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Abstract 

Denna uppsats granskar gröna partiers position på den traditionella höger-

vänsterskala med utgångspunkt från värden som databasen Manifestoproject har 

räknat ut. Vi har studerat elva länders gröna partier som finns representerade i 

parlamenten och analyserat deras ideologiska position i förhållande till övriga 

partier. Med stöd av Noël & Thériens teori om att relativiteten är det viktigaste 

vid studier av placeringar på höger-vänsterskalan, har vi sedan beräknat ländernas 

olika mittvärden för att på så sätt skapa en nyanserad bild av vad mitten på skalan 

kan vara. En analys kring Miljöpartiet har också gjorts där dess ideologiska 

positionering har granskats över tid. Den centrala slutsats vi har kunnat dra är att 

gröna partier långt ifrån alltid är vänsterorienterade på skalan. 

 

Nyckelord: gröna partier, höger-vänsterskala, ideologiska positioner, 

Manifestoproject, Miljöpartiet, vänsterorientering 

Antal ord: 5296
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1. Inledning  

Inom statsvetenskapen används ofta en ideologpolitisk höger-vänsterskala för att 

placera och definiera de olika partifamiljerna. På denna har statsvetenskapliga 

forskare (Gallagher-Mair 2011, s.250) placerat gröna partier till vänster, vilket 

väcker nyfikenhet hos oss ifall det alltid är så och om verkligen alla gröna partier 

placerar sig där.  

Ur samhällssynpunkt menar vi att detta är viktigt eftersom de flesta väljare har 

egna tydliga sympatier med antingen höger eller vänster, och därför blir det 

problematiskt ifall gröna partier kategoriseras som vänsterorienterade om de 

egentligen inte är det. Felplacering på skalan kan vara ett problem för samtliga 

partier, men vad vi finner gör de gröna intressanta nog att undersöka i denna 

uppsats är, när de inte förkastar hela idén om höger-vänsterskalor, att de själva 

önskar profilera sig som mittpartier. Detta är kärnan för vår undersökning. 

    Den svenska gröna motsvarigheten, Miljöpartiet, har nyligen samarbetat med 

Alliansen (som befinner sig till höger på skalan) angående en fråga om 

integrationspolitiken och därför kändes deras posering inte självklar. Det tyska 

gröna partiet, Die Grünen, har också samarbetat med partier till höger där en 

möjlig allians med Angela Merkels Kristdemokrater har varit aktuell. Partiers 

koalitioner är inte nödvändningsvis indikatorer på deras ideologiska tillhörighet, 

men antas i denna studie ändå kunna ge en vägledning i problematiken kring 

ämnet. 

     Vår hypotes är att gröna partier inte alltid kan räknas som vänsterorienterade. 

Deras höger- eller vänstertillhörighet är mer komplicerad än vad som först 

framgår, eftersom det ekologiska synsättet tilltalar båda sidorna i olika frågor.  Att 

förespråka en hållbar utveckling är betydligt mer mångfacetterat än enbart ett 

traditionellt vänster- eller högerperspektiv, och vi vill därmed poängtera 

betydelsen av att infoga ett relativitetsperspektiv i förhållande till övriga partier. 

Vem är det man positioneras till höger eller vänster om? 
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Syftet med undersökningen är att granska gröna partiers position på vänster-

och högerskalan med ovan sagda relativitetsperspektiv för att se ifall antagandet 

om att de är vänsterorienterade stämmer.  Kunskapen vi önskar få i slutändan är, 

om inte ett klart ”ja” eller ”nej” på frågan, i alla fall en relevant insikt i materialet 

som finns och dess begränsningar. Vårt huvudmaterial är nämligen databasen 

Manifestoproject som visar på olika höger-och vänstervärden för de gröna 

partierna, och det blir en del av vårt syfte att analysera dessa placeringar. 

”Är gröna partier alltid vänsterorienterade?” är uppsatsens centrala 

frågeställning. Denna fråga söker vi svar på genom att studera följande inslag i 

den empiriska analysen: 

 Hur placeras gröna partier på Manifestoprojects höger-vänsterskala i 

relation till övriga partier? 

 Vilka ideologiska mittvärden är aktuella för de olika länderna? 

 Hur har Miljöpartiet placerat sig på höger-vänsterskalan över tid? 
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2. Teori och bakgrund 

Vi presenterar i denna teoridel bakgrund och teorier kring gröna partier och deras 

ideologiska tillhörighet. De statsvetenskapliga forskare som står bakom teorierna 

som pekar på att gröna partier är vänsterorienterade är Michael Gallagher, 

Michael Laver, Peter Mair och Thomas Poguntke. Gallagher, Laver och Mair har 

tillsammans skrivit boken Representative Government in Modern Europe (2011) 

och undervisar på University of Dublin (Gallagher och Mair) respektive NYU 

Department of Politics (Laver), medan Poguntke är professor på Ruhr University i 

Bochum, Tyskland. 

Bland de forskare och författare som istället har visat resultat på mer 

mittorienterade tendenser hos gröna partier hittar vi Gayil Talshir (The Hebrew 

University of Jerusalem), Jean-Philippe Thérien och Alain Noël (Université de 

Montréal) samt Drew Hutton och Libby Connors. Endast Hutton och Connors är 

inte statsvetenskapliga doktorander, men de är å andra sidan australiensiska gröna 

aktivister som har varit drivande krafter bakom den gröna rörelsen i Australien. 

De har tillsammans skrivit åtskilliga artiklar och även en bok i ämnet. 

2.1 På vilket sätt omfattas gröna partier av vänstern? 

Gröna partier kategoriseras i Representative Government in Modern Europe inom 

gruppen ”Families of the left” där de utgör exempel på en av fyra (se Figur 1) 

inriktningar som den traditionella, radikala vänstern tagit (Gallagher – Mair, 2011, 

s. 250). De grönas ursprung vänsterorientering syns vidare även i deras val av 

allianspartner, då de räknas som pusselbiten som behövs för att skapa mitt- och 

vänsterkoalitioner (Gallagher – Mair, 2011, s. 252). Poguntke (2002) utvecklar 

denna tanke kring koalitioner. Han menar att de gröna inte bara är användbara för 

vänstern, utan även har en nödvändighet att samarbeta med dem eftersom en 

allians med högern är högst osannolik:  
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            ”Green parties suffer from a strategic disadvantage in that they are   

              not pivotal parties that can turn to either side. On the contrary, they  

              are clearly part of the left camp.” (s.138) 

 

Detta behöver emellertid inte vara en absolut, orubblig omständighet då 

Poguntke (2002, s.138) fortsättningsvis säger hur de gröna är en tydlig del av 

vänstern i endast tre av fem länder (utan särskild specificering av vilka), vilket ger 

utrymme till de återstående två att utveckla höger-tendenser. 

 

Figur 1 

Vänsterfamiljer Center-och högerfamiljer 

 Socialdemokratiska partier Liberala partier 

Kommunistiska partier Konservativa partier 

Den nya vänstern Kristdemokratiska partier 

Gröna partier Agrara/centerpartier 

  Högerextrema partier 

                (Källa: Gallagher-Mair, 2011, s.250) 

2.2 Komplikationer med vänsterorienterad placering 

 

Cordier (1996, s.491-507) sammanfattar tre ideologiska konfliktlinjer som kan 

urskiljas inom tre gröna partier (Frankrike, Nederländerna och Tyskland). Den 

första är frågan om partiets autonomitet. Ska det vara tillåtet att samarbeta och 

bilda koalition med andra partier eller se till att hålla sig utanför detta? Den andra 

handlar om att de vänsterinfluerade medlemmarna inom de gröna partierna inte 

kan komma överrens om ifall vänster betyder att man sympatiserar med 

socialdemokrater eller helt enkelt socialistiska värden. Den tredje och sistnämnda 

berör diskussioner kring ifall partiet ska representera en radikal (utopisk) eller mer 

jordnära synvinkel. Cordier (1996, s.491-507) har vidare studerat dessa gröna 

partiers interna splittringar. Undersökningen omfattar visserligen endast tre gröna 

partier från tre Europeiska länder, men visar ändå på de konfliktlinjer som kan 
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finnas inom partierna när det gäller deras orientering på höger-vänsterskalan. 

Inom det tyska gröna partiet Die Grünen, lämnade de vänsterradikala 

medlemmarna partiet år 1990 och deras franska gröna motsvarighet genomgick en 

liknande splittring senare under nittiotalet. Det franska gröna partiet hyser 

emellertid ett stort agg mot det franska socialdemokratiska partiet på grund av 

gamla oförätter och har länge ansetts och klassificerats som ett mittenparti. I 

Nederländerna uppstod det gröna partiet genom en sammanslagning av fyra 

vänsterorienterade partier tillsammans med en nationell grön rörelse, vilket gör 

det till det mest vänsterorienterade partiet av de tre. I två av dessa tre länder finns 

det dessutom idag flera gröna partier att rösta på (Cordier 1996, s.491-507). 

I kontrast till vänster och höger, finns enligt Talshir (2002, s.9) istället idén 

om en ideologi som är ”grön Grön” utan särskild tillhörelse till de traditionella 

skalorna, vilken också är den historiska och ursprungliga tanken bakom gröna 

partier. Mottot”’Neither Right nor Left but up front’” (Talshir 2002, s.10) gick 

ihop med de första gröna partiernas förkastelse av de begränsningar som 

ideologier medför.  

Med fokus bort från Europa och in på Australien visar Hutton och Connors 

(2004) att det även där finns ideologiska skillnader som separerar de Gröna från 

vänstern. Här illustreras hur även om åsikterna, kring exempelvis skolbildrag, kan 

vara förenade, så är det tydligt att de mer vänsterorienterade representanterna har 

en socialistisk utgångspunkt bakom att vilja eftersträva detta, medan det för de 

andra medlemmarna mer handlar om social rättvisa och etik. För Hutton och 

Connors (2004) visar detta dock inte på en tendens hos de sistnämnda att ligga 

mer till höger politiskt, utan de klassificeras snarare som de ”’green’ Greens (as 

distinct from the left Greens)”.  

2.3 Komplikationer med mittplacering 

Icke desto mindre är det dock så att även om sådana nya idéer och dimensioner 

dyker upp i politiken är de i slutändan fortfarande förankrade i den traditionella 

ideologiska skalan kring vänster och höger, menar Noël och Thérien (2008, s.28). 

De grönas vision om ”up front” kan då snarare hänvisas till en mittposition på 

skalan, vilket i sådana fall väcker den intressanta frågan till varför de inte 
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följaktligen lockar fler röster hos väljare. Enligt nedanstående diagram, Figur 2, 

(Noël & Thérien 2008, s.34) som visar var världens väljare själva identifierat sin 

politiska position under åren 1999-2001, har en tydlig majoritet med 30,3% 

placerat sig exakt på mitten av skalan mellan vänster och höger. Med utrymme för 

att procentenheter kan ha skiftat sedan år 2001, kan nedanstående siffror trots allt 

tolkas som en indikator på att de grönas politik möjligen inte är fullt så icke-skalig 

eller positionerad på mitten som de själva påstår eftersom de i verkligheten är så 

marginellt representerade och innehar mandat i endast ett fåtal av världens 

parlament.  

 

Figur 2 

 

 (Källa: Noël & Thérien 2008, s.34) 

2.4 Relativitet som teori 

Med denna bakgrund där gröna partier enligt vissa faktorer och generaliseringar 

kan räknas som ett vänsterorienterat parti, men enligt andra drar åt höger kring 

mer mittpositioner, och att det i båda fall uppkommer komplikationer, är det 

problematiskt att urskilja tydliga förväntningar kring var gröna partier egentligen 

placeras på höger-och vänsterskalor.  

Det bästa vi kan göra av situationen är att ha en teori som indikerar vad som är 

rimligt att vänta sig. Noël och Thérien sammanfattar en sådan på ett passande sätt:  
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”Even in a given place and time, the notions of left and right remain relative. It is 

always a question of being on the left or right of someone.” (2008, s.11).  

Var på skalan, i förhållande till andra partier, kan man finna de gröna? Ligger de 

på mitten i förhållande till övriga, faller antagandet från Gallagher – Mair (2011, 

s.252) och Poguntke (2002, s. 138) om att de är vänsterorienterade, och därmed 

stöds vår hypotes. 
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3. Metod- och Materialdiskussion  

Denna studies syfte att undersöka ifall gröna partier är vänsterorienterade eller 

inte har i första hand krävt en tydlig avgränsning av vilka partier och stater det är 

som ska analyseras. Svaret hittar vi i en sammanlänkning mellan de båda 

websidorna Globalgreens.org och Manifestoproject.wzb.eu. Globalgreens är en 

officiell kollaboration mellan världens samtliga gröna partier och på deras 

hemsida finns en förteckning över vilka stater som i nuläget har ett grönt parti 

representerat i parlamentet. Detta urval är vad som ligger bakom vilka stater som i 

sin tur undersöks i Manifestoproject. Databasen Manifestoproject erbjuder 

empirisk fakta om partipositioner och övrig regerings- och valinformation. Deras 

höger-vänsterskala varierar från -100 till +100 och baseras på kvantitativa 

analyser av partiprogram från olika val. I vår studie bedömer vi därmed värden 

som ligger på 0,0 som skalans mitt. Det är dock främst västländer som finns 

representerade och därmed har vi inte kunnat undersöka samtliga stater från 

Globalgreens lista i databasen. I slutändan är det endast elva stater från 

Globalgreens med gröna representanter i parlamentet som har kunnat kopplas till 

Manifestoproject: Sverige, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Australien, Kanada, 

Nederländerna, Österrike, Belgien, Finland och Nya Zeeland.  

Efter denna avgränsning har vi undersökt de utvalda staterna separat för att 

få fram en så aktuell notering som möjligt på hur deras gröna partier placerar sig 

utefter Manifestoprojects höger-vänsterskala (med värden från senast noterade 

positioner, årtalen varierar staterna emellan). De övriga partiernas ideologiska 

positioner i respektive stater har också ingått i analysen för att kunna få fram en 

mer distinkt bild av verkligheten bakom alla siffror och värden. Detta gör det 

genomförbart att relatera de gröna partiernas positioner till andra partiers 

placeringar. 

Då Manifestoproject omfattar höger-vänstervärden från samtliga valår kan 

även en undersökning göras över tid och inte endast över rum (olika länder), 

vilket är anledningen till att vi har valt att titta på var det svenska Miljöpartiet har 
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placerat sig på skalan genom åren. Ett sådant tidsperspektiv ger oss inblick kring 

ifall ett politiskt partis position fluktuerar kraftigt genom åren eller inte. En kraftig 

fluktuation hade inneburit svårigheter att generalisera våra resultat. 

Den traditionella höger-vänsterskalan är enligt Müller & Ström (2000, s.8-9) 

ett relevant och bra verktyg för uträkning och generalisering av partiers 

ståndpunkter då den är lättare att utreda än skalor som exempelvis undersöker 

grader av auktoritära eller liberala tendenser, även om dessa skulle bidra till ett 

flerdimensionellt inslag till studien.  

Ett komplement till höger-vänsterskalan i denna uppsats har vi istället själva 

lagt till genom att beräkna medel- och medianvärde bland partierna i de olika 

länderna. Med hjälp av en uträkning av mittvärden mellan de olika partiernas 

positioner kan vi nämligen jämföra det med det värdet med det gröna partiets 

värde och se ifall det är lämpligt att de gröna kallas för mittenpartier eller 

vänsterorienterade partier. Att endast utgå ifrån från Manifestoproject hade 

nämligen inneburit att ett mittenparti måste ha ett värde som ligger kring 0,0 på 

skalan. Med vår infallsvinkel om mittenvärden uppkommer istället en ny 

dimension som inte binder fast ett mittenparti på 0,0 på skalan utan tillåter mer 

lokal relevans och jämförelse.  

Detta egna inslag med mittvärden är även viktigt för att kunna skifta fokus 

från enbart direkt avläsning av värden från Manifestoproject eftersom arbetet då 

inte blir fullständigt. Manifestoproject är en tillförlitlig databas med stor 

användbarhet, men den är inte utan brister. Förutom faktumet att dess utbud är 

begränsat till endast vissa västerländska stater som därmed ger materialet en 

otillräcklig världsbild, är det även lämpligt att ställa sig frågande till vissa av 

databasens höger-vänsterplaceringar av partierna som finns med. Vilka specifika 

placeringar vi menar framgår senare i studien. Som fallet är vid samtliga källor 

som baseras på flertalet enskilda experters samhällsuppfattningar är det även så att 

Manifestoprojects informationssammanställning inte är utan brister. Det är inte 

samma experter som har analyserat de olika länderna och partierna, utan olika, 

inhemska representanter, vilket såklart inbjuder till fluktuering i resultatet. Müller 

och Ström (2000, s.9) ifrågasätter även objektiviteten hos dessa experter. Benoit – 

Mikhaylov (2012, s.79) instämmer i kritiken om objektiviteten och menar också 

att reliabiliteten kan ifrågasättas när endast en person bearbetar materialet 

eftersom olika människor tolkar text på olika sätt. Även kodningsförfarandet, 
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menar författarna, uppvisar brister eftersom det är människor och inte maskiner 

som genomför arbetet. Vidare anser vi själva att databasens ursprungsfakta har 

begränsande tendenser eftersom de experter som Manifestoproject anlitar 

analyserar partiernas manifeston (partiprogram), vilket också kan vara en källa till 

feltolkning i databasen senare. Partiers partiprogram har ju ett syfte att attrahera så 

många väljare som möjligt och visar kanske inte alltid en representativ bild av 

partiets agenda eller åsikter.  

För att ge vår undersökning ett bättre omfång har vi också använt oss av 

statistik som analyserar hur väljare i Sverige uppfattar och placerar de politiska 

partierna utefter en höger-och vänsterskala. Detta för att kunna ge en bild av hur 

gröna partier, men även andra, förflyttar sig ideologiskt över tid i vårt land. 

Statistiken kommer från SCB (2011), vilket är en statlig och högst tillförlitlig 

källa. Väljarnas synpunkt är ett välkommet bidrag till denna studie och 

kompletterar Manifestoprojects begränsade bild, som endast baserar sina fakta på 

partimanifeston. Att få en klar bild av gröna partiers sanna position är svår att få, 

och därför är det lämpligt att vi använder oss av olika sorters material och 

undersökningar. 

Värt att nämna i denna diskussion är frånvaron av databasen Parlgov, vars 

tillämpning är den samma som Manifestoproject, alltså en analys av 

partipositioner. En jämförelse mellan de båda databaserna, eller ens en 

presentation av deras olika värden för partierna, hade dock inte varit lämplig 

eftersom de skiljer sig avsevärt åt i frågan om vilka årtal de hämtat information 

från och vad deras information baseras på. Parlgov saknar nämligen tydliga 

referenser för exakt vilket år dess värden kommer från och har, till skillnad från 

Manifestoproject, inte någon jämförelse över tid.  
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4. Empirisk analys 

För att formulera en slutsats kring ifall samtliga gröna partier i vår undersökning 

kan räknas som vänsterorienterade, kommer här en empirisk analys kring var på 

Manifestoprojects höger-vänsterskala de elva ländernas gröna partier positioneras 

och vad deras respektive mittvärden är. Placeringen av ett lands gröna parti 

analyseras i förhållande till landets övriga partier. Detta följs av en undersökning 

av hur det svenska Miljöpartiet har fluktuerat över tid. Samtliga länders statistik 

finns inte presenterat genom diagram i följande avsnitt, utan går att finna i 

uppsatsens bilagor, tillsammans med en förklaring på partiförkortningar. De gröna 

partiernas staplar har grön färg, medan övriga partier har blå. 

4.1 Elva länders höger-vänsterplacering  

            Figur 3 

4.2  

                           

           

(Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects gröna värde, och  

             våra egna uträknade mittvärden) 

 

Ovanstående tabell (Figur 3) visar en sammanfattning av de gröna partiernas 

värden från Manifestoproject i korrelation med mittvärdena. Vid en första anblick 

Land Grönt Värde Medelvärde Medianvärde 

Australien -20,2 -0,25 -7,25 

Belgien -20,5 -1,98 -3,7 

Finland -27,7 -15,78 -16,6 

Frankrike -30,2 -10,47 -12,55 

Kanada -13,8 -7,12 -13,8 

Nederländerna 1,6 7,88 6,25 

Nya Zeeland 13,7 15,49 13,7 

Schweiz -19,2 -1,02 -1,7 

Sverige -9,2 -4,3 -3,5 

Tyskland -13,6 1,12 4,3 

Österrike -9,5 -9,32 -9,1 
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på de gröna partiernas värden kan dessa uppfattas som kraftigt varierande och 

inga gemensamma mönster kan urskiljas. När vi istället beräknar dessa värden i 

förhållande till ländernas medelvärde och median kan vi urskilja fyra undantag.  

 Resultatet av vår undersökning visar att tre av ländernas gröna partier (Kanada, 

Nya Zeeland och Österrike) positioneras som mittenpartier jämfört med de övriga 

partierna i parlamenten. Dessa partiers gröna värden ligger väldigt nära eller 

precis på mittvärdena, och därmed har en ny referenspunkt skapats. Utöver dessa 

tre centrerade partier är det ytterligare två partier som inte stämmer överens med 

påståendet om att gröna partier är vänsterorienterade genom att faktiskt inta en 

klar högerposition i Manifestoprojects databas. Dessa länder är Nederländerna och 

Nya Zeeland. Att det Nya Zeelandändska gröna partiet kan vara både ett 

mittenparti och ett högerparti kan förklaras genom att de placerar sig på den högra 

sidan enligt databasen, men när vi sedan räknat ut medianvärdet för alla partier i 

Nya Zeeland stämmer detta värdet exakt överens med det gröna partiets position 

på skalan.  

Australien: I Australien representerar endast fyra partier i parlamentet och det 

gröna partiet, Greens (G) placerar sig enligt databasen längst till vänster av dessa 

med ett värde på -28,5. Fördelningen över mittlinjen är jämn med två partier på 

var sida och det mest högerorienterade partiet (LIB) uppnår ett värde av 42, vilket 

vi betraktar som väldigt högt. Medelvärdet mellan de fyra partierna i Australien 

hamnar nästan exakt på mittpunkten med värdet -0,25 och medianvärdet låg här 

på -7,25. I förhållande till dessa värden befinner sig Greens väldigt långt till 

vänster och måste även här betraktas som ett vänsterparti. Det högra partiet (LIB) 

med det höga värdet befinner sig dock ännu längre från mittpunkten och gör att 

man skulle kunna betrakta det gröna partiet som lite mindre extremt än det högra.  

Belgien: Här har vi ett helt annat utseende på spridningen mellan de olika 

partierna i parlamentet. I Belgien finns det flest antal partier av de länder vi 

undersökt med tolv stycken ganska jämt fördelade över mittlinjen mellan höger- 

och vänsterorientering. Det gröna partiet i Belgien heter Écologistes Confédéres 

pour l'Organisation de Luttes Originales (ECO) och har ett höger- vänstervärde på 

-20, 5.  Detta kan tyckas vara lågt men detta parti är ett av sju på vänstersidan och 

har bara det näst högsta värdet. Det högsta värdet på vänstersidan (SOC) är -32,2 

och det högsta på högersidan (LD) är +33,8. Medelvärdet av alla tolv partierna är 
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-1,98 och medianvärdet är +3,7 vilket gör att vår slutsats för Belgien är att det 

gröna partiet här inte är ett mittenparti utan ett vänsterorienterat parti. 

Finland: Vårt grannland har åtta partier i sitt parlament och alla utom ett 

tillhör den vänstra sidan på höger-vänsterskalan. Det enda högerpartiet (KK) har 

ett värde på +13,8 och det parti som befinner sig längst till vänster (V) har ett 

värde på -44,8, vilket är en topplacering jämfört med alla länderna i vår 

undersökning. Det gröna partiet i Finland heter Vihreä Liitto (G) och placerar sig 

näst längst till vänster med värdet -27,7. Medelvärdet här blir -15,78 och 

medianvärdet -16,6 och det ligger ganska långt från det gröna partiets värde. Även 

i Finland kan vi alltså konstatera att ett grönt parti är ett vänsterparti, (vilket ju 

inte är så anmärkningsvärt då sju av åtta partier är vänsterorienterade). 

Frankrike: Detta land har sex partier representerade i sitt parlament och av 

dessa befinner sig fyra stycken till vänster på ideologiskalan och två till höger. I 

Frankrike placerar sig det gröna partiet, Les Verts (V) näst längst till vänster med 

ett värde på -30,2, vilket är det högsta vänstervärdet bland de gröna partierna i vår 

undersökning. Kommunisterna (COM) har visserligen ett väldigt högt 

vänstervärde på -48, men Les Verts rankning gör ändå att vi tolkar dem som ett 

starkt vänstersympatiserande parti. När medelvärdet sedan räknats ut och 

resultatet visar på -10,47 ser vi en klar tendens bland partierna att vara mer åt det 

vänstra hållet i Frankrike och att det gröna partiet inte är något undantag. 

Medianvärdet uppgår till -12,55. Här får vi alltså en bekräftelse på att gröna 

partier tillhör den vänstra sidan av spektrumet.  

Kanada: I Kanada representeras parlamentet av tre vänsterorienterade partier 

respektive två högerorienterade. Det gröna partiet, Green Party (G) är det tredje 

från vänster med ett värde på -13,8 enligt Manifestoprojects databas. Det mest 

vänsterorienterade partiet (NDP)har ett värde på -20,7 och det mest 

högerorienterade (CON) noterar +9,1 på skalan. Detta högervärde är väldigt lågt 

om man jämför med övriga länder, vilket ger en intressant bild av det gröna 

partiets egentliga placering i Kanada. Medelvärdet mellan alla fem partier hamnar 

på -7,12 och avståndet mellan Green Party och detta värde är inte alls särskilt 

stort. Å andra sidan är inte avståndet mellan medelvärdet och högerpartiets 

notering heller särskilt stort. Medianvärdet är däremot -13,8, vilket är exakt 

samma värde som det gröna partiet och därmed är det gröna partiet i Kanada, 

enligt vår uträkning, ett mittenparti. 
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Figur 4    

 
       (Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects partier i Kanada) 

 

Nederländerna: Parlamentet i Nederländerna består av hela tio olika partier, varav 

nio befinner sig på den högra sidan om mittenstrecket och det gröna partiet, 

GroenLinks (G) positioneras med knapp marginal på högersidan. Detta parti 

betraktas alltså som ett högerparti, även om värdet endast är 1,6. Det enda partiet 

som betraktas som ett vänsterparti (SOC) uppnår ett värde av -13,1, vilket i 

jämförelse med övriga länder inte är särskilt långt till vänster. När vi beräknar 

medelvärdet på de tio partierna får vi fram ett värde på +7,88 och medianvärdet 

uppgår till +6,25. Partiet som placerar sig längst till höger har +23,1 som värde. 

Denna statistik säger oss att GroenLinks inte tillhör mittenpartierna i 

Nederländerna, utan räknas som ett högerparti, vilket är ytterst intressant eftersom 

det, enligt de flesta forskare, borde befinna sig till vänster om mittlinjen.  

 

Figur 5 

       

      (Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects partier i Nederländerna) 

                                                   

Nya Zeeland: Som Finlands rakaste motsats visar sig denna stat ha den högsta 

noteringen på högerskalan med ett parti (UF) som uppnår +50 i värde. Här finns 

sju partier representerade i parlamentet och det mest vänsterorienterade (D) har 
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värdet -18. Det gröna partiet, Green Party (G), uppnår +13,7 här, vilket gör det till 

ett av fem partier till höger. Ett parti har faktiskt värdet 0 (P), vilket innebär enligt 

Manifestoproject att man är ett mittenparti, men med vår mätmetod hamnar 

istället det gröna partiet exakt i mitten eftersom medianvärdet här är identiskt med 

partiets placering på skalan (+13,7). Medelvärdet är +15,49 och också väldigt nära 

partiets placering. Nya Zeelands gröna parti är därmed ett mittenparti enligt våra 

beräkningar.  

 

Figur 6 

                

(Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects partier i Nya Zeeland) 

 

Schweiz: Av de sex partier som finns representerade i det Schweiziska 

parlamentet befinner sig det gröna partiet, Grüne Partei (G) även här till vänster, 

men är istället det tredje partiet från den sidan. Övriga tre partier befinner sig till 

höger ideologiskt. Grüne Partei får en placering på -19,2 i Manifestoprojects 

databas jämfört med det mest vänsterassocierade (SOC) partiet som får värdet -

38,2, vilket visar på ett större gap mellan placeringarna här jämfört med i 

Tyskland. En uträkning av medelvärdet på alla partierna ger ett värde på -1,02 och 

medianvärdet hamnade på -1,7,vilket ger oss ett lika långt avstånd mellan detta 

värde och Grüne Parteis placering som mellan Grüne Partei och det mest 

vänsterorienterade partiet (SOC). Partiet som placerar sig längst till höger 

ideologiskt (CVP) har ett värde på +39,2 och befinner sig alltså precis lika långt 

från medelvärdet som det vänsterorienterade partiet (SOC). Slutsatsen av analysen 

av Schweiz gröna parti (G) är alltså att det visserligen befinner sig till vänster på 

skalan, men inte lika långt från mitten som man först kan tro när man enbart 

studerar siffrorna. 
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Sverige: Hur ser det ut i vårt eget land enligt Manifestoproject? Av de åtta 

partier som i dagsläget sitter i parlamentet (Riksdagen) är tre till höger och fem till 

vänster på skalan. Partiet längst till vänster (V) får -32,3 medan det längst till 

höger (SD) uppnår +15,7. Miljöpartiet de Gröna (MP) får värdet -9,2 och detta 

värde i förhållande till det mest vänsterorienterade partiet (V) är inte så högt. 

Medelvärdet mellan alla partierna uppnår -4,3 och medianvärdet är -2,5. I Sverige 

är alltså det gröna partiet ett vänsterorienterat parti även om det inte befinner sig 

särskilt långt till vänster utan betydligt närmare mitten.  

Tyskland: Enligt Manifestoproject tillhör även Tyskland de länder vars gröna 

parti Bündis ´90/Die Grünen (G) befinner sig jämförelsevis ganska långt till 

vänster med ett ideologiskt värde på -13, 6 jämfört med det parti som befinner sig 

allra längst till vänster (SPD) med -18,3 som värde. Här är endast fem partier 

representerade i parlamentet, varav tre av dessa befinner sig till höger och 

följaktligen de nyss nämnda två till vänster. Medelvärdet på alla fem partierna är 

1,12 och värdet på det parti som befinner sig längst till höger (DL) är 24,5. 

Medianvärdet ligger på 4,3. Detta gör att inte heller här kan vi se en korrelation 

mellan vår hypotes om de gröna partiernas placering i mitten och partiets 

ideologiska position jämfört med medelvärdet. Avståndet mellan medelvärdet och 

placeringen är alltför stort, alltså är det gröna partiet (G) i Tyskland också ett 

vänsterorienterat parti.  

Österrike: I skarp kontrast till Nya Zeeland befinner sig här alla de sex 

partierna i parlamentet till vänster på skalan. Det gröna partiet, DieGrünen (G) 

uppnår -9,5 på skalan medan det mest vänsterorienterade partiet (SOC) kommer 

upp i -17,9 och det minst vänsterorienterade (VP) -1,1 (alltså väldigt nära 

mittenlinjen för vänster- eller högerorienterat). Då medelvärdet mellan alla partier 

här är -9,3 bedömer vi att DieGrünen i Österrike uppenbart är ett mittenparti i 

förhållande till övriga partier i parlamentet. 
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Figur 7 

 

                 (Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects partier i Österrike) 

 

4.2 Miljöpartiets förändring över tid  

Enligt databasen Manifestoproject har Miljöpartiet i Sverige aldrig lämnat den 

vänstra sidan av höger-och vänsterskalan, utan alltid legat där sedan de kom in i 

Sveriges Riksdag 1988. Det som är intressant när vi tittar på värdena är hur dessa 

har förändrats över tid. Värdena har pendlat mellan -6,3 som mest höger och        

–36,1 som mest vänster. Det senaste uppmätta värdet från 2010 ligger på -9,2. 

Även om Miljöpartiet alltså alltid har varit ett vänsterorienterat parti har det 

emellanåt närmat sig mitten för att sedan dra iväg åt vänster igen. I dagsläget 

placerar sig dock partiet något närmare mitten igen. Figur 8 ger en grafisk översikt 

över fluktuationen. 

 

  Figur 8 

            (Källa: Egen sammanställning av Manifestoprojects data på Miljöpartiet) 
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Med fokus bort från Manifestoproject som baserar data på expertanalyser av 

partimanifeston, erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB, 2011) med Figur 9 en 

helt annan analys, gjord mellan 1979 och 2010.  

 

Figur 9 

                 (Källa: SCB 2011) 

 

Denna undersökning baseras på svenska väljares uppfattningar om de svenska 

partiernas politiskt ideologiska placeringar. Skalan går från 0 till 100 där 50 blir 

brytpunkten mellan höger och vänster. Vid en närmare titt på Miljöpartiet kan vi 

se att även de svenska väljarna uppfattar det som att partiet har förflyttat sig över 

tid, men uppfattningen om på vilket sätt skiljer sig åt mellan väljarna och analysen 

av partimanifeston. Enligt de svenska väljarna var partiet ett mittenparti när det 

kom in i Riksdagen 1988 och intog därefter en tendens att stadigt röra sig åt 

vänster. Detta dock med undantaget från år 2010, när den senaste undersökningen 

genomförts, och det går att utläsa att partiet lämnat vänstertrenden och vänt in 

något mot mitten igen. 

Att upptäcka skillnader mellan en undersökning av partimanifeston och 

väljaruppfattningar är något väntat. Väljare har mer underlag att stödja sina 

övertygelser på än endast partiprogram – faktorer så som media, debatter, 

allianser, partirepresentanter och lokalpolitik är bara några exempel som kan spela 

roll på hur partipositioner kan uppfattas.   
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5. Avslutande diskussion 

För att kunna svara på vår forskningsfråga, huruvida gröna partier befinner sig 

till vänster partiideologiskt, behövde vi få en övergripande bild av verkligheten 

idag. Vi ville också undersöka om vår hypotes att gröna partier snarare borde 

placeras i mitten hade någon bärkraft i den nyfunna statistiken. De elva ländernas 

statistik gav oss en bra uppfattning om situationen och även en möjlighet att 

kunna svara på våra frågor. 

Vad vi kan se av resultatet är att trenden för de olika ländernas gröna partier 

har varit generellt sett vänsterorienterad. Av de elva länder vi har undersökt 

förekommer två, Nederländerna och Belgien, väldigt nära 0-värdet på skalan, men 

dock inte tillräckligt för att räknas som mittpartier enligt Manifestoproject. Nya 

Zeeland och Nederländerna har dessutom värden som befinner sig på den högra 

sidan av skalan. Med vår egen ”måttstock” där vi räknat ut mittvärden för de olika 

ländernas partier hamnar sedan istället Kanada, Nya Zeeland och Österrike runt 

mitten.  

Även om vår undersökning endast omfattar elva länder, kan vi omkullkasta 

antagandet om att alla gröna partier är vänsterorienterade eftersom båda 

ovanstående metoder har visat på i alla fall fyra undantag, bevisar motsatsen. 

Detta besvarar vår centrala frågeställning och bekräftar vår hypotes – alla gröna 

partier är inte vänsterorienterade. 

I analysen kring det svenska Miljöpartiet över tid visades skillnader i 

positionsuppfattningar mellan källorna Manifestoproject och SCB (2011), men 

dock så befann sig partiet enligt båda egentligen till vänster om skalan hela tiden. 

De fluktueringar som visats finns det emellertid inga förklaringar till. Varför 

förändras partiers ideologiska positionering? I denna uppsats finns tyvärr inte 

utrymme för en sådan analys, som vi bedömer behöver en studie i sig.  

Skillnaden mellan Manifestoprojects och SCB:s syn på fluktuering visar på en 

lucka som finns när det kommer till forskning kring partiers politiska orientering 

på höger-och vänsterskalan. Vår uppfattning är att en sammanslagning som 
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innefattar såväl väljaruppfattningar, analyser av manifeston, expertutlåtanden som 

möjligen förfrågningar hos partierna själva om var de placerar sig på en höger-och 

vänsterskala med exempelvis 0 till 10 som referenspunkt, skulle vara ett lämpligt 

tillägg till forskningen. När alla dessa data slagits ihop blir det sedan utrymme för, 

att likt vår egen studie, beräkna mittvärdena och på så sätt få fram ytterligare en 

dimension kring vänster- och högerpositionering som är mer anpassad till varje 

land för sig. En sådan metod går ihop med vår ursprungliga teori från Noël och 

Thériens utlåtande om höger-vänsterskalan: ”It is always a question of being to 

the left or right of someone.” (2008, s.11).  Detta skulle nämligen kunna vara 

lösningen på problematiken kring hur man mäter vad som är ”mitten på skalan” 

när samtliga, eller nästan samtliga, partier i ett land befinner sig till vänster eller 

höger om skalan (som exempelvis i Österrike och Nederländerna). 

Vi är medvetna om bristerna i vår egen undersökning där våra mittvärden har 

varit baserade på uträkningar från Manifestoprojects värden. Dessa kan nämligen 

ifrågasättas på flera sätt, som det redan framgått i vår materialdiskussion, och inte 

desto mindre med bakgrund från faktumet att databasen placerat de svenska 

Socialdemokraterna betydligt längre till vänster på skalan än vad den gjort med 

Vänsterpartiet. Detta kan rimligtvis inte vara korrekt och vi måste tyvärr därför 

också tvivla på tillförlitligheten till övriga länders statistiska uppgifter. Vi är 

medvetna om att våra siffror i och med detta kan vara missvisande, men 

slutpoängen är trots allt att vår metod har varit ett lämpligt bidrag till forskningen. 

Förutsatt att mer tid funnits till vår studie hade vi gärna själva analyserat och 

kodat ett antal länders manifeston för att på så sätt minska eventuella felkällor och 

problematiken kring att olika forskare tolkar information på olika sätt. En 

vidareutveckling av vår studie hade varit att även inkludera intervjuer med högt 

uppsatta partipolitiker för att få en bild av var de själva positionerar sig på höger- 

vänsterskalan.  Med allt detta material skulle eventuellt en mer korrekt placering 

av gröna partiers position på skalan kunna fastställas.  
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Partinamn och förkortningar 
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Liberal Party LIB 
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Liberal Party LIB 

 

Conservative Party CON 
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