att de allt som 

oftast är tydliga och precisa. 

 

För att titta på hurpass bra källorna är ur en trovärdighetssynpunkt använder jag mig av fyra 

allmänt vedertagna källkritiska kriterier – äkthet, samtidighet, oberoende och tendens. Med 

dessa fyra krierier i åtanke anser jag att mitt textmaterial är av hög ”kvalitet”. Vad jag menar 

med det är helt enkelt att stadgarna är officiella dokument från partierna, varför kraven på 

äkthet och samtidighet uppfylls utan några problem. Kriterierna oberoende och tendens är 

kriterier som jag i denna kontext anser vara av marginell betydelse då det inte finns något 

behov av att kunna ”bekräfta” (oberoende) att det som står i stadgarna faktiskt stämmer och 

det är givetvis så att stadgarna är tendensiösa, men det bör förväntas vid en studie av ett partis 

interndokument och är något som behöver hållas i åtanke genom hela arbetet med studien. 

 

Samtalsintervjuer kan vara knepigare ur ett källkritiskt perspektiv. Genom att spela in och 

transkribera hela min intervju kan äktheten i intervjuerna styrkas. Kravet på samtidighet 

skulle kunna orsaka problem om jag intervjuade personer som tidigare hade varit 

partisekreterare, men så är inte fallet och därför är även kravet på samtidighet uppfyllt. 

Gällande tendens är det viktigt att hålla i åtanke att personen som intervjuas mycket väl kan 

försöka måla upp en bild av sitt eget parti som är en förskönad sådan och det är också möjligt 

att de bortser från sin egen roll i utvecklingar eller beslut som kanske inte varit så populära. 
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Vid genomförandet av min samtalsintervju föreligger även risken att den jag intervjuar inte 

nödvändigtvis har uppmärksammat de fenomen jag vill undersöka – alltså partiorganisatoriska 

förändringar. Skälet till detta är att de som är aktiva inom ett parti inte nödvändigtvis ser på 

interna förändringar på samma sätt som utomstående, det kan beskrivas som att be fiskar att 

beskriva vattnet i vilket de simmar (Rubin & Rubin, 1995:20). Genom att hålla denna 

potentiella problematik i åtanke vid intervjuerna och vid analysarbetet hoppas jag däremot 

kunna undvika det problemet. Därutöver bör det påpekas att jag personligen inte är eller har 

varit medlem i varken MP eller MDG och jag kan därför betraktas som en ”utomstående”.  

 

Sist men inte minst kan det här vara bra att poängtera att mycket av mitt material är på norska, 

åtminstone i de fall där jag studerar MDG. Det faktum att mitt material är på norska skapar 

givetvis problem eftersom norska för mig som författare inte är ett modersmål och det är ett 

problem som jag är mycket medveten om och som jag har vidtagit åtgärder för att ta undvika. 

Huvudsakligen har det handlat om att slå upp ord och översätta ord som är av central 

betydelse (ex. sentralstyret) för att garantera att inga missförstånd uppstår kring vad ordet 

betyder – vissa ord har jag däremot behållit på norska för att de inte ska förväxlas med 

svenska motsvarigheter. Här vill jag även lyfta fram det faktum att jag är född i Danmark och 

att danska är ett andraspråk för mig. Detta är viktigt då danska och norska är mer lika 

varandra i skrift än norska och svenska, vilket har underlättat mitt arbete en hel del och jag 

har även kunnat känna mig trygg i läsförståelsen. 

 

Här vill jag även passa på att diskutera mitt val av material ur ett mer teoritiskt perspektiv, 

med hänsyn till vad jag faktiskt kan undersöka med det material jag valt att titta på. Att anta 

att stadgar och intervjuer med företrädare för ett parti ger en tydlig inblick i allt som sker 

inom partiets internorganisation vore enligt min uppfattning ett misstag. Däremot är det 

viktigt att poängtera det faktum att stadgar och intervjuer med företrädare för partiet kan ge 

oss en inblick i hur partiorganisationen fungerar och även hur den har utvecklats. Bilden 

kanske inte är komplett, men genom att vi kan titta på det som syns utifrån kan vi få en 

ungefärlig bild av hur det ser ut inifrån. 

 

Det jag har valt att studera är vad två berömda statsvetare har kallat för ”the official story” 

och det finns goda skäl att studera även denna (Katz & Mair, 1992:6).  
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Skälet till detta är att även ”the official story”, alltså den bild som partiet projicerar utåt, 

speglar den bild som finns internt och genom att titta på det som finns tillgängligt för 

utomstående kan vi göra viktiga obeservationer kring vad som sker internt. Stadgar och 

intervjuer med företrädare för partier speglar den interna maktbalansen som finns inom 

partierna – det kan behövas en närmare analys än att bara läsa igenom ett dokument för att 

upptäcka och kartlägga dessa maktförhållanden, men min bestämda uppfattning är, i likhet 

med Katz & Mair, att dessa maktförhållanden finns där och att de mycket väl går att studera 

genom att studera material som finns tillgängligt för utomstående (Katz & Mair, 1992). 

 

6. Empirisk analys 

Hösten 1980 bildas en aktionsgrupp för det som senare ska bli Miljöpartiet de Gröna. Trots 

motgångar och att ha blivit aktivt motarbetade av andra partier och i vissa fall av media lyckas 

MP ta sig in i riksdagen som det första partiet på många decennier som har lyckats ta sig 

utifrån parlamentet och in. 1991 måste MP lämna riksdagen men de gör comeback i valet 

1994 och är än så länge det enda parti som har lyckats ta sig in i riksdagen, åkt ut, och tagit 

sig in igen (Gahrton, 2011). 

 

MDG bildas hösten 1988, ungefär samtidigt som svenska MP väljs in i riksdagen för första 

gången. Partiet har inte sett några framgångar som är jämförbara med MP, men enligt dem 

själva har partiet sedan 2005 vuxit markant (Miljøpartiet De Grønne, 2014). Valen 2011 bör 

ses som ett slags genombrott för MDG, sedan 2007 hade antalet röster ökat från 0,3 % till 0,9 

% och partiet gick således från att ha 6 lokala representanter till 18, vilket även ledde till att 

media fick upp öronen för partiet vilket onekligen bidragit till de framgångar partiet sett under 

de senaste åren (Ravik Jupskås, 2013). 

 

6.1 Miljöpartiet de Gröna 1988 

Den 4e april 1988 antar Miljöpartiet de Gröna sina stadgar för året 1988 (Miljöpartiet de 

Gröna, 1988). Enligt dessa stadgar har MP totalt fem beslutsfattande organ och här finns även 

regler kring de förtroendevaldas arbete och hur beslutsfattandet inom partiet ser ut. Samma år 

(1988) får MP 5,5 % av rösterna i valet till Sveriges Riksdag och får således för första gången 

mandat i det nationella parlamentet (Statistiska centralbyrån (SCB), 1989). 
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Nedan följer en illustration av hur MPs partistruktur såg ut 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

6.1.1 Yttrande-, förslags-  rösträtt vid högsta beslutande organ 

Enligt MPs stadgar från 1988 är partiets högsta beslutande organ partikongressen som 

sammanträder en gång om året i april, maj eller juni månad. Ombuden till partikongressen 

utses av varje kommunal avdelning och varje avdelning får rätt att skicka 1 ombud per 

påbörjat 100-tal medlemmar och kongressombuden ges yttrande, förslags och rösträtt vid 

kongressen – alltså partiets högsta beslutande organ. Förtroendevalda inom något av MPs 

andra partiorgan (utöver kongressen) får inte väljas till ombud (Miljöpartiet de Gröna, 1988). 

 

Motionsrätt kan vara av intresse att titta på i detta fall. Motionsrätt innefattar varken yttrande-, 

förslags eller rösträtt, men kan ändå vara ett sätt för medlemmar att påverka det egna partiet 

och partiorganisationen. Motionsrätt har alla medlemmar, alla kommunavdelningar och alla 

regionala avdelningar enligt 1988 års stadgar (Miljöpartiet de Gröna, 1988).  

 

Kongress 

Förvaltningsutskottet Politiska Utskottet Tidningsutskottet Organisationsutskottet 

Samordningsgrupp 

Förtroenderåd 
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6.1.2 Förtroendevalda 

I 1988 års stadgar finns mycket specifika regleringar gällande de som inom MP blir valda till 

ett förtroendeuppdrag. Enligt stadgan vill MP ”motverka mångsyssleri och pampvälde såväl 

inom partiet som inom politiken. (Miljöpartiet de Gröna, 1988)” Den som blir vald till ett av 

de riksorgan som finns inom MP får inte sitta i mer än ett riksorgan åt gången och får inte 

sitta i ett organ i mer än 6 år i följd. Riksdagsledamöter för MP får inte sitta med i något av 

partiets riksorgan och riksdagsledamöter får heller inte väljas som riksdagsledamöter för MP 

mer än två mandatperioder i följd. 

 

6.1.3 Beslutsfattande organ och beslutsfattande befogenheter 

Enligt MP stadgar från 1988 finns totalt 5 beslutsfattande organ. Dessa är förtroenderådet, 

förvaltningsutskottet, politiska utskottet, tidningsutskottet och organisationsutskottet. Vidare 

finns även samordningsgruppen som har en företrädare från varje utskott och en företrädare 

från förtroenderådet, samordningsgruppen har dock inga beslutsfattande befogenheter 

(Miljöpartiet de Gröna, 1988). 

 

Förtroenderådet består av en representant för varje regional avdelning inom MP och väljs 

alltså inte på nationell nivå (Miljöpartiet de Gröna, 1988). Alla andra utskott väljs av MPs 

kongress en gång om året och alla ledamöter i utskotten är tvungna att följa de regler som 

beskrivits ovan gällande förtroendevalda. 

 

Som jag nämnt ovan är enligt 1988 års stadga partikongressen det högsta beslutande organet 

inom MP. Det högsta beslutande organet mellan kongresser är emellertid förtroenderådet som 

sammanträder minst två gånger per år och beslutar om exempelvis programfrågor mellan 

kongresserna, medlar i konflikter och ser till att alla beslut som fattas följs upp och redovisas 

till alla kommunalavdelningar i landet. Förtroenderådet får däremot inte fatta några beslut 

som innebär ekonomiska åtaganden för riksorganisationen utan att förvaltningsutskottet 

godkänner beslutet (Miljöpartiet de Gröna, 1988).  

 

Förvaltningsutskottet väljs till skillnad från förtroenderådet av kongressen och ansvarar för 

partiorganisationens administrativa arbete. Förvaltningsutskottet består av 5-11 ledamöter. 
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Beslut angående ekonomiska åtaganden, partiets kansli, förberedandet av partikongesser och 

förtroenderåd är det som förvaltningsutskottet ansvarar för (Miljöpartiet de Gröna, 1988). 

 

Det politiska utskottet väljs i likhet med förvaltningsutskottet av partikongressen och består 

även av 5-11 ledamöter. Politiska utskottet väljs som företrädare för MP externt och ansvarar 

bland annat för extern information och kontakt med massmedia. Politiska utskottet deltar 

också i programarbetet och ansvarar för utbildningsverksamhet inom partiorganisationen 

(Miljöpartiet de Gröna, 1988). 

 

Tidningsutskottet utses precis som förvaltningsutskottet och politiska utskottet av 

partikongressen men består till skillnad från dem av 4-10 ledamöter. Tidningsutskottet 

ansvarar för MPs medlemstidning och även för eventuell förlagsverksamhet om det blir 

aktuellt (Miljöpartiet de Gröna, 1988). 

 

Slutligen finns organisationsutskottet som, vilket namnet antyder, ansvarar för det 

organisatoriska arbetet inom partiet. Utskottet väljs av partikongressen och består av 5-11 

ledamöter vars uppgift är att se till att verksamheten inom partiet är stadgeenlig, stödja 

uppbyggnads- och utvecklingsarbetet inom både regionala och lokala avdelningar samt att 

”kontinuerligt verka för goda arbetsformer (Miljöpartiet de Gröna, 1988).” 

 

Det framgår tydligt att en del organ har mer långtgående befogenheter än andra. 

Förtroenderådet är enligt stadgarna det högsta beslutande organet inom partiet mellan 

kongresserna, men förvaltningsutskottet måste ge sitt godkännande om förtroenderådet vill 

fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden vilket ger förvaltningsutkottet stort inflytande 

över förtroenderådets beslutsfattande. Även det politiska utskottet bör anses besitta 

förhållandevis stor makt inom partiet då dess uppgift är att företräda partiet utåt. Hur det 

politiska utskottet ska företräda partiet externt finns inte reglerat i stadgarna och vilket 

innebär att dess arbetsformer ger dem stort utrymme för eget beslutsfattande. De andra 

utskotten – tidningsutskottet och organisationsutskottet kan däremot inte sägas besitta lika 

stort inflytande över det nationella beslutsfattandet som de andra utskotten. Tidningsutskottet 

ansvarar för den interna medlemstidningen inom MP vilket för all del skulle kunna användas 

mot andra utskott eller mot specifika personer på ledande poster, men det verkar osannolikt. 
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Organisationsutskottet har beslutsfattande befogenheter men har mest en granskande roll där 

de ser till att kontinuerligt följa och granska arbetet inom partiorganisationen. 

 

6.2 Miljöpartiet de Gröna 1992 

I valet 1991 hamnade Miljöpartiet de Gröna under 4-procentspärren (3,4 %) och åkte ur 

Sveriges Riksdag (Statistiska centralbyrån (SCB), 1992). Först vid partikongressen år 1992 

antogs nya stadgar och det kom att visa sig att mycket hade förändrats inom partiet under de 

tre år Miljöpartiet suttit i Riksdagen. 

 

Nedan följer en illustration av hur MPs partistruktur såg ut 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

6.2.1 Yttrande-, förslags-  rösträtt vid högsta beslutande organ 

Vad gäller yttrande-, förslags och rösträtt vid partiets högsta beslutande organ har det skett en 

förhållandevis stor förändring från 1988 års stadgar. Där yttrande-, förslags och rösträtt inte 

fanns direkt reglerat i 1988 års stadgar framgår det nu i stadgan att alla medlemmar ska ha 

yttrande-, förslags och rösträtt vid partikongressen (Miljöpartiet de Gröna, 1988; Miljöpartiet 

de Gröna, 1992). Här blir det alltså tydligt att medlemmarna har fått betydligt större 

inflytande vid kongresserna än vad som tidigare var fallet.  

 

Motionsrätten förblir densamma, alla medlemmar och regionala och kommunala avdelningar 

får motionera till partikongressen (Miljöpartiet de Gröna, 1992). 

 

Kongress Förtroenderåd Riksdagsgrupp 

Partistyrelse 
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6.2.2 Förtroendevalda 

Vid en närmare granskning av regleringen av förtroendeuppdrag inom MP i stadgan från 1992 

blir det tydligt att det har skett en viss förändring. Där gränsen för antalet år en person fick 

sitta som förtroendevald inom något av Miljöpartiet de Grönas riksorgan var 6 år är gränsen i 

1992 års stadga sammanlagt 9 år och riksdagsledamöter får sitta i sammanlagt tre 

mandatperioder, där de tidigare fick sitta två. Slutligen får även riksdagsledamöter sitta som 

ledamöter i den nyligen tillsatta partistyrelsen (se nedan), där riksdagsledamöter inte fick sitta 

som förtroendevalda i 1988 års stadga (Miljöpartiet de Gröna, 1988) (Miljöpartiet de Gröna, 

1992). 

 

6.2.3 Beslutsfattande organ och beslutsfattande befogenheter 

Den kanske största förändringen inom MPs partiorganisation från 1988 i 1992 års stadga är att 

alla de tidigare utskott som fanns (förvaltningsutskottet, politiska utskottet, tidningsutskottet 

och organisationsutskottet) har tagits bort och istället ersatts med en mer traditionell 

partistyrelse bestående av 19-25 ledamöter varav två är språkrör (Miljöpartiet de Gröna, 1988) 

(Miljöpartiet de Gröna, 1992).  

 

Från att enligt 1988 års stadga ha haft totalt fem beslutsfattande organ har MP enligt 1992 års 

stadga totalt tre beslutsfattande organ – partistyrelsen, riksdagsgruppen och förtroenderådet. 

Partistyrelsen består som sagt av 19-25 ledamöter som alla väljs av partikongressen, 

riksdagsgruppen består av de ledamöter som MP har i Riksdagen och förtroenderåde består 

precis som enligt 1988 års stadga av ett ombud per regionalavdelning. 

 

Partistyrelsen bör enligt min bedömning betraktas som MPs högsta beslutande organ mellan 

kongresserna. Partistyrelsen har till uppgift att leda partiets arbete både internt och extern, 

utgöra ett stöd för språkrören, verkställa kongressbeslut, förvalta partiets tillgångar, utveckla 

partiprogram och värna om partiets idémässiga utveckling samt företräda partiet utåt 

(Miljöpartiet de Gröna, 1992). I jämförelse med 1988 års stadga har alltså partistyrelsen 

mycket omfattande befogenheter, större än något tidigare enskilt organ och partistyrelsen har 

även övertagit en del uppgifter från förtroenderådet (ex. utveckla partiprogram, leda partiets 

arbetet internt och externt).  
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Förtroenderådet i sin tur har enligt 1992 års stadga i uppgift att ”utgöra ett stöd för 

riksdagsgruppen och partistyrelsen i nya och/eller kontroversiella frågor, samt att vara ett 

forum för informations- och erfarenhetsutbyte. (Miljöpartiet de Gröna, 1992)” 

Förtroenderådet har alltså fått en mer marginaliserad och rådgivande roll, långt ifrån att vara 

partiets högsta beslutande organ mellan kongresserna som enligt stadgan från 1988. 

 

Riksdagsgruppen består som sagt av Miljöpartiet de Grönas riksdagsledamöter och har till 

uppgift att utgöra en länk mellan riksdagsledamöterna och partiet utanför Riksdagen. 

Riksdagsgruppen ska enligt stadgan utgöra basen för språkrörens politiska agerande och 

ledamöter förväntas rösta i enlighet med partiets program såsom det såg ut vid valet. 

Intressant att notera är dock att detta inte är ett krav. En riksdagskandidat måste redovisa 

åsikter som kan avvika från partiets, men mot så länge denne gör det kan han eller hon hamna 

bli valda till MPs riksdagsvalsedel och bli invalda i riksdagen för MP – ledamöter förväntas 

alltså rösta i enlighet med partiet men måste inte göra det och förväntas vara öppna med 

avvikande åsikter (Miljöpartiet de Gröna, 1992). 

 

6.3 Sammanfattning: Miljöpartiet de Gröna 1988-1992 

Har Miljöpartiet blivit mer oligarkiskt? Jag hävdar att så är fallet. Under perioden 1988-1992 

gick MP från att ha varit ett parti som bland annat haft som mål ”att undvika den utveckling 

som [Robert] Michels beskriver (Lundgren, 1991), till att bli ett parti med en mer 

”traditionell” partiorganisatorisk modell. Åsa Lundgren beskriver 1991 hur MPs 

partiorganisation förhåller sig till oligarkins järnlag och hävdar att MP av allt att döma är 

mindre oligarkiskt än det andra parti som Lundgren jämför MP med – Centerpartiet. Däremot 

kräver inte MP att deras riksdagsledamöter röstar i enlighet med MPs kongress, vilket gör MP 

mer oligarkiskt i det avseendet. 

 

En mycket intressant utveckling inom MP 1988-1992 är just riksdagsgruppen som 1992 

tillkommer som ett beslutsfattande organ inom partiet. Riksdagsgruppen är inte vald inom 

partiet utan snarare av väljarna (även om ledamöterna bestäms av MP) vilket gör att 

riksdagsgruppen, i likhet med förtroenderådet inte väljs av partikongressen. Riksdagsgruppen 

utövar även stort inflytande eftersom de röstar i Riksdagen och ledamöterna är, som nämnts 

ovan, inte tvungna att följa partikongressens beslut.  
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Avskaffandet av förvaltningsutskottet, det politiska utskottet, tidningsutskottet och 

organisationsutskottet och införandet av en partistyrelse är också ett tecken på att MP blivit 

mer oligarkiskt – där olika utskott tidigare valdes separat väljs nu en central partistyrelse med 

de övergripande organisatoriska och beslutande ansvaret mellan kongresserna. 

 

Något som skulle tala mot att MP blivit mer oligarkiskt och snarare för att MP blivit mer 

inkluderande är det faktum att alla medlemmar i MP ges yttrande- och förslagsrätt vid 

partikongressen enligt 1992 års stadgar, något som inte var fallet i 1988 års stadgar. Här 

menar jag dock att det snarare är en förändring i representativa modell som partiet valt att 

tillämpa vid kongresserna. Anika Gauja beskriver i boken The Challenges of Intra-Party 

Democracy tre olika modeller för partimedlemmars deltagande i beslutsfattande inom partier: 

direkt, delegativ och representativ – här tycks MP ha gått från att ha en delegativ modell 1988 

till en mer direkt modell 1992 (Gauja, 2013). 

 

6.4 Miljøpartiet De Grønne 2012 

Rent partiorganisatoriskt liknar MDG i hög utsträckning dess svenska motsvarighet MP. Även 

hos MDG ligger fokus på en platt partiorganisatorisk struktur med avsaknad av ”partiledare” 

– i likhet med MP använder MDG istället talespersoner (jfr. språkrör) för dess två centrala 

partiorgan, Landsstyret och Sentralstyret, mellan kongresserna. 

Nedan följer en illustration av MDGs partiorganisation enligt 2012 års stadga. 

 

 

 

 

      

       

 

Figur 3 

 

Landsmøte Landsstyre 

Kontrollkomiteen Sentralstyre 
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6.4.1 Yttrande-, förslags-  rösträtt vid högsta beslutande organ 

MDGs högsta beslutande organ är landsmøtet som motsvarar svenska MPs partikongress. 

Landsmøtet hålls, precis som i MP, en gång om året och det måste ske mellan den 1 och 30 

april. Antalet ombud som varje kommunal avdelning får skicka beror på antalet medlemmar, 

varje avdelning får ett ombud per 20 betalande medlemmar för föregående år men varje 

avdelning har rätt att skicka minst 2 ombud var och max 30 ombud. Det totala maxantalet för 

ombuden på landsmøtet är 190 ombud. Även ungdomsförbundet och studentförbundet får 

skicka ombud, ungdomsförbundet får ett ombud per 70 betalande medlemmar och 

studentförbundet får skicka ett ombud per lärosäte där de har en klubb (Miljøpartiet De 

Grønne, 2012). 

 

Yttrande- och förslagsrätt har alla medlemmar, även de som inte blivit valda till ombud men 

rösträtt har endast ombuden och för att kunna väljas till ombud och får rösträtt måste 

medlemmen i fråga ha betalat medlemsavgiften för innevarande och föregående år 

(Miljøpartiet De Grønne, 2012). 

 

6.4.2 Förtroendevalda 

För att bli förtroendevald inom MDG finns en del krav som först måste uppfyllas. Personen 

som blir förtroendevald måste vara medlem antingen i MDG eller i ungdoms- eller 

studentförbundet, ge sitt samtyckte till att bli vald och ha betalat medlemsavgiften för 

innevarande och föregående år. Även i MDG finns regler för att säkerställa en viss cirkulation 

bland de förtroendevalda. Ingen förtroendevald inom MDG får sitta i mer än 6 år i följd och 

det går heller inte att sitta i mer än tre centrala partiorgan samtidigt. Därutöver krävs att varje 

partiorgan ska bestå av minst 40 % av varje kön (Miljøpartiet De Grønne, 2012). 

 

6.4.3 Beslutsfattande organ och beslutsfattande befogenheter 

Sammantaget finns det i MDG fyra olika beslutsfattande organ – alltså färre än svenska MP 

1988 men fler än MP 1992 (se ovan). Dessa fyra består av landsmøtet (jfr. partikongress), 

landsstyret (jfr. förtroenderådet), sentralstyret (jfr. partistyrelsen) och kontrollkomiteen (jfr. 

organisationsutskottet).  
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Landsmøtet är som sagt MDGs högsta beslutande organ som sammanträder en gång per år. 

Utöver landsmøtet finns också landsstyret som består av representanter från varje regional 

avdelning (varje distrikt) inom partiet. Landsstyret väljs inte av landsmøtet utan är som sagt 

ett beslutsfattande organ som är oberoende av landsmøtet – detta är en modell som återfinns i 

svenska MP där förtroenderådet fungerar på ett mycket liknande sätt och som heller inte väljs 

av MPs partikongress (se ovan) (Miljøpartiet De Grønne, 2012). 

 

Landsmøtet utser sentralstyret och kontrollkomiteen. Sentralstyret kan jämföras med en 

partistyrelse och har det övergripande ansvaret för att beslut fattade av landsmøtet och 

landsstyret verkställs, skötandet av den dagliga driften på kansliet och ansvarar även för att 

lokala och regionala avdelningar får det stöd de behöver och samarbetar med dessa så att 

arbetet inom partiet fungerar bra över hela landet (Miljøpartiet De Grønne, 2012). Slutligen 

finns kontrollkomiteen som ansvarar för att tolka stadgar, se till att stadgarna följs, se till att 

partiets budget följs samt arbetar med revision av partiets tillgångar på både cental och lokal 

nivå (Miljøpartiet De Grønne, 2012). 

 

6.5 Senare utveckling inom Miljøpartiet De Grønne 

Genom att intervjua partisekreterare Lars Gaupset har jag tittat på hur den utvecklingen inom 

MDG har sett ut sedan partiet blev invalda i stortinget hösten 2013. Mina frågor har utgått 

ifrån min teori, vilket min analys givetvis även gör. 

 

6.5.1 Organisatoriska förändringar 

För Lars Gaupset, i egenskap av sin roll som partisekreterare, har det inte skett någon större 

förändring sedan MDG blev invalda i stortinget. Den förändring som har skett är 

huvudsakligen att partisekreterarens roll har utvidgats något då han deltar i stortingsgruppens 

möten en gång i veckan. Det faktum att partiet över lag har fått ökade resurser har även lett till 

att ledningen inom partiet har kunna ägna sin tid mer åt politik och mindre på administrativa 

uppgifter (Gaupset, 2014). 

 

Lars Gaupset beskriver även hur kommunikationen inom partiet har förändrats sedan 

stortingsvalet hösten 2013.  
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Då stortingsgruppen har fått stor makt inom partiet har detta skapat ett behov av 

kommunikation mellan stortingsgruppen och de övriga partiorganen som inte fanns tidigare. 

När jag frågar Lars Gaupset om han skulle säga att stortingsgruppen har blivit ett eget 

partiorgan svarar han att även om det rent formellt inte är det så har stortingsgruppen de facto 

blivit ett partiorgan i likhet med de andra (Gaupset, 2014). Detta är mycket intressant då jag 

har beskrivit en närmast identisk utveckling inom det svenska MP där riksdagsgruppen i 1992 

års stadgar blev ett formellt partiorgan (se ovan).  

 

Vad gäller diskussionen kring mer övergripande partiorganisatoriska förändringar låg fokus 

huvudsakligen på partiledarstrukturen. Till MDGs kongress som hölls i april i år inkom ett 

förslag på att den nuvarande strukturen skulle skrotas och istället ersättas med en struktur där 

partiet istället hade en partiledare och att denne gärna fick vara partiets stortingsrepresentant. 

Förslaget blev förvisso nedröstat, men det uppkom i vilket fall som helst och enligt Lars 

Gaupset är det inte ovanligt att just denna typ av diskussion förs inom partiet – argumentet för 

att byta ut den nuvarande strukturen med en sturktur där de skulle ha en partiledare istället 

brukar vara att partiet behöver ett ansikte utåt och en tydlig representant i media och dyl. 

(Gaupset, 2014). Problemet med representation utåt är något som har påverkat MDG i hög 

utsträckning, de två tidigare talespersonerna – Hanna Marcussen och Harald A. Nissen – var 

förvisso två i antal, men enligt Lars Gaupset var problemet att Harald A. Nissen i stort sett var 

osynlig i media och för allmänheten. Ett annat problem fram till kongressen i år var att MDGs 

stortingsrepresentant inte var en av partiets två talespersoner, vilket gjorde att fokus flyttades 

från talespersonerna till stortingsrepresentanten (Gaupset, 2014). 

 

6.5.2 Ökande medlemsantal 

Enligt partiets officiella hemsida (mdg.no) hade partiet år 2010 cirka 1000 medlemmar, den 

siffran var år 2013 närmare 3000 medlemmar (Miljøpartiet De Grønne, 2014). Denna ökning 

har inneburit att MDGs ökade med 300 % på tre år och enligt Lars Gaupset börjar antalet 

medlemmar närma sig 6000 – alltså ännu en fördubbling av medlemsantalet (Gaupset, 2014).  
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Det ökade medlemsantalet har lett till ökad press på administrationen och den största 

utmaningen som partiledningen just nu står inför är att följa upp alla lokala avdelningar som 

har bildats och att kanalisera det engagemang och den entusiasm som nu finns in i 

partiorganisationen (Gaupset, 2014). En intressant utveckling är att även aktivitetgraden har 

ökat inom MDG, det vore alltså inte rättvist att säga att många medlemmar har gått med 

enbart som stödmedlemmar eller för att göra ett ställningstagande, utan istället har allt fler 

blivit aktiva och engagerat sig inom partiet (Gaupset, 2014). 

 

6.5.3 Partiets finansiella tillgångar 

Sedan de blev invalda i stortinget har MDG gått från att ha en budget på ungefär 1 miljon 

NOK till en budget på närmare 10 miljoner NOK – alltså en tiodubbling. Detta har i sin tur 

lett till att partiet har kunnat expandera sin verksamhet genom att exempelvis anställa mer 

personal. Eftersom MDG nu sitter i stortinget har de även ett stortingssekretariat med 

anställda som inte behöver finansieras av partiet själva (Gaupset, 2014). 

 

6.5.4 Utmaningar 

Den största utmaningen för MDG tror Lars Gaupset kommer att vara den ökade 

professionaliseringen av politiken. I takt med att detta sker kommer spänningar mellan 

medlemmar på gräsrotsnivå och på ”elitnivå” att öka. Därutöver ser Lars Gaupet en utmaning 

i att stortingsgruppen får ökade befogenheter och ökad makt inom partiet – risken med detta 

är att det leder till att förtroendevalda inom partiet känner sig exkluderade från 

beslutsfattandet då stortingsgruppen får mer beslutandemakt (Gaupset, 2014). 

 

 

För att ta sig an denna typen av utmaningar tror inte Lars Gaupset att direkta omröstningar 

inom partiet kommer att vara en särskilt bra lösning. Direkta omröstningar kan lämpa sig vid 

val av stortingskandidater och dyl., men risken med att tillämpa denna metod vid politiska 

konflikter är att minoriteten blir överkörd av en majoritet (Gaupset, 2014). 
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6.6 Sammanfattning Miljøpartiet De Grønne 

Finns det något som tyder på att MDG just nu går i en mer oligarkiskt riktning? Svaret vill jag 

hävda är både ja och nej. Dagens situation för MDG är mycket lik situationen för MP när de 

blev invalda i riksdagen, vi ser tydligt hur stortingsgruppen (jfr. riksdagsgruppen) har fått 

ökad makt inom partiet, vilket skulle kunna betecknas som en slags oligarkisering då makten 

samlas hos en mindre grupp beslutsfattare. 

 

Den ökade aktivitetsgraden talar på inget sätt emot att MDG skulle ha blivit mer oligarkiskt. 

Det faktum att fler medlemmar deltar i aktiviteter och annat betyder helt enkelt att de styrande 

har fler att styra över – det finns däremot inga indikationer på att antalet styrande har ökat. 

Michels beskriver demokrati omsatt i praktiken som en slags pyramid där de styrande är den 

minsta gruppen, väljarna den största och partimedlemmar och partimötesbesökare hamnar 

däremellan (Michels, 1983:60). Hade ett större antal medlemmar tillåtits delta i 

beslutsfattande och dyl. hade det kunnat vara en indikation på att partiet blivit mindre 

oligarkiskt, men som det ser ut nu har det inte skett. 

 

Tittar vi närmare på MDG ser vi däremot även att andra faktorer spelar in för att visa att 

MDG av allt att döma går i en mer oligarkisk riktning. Ett tydligt exempel på detta är de 

ökade finansiella tillgångarna som partiet har fått, vilket även har lett till att partiet nu har fler 

anställda än tidigare (se ovan). Michels beskriver detta beroende av organisationen för sitt 

uppehälle som en pådriande kraft för att göra avlönade medlemmar mer konservativt inställda 

till partiorganisatorisk förändring (Michels, 1983:104-105). Ju fler som är anställda, och 

därmed beroende, av partiet desto fler har ett intresse av att bevara de existerande strukturerna 

genom att öka sitt inflytande över partiorganisationen. 

 

Lars Gaupset tycks se potentiell oligarkisering som en utmaning för partiet framöver, något 

som bekräftar min analys av situationen (se ovan). Medvetenhet om utmaningen är givetvis 

ett första steg, men än så länge har jag inte lyckats hitta några konkreta förslag på hur detta 

problem ska undvikas.  
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Den ovannämnda spänningen mellan medlemmar på gräsrotsnivå och på elitnivå löser sig 

egentligen genom att landsstyret och sentralsstyret är partiets högsta beslutande organ mellan 

kongresserna – enligt Lars Gaupset skulle förmodligen en majoritet av medlemmarna vara för 

införandet av en partiledare och avskaffanandet av systemet med talespersoner men eftersom 

både landsstyret och sentralstyret är emot det förslaget kommer det inte att bli av (Gaupset, 

2014). Detta indikerar förvisso att MDG redan nu i hög utsträckning är en oligarkisk 

organisation, men för att partiet inte ska bli ännu mer oligarkiskt måste nog den nuvarande 

beslutsfattandeprocessen förändras vilket de styrande partiorganen förmodligen kommer att 

motsätta sig (givet att det undergräver deras makt), vilket i sin tur skulle innebära att 

förändringen uteblir. 

7. Slutsatser 

Denna studie inleddes med en frågeställning angående om MPs partiorganisation blev mer 

oligarkisk efter deras inträde i riksdagen 1988 och om det finns några tecken på att dess 

syterparti i Norge, MDG, tycks uppleva en liknande utveckling just nu eftersom de blev 

invalda i parlamentet hösten 2013.  

 

Av allt att döma lyckas inte de två gröna partier som denna studie kretsar kring ungdå 

oligarkins järnlag. Det må vara att både MP och MDG är mer interndemokratiska än de flesta 

andra partier i både Sverige och Norge, men utvecklingen är och förblir densamma och om 

det skulle visa sig vara så att MP och MDG upprätthåller en förhållandevis hög grad av 

interndemokrati är det tveksamt om så kommer att förbli fallet. Det svenska MP har redan, 

som jag visat, blivit allt mer oligarkiskt – den beslutsfattande makten inom partiet har 

koncenterats i ett minskande antal partiorgan och partiets förtroendevalda har expanderat sina 

befogenheter, exempelvis genom öka antalet gånger en person kan bli förtroendevald och 

genom att ta bort regler mot mångsyssleri. Exakt hur MDGs partiorganisation kommer att 

utveckla kan vi omöjligt veta idag, vad jag har visat på är däremot att mycket tyder på att 

MDG kommer att gå i samma riktning som MP och att det finns både stöd och förståelse för 

en sådan utveckling inom MDG – hade det stödet inte funnits inom partiet är det min 

bestämda uppfattning att utvecklingen hade varit omöjlig. 
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För att sammanfatta kan vi alltså konstatera att den utveckling som jag beskrivit i MP och den 

utveckling som tycks ske i MDG just nu på intet sätt är unik – snarare tvärtom. Givetvis sker 

inte utvecklingen i något parti en rak linje, att anta något sådant vore att förenkla verkligheten 

i så pass hög utsträckning att den skulle bli obegriplig, vi kan däremot se att utvecklingen går 

i ungefär samma riktning. Min bedömning är att MDG under de kommande åren kommer att 

uppleva ökat väljarstöd och medlemsantal, men partiorganisationen kommer också att bli mer 

oligarkisk och makten kommer att centreras i färre partiorgan än tidigare. 

 

Med hänvisning till min teori – oligarkins järnlag – kan vi konstatera att denna teori än idag, 

mer än 100 år sedan boken där teorin formuleras skrev, inte bara går utmärkt att använda för 

att studera samtida fenomen utan den kan även användas som ett teoretiskt och analytiskt 

ramverk för att förstå partiorganisatoriska förändringar inom dagens partier. I sin bok 

Organisationer och demokrati skriver Michels bland annat om det tyska socialdemokratiska 

partiet och inslagen av oligarki i detta (Michels, 1983). I denna studie (och i många tidigare 

studier av andra forskare) har jag däremot visat att teorin på intet sätt är tidsbunden. Jag vill 

hävda att skälet till detta är att teorin är grundad i fenomen och begrepp som i någon mening 

är tidlösa. Oligarki och demokrati är inte begrepp eller fenomen som förekommer under en 

viss tid i människans historia, det är snarare begrepp som tar sig olika uttryck under alla 

hittillsvarande tidsperioder och med allra största sannolikhet kommer de även att vara av stor 

betydelse i framtiden. 

 

Denna studie bevisar på intet sätt att Michels teori om oligarkins järnlag är ”rätt” eller 

oundviklig, den visar däremot att den utveckling som denna teori beskriver förekommer idag 

och bekräftar teorin i åtminstone ett fall (MP) och det är inte alls omöjligt att den kan komma 

att bekräftas i framtida fall (MDG) – det senare är dock något som framtiden måste utvisa.  

 

Denna studie bevisar däremot något med anknytning till Michels teori om oligarkins järnlag 

som jag anser vara av största intresse för forskningsfältet. I denna studie har jag analyserat hur 

två partier påverkas av oligarkins järnlag i samband med inträdet i det nationella parlamentet 

– vad studien har visat är att inträdet i parlamentet antingen påbörjar eller skyndar på den 

”oligarkisering” vi kan observera inom partier.  
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Det är inte min uppgift eller mitt mål att avgöra om den parlamentariska representationen 

påbörjar utvecklingen i riktning mot en mer oligarkisk organisation eller om den bara 

påskyndar en redan påbörjad utveckling, det vi kan konstatera är däremot att det finns en 

mycket tydlig koppling mellan parlamentarisk representation och oligarkins järnlag. Michels 

beskriver en liknande trend då han argumenterar för att partier blir mer byråkratiska och 

oligarkiska i takt med att de blir större i termer av medlemsantal (Michels, 1983:46). För att 

ett parti ska gå från att vara utomparlamentariskt till att bli invalda i ett parlament krävs 

givetvis ett väljarstöd och partiet måste växa sig tillräckligt stort innan det kan väljas in i ett 

parlament. Därav är min upptäckt på intet sätt helt ny, däremot vill jag hävda att denna studie 

är ett bidrag till teorin om oligarkins järnlag i den mening att vi nu kan se svart på vitt att just 

det parlamentariska inträdet av allt att döma är en, eller kan vara en, avgörande faktor när det 

gäller partiorganisatorisk utveckling i riktning mot den oligarki som Michels beskrev. 

8. Förslag till vidare forskning 

Skälen till den utveckling och den förändring vi har sett i MP och som vi ser i MDG är inte 

något jag tänker spekulera kring och det är heller inte ett ämne som studien har behandlat eller 

har haft som ambition att behandla. Däremot vill jag påpeka att motiven bakom 

partiorganisatorisk förändring kan vara av stort intresse och är något som borde studeras mer 

för att få en djupare förståelse för fenomenet partiorganisatorisk förändring. Min studie har 

beskrivit vad som har förändrats inom MP och MDG, därför skulle det behövas mer forskning 

på varför den utveckling som jag har beskrivit sker. 

 

Som jag påpekade i början av denna studie finns det i dagsläget mycket lite forskning på det 

norska MDG. Mycket forskning finns givetvis på andra gröna partier runt om i Europa, 

särskilt de som har upplevt framgångar i den nationella politiken, men just forskningen på 

MDG är bristande. Det faktum att MDG är ett parti som växer oerhört snabbt (se ovan) och 

som nyligen blev invalda i det norska stortinget borde få fler forskare intresserade av att 

studera partiet – särskilt under denna period då vi kan studera utvecklingen medan den sker 

istället för att, som i fallet MP, studera utvecklingen med facit i hand. Att studera 

utvecklingen medan den sker skapar förvisso nya utmaningar men också nya möjligheter för 

att få en bredare förståelse för partiorganisatorisk förändring i allmänhet och 

partiorganisatorisk förändring inom gröna partier i synnerhet. 
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