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Abstract 

När miljöpartier bildades under 1980-talets Norden slog de igenom med mycket 

starkare kraft i Sverige och Finland än i Norge och Danmark. En förklaring går att 

finna i de etablerade partiernas beteende. Vi har gjort en studie av vänsterpartiers 

påverkan på gröna partiers framgång i Norden under 1980-talet. 

Vi använder teorier om vikten av sakfrågeröstning, förändrade röstmönster 

och ideologiska positioneringar för att avgöra om lyftandet av den gröna frågan 

och ideologi tillsammans kan förklara framgången. Vi undersöker vänsterpartiers 

valmanifest med en kvantitativ och en kvalitativ metod som analyserar förekomst 

av gröna sakfrågor och partiers ideologiska skillnader. Resultatet visar att gröna 

sakfrågor och ideologi bland vänsterpartier i Finland, Danmark och Norge delvis 

kan förklara miljöpartiers framgångar. I Sveriges fall så agerade vänsterpartiet 

annorlunda än förväntat, likväl uppstod ett miljöparti i Sverige. Därav förblir det 

svenska fallet ett mysterium som är värt att titta på inför framtida forskning. 

  

 

Nyckelord: sakfråga, grön politik, vänsterpartier, nordisk politik, nyvänster 

Antal ord: 6476 st 
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1 Introduktion 

I Norden finns ett spännande förhållande som framträder vid studiet av gröna 

partier. Där den gröna frågan i huvudsak representeras av stora renodlade gröna 

partier i Sverige och Finland representeras den i Norge och Danmark istället 

främst av partier som inte har en i huvudsak grön profil utan istället en grund i 

socialismen eller liberalismen. Den stora homogenitet som annars råder i Norden 

leder oss till att undersöka varför gröna partier, under och efter sitt bildande, har 

nått framgång i Sverige och Finland men inte i Norge och Danmark? (Nohlen – 

Stöver (red.) 2010, s. 547, 617, 1456, 1869) 

1.1 Bakgrund och forskningsproblem 

Under 1980-talet växte gröna partier fram i Norden som varken kallade sig 

socialistiska eller liberala utan betonade den gröna frågan som utanför den 

klassiska vänster/höger-skalan (Heidar et al. 2004, s. 46). Tidigast bildades 

Miljöpartiet i Sverige, år 1981 och därefter bildades gröna partier i Danmark (De 

Grønne år 1983), Norge (Miljøpartiet De Grønne år 1987) och Finland (Gröna 

Förbundet år 1987).  Endast Miljöpartiet i Sverige och Gröna Förbundet i Finland 

nådde framgång i fråga om riksdagsledamöter: I Finlands fall fick Gröna 

Förbundet mandat först vid valet 1987 då partiet fick 4 % av rösterna och 4 

mandat av totalt 200 och vid nästkommande val 1991 fick partiet 6,8 % av 

rösterna och erhöll därmed 10 mandat (Anckar – Anckar 2010, s. 617 - 618). I 

Sverige nådde Miljöpartiet framgång vid valet 1988 då partiet fick 5,5 % av 

rösterna och därmed 20 mandat av totalt 349 (Gilljam – Holmberg 1990, s. 28). 

Någon liknande utveckling förekom inte i Danmark eller Norge där de gröna 

partierna under 1980-talet endast fick mellan 0,1 % och 1,5 % av rösterna (Elklit – 

Larsen Cadoret 2010, s. 547, 1456). Det är något som tydligt visas i 

medianvärdena för de gröna partiernas valresultat under 1980-talet i de nordiska 

länderna. 

 

Tabell 1.1 Nordiska gröna partiers röstandel under 1980-talet som medianvärde. 

Land Gröna partiers 

medianvärde i procent, 80-talet 

Sverige 2,9 

Finland 2,7 

Danmark 0,7 

Norge 0,1 
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(Gallagher et al. 2011, s. 251) Den relativt låga siffran i Sverige och Norge förklaras av att 

miljöpartierna inte nådde framgång före den senare delen av 1980-talet. 

 

I Norge och Danmark är de största gröna partierna inte renodlade gröna partier 

likt miljöpartierna i Sverige och Finland. Istället är de socialistiska vänsterpartier 

med tydligt gröna inslag (Socialistisk Folkeparti i Danmark och Sosialistisk 

Venstreparti i Norge). Det finns en intressant koppling mellan de då dåliga 

riksdagsresultaten för gröna partier i Norge och Danmark och den tydliga gröna 

profilen hos de bägge ländernas vänsterpartier. Det pekar på att förhållandet 

mellan vänsterpartiers agerande och gröna partiers framgångar är annorlunda än 

det mellan de gröna och andra partier. Påståendet styrks av bland andra 

statsvetaren Michael Gallagher som kategoriserar de nordiska ländernas 

vänsterpartier olika (se tabell 1.2 och 1.3). De menar att socialistisk vänster kan 

delas upp i kommunism och en mjukare, mindre radikal kategori som även 

omfamnar den gröna frågan. Den delen av vänstern benämner Gallagher m.fl. som 

nyvänster (Gallagher et al. 2011, s. 249 - 250). Likaså pekar statsvetaren Knut 

Heidar på det samband vi har undersökt i Norden och menar att vänstern i 

Danmark och Norge i större utsträckning har lyft de postmateriella frågorna och 

därmed konkurrerat ut de gröna partierna. (Heidar 2004, s. 46) 

 

Tabell 1.2 Nordiska nyvänster partiers röstandel under 1980-talet som medianvärde. 

Land ”Nyvänster” vänsterpartiers 

medianvärde i procent, 80-talet 

Sverige - 

Finland - 

Danmark 14,4 

Norge 6,8 

(Gallagher et al. 2011, s. 250) 

 

Tabell 1.3 Nordiska kommunistiska partiers röstandel under 1980-talet som medianvärde. 

Land Kommunistiska partiers 

medianvärde i procent, 80-talet 

Sverige 5,6 

Finland 13,9 

Danmark 0,9 

Norge 0,9 

(Gallagher et al. 2011, s. 245) 

 

Varför uppsatsen undersöker vänsterpartiers påverkan på gröna partiers 

framgång och inte andra partier på en vänster-högerskala har sin grund i två 

viktiga skillnader. För det första observerar vi de ovan beskrivna 

partikonstellationerna med stora rödgröna partier i Norge och Danmark och mera 

gröna partier i Sverige och Finland. För det andra pekar statsvetaren Neil Carter 

på att gröna partier i stor utsträckning behövde konkurrera med den nya vänstern 

omkring sitt bildande (Carter 2001, s. 103). Resonemanget leder till uppsatsens 

frågeställning:  
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 Finns det ett samband mellan vänsterpartiers ideologiska position 

tillsammans med i vilken utsträckning de lyfte den gröna frågan i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige, och framgångarna för gröna partier 

i respektive land mellan 1980 och 1990? 
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2 Teori 

Uppsatsen tar sitt avstamp i teorin om att gamla konfliktlinjer som tidigare varit 

väldigt dominerande i europeisk rösttradition luckrades upp mot slutet av 1900-

talet. Samtidigt skedde en förändring av väljarens värderingar och så kallade 

postmateriella värden fick större betydelse i röstandet. Tillsammans gjorde det här 

att 1980-talets väljarkår i Norden blev mera individualiserad och fäste större vikt 

vid sakfrågor än tidigare.  

2.1 De traditionella konfliktlinjernas tillbakagång 

Då partiers framgångar i någon utsträckning alltid är beroende av väljarstöd 

(Sjöblom 1968, s. 95) är det rimligt att se till hur väljaren röstar för att delvis 

förstå gröna partiers framgång. Under största delen av 1900-talet har röstandet i 

Europa varit nära sammankopplat med rådande konfliktlinjer där partistrukturerna 

i Europas länder förändrades i mycket liten utsträckning (Gallagher et al. 2011, s. 

289). Konfliktlinjer är underliggande konflikter i ett samhälle som medborgare är 

benägna att rösta efter om de tillhör en berörd part, ser skillnad på sig själva och 

andra parter och kan uttrycka sig organiserat (Gallagher et al. 2011, s. 280). När 

konfliktlinjerna började tappa i kraft under 1970-talet och framåt förändrades 

väljarens beteende och strukturellt röstande minskade (Gallagher et al. 2011, s. 

293, 297, 304). Russel J. Dalton pekar på hur politiken i Europa blir alltmera 

beroende av individens individuella preferenser. Som följd av den förändringen 

ökar vikten av sakfrågeröstning (Dalton 2008, s. 168). 

Sakfrågeröstning utgår från att varje väljare fattar rationella val angående den 

kandidat, det parti eller den fråga i vilken hon ska rösta utifrån dennes intressen 

(Dalton 2008, s. 194). Forskningen är oenig på fältet rörande vilka kriterier som 

ska vara uppfyllda för att kalla ett val i en omröstning för en sakfråga, men tre 

kriterier är vanligt förekommande: Väljaren är intresserad av sakfrågan, väljaren 

har en åsikt i sakfrågan och väljaren känner till hur de som det skall röstas om står 

i frågan (Dalton 2008, s. 195). När sakfrågan blir viktigare kan inte partier längre 

räkna med de relativt säkra röstmönster som tidigare varit gällande utan tvingas 

förhålla sig till sakfrågor. 

När uppsatsen undersöker sambandet mellan lyftandet av den gröna frågan 

och gröna partiers framgång bidrar den till studier på effekten av det nya 

förhållandesättet till röstande. Hur partier förhåller sig till sakfrågan är i viss 

utsträckning ett strategiskt val som de har kontroll över där andra förhållanden 

som påverkar vad väljaren röstar står utanför partiernas makt. I Norden är många 

av de faktorer som påverkar gröna partiers framgångar likartade. Carter pekar på 
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några sådana faktorer som proportionerliga valsystem, medborgarrörelser (New 

Social Movements), ett stort mått av klimatmedvetenhet och postmateriella åsikter 

(Carter 2001, s. 102). Några ytterligare institutioner som gör länderna likartade är 

att alla länder utom Finland använder sig utav trösklar på två eller fler procent 

(Gallagher et al. 2011, s. 378 – 379) och Arend Lijphart kategoriserar alla fyra 

länder som decentraliserade enhetsstater (Lijphart 2012, s. 178). 

2.1.1 Förändrade värderingar och ny politik 

Det faktum att gamla röstmönster ersätts av nya är enligt Dalton en produkt av att 

väljarens värderingar förändras (Dalton 2008, s. 79). Samtidigt som 

konfliktlinjerna blir mindre viktiga och sakfrågor får större utrymme har ett skifte 

skett vad gäller väljarens värderingar: Sedan 1970-talet har postmateriella värden 

fått allt större utrymme i politiken (Dalton 2008, s. 86). Så som formulerat av 

Ronald Inglehart står postmateriella värden i kontrast till materiella värden, där 

postmateriella värden är vad väljaren kommer att värdera när materiella värden i 

adekvat utsträckning är uppfyllda och finns i tillräcklig omfattning under väljarens 

barndom. Frågor om överlevnad, skydd och ekonomi utgör kategorierna för de 

materiella värdena och frågor om individuell utveckling, intellektuella och estetik 

tillhör de postmateriella (Dalton 2008, s. 82 – 83).  Ytterligare viktiga 

postmateriella frågor är medborgarinflytande, miljöhänsyn, estetiska värden 

(Dalton 2008, s. 83) men även frågor som internationell fred och social rättvisa 

(Gallagher et al. 2011, s. 250-252) och vikten av direktdemokrati och 

folkomröstningar (Dalton 2008 s. 219). Under 1960-, 70- och 80-talet utvecklades 

en ny sorts politik i enlighet med postmaterialismen och den individualiserade 

väljaren som manifesterade sig i nya partier med postmateriella värden som grund 

(Gallagher et al. 2011, s. 307; Dalton 2008, s. 161). Statsvetaren Kitschelt 

använder betäckningen left-libertarian för att beskriva de nya partierna inom 

vänstern. Till de senare partierna tillför han en systemskepsis som grundar sig i 

kritik mot vikten av tillväxt, centralstyrd offentlighet och byråkrati som förhindrar 

medborgarnas demokratiska inflytande i samhället (Kitschelt 1988, s. 194-195). 

Utifrån att värderingarna hos väljaren förändrats och partierna förändrats med 

dem undersöker uppsatsen även ideologiska skillnader som ytterligare en 

förklaringsfaktor. 

2.2 Hypotes 

Teorin om den ökade sakfrågeröstningen hos väljaren och den minskade 

benägenheten att rösta i enlighet med tidigare konfliktlinjer mynnar ut i en 

hypotes om att vänsterpartier under 1980-talet i Norge och Danmark i större 

utsträckning än vänsterpartier i Sverige och Finland lyfte gröna sakfrågor och 

profilerade sig som gröna. Det i kombination med att de norska och danska 

vänsterpartierna i högre utsträckning anammade postmateriella värden och 
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distanserade sig från kommunism gjorde att de norska och danska vänsterpartierna 

tog väljare som annars skulle ha gått till miljöpartier, vilket inte skedde i Finland 

och Sverige.   

2.3 Definitioner 

För precision i undersökningen och kompabilitet med annan forskning är det 

viktigt att definiera de centrala begrepp som används. I uppsatsens analysavsnitt 

förekommer begreppen grön fråga, framgång och ideologi i stor utsträckning och 

definieras under följande rubriker. 

2.3.1 Den gröna frågan 

Med den gröna frågan syftar uppsatsen i huvudsak på det som berör miljöpolitik. 

Ekologism innefattar en hel ideologi med bland annat decentralisering, fred och 

social rättvisa som centrala mått (Carter 2001, s. 40). Statsvetarna Mikael Gilljam 

och Sören Holmberg hävdar att det finns sådant som tyder på att gröna partiers 

framgång i högre grad berodde på sakfrågan miljö snarare än den ekologiska 

ideologin, vilket beror på att ekologism för gemene man är en mindre känd 

ideologi och kan vara svårt för den vanlige väljaren att särskilja från vänster-

högerskalan och de centrala ideologierna inom politiken (Gilljam – Holmberg 

1990, s. 310). Den gröna frågan syftar således på miljöpolitik och inte ekologism 

när uttrycket används genom uppsatsen. Genom uppsatsen är den gröna frågan 

synonymt med miljöfrågan. 

2.3.2 Framgång 

I uppsatsen innebär begreppet framgång markant representation i det nationella 

parlamentet i de länder vi undersöker. I någon mån upplevde alla de nordiska 

miljöpartierna framgång då de under årtiondet skapades och fick röster men det 

var endast i Sverige 1988 och Finland 1987 som partierna fick tillräckligt många 

röster för att få representation i det nationella parlamenten. (Anckar, Anckar – 

Widfeldt 2010, s. 617, 1869)  

2.3.3 Ideologi 

När uppsatsen behandlar ideologi gör den det i två sammanhang. Ibland åsyftas 

ideologi i generell mening och då förklaras den kontext i vilken begreppet 

ideologi ska förstås. I huvudsak används ideologi för att beskriva ideologiska 

skillnader mellan partier som ges i uttryck i formen av olika policy hos de 

undersökta vänsterpartierna från kommunism och auktoritära hållningar till den 
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nya vänstern och den libertarianska trenden av frihet (Gallagher et al. 2011, s. 

250). Den nya vänstern är vänsterrörelsens uttryck för den nya sortens politik 

(som beskriven under avsnittet 2.1.1) där nyvänstern, genom att föra 

postmateriella frågor, distanserade sig från den gamla materiella vänstern (Dalton 

2008, s. 132-133). En rörelse på den ideologiska skalan för vänsterpartier i den 

här meningen innebär en rörelse från kommunism och materialism mot 

postmateriell nyvänster. 
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3 Metod 

Uppsatsen jämför de fyra nordiska länderna där homogeniteten inte bara är 

bidragande till frågeställningens vetenskapliga värde utan också en användbar 

faktor vad gäller forskningens validitet och hjälper oss att isolera 

förklaringsfaktorerna som vi vill undersöka. Vi utgår från både kvantitativa och 

kvalitativa aspekter i vår undersökning för att få ett så brett och korrekt resultat 

som möjligt. 

Den beroende variabeln i undersökningen är gröna partiers framgång. De två 

oberoende förklaringsfaktorerna som undersöks i de fyra länderna är om 

vänsterpartiers benägenhet att föra fram gröna frågor på den politiska agendan 

skilde sig åt mellan länderna och om vänsterpartiernas ideologi skilde sig åt 

mellan varandra. Ett bekräftande av att vänsterpartier i Sverige och Finland i lägre 

grad lyfte fram miljöfrågan och ideologiskt lutade mera åt kommunismen än 

motsvarande partier i Danmark och Norge skulle verifiera vår hypotes. Detsamma 

gäller om vänsterpartierna i Norge och Danmark ideologiskt under 1980-talet stod 

närmare den gröna väljaren. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Att använda och räkna frekvenser i valmanifest är en vanligt förekommande 

metod vid undersökningar av partikonkurrens (Esaisson et al. 2012, s. 199). I 

uppsatsen används därför valmanifest från de olika vänsterpartierna mellan 1980 

och 1990 för att mäta partiernas ställning i miljöfrågan. I en kvantitativ 

innehållsanalys, där partiernas valmanifest utgör analysenheterna, används ett 

kodschema som beskriver kodifieringen av vad som kan räknas till den gröna 

frågan i partimanifesten och sedan mäts dess frekvens. 

I den kvantitativa undersökningen räknar vi förekomsten av 29 st variabler 

som kategoriseras som olika miljöfrågor. I den kvantitativa analysen görs gällande 

att ju fler variabler som förekomer i förhållande till storleken på valmanifesten 

desto mera central är gröna frågan i manifesten (Esaiasson et al. 2012, s. 197). När 

det är tvetydigt vilken variabel som ska räknas så följer undersökningen en princip 

som säger att båda variablerna ska räknas. Den typen av kodningsprincip kallas 

för totaltäckningsprincip (Esaiasson et al. 2012, s. 207) Vi delar därefter 

frekvensen med antal meningar för att få en procentsats på hur stor del av 

dokumentet som behandlar gröna frågan. 

I uppsatsen räknas även förekomsten av orden; miljö, natur och klimat. Vi 

delar därefter de orden med antal ord i valmanifesten för att väga hur pass ofta de 
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förekommer. Vi gör det som ett komplement till den mer exensiva 

undersökningen då orden antas gå hand i hand med den gröna frågan. 

Den kvantitativa analysens styrka är att den, förutsatt ett grundligt arbete med 

kodschema, är ett precist och intersubjektivt verktyg. Utifrån den aspekten 

använder vi den kvantitativa analysen för att mäta hur partierna lyfter den gröna 

frågan. Se appendix 1 för Kodbok med tolkningsregler och kodningsprinciper. 

3.2 Kvalitativ textanalys 

När vi ser till den kvalitativa undersökningen så använder vi oss av samma nio 

analysenheter med fyra variabler som tjänar som operationella indikatorer på 

ideologisk ställning. I analysen appliceras en kvalitativ innehållsanalys på 

valmanifesten för att lägga till röstande utifrån partiernas ideologiska ställning 

som en förklaring till den andra delen av hypotesen. Likt i den kvantitativa 

innehållsanalysen ser vi på varje valmanifest som en cementering av partiernas 

ambitioner att införa policy och på samma grundvalar som i den kvantitativa 

analysen använda det som står i dem som grund för våra slutsatser. 

Uppsatsen operationaliserar de ideologiska skillnaderna så som de ges uttryck 

i valmanifesten genom att undersöka följande frågor:  

 

 Om manifesten uttrycker sovjetsympatiska åsikter och/eller pro-

socialdemokrati. 

 I hur stor utsträckning manifesten uttrycker postmateriella frågor. 

 Om manifesten uttrycker ett avståndstagande från centralisering och 

byråkrati eller hög grad av statligt ingripande. 

 

Med grund i teorin som presenteras under avsnitt 2.1.1 kan ovanstående frågor 

tjäna till att avslöja ideologiska skillnader mellan manifesten inom spannet 

kommunism till nyvänster. Vidare är det rimligen ett tydligt kommunistiskt 

ställningstagande om manifesten uttryckligen sympatiserar med Sovjetunionen 

och ett avståndstagande om partierna är villig att samarbeta med 

socialdemokratin. Vi analyserar även andra värden som tydligt kan visa en 

ideologisk förankring. Ett problem är valmanifestens olika längd vilket gör att de 

går olika djupt in på skilda politiska områden som kan översättas som t.ex. 

postmaterialism utan att det nödvändigtvis betyder att partiet i sig faktiskt är mer 

nyvänster än något annat. Det är därför viktigt att det som tas upp ska ses i 

relation till storleken på dokumentet. 

3.2.1 Vänsterpartier på en vänster-höger-skala 

I vår undersökning använder vi oss av manifest från Manifesto Project Database 

som är ett projekt inom valforskningen där det finns stor tillgänglighet till 

manifest världen över. Manifesto Project Database drivs främst av WZB: Berlin 
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Social Science Center men även andra universitet världen över är inblandad i 

projektet (Manifesto Project Database 2014). Manifesto Project Database har 

utifrån manifesten gjort en extensiv undersökning hur partierna förhåller sig på 

vänster-höger-skalan. Vi använder statistiken om partiernas positioner på vänster-

höger-skalan för att ge vår undersökning tyngd och för att föra in andra aspekter 

av vår hypotes.  

3.3 Metodologisk diskussion 

Att använda valmanifest som analysenheter för att svara på frågeställningen kan 

vara problematiskt eftersom att det är svårt att avgöra vilken påverkan ett 

valmanifest har för hur ett parti uppfattas. Ett dokument riskerar alltid att 

missförstås eller i värsta fall inte läsas alls. Och det går att hävda att partier inte är 

tillräckligt enhetliga för att rymmas i ett valmanifest där individer inom partier 

kan tycka, tänka och säga olika saker i olika frågor. Men sådana risker finns alltid 

när forskaren försöker avgöra vad ett parti tycker och tänker och för att undvika 

godtycklighet måste målet vara att hitta den starkaste enhetliga åsiktsyttringen. 

Valmanifest är dokument skrivna inför korta tidsrymder där väldigt mycket står 

på spel och efter vilka partierna kan komma att hållas ansvarig i sitt beteende efter 

valmanifestens upprättande. Därför går de att ses på som relativt solida uttryck för 

partiers ställningstagande vid en viss tidpunkt. Att granska valmanifest är 

dessutom en beprövad metod inom valforskning (Esaiasson et al. 2012, s. 199) 

och används av bland andra statsvetaren Christoffer Pedersen-Green vid Århus 

universitet när han studerat sakfrågekonkurrens (Green-Pedersen 2007). 

Att utgå från en kvantitativ metod har sina fördelar vad gäller 

undersökningens externa validitet. Samband och kausala mekanismer går lättare 

att generalisera när de framträder ur många variabler och analysenheter vilket är 

fallet vid den kvantitativa studien. Undersökningen är därmed beroende av 

analysenheter som kan berätta det som vill undersökas, vilket valmanifest enligt 

ovanstående resonemang är, och precisa variabler med tydliga variabelvärden. 

Uppsatsen använder en kodbok med 29 st variabler av olika slag inom miljö-, 

natur- och klimatfrågor som får karaktärisera den gröna frågan. Efter noggrann 

genomgång av samtliga valmanifest har variablerna reviderats till dess att de i 

största möjliga mån omfattar den gröna frågans olika aspekter och kan därför 

sägas vara täckande.  

Att använda en kvalitativ metod för att undersöka ideologiska skillnader är 

användbart då det skulle krävas ett mycket högt antal variabler för att mäta de 

nyansskillnader som förekommer i spannet mellan kommunism och nyvänster. 

Exempelvis så skulle en positiv inställning till välfärdsstaten inte säga speciellt 

mycket om gradskillnader mellan de olika vänsterpartierna. Ur den synvinkeln 

kan det vara nödvändigt att se till helheten (Esaisson et al. 2011, s. 210), eftersom 

att en kvalitativ undersökning tillåter oss värdera olika uttryck olika mycket. 
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4 Analys 

4.1 Den kvantitativa undersökningen 

Utifrån kodschemat har nio valmanifest på vänsterpartier i Norden under perioden 

1983 - 1989 analyserats. 

 

Tabell 2.1 Sammanställning över de nordiska länderna, ländernas vänsterpartier och analyserade 

valmanifest. 

Land Partiförkortning Analysenhet 

Sverige VPK Valmanifest 1985 

Sverige VPK Valmanifest 1988 

Finland DFFF Valmanifest 1983* 

Finland DFFF Valmanifest 1987 

Danmark SF Valmanifest 1984** 

Danmark SF Valmanifest 1987 

Danmark SF Valmanifest 1988 

Norge SV Valmanifest/arbetsprogr

am 1985 

Norge SV Valmanifest/arbetsprogr

am 1989 

*Ej tillgängligt på svenska, översatt från finska. 

**Valmanifestet ofullständigt. 

VPK: Vänsterpartiet Kommunisterna 

DFFF: Demokratiska Förbundet för Finlands Folk 

SF: Socialistisk Folkeparti 

SV: Sosialistisk Venstreparti 

 

Tabellen ovan visar vilka partier undersökningen baseras på, partiernas 

nationella hemvist och vilka valmanifest som förekommer som analysenheter för 

vår undersökning. I förarbetet inför undersökningen fanns inte danska SF:s fall 

från 1984 tillgängligt så istället har vi utgått från en befintlig sammanställning 

som kort omnämner partiprogramet. 

4.1.1 Miljöfrågan 

 

Tabell 2.2 Hur stor andel av valmanifesten som utgörs av den gröna frågan. 
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Parti samt år för 

valmanifest 

Frekvens av 

miljöfrågan 

Totala antalet 

meningar i 

valmanifesten 

Procentsats 

på förekomst 

av den gröna 

frågan* 

VPK – 1985 

(Sv) 

38 237 16,03% 

VPK – 1988 

(Sv) 

32 246 13,01% 

DFFF – 1983 

(Fi) 

4 152 2,63% 

DFFF – 1987 

(Fi) 

48 592 8,11% 

SF – 1984 (Dk) 0 36 0% 

SF – 1987 (Dk) 13 95 13,68% 

SF – 1988 (Dk) 51 432 11,81% 

SV – 1985 (No) 99 1702 5,82% 

SV – 1989 (No) 290 2003 14,48% 

*Procentsatsen är en dividering av antalet meningar och frekvensen av miljöfrågan och ger en 

uppskattning av hur stor del av dokumentet som behandlar miljöfrågan. Frekvens och meningar är 

inte samma sak och därav säger inte siffrorna precis hur stor andel av dokumentet miljöfrågan 

utgör utan ska snarare ses som en jämförelse valmanifesten emellan. Det ger ändock en bra 

överblick och är det bästa måttet utifrån förutsättningarna. 

 

Ur tabellen går det att utläsa en viss samvariation mellan frekvensen av den gröna 

frågan och de respektive vänsterpartierna som stämmer överrens med hypotesen. 

Sambandet är visserligen svagt och fallet Sverige avviker från hypotesen. Jämfört 

med de andra partierna verkar svenska VPK varit det bättre på att lyfta den gröna 

frågan i sitt valmanifest. 

I absoluta tal nämns den gröna frågan i alla analyserade fallen i större 

utsträckning i de senare valmanifesten. Det kan tyda på att frågan blev mera 

central under senare delen av 1980-talet. Undantaget är Sverige, som sjönk från 

ett högt värde till ett lägre. Men fortfarande högt, relativt de andra ländernas nivå. 

Skillnaden syns framförallt i DFFF och SV som båda kraftigt ökade 

miljöprofileringen i dess senare valmanifest. En tolkning kan således vara att 

partierna i Norge och Danmark mötte den gröna väljaren när den gröna frågan 

blev viktigare för väljarkåren, något som vänsterpartiet i Sverige inte gjorde. 

Snarare tog VPK ett steg tillbaka när det gäller just den gröna frågan. I Finland så 

tycks även DFFF ha uppmärksammat den gröna frågan i större grad i ett senare 

skede men det är relativt de andra partierna fortfarande på en låg nivå. Alltså kan 

det utifrån den aspekten peka på att de gick den gröna väljaren till mötes men inte 

i tillräckligt hög utsträckning för att förhindra miljöpartiets framgång. 

 

Tabell 2.3 Hur stor andel av partiernas valmanifest som utgörs av den gröna frågan som 

medelvärde. 

Parti och valmanifest benämnt som år Medelvärde 

VPK – 1985 och 1988 (Sv) 14,52% 
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DFFF – 1983 och 1987 (Fi) 5,37% 

SF – 1987 och 1988 (Dk) 12,83% 

SV – 1985 och 1989 (No) 10,15% 

SF – 1984 utlämnades då analysenheten inte var ett fullständigt valmanifest. 

 

Även sett till medelvärdet visar statistiken tydligt att det finländska DFFF 

betonar miljöfrågan i mindre utsträckning än övriga vänsterpartier. Frågetecknet 

är fortfarande VPK som i sina valmanifest tydligt för fram miljöfrågan som viktig 

och lägger en stark betoning på just den frågan. Danska SF och norska SV är de 

partier som placerar sig mellan det finska DFFF och svenska VPK. I Finlands fall 

kan DFFF:s relativt svaga framtoning av miljöfrågan tänkas ha bidragit till gröna 

förbundets framgång i Finland. 

4.1.2 Förekomst av miljö, natur och klimat 

Tabell 3.1 Hur ofta orden miljö, natur och klimat förekommer i förhållande till övriga ord i 

valmanifesten (procent). 

Parti och valmanifest benämnt som år Förekomst av orden miljö, natur 

och klimat i förhållande till antal 

ord i valmanifestet. 

VPK – 1985 (Sv) 0,4% 

VPK – 1988 (Sv) 0,15% 

DFFF – 1983 (Fi) 0,44% 

DFFF – 1987 (Fi) 0,52% 

SF – 1987 (Dk) 0,68% 

SF – 1988 (Dk) 0,48% 

SV – 1985 (No) 0,18% 

SV – 1989 (No) 0,58% 

 

Med tanke på hur många individuella ord som förekommer i valmanifesten är det 

inte underligt att skalan för de tre specifika orden är så liten. Det är mest relevant 

att se till förhållandet mellan de olika valmanifesten, snarare än deras absoluta 

andel. Tabellen över frekvenserna ger ett annat intryck än de om den gröna 

frågan. Här ligger VPK långt bak i fråga om framställning av miljöfrågan. Det är 

möjligt att tabellen ger ett missvisande resultat då VPK utifrån de föregående 

tabellerna tar upp miljöfrågan allra mest och förmedlandet av en inställning till 

gröna frågor inte hänger på de tre nyckelorden. Tabellen visar likväl ett samband 

med att VPK i valet 1988 i lägre grad använder sig av ord som är centrala för 

miljöretoriken och det faktum att VPK till mindre utsträckning benämnde 

miljöfrågan.  

4.2 Den kvalitativa textanalysen 
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4.2.1 Vänsterpartiet Kommunisterna (Sv) 

Det svenska Vänsterpartiet Kommunisterna har tvärt emot vår ursprungliga 

hypotes visat stora drag av postmateralistiska tendenser där de poängterar 

jämställdhet och miljöfrågan i stor utsträckning, bland annat genom att betona 

vikten av kvinnokamp i samhället och behovet av en omläggning till ekologisk 

produktion (VPK valmanifest, 1985; 1988). Vad det gäller statens storlek så pekar 

VPK i båda manifesten på utvidgande av staten i form av förstatligande av stora 

banker och finansinstitut som något positivt (VPK valmanifest, 1985; 1988) 

Samtidigt så antyder VPK något annat: 

 
Det finns möjligheter att försvara och bygga ut den offentliga sektorn, våra 

sociala rättigheter och vår trygghet. Men den offentliga verksamheten måste också i 

mycket förändras. Den måste öppnas, avbyråkratiseras och demokratiseras för att på 

olika områden kunna utföra sina uppgifter gott och effektivt. (VPK valmanifest, 

1988) 

  

Ett annat ställningstagande som står ut är den hårda kritiken som VPK för mot 

det socialdemokratiska partiet i sitt land. VPK menar att Socialdemokraternas 

försök till den tredje vägens politik är ett misslyckande och ett sätt att garantera 

storkapitalets höga vinster. (VPK valmanifest, 1985) Den negativa inställningen 

till socialdemokratin kan visa på ett avstånd mellan VPK och nyvänster.  

De postmateriella värdena ges till uttryck av framförallt den förhållandevis stora 

betoningen på just miljöfrågan men även jämlikhet mellan könen, anti-rasism, rikt 

kulturliv och en generös biståndspolitik. (VPK valmanifest, 1988) 

I inget av manifesten uttrycks en uttalad pro-sovjetisk inställning men i 

valmanifestet från 1985 så poängteras behovet av att distansera sig ifrån väst och 

det kapitalistiska systemet vilket kan tolkas som ett närmande till kommunism. 

Trots de kraftigt vänsterpräglade åsikterna så tycks det utifrån kontexten som om 

VPK står närmare sina danska och norska systerpartier. 

4.2.2 Demokratiska Förbundet för Finlands Folk (Fi) 

Det finska vänsterpartiet Demokratiska Förbundet för Finlands Folk visar på 

tydligt kommunistiska åsiktsuttryck och partiet skiljer sig åt genom att i högre 

grad betona frågor som klasskampen, de högre klassernas förtryck av 

arbetarklassen samt statens centrala och nödvändiga roll i samhället. (DFFF 

valmanifest, 1983; 1987) DFFF tar även i stor utsträckning upp förstatligande. Det 

syns bland annat extra tydligt i följde citat från valmanifestet från 1983 där de 

skriver: ”Företagen måste läggas till arbetarnas kontroll/övervakning. […]För att 

tjäna folkets behov av produktion krävs ett förstatligande av stora företag, banker 

och försäkringsbolag.” (DFFF valmanifest, 1983) 

DFFF talar också om värden så som jämlikhet och demokrati men utifrån 

kontexten så sker det inom ramarna för den kommunistiska retoriken. T.ex. 

jämlikhet genom ekonomiskt övertagande och demokrati genom statligt 

ingripande osv. (DFFF valmanifest, 1987) Ett kraftigt uttryck förs fram från 1983 
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års valmanifest där DFFF uttrycker sitt stöd för den ”nya ekonomiska 

maktordningen” och betonar att den kommer att förverkligas även i Finland. 

(DFFF valmanifest, 1983) 

Det som är förvånande är att de även uttrycker decentralisering som ett mål, 

något som skulle tala mot den uppfattning vi har fått ifrån valmanifestet om den 

kraftiga kommunistiska betoningen. DFFF pekar i 1983 års valmanifest på att 

centralförvaltningen bör minskas till förmån för länen och kommunerna. (DFFF 

valmanifest, 1983) 

Samtidigt finns andra tendenser där det uttrycks en oro för ett oförhindrat 

utbud av multinationell massunderhållning. Ett sådant uttalande kan tyckas vara 

kraftigt åt vänster då det kan sägas värna om statlig kontroll över media och 

centralisering av den instansen. (DFFF valmanifest, 1987) 

 
All elektrifierad kommunikation bör övervakas av samhället. Man måste avhålla 

sig från bruket av satelliter och andra medel som teknologins utveckling för med sig, 

om detta innebär fara för den nationella programproduktionen och befrämjar den 

multinationella massunderhållningens oförhindrade utbud i vårt land. (DFFF 

valmanifest, 1987) 

 

Finska DFFF utmärker sig även i sitt positiva ordalag till Sovjetunionen på 

flera platser och värnar om samarbete genom t.ex. VSB-pakten; Vänskaps-, 

samarbets- och biståndsavtalet som då fanns mellan Finland och Sovjet. DFFF 

menar att samarbetet gynnar Finland ekonomiskt, har en stabiliserande inverkan 

samt har en positiv effekt på ekonomins strukturförändring. Likaså pekar DFFF på 

att samarbete med andra socialistiska länder borde utvidgas (DFFF valmanifest, 

1987). 

Genomgående för de bägge dokumenten är att de postmateralistiska värdena 

inte utrycks i så stor utsträckning framförallt i det första valmanifestet från 1983 

men även i det från 1987. I 1987 års dokument så tas dock miljöfrågan upp en del 

men i förhållande till de övriga länderna inte i speciellt stor utsträckning vilket 

även vår kvantitativa undersökning visar på. 

4.2.3 Socialistisk Folkeparti (Dk) 

Det danska Socialistisk Folkeparti visar på tydliga postmaterialistiska inslag vilket 

markerar partiets nyvänster-positionering. SF poängterar miljöfrågan som viktig 

genom att hävda att miljöfrågan bör implementeras i alla samhällsfrågor och det 

dediceras en hel sida åt frågan trots att manifestet endast är nio sidor. (SF 

valmanifest, 1988) I samma valmanifest menar de att det är nödvändigt att bryta 

upp den könsuppdelade arbetsmarknaden vilket är ett annat tydligt postmateriellt 

ställningstagande. Även bistånd och kultur är frågor som tas upp (SF valmanifest, 

1987; 1988).  Något som är unikt för SF:s valmanifest är att de tydligt uttrycker 

samarbetsvilja med det socialdemokratiska partiet i dess land. 

  
Vi haber og tror, at et vaelgerflertal vil udtale sig til fordel for den forste af 

disse to losninger. Nar det er sket, er SF indstillet pa at forhandle med de andre i 

folketinget repraesenterede arbejderpartier, forst og fremmest Socialdemokratiet, om 
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et naert samarbejde for at fremme en politik, der i mal og indhold er den borgerlige 

politiks modsætning. (SF valmanifest, 1987) 

 

SF uttrycker dock i vissa sammanhang kraftiga vänsteruttryck som i 1988 års 

valmanifest då de pekar på att arbetsgivaren borde fråntas rätten att ensam anställa 

och sparka anställda utan att det snarare ska ske i samförstånd med de anställda 

(SF valmanifest, 1988). Partiet för också fram decentralisering som ett mål och i 

1987 års valmanifest så uttrycks missnöje över att staten ”angriper” kommuners 

budgetar (SF valmanifest, 1987). Vilket kan visa på en positiv syn till statligt 

ingripande samtidigt som de vill verka för decentralisering och mer 

självbestämande på lägre nivåer. 

Partiet uttrycker sig inte angående Sovjetunionen eller någon annan stormakt 

för den delen men däremot utrycker de sig klart att de vill verka för fred och att 

Danmark bör gå ur NATO (SF valmanifest, 1987; 1988). 

4.2.4 Sosialistisk Venstreparti (No) 

Det norska Sosialistisk Venstreparti överensstämmer väl med nyvänster-ideal. 

Frågor som behandlas och som uttrycks som viktiga är jämlikhet mellan könen, 

internationell fred, anti-imperialism, frihet och miljöfrågan och likaså uppfattar vi 

att förekomsten av de postmateriella frågorna är stor. 

SV tar upp en kraftig kritik mot Sovjetunionen och de imperialistiska 

tendenser Sovjet påstås visa: 

 
Støtte motstandskampen i Chile, Uruguay og andre diktaturstater SV 

fordømmer Sovjets invasjon i Afghanistan og støtter motstandskampen mot den 

sovjetiske okkupasjonen. SV mener at Norge skal arbeide for at: Sovjet øyeblikkelig 

trekker alle tropper tilbake fra Afganistan (SV valmanifest, 1985) 

 

I valmanifestet från 1985 förekommer också andra sovjetkritiska uttalanden, 

likt stipulerandet av SVs självständighetspolitik rörande såväl Öst som Väst (SV 

valmanifest, 1985) eller i den inledande beskrivningen av en marxism som ” 

bygger på verdien av flerpartisystem og demokratiske rettigheter” (SV 

valmanifest, 1985). Uttrycken kan ses som tydliga avståndstaganden från 

kommunism och Sovjetunionen. 

I Sosialistiskt Venstreparti är de tydligt för en decentralisering av 

beslutandemakten samtidigt som de förespråkar en utökning av statens 

verksamhetsområden och omfattning (SV valmanifest 1985; 1988). 

Sosialistisk Venstreparti för fram en ståndpunkt där de vill sänka 

arbetsgivaravgiften eftersom de samtidigt vill öka miljökrav och jämställdhet på 

arbetsplatser och företag. Något liknande har vi inte funnit i de andra dokumenten 

och kan näst intill liknas vid en liberal ståndpunkt och ett tydligt ställningstagande 

bort från kommunism (SV valmanifest 1989).  

4.2.5 Sammanställning 
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En övergripande bild av den kvalitativa analysen är att de danska, norska och 

svenska valmanifesten inte tycks skilja sig åt nämnvärt ideologiskt. Alla tre för en 

socialistisk agenda men med relativt frihetliga inslag där postmoderna värden ger 

sig till uttryck. De skulle kategoriseras under parollen nyvänster vilket i större 

utsträckning betonar miljöfrågan, feminism och sociala rättigheter. Möjligtvis 

visar det norska partiet på en tydligare postmateriell inställning och en aning mer 

till höger än de övriga och svenska VPK på en något mer mörkröd politik med 

kommunistiska inslag. Det finska DFFF har däremot tydliga kommunistiska 

tongångar som står i stark kontrast till de övriga ländernas vänsterpartier. En 

aspekt som alla tycks vara överrens om och som tas upp i positiva ordalag är 

decentralisering; så även i finska DFFF:s fall. Samtidigt tar alla partier upp statligt 

övertagande och en större stat som något positivt om än i något mindre i svenska 

VPK, norska SV och danska SF:s fall. Finska DFFF utmärker sig genom att direkt 

tala positivt om Sovjetunionen och det socialistiska blocket. Något liknande står 

inte i valmanifestenen från de övriga länderna där partierna är kritisk mot 

imperialistiska tendenser och där framförallt norska SV riktar kritik mot 

Sovjetunionen. 

4.3 Vänster-höger 

Statistik som visar hur partier förhåller sig på vänster-höger-skalan är relevant 

eftersom att antagandet om den typiska miljöväljaren som mer åt höger än 

vänsterpartier borde säga oss att de vänsterpartier som befinner sig mer till mitten 

även har större chans att locka till sig miljöväljare. Likaså är partier med en 

nyvänsteragenda mer till höger än kommunistiska partier eftersom nyvänstern 

innefattar vissa liberala aspekter och det är framförallt nyvänster som tycks 

konkurrera med miljöpartierna.   

 

Tabell 4.1 Vänsterpartiers positionering på en vänster-höger-skala utifrån policypositioner i 

valmanifesten mellan 1983 och 1989. 

Parti\År 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

VPK   -36,7   -37,4  

DFFF -64,3    -46,5   

SF  -37,9   -29,9 -35,3  

SV   -35,5    -34,7 

(Manifesto Project Database 2014) 

Manifesto Project Database använder sig av en skala där 100 är så mycket höger partier kan 

komma inom politiken och -100 är extremt vänster. 0 är neutralt på en vänster-höger-skala. 

 

Tabellen bekräftar den kvalitativa undersökningen där vi ser ett liknande 

mönster från vänster-höger-skalan. Det finska DFFF till skillnad från de övriga 

vänsterpartier står kraftigt till vänster. Svenska VPK tycks stå en aning mer till 
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vänster än det danska SF och norska SV men överlag så tycks skillnaden mellan 

de tre vara relativt obetydlig. 

Sambandet mellan DFFF:s svaga framtoning av miljöfrågan och dess kraftiga 

vänsterpolitik kan på det stora hela ha bidragit till att gröna förbundet i Finland 

lyckades locka den gröna vänsterväljaren. 

Sambandet kan tyckas synas om än svagt, där de tre partierna i Finland, 

Danmark och Norge över tid under 1980-talet tycks gå mot mitten och motsatt 

tendens ser vi i Sverige. Det finska DFFF rörelse tycks dock vara av mindre 

betydelse då dess rörelse sker på ytterkanten av vänster-höger-skalan och därav 

inte i tillräckligt hög mån passar den gröna väljaren. 
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5 Slutdiskussion 

Utifrån analysen går det att se ett svagt samband mellan vänsterpartiernas lyftande 

av den gröna frågan tillsammans med deras ideologiska positioner och gröna 

partiers framgångar. Den kvantitativa undersökningen visar på att svenska 

Vänsterpartiet Kommunisterna, danska Socialistisk Folkeparti och norska 

Sosialistisk Venstreparti i högre grad tar upp miljöfrågan än det finska 

Demokratiska Förbundet för Finlands Folk. Den övergripande trenden är att 

frågan får ett, relativt sett, större utrymme i de senare valmanifesten. Den 

kvalitativa undersökningen visar på ett liknande mönster där svenska VPK, 

danska SF och norska SV i större grad är postmateriella och inte lika mycket 

vänster på en vänster-höger-skala som det finska DFFF. 

I enlighet med hypotesen kan vi därmed se att Danmark, Norge och Finland 

tycks följa den tilltänkta strukturen. Mysteriet är det svenska fallet. Inte nog med 

att det svenska VPK på det stora hela betonar sakfrågan miljö i större utsträckning 

än andra partier, de verkar dessutom inte stå markant mer till vänster än partierna i 

Danmark och Norge. Resultatet tyder på att sambandet inte ensamt kan förklara 

miljöpartiers framgångar och eftersom att vänsterpartierna och gröna partier i 

många fall tävlar om samma väljare krävs det sannolikt ytterligare, alternativa 

förklaringsfaktorer för att förklara fenomenet. 

Att vi ser ett samband utifrån de andra länderna tillsammans med Knut 

Heidars påstående att vänstern i Danmark och Norge konkurrerade ut gröna 

partier med sitt lyftande av postmateriella frågor pekar trots ovan invändning om 

att sambandet i någon mån kan existera, men att metoden som används i 

undersökningen inte är fullständig nog för att täcka upp alla relevanta 

infallsvinklar. 

5.1 Andra förklaringsfaktorer och vidare forskning 

Det svenska fallet gör att vårt resultat inte är helt tillförlitligt: Ett vänsterparti som 

befinner sig nästintill lika mycket till höger som i de danska SF och norska SV:s 

fall, betonar postmateriella värden och i hög grad tar upp miljöfrågan vilket helt 

går emot hypotesen, ett miljöparti bör inte kunna nå framgång i ett sådant fall. 

Utfallet i Finland, Norge och Danmark kan möjligtvis förklaras med hypotesen 

och visar ändock att sambandet tycks finnas men det finns p.g.a. det svenska fallet 

anledning att ifrågasätta resultatet. Därmed kan det vara nödvändigt att titta på 

andra tänkbara samband för att utvärdera vad de avgörande orsakerna är bakom 

ett grönt partis framgång eller misslyckande i Norden. 
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Gilljam och Holmberg hävdar att Miljöpartiets framgång i Sverige framförallt 

berodde på kortsiktigt verkande faktorer och inte de långsiktiga strukturella även 

fast de har stor betydelse och inte bör utelämnas i analysen. (Gilljam - Holmberg 

1990, s. 163) Valrörelsen 1988 kom till stor del att handla om miljöfrågan vilket 

också gjorde att väljarna fäste större vikt vid miljöfrågan än tidigare. Av det 

gynnades Miljöpartiet i Sveriges fall. Det som talar emot den aspekten är att det 

norska Stortingsvalet 1989 även det till stor del kom att handla om miljöfrågan 

utan en markant framgång för Miljøpartiet De Grønne. (Valen 1990, s. 283-284) 

En annan faktor som kan ha stor betydelse för resultatet är att 

partiorganisation har en större betydelse för framgången för gröna partier än 

eventuell partikonkurrens från andra partier. Miljöpartiet i Sverige och gröna 

Förbundet i Finland kan på så vis ha varit bättre organiserat och/eller haft en mer 

kompetent ledning än sina systerpartier i Norge och Danmark. 

Det är intressant att vi i dagens Sverige ser en liknande situation där det 

postmateriella partiet Feministiskt initiativ växer. Utifrån de faktorer vi har 

undersökt, sakfrågan, vänster-höger och grad av postmaterialistiska värden, så 

talar det mesta mot Feministiskt initiativ. De tycks stå mer till vänster än vad 

Miljöpartiet en gång gjorde, har konkurrens av två postmateriella partier på 

vänsterkanten och där vänsterpartiet idag knappast kan kallas kommunistiskt. 

Utrymmet för att lyckas har helt enkelt minskat. Det till trots går det att se hur 

Feministiskt initiativ når framgång i opinionen. En möjlig förklaringsfaktor skulle 

kunna vara att partier ”äger” vissa frågor, det är svårt att vara bäst på allt, och 

därav lyfter partier de frågor som de tycker är viktigast. Resultatet blir att andra 

frågor partier tycker är viktiga faller undan. Ett tydligt exempel är skolfrågan i 

dagens Sverige där Folkpartiet och Vänsterpartiet lyfter fram den som otroligt 

viktig, något även Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet gör. Men de 

senare partierna poängerar även andra frågor i hög grad som viktiga vilket gör att 

skolfrågan i deras fall inte utmärker sig. Det innebär att när feminism, som de 

flesta partier tycks anse är viktigt, kommer upp på agendan så gynnas Feministiskt 

initiativ då det är en fråga som de äger då ingen enligt väljaren är bättre på 

feminism än Feministiskt initiativ. Samma situation kan förklara Miljöpartiets 

framgång 1988 då miljöfrågan kom upp på dagordningen men där det var svårt för 

övriga partier att förhålla sig till och konkurrera i frågan med Miljöpartiet. Ur den 

synvinkeln kan vidare forskning syfta till att undersöka fallet Sverige och bättre 

förstå Feministiskt initiativs situation idag ur sakfrågan och ideologisk 

positionering.   
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           Appendix 1. Kodbok 

  

 
 

Kodbok för ”Den rödgröna röran” 

 

Analysenheter  Valmanifest för vänsterpartier. 
 

 Antal länder  4. 
 Antal manifest 9. 
 Tidsperiod  Mellan 1983 och 1989. 

 
Variabler Förekomst av miljöfrågor och tyngd i miljöfrågor. 

 
Typer av variabler Identifikationsvariabler, innehållsvariabler och 

formvariabler. 
Antal variabler Identifikationsvariabler 9st, Innehållsvariabler 29st, 

formvariabler 2st. 
Identifikationsvariabler 
 

01 Sverige 1985 

02 Sverige 1988 

03 Finland 1983 

04 Finland 1987 

05 Norge 1985 

06 Norge 1989 

07 Danmark 1984 

08 Danmark 1987 

09 Danmark 1988  

Innehållsvariabler med 
 variabelvärden 

Benämner partierna följande miljöfrågor som problem eller i negativt ordalag? 
20 – Global uppvärmning 
21 - Fråga som behandlar närmiljö 
22 - Tillväxt 
23 - Försurning/övergödning 
24 – Samhällstruktur ur miljöperspektiv 
25 - Konsumtion 
26 - Kärnkraft 
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27 – Utsugning av naturresurser 
28 - Överfiske 
29 - Gifter/kemikalier 
30 - Freoner/ozonlagerförtunning 
31 - Miljöförstöring 
33 – Bilism 
34 – Föroreningar 
35 – Transport ur miljöperspektiv 
36 – övrigt negativ miljöfråga/problem 
 
Benämner partierna följande miljöfrågor som positiva eller som mål? 
50 - Biologisk mångfald 
51 - Källsortering/återvinning 
52 – Kollektivtrafik ur miljöperspektiv 
53 - Miljövänlig produktion 
54 - Strängare miljölagar 
55 - Globalt sammarbete i miljöns namn 
56 – Ekologiska varor/livsmedel 
57 – Närproducerat 
58 – Förnybar energi 
59 – Övrig positiv miljöfråga  
60 – Subventioner, beskattning och avgifter i miljöns namn 
61 – Naturresursanvändning ur miljöhänsyn 
62 – Miljövänlig forskning 
63 – Energisparande åtgärd 
I förhållande till övrig text hur frekvent förekommer orden: 
100 - Miljö – miljö som i klimat/natur 
200 - Natur 
300- Klimat 
 
 
 

Tolkningsregler 

Problematiken i att räkna uttryck för vissa idéer är att det är en fråga om tolkning. Det är 

därmed viktigt att tolkningsregler sätts upp kring hur den som undersöker ska tolka 

undersökningen. Laver och Garry för i sin studie på området ett resonemang vilket går ut på 

att tolka politiska texter som den vanliga läsaren skulle ha gjort. (Laver – Garry 2000) En 

sådan antas efter sunt förnuft kunna avgöra vilken fråga som avses och kunna avgöra om den 

benämns positivt, neutralt eller negativt. (Boréus- Bergström 2012, s. 85) Vi använder en 

sådan tolkningsregel. 

  

Kodningsprincip 

Vi har i vår kodning utgått ifrån en totaltäckningsprincip vilket innebär att när 

frågor/ståndpunkter i texten täcker fler variabler så kodas det som två inslag och därmed 

räknas båda variablerna och inte bara den ena. 

 


