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Sammanfattning 

 

Det här uppsatsarbetet bygger på att kartlägga de ståndpunkter och argument som berör 

blockpolitiken i dagens Sverige. Anledningen till att jag valde det här ämnet är att vi just nu 

har en situation i svensk politik med två block som båda är långt ifrån egen majoritet. I 

kontrast till dessa båda block finns ett växande parti som inget av blocken överhuvudtaget vill 

förknippas med. Till bakgrund av detta har jag gjort en kvalitativ textanalys av ett antal 

tidningsartiklar för att ta reda på hur diskussionen går i media kring huruvida blockpolitik är 

något positivt som bör förstärkas eller om det tvärtom, är något negativt som borde stå 

tillbaka för mer samarbete över blockgränserna. Jag har använt mig av teorier kring 

majoritetsdemokrati och samarbetsdemokrati för att kunna beskriva hur debatten ser ut. Det är 

en tämligen allmän sanning att Stefan Löfven försöker samarbeta över blockgränserna, utan 

större framgång, med undantag för den uppmärksammade decemberöverenskommelsen som 

de båda blocken ingick avtal med för att, åtminstone tillfälligt, råda bot på den rådande 

situationen. Detta läge som har uppstått är ytterst ovanligt, kan hända unikt i svensk politik. 

Syftet med denna uppsats var således att beskriva de tankar och idéer om blockpolitik som 

existerar i debatten idag. Vissa vill bryta upp blocken helt för att samarbeta mellan de båda 

sidorna i den klassiska höger-vänster-skalan, medan andra hävdar motsatsen och påstår att 

blockpolitik är nödvändigt.  
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Inledning 
Sveriges riksdag har, inte minst under de senaste åren, präglats mycket av blockpolitik. De två 

senaste riksdagsvalen har dessutom genererat i att inget av blocken fått egen majoritet av 

folkets röster, således har det parlamentariska läget blivit ytterst osäkert. Det råder givetvis 

delade meningar kring blockpolitikens inverkningar på svensk politik.  Blockpolitiken har 

Sverigedemokraterna fått en reell vågmästarställning, och med det en möjlighet att direkt 

avgöra vilka beslut som ska genomföras, fastän de under de två senaste valen landat på 5,7 % 

respektive 12,86 %. Detta har medfört allvarliga svårigheter för de respektive regeringarna att 

faktiskt genomföra sin egen politik. Vilket på senare inneburit att de behövt söka sig till 

blocköverskridande samarbeten, något som de kanske inte är helt nöjda med eftersom det 

medför att de behöver kompromissa och låta sina egna förslag stå tillbaka en aning för att 

passa fler partier. Hur som helst har blockpolitik onekligen stor inverkan över det svenska 

läget, något som diskuteras flitigt. Det finns många sidor av detta mynt. Jag vill således ta 

reda på vilka ståndpunkter och argument som lyfts fram i dagens debatt som förs om 

blockpolitik i svensk tidningsmedia.  

Löfven förespråkar exempelvis öppet mer samarbete och mindre blockpolitik, med tanke på 

hur pass långt ifrån de båda blocken är egen majoritet och att de båda vägrar samarbeta med 

Sverigedemokraterna, har de kanske inte så mycket annat val än att samarbeta över gränserna. 

Frågan som följer blir så klart: Hur ser aktörerna i debatten på detta? Till följd av detta vill jag 

kartlägga debatten som förts i svensk tidningsmedia på senare tid kring blockpolitik. 

För att ta reda på detta använder jag mig av olika teorier kring samarbetsdemokrati och 

majoritetsdemokrati, detta eftersom att dessa ger en bra beskrivning kring hur olika 

demokratiska system ser ut samt hur de fungerar i praktiken. Utifrån detta ska jag sedermera 

använda mig av tidningsartiklar för att se vilka ståndpunkter och argument som används i 

debatten om fenomenet blockpolitik. 

 

Bakgrund 
Bakgrunden till arbetet ligger i dagens komplexa situation i svensk politik. Det råder nu 

ytterst delade meningar kring hur denna situation borde hanteras och jag vill kartlägga hur det 

ser ut i media. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka idéer om blockpolitik i den debatt som idag förs. Syftet 

är att beskriva idéer om blockpolitik i form av ståndpunkter och argument för respektive emot 

denna företeelse.  

• Vilka ståndpunkter förekommer i dagens debatt kring blockpolitik i svensk 

tidningsmedia? 

• Vilka argument förekommer i denna debatt? 

 

Teori 
Som teori för att kunna beskriva och kartlägga debatten kring blockpolitik i uppsatsarbetet 

använder jag modeller kring majoritetsdemokrati och samarbetsdemokrati. Jag har använt mig 

av följande böcker: Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative 

Exploration, två böcker av Leif Lewin, Votera eller förhandla? Och ”Bråka inte!” Om vår 

tids demokratisyn. Med hjälp av dessa kunde jag få en bättre bild av hur det fungerar med 

majoritetdemokrati och samarbetsdemokrati.  

 

Majoritetsdemokrati 
 

Vem tar makten? 
Regeringen kan bestå av det vinnande partiet, vilket är fallet i ett tvåpartisystem, eller som i 

flerpartisystem, en koalition av partier som står varandra nära ideologiskt. I tvåpartisystem 

eller tvåblockspartisystem, har partierna, sett till den klassiska höger-vänster-skalan, en 

tendens att röra sig mot mitten där den större delen av väljargruppen finns. (Lewin, 1996, s. 

11) 

Även i ett flerpartisystem kan regeringen utgöras av ett enda parti. Socialdemokraternas väl 

kända dominans i Sverige är ett exempel på det. Men även den liberale partiledaren och 

statsministern Karl Staaf var bidragande i svensk politiks utveckling. Lewin skriver att 

vinnaren, utan eftergifter, vinnaren kunde utan vidare rösta igenom sina förslag. ”I valen kom 

folkviljan till uttryck och den borde sedan slå igenom med full kraft vid regeringsbildningen.” 

Staafs resonemang ledde till principen att ”vinnaren tar allt.” Tankarna handlar om ett 
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parlamentariskt styrelsesätt som gör att folkviljan blir representerad av regeringen. (Lewin, 

1996, s.18)  

Staaf hade även idéer om att ”det var parlamentets uppdelning i en majoritet och en minoritet, 

regeringens partipolitiska förankring i den förra och som följd därav en permanent 

motsättning mellan regering och opposition.” Detta var en sak som ingick i 

parlamentarismens begrepp. (Lewin, 1996, s.20) 

Lewin lyfter fram teorier som bygger på att idealet är eniga majoritetsregeringar som kan 

genomföra folkets vilja. Demokratin byggs inte minst upp av att man kan utkräva ansvar av 

politikerna, därmed ska all makt knytas till majoriteter så att just ansvar ska kunna utkrävas. 

(Lewin, 1996, s.18) 

Lewin nämner även att osäkerheten hos väljarna kring var partierna står kan medföra att de 

inte bara röstar efter sina åsikter utan kanske också efter saker som ”kandidatvärvning, 

bedömande av partiernas agerande under den förflutna mandatperioden, partilojalitet, m.m.” 

Lewins funderingar bygger på en artikel som han resonerar kring; när väljarnas osäkerhet ökar 

består också partiernas skillnader för att få väljarnas gunst. När säkerheten minskar drar sig 

partierna åt det håll, dit övertygelsen pekar, men när den ökar finner författarna att partierna 

närmar sig varandra cyklist över tid.(Lewin, 1996, s.14) 

Det finns, som sagt, idéer inom majoritetsdemokrati om hur man vinner medborgarnas 

förtroende, vilket bygger på ansvarsutkrävande. Detta baseras på att folket i en demokrati, inte 

bara ska kunna tillsätta utan även avsätta regeringar. Politiken kan ses som två lag, där det ena 

laget har makten, medan det andra opponerar sig och själva försöker ta makten. (Lewin, 1998, 

s. 33) 

I Sverige har vi ett exempel när de borgerliga partierna kunde ta makten med hjälp av 

blockpolitik 1976, bilden av två politiska block blev tydlig här. Borgarna kunde nu bygga en 

majoritetsregering och det var inte aktuellt att de i riksdagen skulle vara intresserade av att 

förhandla om ändringar i regeringsförslagen med Socialdemokraterna. Två politiska block 

stod alltså mot varandra, det ena hade majoritet och kunde bilda regering, medan den andra 

fick agera opposition. (Lewin, 1996, s.76) 

Den här politiken ledde dock till en obeveklighet mellan de båda blocken utan att klassiska 

idealet om en klar och tydlig rollfördelning mellan majoritetsregeringen och 

minoritetsoppositionen uppfylldes. (Lewin, 1996, s. 79) 
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I praktiken fungerar majoritetsstyrning väl där det råder betydande samsyn och där 

majoriteten och minoriteten inte är så långt ifrån varandra. I ett politiskt system med definitivt 

separata och potentiellt fientlig befolkningssegment, där i praktiken alla beslut som fattas 

tolkas som något där insatserna är höga, kan strikt majoritetsstyrning fungera som en stam för 

enighet och således medföra fred i systemet.(Lijphart, 1977, s. 28) 

Svensk politik har exempelvis pendlat mellan samlingsregeringar och tvåpartisystem. 

Skiljelinjen mellan borgerliga och socialdemokrater, har trots flerpartisystem, under långa 

tider resulterat i ett tvåpartisystem åt Sveriges politiska liv. Även när partierna befunnit sig i 

opposition har de i utskott, partiledaröverläggningar och förvaltningsmyndigheter medverkat i 

politiken som förhandlande parter. (Lewin, 1996, s. 41) 

Men såväl inom svensk som inom internationell statskunskap lever alltjämt föreställningen 

om att den klassiska föreställningen att majoritetsregeringar med ett ideologiskt distinkt 

program är det ”normala” i en parlamentarisk demokrati, medan minoritetsregeringar med 

uppgörelser över blockgränserna en avvikelse från denna norm.(Lewin, 1996. s. 41) 

 
Flerpartisystem eller tvåpartisystem? 
Arend Lijphart skriver om en typologi som berör den traditionella dikotomins klassifikation 

inom diverse demokratiska system i förhållande till antalet partier som ingår i detta system. 

Kort sagt: två partisystem mot flerpartisystem. Lijphart tydliggör att den här typologin främst 

brukar användas för att särskilja, inte bara partisystem, utan också mellan hela politiska 

system. Enligt Lijphart menade Sigmund Neumann att dessa olika partisystem har 

långtgående inverkan över voteringsprocessen och ännu större över regeringens 

beslutsfattande. (Lijphart, 1977, s. 12) 

Antalet politiska partier och demokrati har närliggande band till varandra. Argument för ett 

tvåpartisystem kan vara att det inte bara verkar motsvara tingens natur eftersom den exakt kan 

reflektera den folkliga opinionens naturliga uppfattning, utan tenderar även att vara mer stabilt 

än ett flerpartisystem, av det enkla skälet att det är mer måttligt. (Lijphart, 1977, s. 12) 

Somliga kan även hävda att ett flerpartisystem saknar förenande och centraliseringsordning 

samt att detta konsekvent bryter löften om effektiv politisk information. (Lijphart, 1977, s. 13) 

Men man ska också komma ihåg att i ett flerpartisystem får fler politiska idéer utrymme och 

den folkliga representationen så också större. 
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Nog om detta, avsikten är trots allt inte att fastna i funderingar kring tvåpartisystem och 

flerpartisystem, men med anledning av hur olika demokratiska system i sammanhanget, 

kanske främst inom samarbetsdemokratier, men möjligen även inom majoritetsdemokratier 

kan tänkas skildras, så skadar det nog inte att nämna vissa skillnader och argument kring 

tvåpartisystem kontra flerpartisystem för att således kunna få en bättre helhetsuppfattning. 

Samarbetsdemokrati 
När det istället kommer till samarbetsdemokrati lyfte Lijphart fram stor koalition som det 

mest grundläggande, vilket beskrivs ungefär som följer.  

Stor koalition 
Stor koalition går emot regeln att riksdagens system ska ha (det är också normalt sett så det 

brukar vara) majoritetsstöd, men inte stöd av en överväldigande majoritet. En liten koalition 

möjliggör inte bara en effektiv demokratisk opposition, utan formas även lättare eftersom det 

finns färre olika synvinklar och intressen att ta hänsyn till. (Lijphart, 1977, s. 26) 

Gällande en koalitions storlek, lyfter Lijphart fram en princip som bygger på att deltagarna 

skapar en koalition som är precis så stor att den säkrar segern, men inte större. Denna 

storleksprincip är användbar när det gäller att belysa uppkomsten av en stor koalition, 

eftersom den fastställs på vilka villkor som en minsta möjliga vinnande koalition kommer 

förekomma, och därmed också villkoren för andra typer av koalitioner, såsom stora 

koalitionen. (Lijphart, 1977, s. 26)  

Samtidigt lyfter Lijphart fram ett exempel som menar att minsta möjliga vinnande koalitioner 

endast kan väntas när alla deltagare är perfekt informerade, och det blir nödvändigt att 

tillämpa större koalitioner i den utsträckning som informationen inte räcker till. (Lijphart, 

1977, s. 26) 

Den stora koalitionen kan också klargöras genom att placeras in i ett sammanhang bestående 

av konkurrerande principers överenskommelser samt majoritetsstyre i normativ demokratisk 

teori. Å ena sidan kan bred enighet bland alla medborgare verka mer demokratiskt än enkel 

majoritetsstyrning, men, å andra sidan, är det enda riktiga alternativet till majoritetsstyrning 

minoritets styrning- eller åtminstone med hänsyn till minoriteten. De flesta demokratiska 

konstitutionerna försöker lösa dilemmat genom att föreskriva majoritetsstyrning som den 

normala transaktionen av verksamheten när insatserna förmodligen inte är för höga, och 
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utstickande majoriteter eller flera majoriteter under en tidsperiod för de mest viktiga besluten, 

exempelvis för att anta eller ändra konstitutioner.(Lijphart, 1977, s. 28) 

Det sista argumentet för stor koalition som Lijphart lyfter fram är att det kan fungera som ett 

verktyg för att uppnå politisk stabilitet i ett flertal samhällsområden. Den avgörande faktorn 

kan anses vara viljan att kompromissa, vilket inte nödvändigtvis måste uttryckas i form av 

institutionaliserad samverkan i en stor koalition. Det kan givetvis ses som ett fakta att en 

attityd och vilja att samarbeta är en förutsättning för att kunna åstadkomma en stor koalition. 

Samtidigt är utsikten att delta i regeringen en kraftig stimulering för att öka önskan för 

kompromisser, eftersom det minimerar risken att bli lurad av de andra partierna eller av ens 

egen otillbörliga optimism gällande deras vilja att vara tillmötesgående. Genom att sitta i 

regering tillsammans får de en form av garanti för politisk säkerhet. (Lijphart, 1977, s, 30) 

Proportionalitet 
Proportionalitet fyller två viktiga funktioner. Till att börja med är det en metod för att fördela 

civila tjänsteutnämningar och knappa ekonomiska resurser i form av statliga subventioner 

mellan de olika segmenten. Det kan jämföras med vinnaren-tar-allt principen (vilket är 

ohämmat majoritets styre.) Ett av motiven bakom formationen minimalt vinnande koalition är 

nämligen att regeringens, i brist på bättre ord, byte kan bli uppdelat mellan ett så litet antal 

deltagare som möjligt, den proportionella fördelningen gör en minimalt vinnande koalition 

mindre lönsam och därmed också mindre sannolik. (Lijphart, 1977, s. 38) 

Vidare finns en andra metod för proportionalitet, vilket är att delegera de svåraste och mest 

ödesdigra besluten till segmentets främsta ledare. Principen om proportionalitet är ett vitalt 

instrument i denna process. I den idealtypiska brittiska modellen gäller majoritetsstyrning 

både voterarnas beslut och till de högt uppsatta politikernas komposition. Voterarna i varje 

valkrets väljer en kandidat tillsammans med, idealt sett, en tydlig uppsättning riktlinjer. De 

mest högtuppsatta, stödda av majoriteten av de vinnande kandidaterna, verkställer sedan det 

vinnande programmet. I den här modellen är de grundläggande besluten fattade av ett 

majoritetsstyre på val-nivå. Den proportionella modellen, i skarp kontrast, skjuter upp, 

majoritetsstyrets (eller minoritets vetons) beslut så länge som möjligt. (Lijphart, 1977, s. 40) 

Lijphart menar att stor koalition, i en eller annan form, är den viktigaste metoden för det han 

kallar samarbetsregering. Denna kompletteras av tre sekundära instrument: ömsesidigt veto 

(Mutual veto), proportionalitet och segmentell autonomi, dessa tre står varandra nära och 
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medför samtliga avvikelser från ren majoritetsstyrning. Till att börja med har vi ömsesidigt 

veto, vilket representerar så kallat negativt minoritetsstyre. (Lijphart, 1977, s. 36) 

Minoritetsveto 
Delaktighet i en stor koalition erbjuder viktigt politiskt skydd för minoritetssegment, men 

inget absolut och idiotsäkert skydd. Beslut måste fattas i stora koalitioner, och när dessa har 

genomförts genom majoritetsomröstning, trots att minoritetens närvaro i koalitionen ger den 

möjlighet att yttra sin ståndpunkt så långt som möjligt för sina koalitionspartners, så blir den 

icke desto mindre nedröstad av majoriteten. När sådana beslut påverkar minoritets segments 

vitala intressen, kommer ett sådant nederlag att uppfattas som oacceptabelt och kan äventyra 

viktiga elitsamarbeten. Därmed måste ett minoritetsveto läggas till principen om stora 

koalitioner. Endast därigenom kan varje segment få en komplett garanti för politiskt skydd. 

(Lijphart, 1977, s. 36) 

Detta veto är synonym till John C. Calhouns’s konkurrerande majoritetsveto, vilken även den 

har en princip om minoritetsskydd som mål: Den investerar varje segment med makten att 

skydda sig själv, och placerar de rättigheter och säkerheten för varje minoritet där bara de kan 

placeras säkert, under eget förmyndarskap. Utan denna princip kan det inte finnas någon 

systematisk, fredlig eller effektivt motstånd till de naturliga tendenser av vilka som kommer i 

konflikt med de andra.(Lijphart, 1977, s. 37) 

Faran med ovanstående princip är att den kan leda till minoritetstyranni, vilket kan motverka 

samarbetet i en stor koalition lika mycket som att minoriteter ständigt blir nedröstade. Det 

finns dock tre anledningar till att denna risk inte är så överhängande som den kan uppfattas 

som. Först och främst är veton ömsesidig, som alla minoriteter besitter och kan nyttja. En 

alltför stor användning av veton är heller inte sannolik eftersom den även kan vändas mot 

minoritetens egna intressen. Den andra anledningen är det faktum att veton kan användas som 

ett potentiellt vapen vilket kan ge en känsla av säkerhet som gör en faktisk användning av den 

osannolik. Tredje och sista anledningen är att varje segment kommer igenkänna risken för ett 

dödläge och orörlighet vilket sannolikt skulle bli resultatet av en ohämmad användning av 

veton. (Lijphart, 1977, s. 37) 
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Analysschema 
För att få en överblick av skillnaden mellan majoritetsdemokrati och samarbetsdemokrati i förhållande 

till blockpolitik har jag konstruerat ett analysschema vilket förhoppningsvis ska kunna tydliggöra de 

viktigaste skiljaktigheterna i stora drag för att således lättare kunna få en inblick kring hur det 

faktiskt ser ut. Det hela är tänkt att utifrån teorin kring majoritetsdemokrati och 

samarbetsdemokrati förklara artiklarnas ståndpunkter och argument rörande svensk 

blockpolitik. 

Analysschema är tillämpbart för att ge en god möjlighet för läsaren att hänga med i kontexten, 

detta är konstruerat efter analysen av texten. 

 Majoritetsdemokrati Samarbetsdemokrati 

Ståndpunkt Liknar ståndpunkten teorin kring 

majoritetsdemokrati? 

Liknar ståndpunkten teorin kring 

samarbetsdemokrati? 

Argument På vilket sätt passar argumenten 

kring blockpolitik 

majoritetsdemokrati? 

På vilket sätt passar argumenten 

kring blockpolitik 

samarbetsdemokrati? 

 

 

Metod och material 
Jag har tänkt göra en kvalitativ textanalys av diverse artiklar från bland annat politiker och 

statsvetare för att kunna beskriva och kartlägga de olika argumenten för blockpolitik och de 

konsekvenser som denna anses medföra. Det finns artiklar att ta del av i tidningsmedier, som 

exempelvis DN Debatt.  

Jag kommer använda mig av en kvalitativ textanalys av dessa artiklar, eftersom sådana är 

användbara när man använder sig av, åtminstone förhållandevis, få enheter eller 

undersökningsfall för att kunna göra en djup analys av dessa. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud, 2007 s. 233) För att förstå blockpolitikens konsekvenser och fördelar respektive 

nackdelar tror jag det är nödvändigt att göra en grundlig undersökning och finner således att 

en kvalitativ textanalys är tillämpbar. 
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En sådan är ofta såväl djup som snäv, vilket ger en möjlighet att studera texterna både 

intensivt och ingående. Något jag finner väsentligt då jag ska kartlägga vilka argument runt 

blockpolitik som lyfts fram i den debatten. Den kvalitativa textanalysen medför en möjlighet 

att tolka texten och dess innebörd i förhållande till kontexten. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud, 2007 s. 233) 

Alternativa metoder 
Jag väljer att kartlägga debatten som förs i medias tidningsform, vissa skulle kanske hellre 

hävda att resultatet skulle bli bättre av att arbeta med personintervjuer och enkäter eller 

genom att studera riksdagsmotioner från de olika partierna.  

Av praktiska skäl valde jag bort alternativet med personintervjuer och enkäter med 

exempelvis riksdagspolitiker, eller gemene man. Metodpraktikan lyfter även fram att det kan 

bli lägre svarsfrekvens i enkätundersökningar och att även en personintervju kan påverkas av 

vilka frågor jag ställer och hur jag ställer dem. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 

2005). Detta skulle kunna medföra en oerhörd problematik så av rent praktiska skäl går det 

bort. 

Men riksdagsmotioner och partiprogram, eller kanske riksdagsdebatter, hade inte varit mer 

komplicerat än att undersöka tidningsartiklar och skulle kanske ge större kännedom av vilka 

argument som partierna förespråkar. Jag valde dock media, inte för att det ger en bättre bild 

av vad partierna tycker, utan för att diskussionen kring blockpolitik är tydligare den vägen. 

Det är inte för inte som media kallas ”den tredje statsmakten”, genom att arbeta med 

tidningsartiklar får jag större kännedom av bilden som opinionen får av debatten. Jag törs 

påstå att det är betydligt fler som läser tidningar än som faktiskt är så engagerade att de aktivt 

söker upp riksdagsdebatter om blockpolitik och läser riksdagsmotioner om desamma. Således 

valde jag det här tillvägagångssättet för att klargöra vilka ståndpunkter och argument som 

opinionen i första hand tar del av. Media har en stor del i vilka åsikter och uppfattningar som 

människor har i specifika frågor. Vi ser exempelvis hur folks bild av olika länder präglas av 

hur rapporteringen har förts kring dessa. Det kan sannolikt vara detsamma med blockpolitik, 

de synpunkter som syns i media kan vara en avspegling av vilka åsikter människor har om 

detta. Det kanske även kan påverka hur debatten går mellan partierna. 

Med det sagt är det givetvis i allra högsta grad väsentligt vad politiker och partier tycker, 

vilket jag också har tagit med. Men jag finner det mer intressant att se det ur betraktarens 

synvinkel än direkt ur aktörens. 
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Val av artiklar 
För att hitta artiklar att tillämpa i uppsatsen använder jag mig i första hand av media 

databasen Retriever Research, genom att bara söka ”blockpolitik” fick jag en sökträff på drygt 

3300. Så många artiklar kommer jag inte använda mig av. Urvalet är främst slumpmässigt, 

vilket Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007 s. 195) beskriver som 

ett utmärkt alternativ när det finns för många analysenheter för att kunna använda sig av 

samtliga. Genomförs en sådan korrekt har den en klar tendens att ge en god miniatyrbild av 

hur hela populationen förhåller sig. Jag använder mig av ett obundet slumpmässigt urval, 

vilket kan jämföras med att dra det antal undersökningsenheter som ska ingå ur en hatt. Jag 

kommer även att stratifiera urvalet genom att exempelvis lägga till ett sökord som ett 

tidningsnamn, datum, ort eller specifik författare för att få ett så önskvärt och representativt 

urval som möjligt och som även passar väl in i sammanhanget. 

Metod för slutsats 
När det sedan kommer till skedet att göra en slutsats så står jag inför två alternativ. Jag kan å 

ena sidan använda en idealtypsanalys, en sådan är tillämplig när undersökningen präglas av 

olika grader. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2007 s. 154) 

Å andra sidan jag tillämpa en klassindelad analys, vilket kan sägas innebära att man fastställer 

huruvida ett fenomen tillhör en bestämd klass eller inte. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud, 2007 s. 151) 

Med anledning av att jag utifrån majoritetsdemokrati och samarbetsdemokrati vill kartlägga 

ståndpunkter och argument kring blockpolitik, så finner jag att det här kan uppstå tydliga 

skillnader i grader av vilka sådana som är mest återkommande och mest väsentliga, därmed 

väljer jag en idealtypsanalys. Hade det varit så enkelt att artiklarnas författare antingen var för 

eller emot så hade förmodligen en klassindelad analys varit lämpligare. Nu blir det desto 

svårare att sätta ståndpunkterna och argumenten i specifika fack varav en idealtypsanalys är 

att föredra. 

Analys 
Med det sagt är det nu dags för själva den empiriska analysen vilken är det här arbetets mest 

väsentliga beståndsdel. 

Före valet 2014 
Jag tänkte börja med att resonera kring de artiklar som skrevs inför valet september 2014. Det 

kan förhoppningsvis ge en tydlig bild över debattens fortgång. Till att börja med skrev 
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statsvetaren Magnus Hagevi en artikel om sin syn på blockpolitik. Hagevi inleder med att 

informera om att svenska folket hellre ser sig som stödjare av ett politiskt block än av ett 

specifikt parti. Av 1877 svenskar hade 80 % sympatier med något av blocken. Inte heller, 

fortsätter Hagevi, har det ökat till större politikförakt eller lägre valdeltagande. Blockpolitiken 

har heller inte medfört ett större stöd för ytterlighetspartier utanför riksdagen. (Hagevi, M. 

2010) 

Länder som har proportionella val och flerpartisystem men där väljarna vet vilka 
regeringsalternativ de har att välja på – och kan rösta bort regeringsinnehavarna – tenderar att ha 
högt valdeltagande. Dessutom, som är fallet vad gäller blockpolitik, tenderar valdeltagandet att 
öka när kampen hårdnar mellan två olika alternativ och regeringsmakten tycks stå på spel. Detta 
känns också igen i svensk politik. I senaste riksdagsvalet – när blockpolitiken var stark – ökade 
valdeltagandet. I samband med att det borgerliga blocket tog fastare form på 1970-talet nåddes 
svenskt rekord i valdeltagande. Också i början av 1990-talet, då det borgerliga blocket 
samarbetade i regeringsställning, ökade valdeltagandet. (Hagevi, M. 2010) 

Enligt Hagevi finns alltså klara tendenser till att fler går och röstar när det är tydliga 

regeringsalternativ de har att välja på. (Hagevi, M. 2010) Det är givetvis önskvärt för 

demokratin att så många som möjligt går och röstar, inte minst för att höja representativiteten 

i riksdag och regering.  

Hagevis ståndpunkt är alltså i första hand att blockpolitik är positivt. Argument han lyfter 

fram är att samarbete mellan partier leder till tydliga alternativ för väljarna vilket i sin tur ökar 

valdeltagandet. (Hagevi, M. 2010) Detta påminner främst om teorin kring majoritetsdemokrati 

där två partier står mot varandra, vinner regerar och den andra agerar opposition. Dock lyfter 

Hagevi också fram tankar kring ett proportionerligt valsystem, vilket ju enligt Lijpharts teori 

är en del av samarbetsdemokrati. 

Sven Dahl på Liberala Nyhetsbyrån frågade sig ”är alliansen ett eller fyra partier?” Han lyfter 

fram att de fyra partierna i det borgerliga blocket en gång var ganska olika, men att det 

framgångsrika allianssamarbetet hjälpt dem att hitta gemensamma nämnare och en identitet. 

Han menar att en förklaring kan vara att partiernas medlemmar blir färre och alltmer 

identifierar sig med blocket istället för ett enskilt parti, dessutom skriver Dahl att den nya 

generationens politiska tänkande kan bli stöpt i alliansens form. (Dahl S. 2011) 

Successivt smälter de fyra allianspartierna samman till ett. Och C, FP och KD förvandlas till 
vad som kan liknas vid organisationer som SSU och S-kvinnor, som inom ramen för ett 
alliansparti driver sina profilfrågor och ibland kan inhösta en och annan seger. Varken partifolk 
eller väljare verkar i dag ha något emot en sådan utveckling. På gott och ont. (Dahl S. 2011) 

Dahls ståndpunkt i det här uppfattar jag som att blockpolitik inte alls är något dåligt. Men han 

ser konsekvenser som medför att partierna sjunker samman och mer eller mindre omvandlas 
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till undergrupper i alliansen än renodlade partier. Dahl menar att detta är på gott och ont, 

vilket jag tolkar som att det kan vara något bra förutsatt att det sker under kontrollerade 

former. I relation till teorin så ser vi här ett exempel på hur samarbetsdemokrati kan fungera 

för partier att samarbeta för att uppnå makt och inflytande. Här kan det även vara väsentligt 

att lyfta fram Lijpharts resonemang kring att koalitioner (inom samarbetsdemokratier) ska 

vara så små som möjligt för att undvika alltför många viljor att ta hänsyn till. Vi ser spår av 

liknande tankar hos Dahl då han lyfter fram att alliansen mindre partiers politik och 

självständighet kan bli lidande. 

Göran Greider, chefredaktör för den Socialdemokratiska tidskriften Dalademokraten, går 

emot sin partiledare och skriver en artikel som han kallar: ”Jag älskar blockpolitik.” (Greider, 

G. 2013) 

Låt mig citera ett stycke: 

Jag älskar blockpolitik. Blockpolitiken är ett nedsättande ord för något som jag vill slåss 
för, nämligen att konflikter längs höger-vänsterdimensionen blir synliga. Att Löfven 
gick ut med sitt utspel tror jag var ett stort misstag. Vad han då säger till sina egna 
sympatisörer och till de växande väljargrupper som är utleda på den politik som nu förs 
är följande: Vi kan nog komma överens med dem som vi nyss var så förbannade på! 
(Greider, G. 2013) 

Greider fortsätter sedan med att lyfta fram en jämförelse med Danmark, vars 

Socialdemokrater en tid har ägnat sig åt just blocköverskridande samarbete. De är mindre 

än Dansk Folkeparti i vissa mätningar. Han lyfter även fram att de rödgröna i Tyskland 

vann senaste valet, men de rödgrönas oförmåga till blockpolitik, tillåter Angela Merkel att 

sitta kvar. (Greider, G. 2013) 

Greiders ståndpunkt är klart för blockpolitik. Han lyfter inte minst fram tydligheten i 

politiken, han tycks även se det som ett svek av Stefan Löfven mot sina egna väljare och 

sympatisörer att gå mot ett blocköverskridande samarbete. Detta ser vi passa väl in i teorin 

om majoritetsdemokrati. Inte minst då Lewin lyfte fram att blocköverskridande samarbete 

går emot normen om majoritetsstyrning. 

I Göteborgs Posten, november 2013 berördes i en artikel den konkreta frågan: ”blockpolitik- 

bra eller dåligt?” (GP 2013) 

Återigen framhävs argumentet att inte minst Socialdemokrater är måna om att bryta upp 

blockpolitiken för att ”säkra maktinnehavet.” (GP 2013) Författaren lyfter sedan fram att 

Tyskland kan ses som ett exempel på uppluckrad blockpolitik. ”Där kan socialdemokrater 
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sätta sig i förutsättningslösa förhandlingar och ingå i en regering som leds av CDU och 

Angela Merkel.” (GP 2013) Vederbörande menar att ett liknande samarbete mellan 

Socialdemokraterna och Moderaterna i Sverige skulle vara otänkbart.  (GP 2013) 

Därefter kommer författaren in på artikelns huvudtema, och det mest väsentliga för den här 

undersökningen. Nämligen resonemanget för respektive emot blockpolitik.  

Författaren nämner följande argument: 

Först nämns argumenten för, författaren menar att blockpolitikens fördelar är att det leder till 

en tydlighet för väljarna att veta vad man röstar på så att de lättare kan ta ställningen inför 

valet. ”I Sverige kan blockpolitiken också sägas ha varit förutsättningen för att maktskiften 

skall kunna äga rum. Ett enigt borgerligt alternativ har kunnat utmana socialdemokratin och 

dess allierade.” (GP 2013) 

Nackdelen som författaren framhäver är att blockpolitiken kan leda till en oförsonlighet som 

omöjliggör överenskommelser i viktiga frågor. 

Avslutningsvis skrivs: ”Tydliga alternativ stimulerar väljarnas intresse och innebär också ett 

större inflytande för dem, jämfört med när breda koalitioner oavbrutet sitter vid makten 

oavsett valresultat.” (GP 2013) 

Utifrån författarens egna argument förefaller det som att denne har som ståndpunkt att den 

kan tänka sig att blockpolitik tillämpas förutsatt att de båda sidorna är öppna för 

överenskommelser i de frågor där de är överens. För att knyta till teorin tycks författaren, ur 

väljarperspektiv, skeptisk till alltför breda och långtgående samarbetskoalitioner vilket kan 

leda till att väljarna tappar intresset då de inte längre känner att de har samma möjlighet att 

påverka. Även bristen på ansvarsutkrävande som Lewin lyfter fram i majoritetsdemokratin 

kan vara en anledning till detta. 

Bengt-Urban Fransson förklarade i Folkbladet hur han anser att blockpolitiken försvårade 

regeringsbildningen inför förra valet. Han ägnade större delen av artikeln åt att resonera kring 

hur det kunde tänkas ske i valet, liksom många andra lyfter han fram att Stefan Löfven skulle 

försöka söka blocköverskridande samarbete men att varken Fredrik Reinfeldt eller övriga 

alliansen skulle vara speciellt angelägna att gå med på en sådan konstellation. (Fransson B. U. 

2014) 
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I det avslutande stycket skriver Fransson följande: ”Den låsning i blockpolitiken som Fredrik 

Reinfeldt så effektivt har åstadkommit är problematisk för regeringsbildningen, och kommer 

att leda fram till ytterst svaga regeringar. Sverige befinner sig i en tid där blockpolitiken 

skulle behöva raderas ut. Men nu ser detta inte ut att gå.” (Fransson B. U. 2014) 

Här lyfts inte minst argumentet ”svaga regeringar” fram emot en cementera blockpolitik, 

något som ofta leder till politisk instabilitet, vilket i sin tur är något som Arend Lijphart lyfter 

fram som ett argument för tvåpartisystem. 

Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiledare, skrev en artikel i Dagens industri inför valet 

2014, han menar där att blockpolitiken skadar Sverige, likväl menade han att Reinfeldt 

önskade att den skulle fortsätta. (Löfven S. 2014) 

Löfven lyfte sedan fram ett par områden där han påpekade att Sverige blivit förbipasserade av 

andra länder, bland annat vad beträffar skolresultat och infrastruktur, vad som dock blir mer 

intressant i sammanhanget är när han i ett efterföljande stycke skriver följande: (Löfven S. 

2014) 

Ett av skälen till den svenska tillbakagången är blockpolitiken. Den skapar låsningar i svensk 
politik, och har blivit förlamande för regerandet. I stället för att samarbeta i riksdagen har 
regeringen under de senaste fyra åren endast lagt fram de förslag som den med säkerhet kan få 
igenom. (Löfven S. 2014) 

Löfvens ståndpunkt är uppenbart för mindre blockpolitik och mer samarbete. Något som 

med lätthet kan knytas till teorin om samarbetsdemokrati. 

Statsvetare tror på blockpolitik är en artikel i Svenska Dagbladet från 3 december 2014 då 

spekulationerna kring vad som skulle hända var väldigt utpräglade. (SvD 2014) 

Stig-Björn Ljunggren om alliansens mål: ”De vill en gång för alla visa att Socialdemokraterna 

inte är mer regeringsdugliga än andra, snarare tvärtom.” (SvD 2014) Nu är Ljunggren själv 

uttalad Socialdemokrat så man kan inte utesluta att han har viss mån av partiskhet.  

Efter en partiledardebatt oktober 2013 berörde den själv Ljunggren hur Stefan Löfven talat i 

termer om ”jag tror inte på blockpolitik” och cementerade block är fördummande för svensk 

politik.” Han menade även att Reinfeldt istället för att bemöta förslaget om uppbruten 

blockpolitik fortsatte med samma spår om minoritetsregeringar. (Ljunggren S. 2013) Detta är 

visserligen ett blogginlägg och inte en tidningstext. Men anledning av att han nämndes i en 

artikel kan det vara väsentligt att lyfta fram vad han själv har uttryckt, för att få en klarare bild 

av vad han tycker. 
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Även Ulf Bjereld, Socialdemokrat, är inne på samma linje: ”Man (Alliansen) vill släpa dem 

(regeringen) i smutsen så långt det går. Det är först i nästa skede som de själva har sagt att de 

skulle kunna öppna upp för en blocköverskridande överenskommelse.” (SvD 2014) 

Bjereld gav också uttryck för sina åsikter i ett blogginlägg 2013, precis som i Ljunggrens fall 

kan det vara väsentligt att ta tillfället i akt att se hur deras tankar utvecklas 

Vad som också är väsentligt i sammanhanget är när Bjereld i sista stycket ger följande 

ståndpunkt för blockpolitik, han är positivt ”så länge konflikter kring vänster-

högerdimensionen präglar det svenska samhället.” I detta fall lyfter han fram tydlighet som 

det främsta argumentet. Han skriver även: ”blockpolitik utesluter inte blocköverskridande 

överenskommelser i enskilda frågor, eller till och med en blocköverskridande regering om en 

sådan skulle bli nödvändig.” Han lyfter alltså fram att blockpolitik inte behöver motverka 

samarbete över blockgränserna i enskilda frågor. (Bjereld U. 2013) 

Ska man tro dessa två herrar har alliansen som främsta mål att ”omyndigförklara” 

Socialdemokraterna för att själva framstå i bättre dager, att det råder mycket prestige inom 

svensk politik råder det inget tvivel om.  

Således är deras ståndpunkt att blockpolitik är mer eftersträvansvärt än vad Löfven anser. Det 

förefaller som att deras argument främst handlar om att avstånden mellan blocken omöjliggör 

blocköverskridande samarbete. Detta liknar resonemanget kring majoritetsdemokratier, där 

vinnaren får chansen att styra landet, men likväl ger tydliga alternativ för väljarna. Likväl 

tycks de inte vara emot att blocköverskridande samarbete bildas när möjlighet finns. 

Linda Öhrn och Tomas Nordenskiöld skriver i Dagens industri hur Sverigedemokraterna kan 

utnyttja blockpolitiken till sin fördel. ”En cementerad blockpolitik, där FP och C vägrar 

samarbeta med Stefan Löfven efter en S-seger nästa höst, är en guldsits för 

Sverigedemokraterna.” (Öhrn L. Nordenskiöld T. 2013) 

När de intervjuar Jimmie Åkesson svarar han själv: ”Vi är beroende av att blockpolitiken 

består i någon mening för att få den här vågmästarpositionen. Och oavsett vad andra säger 

verkar blockpolitiken vara väldigt tydlig.” (Öhrn L. Nordenskiöld T. 2013) 

Sverigedemokraternas ståndpunkt är alltså klart för blockpolitik. De kan utnyttja de båda 

blockens brist på samarbete för att själva växa och kanske på sikt nå inflytande. 
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Här ser vi hur mindre partier kan få stort inflytande med hjälp av blockpolitiken som kan 

anses vara större än vad de har proportion till i förhållande till valresultatet. SD är förvisso nu 

tredje största parti med närmare 13 % av rösterna, men det var samma sak efter förra valet 

fastän de då låg på blott 5,7 %. I Lijpharts teori om samarbetsdemokrati lyfte han fram tankar 

om proportionalitet, där framgick att det går att utnyttja för att skjuta upp en majoritets (eller 

minoritets) beslut så länge som möjligt. Något som kan anses vara relevant i sammanhanget. 

Även Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl är med i debatten kring 

blockpolitik, hon skrev en artikel som fick rubriken: ”Blockpolitiken har lagt en blöt filt över 

miljöpolitiken under mandatperioden.” Sandahl hänvisar till rapporter som visar att flera olika 

reformer på miljöområdet har stoppats av blockpolitiken. Hon skriver: ”Blockpolitiken har 

blivit ett av våra stora miljöproblem. Det är beklämmande att alla riksdagspartier har 

prioriterat konflikt framför en pragmatisk politik på ett område där det finns ett stort stöd hos 

väljarna.” (Sandahl J. 2014) 

Sandahl verkar inte ha något emot blockpolitik som fenomen, men hon tycks påtagligt 

missnöjd med att blockpolitiken lett till att blocken hellre slåss sinsemellan än faktiskt 

försöker samarbeta för att få igenom viktiga förslag. 

Efter valet 2014 
Valresultatet slutade med att inget av blocken var i närheten av egen majoritet och situationen 

blev klart problematisk, låt oss se hur det påverkade debatten kring blockpolitik. 

Svante Säwén, i den liberala Sundsvalls Tidning 19 september, diskuterar liksom en tidigare 

nämnd artikel i Dagens Industri, hur blockpolitiken påverkar Sverigedemokraterna. Han 

menar att det är endast SD som gynnas av denna. (Sävén S. 2014) 

DN talade i går om en paus i blockpolitiken, och de hänvisar till lokala folkpartister som ser det 
problematiska i att låtsas som om valresultatet inte ger SD utslagsrösten vid bibehållen 
blockpolitik. Liberala ST ser också blockpolitikens problem. Både näringsliv och fack resonerar 
i samma banor. (Sävén S. 2014) 

Säwéns ståndpunkt är att blockpolitiken behöver brytas upp, vilket Stefan Löfven arbetar för. 

”Alternativet är kaos och skrål.” (Sävén S. 2014) För att bryta upp blockpolitiken behövs 

samarbete. 

Uttrycket, i argumentationen mot blockpolitik, ”kaos och skrål” lär åsyfta till den situation 

som nu uppstått, d.v.s. där partierna bara är överens om att motverka SD och där blockpolitik 

medför en stagnation i Sveriges riksdag.  
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De båda piratpartisterna Niklas Starow och Torbjörn Jerlerup, som inte lät sig nedslås av att 

återigen missa riksdagsinträdet, ser sin möjlighet att komma in som ett fjärde block i svensk 

politik, för att således bryta upp blocktänkandet. (Starow N. Jerlerup T. 2014) De avslutar 

med att skriva:  

Klassisk liberalism har alltid varit en rörelse som stått nära den klassiska vänstern. Det 
samarbetet gav oss fri och allmän rösträtt, 8-timmars arbetsdag, Föräldrapenning, A-kassa och 
så vidare. Samma samarbete ser vi inom Piratpartiet i dag, där frihetliga liberaler och 
demokratiska socialister gör gemensam sak. Därför behöver inte Piratpartiet välja att tillhöra 
något av blocken. Vi kan välja att vara liberala och vänster UTAN att välja block. (Starow N. 
Jerlerup T. 2014) 

Herrarna Starow och Jerlerup har uppenbart som ståndpunkt att bryta upp blockpolitiken. 

Utifrån artikeln syns även att de vill se över ideologiska skillnader och istället se mer 

samarbete. Återigen ett närliggande exempel för att efterlikna samarbetsmodellen. 

Robert Sundberg menade 22 september 2014 att ”blockpolitiken är död.” han resonerade i 

tankar om att i och med det faktum att ett parti som varken går att ta med i regering eller 

kompromissa med, så kommer inte heller blockpolitiken kunna överleva. Sundberg avslutar 

med att skriva: ”Sedan får vi se i hur stor grad partierna har tagit till sig att inte bara 

mandattalen i riksdagen är nya utan även att en period av blockpolitik är ersatt av en ny tid 

där minoritetsparlamentarism gäller.” (Sundberg R. 2014) 

Ståndpunkten är egentligen inte direkt emot blockpolitik, dock är det ganska tydligt att 

Sundberg inte anser att det är hållbart i dagens läge med anledning av att inget av blocken är 

tillräckligt stora för att få egen majoritet och ingen vill heller samarbeta med det tredje 

aktören i sammanhanget. Således är det blocköverskridande koalitioner som ligger närmast 

till hands. 

Peter Widén i vänstervridna Internationalen skriver en artikel om det politiska läget i Sverige 

och kommer även in på blockpolitik. Han lyfter fram att SD utnyttjar situationen med hög 

arbetslöshet och dylikt för att få väljarstöd. Han beskriver hur partierna svarar så här: 

Löfven sträcker ut handen och vädjar om samarbete med de borgerliga för att blockera SD. 
Miljöpartiet gör likadant. Blockpolitiken måste få ett slut får vi höra. Nu är det ju så att det inte 
är klasskampspolitik som kännetecknat socialdemokraterna. Men blockpolitiken har varit en 
spegling av att arbetarklassen haft en egen organisering i motsats till borgerligheten. (Widén P. 
2014) 

Widéns ståndpunkt är för blockpolitik eftersom en avskaffad sådan skulle göra ”att alla planer 

på förändringar som utmanar de ekonomiska maktförhållandena blir omöjliga.” (Widén P. 

2014) 
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Ett nytt argument för blockpolitik är alltså att det skulle bibehålla klasskampen. Det kommer 

visserligen inte från ett parti som är folkligt representerat i riksdagen och således förmodligen 

inte så särdeles förankrat i den politiska debatten, men jag tycker ändå att det finns en poäng i 

att ta med även vad mindre minoriteter tycker i frågan. För att knyta till teorin så hamnar detta 

resonemang närmast majoritetsdemokrati, inte minst eftersom man klart är emot 

blocköverskridande samarbete och således är beroende av majoriteter för att kunna regera. 

Carolin Dahlman skrev i en artikel om varför hon anser blockpolitik vara nödvändig. Hon 

menar att fastän det kanske inte finns så stora ekonomiska skillnader mellan de båda sidornas 

budgetförslag så är existerar likväl stora ideologiska skillnader. Hon anser att differensen inte 

ligger i detaljer utan i vilken riktning samhället ska gå i, exempelvis gällande valfrihet, och 

som hon uttrycker det ”sund ekonomisk stramhet.” Även arbetsmarknadspolitiken lyfts fram 

som en viktig skiljelinje. (Dahlman C. 2014) 

Hon skriver mot slutet följande: 

Enligt en färsk mätning från Ipsos/DN (5/12) vill 40 procent av svenskarna ha en 
blocköverskridande lösning. Samverkan ses som positivt, men frågan är om väljarna förstår hur 
stora skillnaderna mellan blocken är. Det kan låta förnuftigt att enas, men om partierna har 
diametralt olika syn på människors rätt till frihet och hur man bygger ett starkt Sverige är 
kompromisser svåra att få till stånd. Kanske heller inte önskvärda. (Dahlman C. 2014) 

Dahlmans ståndpunkt är uppenbart för blockpolitik. Här ser vi argument för blockpolitik som 

baseras på att samarbete ska undvikas när parterna har för olika syn i frågorna, rent 

ideologiskt. Det handlar alltså inte om enskilda sakfrågor i det här fallet, utan ideologi, precis 

som tidigare Vänsteranhängaren. De är överens fastän de är på helt olika politiska sidor, 

därmed ser vi återigen argument för majoritetsdemokrati. 

Reidar Carlsson skriver att många är kritiska till att den svenska politiken domineras av två 

block eftersom blockpolitiken leder till stora politiska låsningar. Han lyfter fram att kritikerna 

till detta inte minst kommer från Socialdemokraterna, med anledning av att de, åtminstone i 

praktiken, skulle vara garanterade statsministerposten. Precis som Lena Mellin nämner han 

också Stefan Löfvens misslyckade försök att närmas sig Centerpartiet och Folkpartiet. 

Carlsson fortsätter sedermera med att hävda att många kritiker till blockpolitiken lyfter fram 

Finland som en förebild. Där använder man sig nämligen inte av blockpolitik, istället kan 

regeringar bildas av partier från hela den politiska arenan. Carlsson menar dock att interna 

stridigheter har motverkat regeringens förmåga att lösa Finlands ekonomiska problem och att 
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två partier redan lämnat regeringen, med andra ord kan man nog säga att Carlsson menar att 

den finska modellen leder till politisk instabilitet. (Carlsson R. 2015) 

Inför valet 2014 skrev Reidar Carlsson att de svenska väljarna haft en tendens att straffa de 

partier som stått utanför blocken. Han lyfter fram att stödet ökade för såväl Kristdemokraterna 

som Miljöpartiet när de gick in i respektive block och att det hjälpte dem att bli stabila 

riksdagspartier. Carlsson nämner även att väljarstödet har sjunkit för de borgerliga partier som 

valt att stödja Socialdemokraterna. Han menar även att en uppluckrad blockpolitik skulle ge 

stora fördelar ”eftersom det bland annat gör att partierna profilerar sig mer, vilket gör det 

lättare för väljarna.” (Carlsson R. 2014) 

I en tredje artikel, som handlar om Miljöpartiets mål att bryta blockpolitiken i Sverige, lyfter 

Reidar Carlsson fram följande argument för blockpolitiken, ur väljarnas perspektiv: 

Den gör alternativen tydligare. Den ökar också väljarnas möjlighet att påverka regeringens 
politik; i till exempel Finland, där det inte finns någon blockpolitik, förhandlas regeringens 
sammansättning fram efter varje val. Det gör att väljarna inte har någon aning om vilken politik 
en ny regering skall föra när de går till valurnorna. Både regeringens sammansättning och 
regeringens politik avgörs i förhandlingar bakom stängda dörrar, utan någon som helst 
möjlighet för väljarna att påverka. (Carlsson R. 2014) 

Carlsson avslutar artikeln med att berömma Miljöpartiets vision att bryta blockpolitiken, då 

han anser att denna hindrar breda politiska lösningar. Samtidigt påpekar han att det är väljarna 

som skapat blockpolitiken i Sverige, vilkas djupt inrotade mönster det blir svårt att ändra. 

(Carlsson R. 2014) 

Utifrån dessa tre artiklar är det uppenbart att Carlssons ståndpunkt är att blockpolitiken är 

negativ. Han ger flera exempel på varför och inleder med att lyfta fram att det leder till 

stagnation i det politiska systemet. Carlsson framhäver även en situation där samarbeten inte 

behöver ske inom två specifika block (detta kan dock leda till instabilitet.) Ett tredje argument 

från Carlsson åsyftar att blockpolitiken har lett till att mindre partier kunnat etablera sig i 

riksdagen. Dessutom menar han att partierna skulle tvingas förtydliga sig, vilket är till gagn 

för väljarna då de lättare skulle kunna orientera sig i den politiska arenan.  

Carlssons ståndpunkt lutar därmed åt samarbetsdemokrati, han lyfter inte minst fram att olika 

koalitioner kan vara aktuella. 

7 december 2014 skrev gamle Folkpartiledaren Bengt Westerberg en artikel i Dagens 

Nyheter, han inleder så här: ” Samverkan S+C+FP orealistisk. Oviljan att ens överväga en 

koalitionsregering med Socialdemokraterna och Moderaterna har mer med psykologi än med 
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-realpolitik att göra. Upplösta block skulle skapa både möjlighet att regera och en skarpare 

-ideologisk debatt.” (Westerberg. B 2014) Westerberg lyfter här fram oviljan till samarbete, 

vilket i allra högsta grad är väsentligt. Han fortsätter sedan med att resonera kring varför 

partierna är så angelägna att hålla SD borta, vilket är nog så intressant men inte det mest 

relevanta i sammanhanget. (Westerberg. B 2014) Vad som däremot är väsentligt i 

sammanhanget är när Westerberg kommer in på hur blockpolitik har sett ut och utformats i 

Sverige de senaste åren. Sedermera skriver Westerberg:  

Sverige har ett strikt proportionellt -valsystem. Det tenderar att leda till många partier i 
parlamentet. Ett sådant valsystem måste bygga på tanken att partierna efter valet är öppna för 
olika regeringsalternativ. Men i Sverige har det funnits en strävan att kombinera det 
proportionella valsystemet med på förhand givna regeringsalternativ. Utgången av 2014 års val 
visar att det inte längre håller. (Westerberg. B 2014) 

Det svenska systemet utgörs uppenbarligen av en förhoppning att det proportionella 

valsystemet ska öka representationen hos folket, men precis som Westerberg är inne på så blir 

det problem om inte partierna kan samarbeta i ett sådant system. Risken finns att det inte blir 

så mycket av representativiteten om det uppstår komplikationer i beslutsfattningen. 

(Westerberg. B 2014) 

Westerbergs ståndpunkt är mer åt det negativa hållet, åtminstone i dagsläget. Hans argument 

efterlyser främst mer samarbete i det politiska väsendet, vilket passande nog går att återknyta 

till Lijpharts teori om just samarbetsdemokrati, inte minst delen om ett proportionerligt 

valsystem. 

Riksdagsledamöterna Raimo Pärssinen (S), Elin Lundgren (S) och Anders Schröder (MP) 

skrev en debattartikel i Arbetarbladet där de ställde den retoriska frågan ”Går er blockpolitik 

före Sveriges bästa?” (Pärssinen R. Lundgren E. Schröder A. 2014) 

Artikeln riktar kritik mot allianspartiernas ovilja att samarbeta över blockgränserna för att 

istället fortsätta i de gamla blocken. (Pärssinen R. Lundgren E. Schröder A. 2014) 

Ståndpunkten är uppenbarligen så att de vill att alliansen sa bryta upp sitt block så att de kan 

samarbeta och således kunna skapa majoriteter i riksdagen och därmed undvika de kaotiska 

situationer som annars kan uppstå.  Här kan vi knyta till den del av Lijpharts 

samarbetsdemokrati som handlar om stora koalitioner i den politiska arenan mellan de 

politiska partierna. 

Lena Mellin menade i en artikel att blockpolitiken kan ”ligga på dödsbädden”, som hon 

uttryckte det. Hon lyfter då bland annat fram det faktum att båda sidor fick lågt väljarstöd och 
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således tvingas att söka överenskommelser med andra sidan om man inte vill ta stöd av 

Sverigedemokraterna. Hon menade att Löfven varit tydlig med att blockpolitiken behöver 

uppluckras, vilket bekräftas av hans egen artikel ovan, men att både Folkpartiet och 

Centerpartiet avvisat honom för att fortsätta med högeralliansen. I meningen efteråt ger hon 

sin syn på hur valresultatet var en stor besvikelse för Fredrik Reinfeldt, inte bara för att de 

förlorade makten och att stödet för Moderaterna sjönk, ”utan också för att Reinfeldt anser att 

en uppluckrad blockpolitik gynnar Socialdemokraterna eftersom det hjälper dem att behålla 

makten.” (Mellin L. 2014) 

Mellin ger visserligen ingen personlig ståndpunkt, men lyfter fram att Löfven vill bryta upp 

blocken och om jag tolkar henne rätt förefaller det som att hon inte anser att blockpolitik är 

rätt väg i nuläget, utan att det vore bättre med samarbete i ett läge då inget av blocken har 

majoritet. Medan Reinfeldt inte vill att så blir fallet med argument rörande att det skulle ge 

Socialdemokraterna en god möjlighet att behålla makten. (Mellin L. 2014) 

Jimmy Holmevi skriver i en artikel i Barometern om vilka problem som han ser med 

blockpolitiken. Han inleder med att förklara att tanken med den här typen av politiska system 

är att missnöjda väljare ska kunna byta till det motsatta blocket. När man inte är nöjd med 

något av blocken har något som han kallar ”blank röst” konstruerats, vilken medför att den 

specifike väljaren får en möjlighet till att inte behöva bidra till maktbalansen mellan blocken 

överhuvudtaget. Medan den likväl medför att väljaren kan ta sitt samhälleliga ansvar. 

(Holemvi J. 2014) 

Holmevi fortsätter med att konstatera att den som skapade blockpolitiken inte hade räknat 

med det scenariot vi ser idag- att det har uppstått ett parti som ingen av sidorna vill samarbeta 

med.  Han lyfter fram att resultatet från förra valet visar blockpolitikens problematik, det här 

partiet växte sig större än någon hade räknat med och kan sägas ha skapat ett tredje block i 

den politiska arenan. Holmevi resonerar kring hur detta kommer sig, det är likväl inte 

intressant i det här sammanhanget. Vad som dock är intressant är när han kommer in på att 

den här situationen har lett till att dessa tre block anklagar varandra för att skyldiga till detta 

kaotiska läge. Holmevi är tydlig med att lösningen inte är smutskastning på varandra och 

fortsätter med att skriva: (Holemvi J. 2014) 

Alla partier borde i stället på allvar börja lyssna på sina väljare istället för att försöka sätta olika 
hemska etiketter på sina politiska motståndare. Det är dags att börja prata om lösningar på 
problem, istället för att prata om problemet med andras politik. Kom ihåg, att om väljaren hade 
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varit nöjd med något av de båda första blocken, så hade inte ytterligare ett block skapats, som 
nu i sin tur blockar hela det politiska systemet. (Holemvi J. 2014) 

Holmevi lägger egentligen inte skulden på blockpolitiken utan lyfter istället fram att det 

åligger samtliga partier att presentera tydliga förslag och handlingsplaner för att åstadkomma 

stabilitet i det politiska rummet. Samtidigt syns argument emot blockpolitik, exempelvis 

gällande kaosartade situationer och bristande intresse av samarbete som kommer till följd av 

ett, låt oss kalla det, omfattande tunnelseende. Holmevi tycks i alla fall vara inne på mer 

samarbete, än vad som sker idag. 

Nu tänkte jag gå igenom en artikel av Stefan Löfven. Denna skrevs 6 december i syfte att 

förklara varför Socialdemokraterna utlyste ett nyval (vilket som bekant sedermera inte blev 

av.) Han börjar med att förklara sin syn på Sverigedemokraterna, deras människosyn och att 

det krävs mer samarbete och mindre blockpolitik för att komma till bukt med situationen som 

uppstått. (Löfven S. 2014) 

För det första handlar valet om huruvida man är beredd att samarbeta och ta ansvar för Sveriges 
bästa. Ska vi ha kaos, bråk och blockpolitik i Sverige eller ska vi ha ett vuxet samarbetsklimat 
och en konstruktiv diskussion över blockgränsen om hur vi tar vårt land framåt? Min starka 
övertygelse är att Sverige behöver mer samarbete och mindre blockpolitiskt tänkande. 
Dessutom kräver det nya politiska läget ett sådant agerande av alla anständiga partier. 
Alternativet är att låta Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik. (Löfven S. 
2014) 

Här framgår i alla fall klart och tydligt att Stefan Löfven anser att blockpolitik medför oreda 

och konflikt, vilket motverkar samarbete och ansvarstagande och dessutom ger SD ett stort 

inflytande. (Löfven S. 2014) 

Socialdemokraternas partiledare går vidare med att konstatera att SD fällde deras budget, 

vilken Löfven menar hade viktiga satsningar. Vad som dock blir mer intressant i det här 

sammanhanget är meningen efter då han lyfter fram det faktum att det var deras politik som 

vann mest stöd hos väljarna, nu hamnade man istället i en situation där man fastnat i en annan 

politik, vilken Löfven menar har ”ratats av väljarna.” (Löfven S. 2014) 

Gällande förhållandet till oppositionen så nämner Löfven att han försökte få till ett samarbete, 

men att allianspartierna var tydliga med att de inte tänkte föra samtal och därmed enligt 

Löfven hellre lät SD diktera villkoren än att samarbeta med regeringen. (Löfven S. 2014) 

Utifrån teorin om samarbetsdemokrati så verkar det hur som helst som att det råder vissa 

problem med vad Iris Young kallar reasonableness.  Det vill säga att du först och främst ska 
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ha din åsikt som du argumenterar för, men när du har framfört denna så ska du lyssna på 

motparten och om den har bättre argument så ska du vara beredd att ändra uppfattning. 

Stefan Löfvens ståndpunkt är således att blockpolitik är något negativt, han vill hellre se mer 

samarbete över blocken. Han argumenterar inte minst utifrån att det bidrar till vad som brukar 

kallas parlamentariskt kaos. Löfven menar även att det i nuläget går ut över väljarnas val, 

eller, om man så vill, den folkliga representativiteten eftersom det regeringsalternativ som fått 

flest röster inte kan regera. Detta går att knyta samman med stora koalitioner vilket är en 

väsentlig del i samarbetsdemokrati. 

Decemberöverenskommelsen 
Den unika situationen i Sverige som uppstod efter valet i september resulterade i den 

uppmärksammade ”Decemberöverenskommelsen”, gällande samarbete och blockpolitik är 

den högst väsentlig i sammanhanget således tänkte jag här lyfta fram några artiklar som berör 

denna. 

Jesper Bengtsson skrev den 27 december 2014 om sina tankar kring 

decemberöverenskommelsen, vilken mer exakt bygger på att den förlorande sidan släpper 

igenom segrarnas budget såvida de inte tror sig ha möjligheter att genomföra sin egen politik. 

Bengtsson framhäver att detta medför att den demokratiska majoritetsprincipen alltjämt är 

intakt och att alla avvikelser från denna ger oproportionerligt mycket makt för minoriteten och 

går emot principen om en människa en röst. Han menar även att denna överenskommelse 

innebär att blockpolitiken inte blir lika benhård på vissa punkter. Exempelvis gällande 

pensioner och energi. (Bengtsson J. 2014) 

Ståndpunkten i det här fallet förefaller vara att blockpolitiken inte får bli alltför cementerad, 

den kan förekomma men får inte gå ut över den demokratiska majoritetsprincipen. 

Argumenten, om man läser mellan raderna, förefaller kretsa kring att blockpolitiken inte får 

leda till alltför mycket prestige som kan tänkas hämma samarbete. Här ser vi också spår av 

både samarbetsteorin och majoritetsteorin. Bengtsson förespråkar bevisligen 

majoritetsdemokrati där vinnaren styr, men tycks förespråka samarbete när inget av blocken 

har möjlighet att styra i majoritet. 

Statsvetarna Torbjörn Bergman, Niklas Bolin och Camilla Sandström från Umeå universitet 

skrev en artikel som hette DÖ är inte hållbar i längden, DÖ syftar till den just den 

uppmärksammade decemberöverenskommelsen som ledde till ett samarbete mellan de båda 

blocken och som dels stängde SD ute och samtidigt gav en möjlighet att vidta ett 



SSK102 
C-Uppsats 
Jesper Nilsson 
samarbetsstyre. Författarna lyfter fram att blockbildningen som under de senaste åren 

cementerats inneburit att många börjat prata om att det råder ett hårdnat politiskt klimat samt 

om en polarisering i den svenska politiken. De menar dock att detta inte är det främsta 

mönstret på den klassiska höger-vänster-skalan. Författarna konstaterar att partierna 

fortfarande samlas i två tydliga block, fastän klyftan mellan dessa båda minskat med åren. De 

lyfter fram tre alternativ för hur detta kan tänkas påverka förutsättningar för eventuellt 

kommande samarbeten. (Bergman T. Bolin N. Sandström C. 2015) 

Först menar de att blockpolitiken kan tänkas fortsätta som tidigare, förutsatt att partier i 

respektive block ligger förhållandevis nära varandra är ett blocköverskridande samarbete inte 

orimligt. Likväl kvarstår faktumet att SD fortfarande hindrar något av blocken att nå egen 

majoritet i dagsläget. (Bergman T. Bolin N. Sandström C. 2015) 

Ståndpunkten i det här fallet lutar därmed åt att blockpolitiken bör bestå, men med mer 

samarbete mellan regering och opposition. Argumenteringen kring denna samarbetsdemokrati 

skulle kunna leda till att även mindre partier skulle få mer inflytande, exempelvis skulle man 

kunna få en överenskommelse som både Miljöpartiet och Centerpartiet är delaktiga i. I sin tur 

skulle det här kunna innebära att såväl de som önskar representeras av mindre partier som 

större skulle kunna få gehör för sina åsikter. Här ser vi således också spår av den 

proportionella delen av samarbetsteorin. De enda som skulle bli förbisedda är SD, som ju 

uppenbarligen ingen skulle samarbeta med. 

Det andra alternativet som lyfts fram, har än så länge inte varit aktuellt, nämligen att bryta 

isen och börja samarbeta med Sverigedemokraterna. Författarna hänvisar till undersökningar 

som visar att en stor del av folket skulle uppskatta ett sådant samarbete, samtidigt framstår det 

som osannolikt med tanke på att det är stor skillnad mellan SD och övriga partier när det 

kommer till invandring. (Bergman T. Bolin N. Sandström C. 2015) 

Här är åter en ståndpunkt som bygger på att blockpolitiken ska fortgå, men genom att 

samarbeta med svensk politiks ”Svarte-Petter.” 

Åter kommer argumentering att kretsa kring samarbetsdemokrati och ur det perspektivet är 

det här alternativet helt i sin ordning, det är dock mer intressant att i det här fallet fundera över 

folklig representativitet. Enligt artikelns undersökning skulle nära hälften av väljarna vilja se 

ett sådant samarbete, men då ska man också ha i åtanke att inget parti är lika illa omtyckt som 
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SD så de som inte är för är förmodligen väldigt emot. Då får man fundera över vad som är 

mest rimligt att tillgodose utifrån representativitet, eller proportionalitet om man så vill. 

Tredje alternativet är att blockpolitiken luckras upp. Författarna menar att det inte är helt 

omöjligt utifrån partiernas positioner. Det förekommer förvisso en lucka mellan blocken, men 

den är inte så stor att den inte går att överbrygga. ”När allianspartierna nu också aviserat att de 

går fram med enskilda budgetmotioner öppnar det upp för möjligheter att finna block 

överskridande koalitioner.” (Bergman T. Bolin N. Sandström C. 2015) 

Här ser vi en ståndpunkt som går emot blockpolitiken och som skulle bryta upp den, till 

förmån för nya konstellationer av partier. 

Det här alternativet går tydligt mot en samarbetsdemokrati. Detta till följd av att även om nya 

koalitioner skulle skapas så är det fortfarande föga troligt att ett block skulle bli så stort att det 

skulle nå egen majoritet, såvida man inte vill samarbeta med SD. Lijphart lyfte ju fram i sin 

teori om stora koalitioner att dessa inte ska vara större än att det räcker att ta makten, i annat 

fall blir det många viljor att hänsyn till och dessutom fler som vill ha inflytande. Således 

kommer det fortfarande vara nödvändigt att söka samarbete över blocken, förutsatt att inte S 

och M skulle starta ett block tillsammans, vilket skulle medföra att de skulle kunna styra 

ohämmat. Helt plötsligt skulle i så fall situationen förvandlas till ren majoritetsdemokrati, där 

vinnaren skulle ta allt, som Lewin uttryckte det. 

Jämförelse med andra länder 
Det här arbetet ska kartlägga den svenska debatten, med det sagt finns ändå vissa väsentliga 

artiklar som jämför Sverige med andra länder. Vi har redan sett hur Sverige jämförts med 

både Finland och Tyskland i tidigare artiklar. 

Jan Lewenhagen redogjorde i Dagens Nyheter för hur vissa tyska medier förklarar 

Sverigedemokraternas framgångar. Han meddelar att den rikstäckande vänsterliberala 

tidningen Süddeutsche Zeitung skyller på blockpolitiken, de ansåg att skillnaderna mellan 

blocken var för små och de som inte kunde relatera till något av alternativen såg bara ett 

alternativ, nämligen SD. De drog då slutsatsen att partierna måste lämna sina respektive läger 

för att motverka att SD får inflytande i riksdagen. Detta är ett intressant exempel på hur man 

kan använda sig av olika partikonstellationer för att exkludera ett annat. (Lewenhagen J. 

2014) 
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Ståndpunkten från denna tyska tidning är klart emot att svensk blockpolitik. Argumenteringen 

rör inte i det här fallet tidigare argument samarbete för att regera utan för att utestänga ett 

specifikt parti. Ur teorisynpunkt så finns hur som helst tanakr om samarbetsdemokrati, dels 

hur kollations synvinkel men också med tankar om proportionalitet. 

Olov Abrahamsson skriver en text där han ger exempel på hur stora koalitioner har fungerat i 

Europa. Han medger visserligen att detta har en tendens att leda till ett lägre valdeltagande 

men han menar ändå att debatten behöver föras. (Abrahamsson O. 2014) 

Abrahamsson lyfter fram det faktum att båda blocken är långt ifrån egen majoritet och att det 

därför är dags för fler, både från höger-och-vänster att tänka i mer osedvanliga former. Han 

menar vidare att Tysklands Angela Merkel är ett utmärkt exempel på att det finns fler vägar 

att gå och att ”det finns alternativ till den benhårda blockpolitiken.” (Abrahamsson O. 2014) 

Ståndpunkten blir i det här fallet att Abrahamsson vill se en uppluckrad blockpolitik, likväl 

ser han fördelar med den så han förefaller inte vara militant emot. Hans argument bygger i 

alla fall på att båda blocken är långt ifrån egen majoritet och således behöver samarbeta för att 

kunna få igenom politiska förslag. 

Ståndpunkten passar väl in i samarbetsdemokratin. 

Fredrik Guseff direktör i Svenska Bildningsförbundet ger sin syn i ett inlägg som han kallar 

”Blockpolitik på gott och ont.” (Guseff. F 2014) Han inleder med att konstatera att 

regeringens svårigheter att få igenom sin budget vittnar om problematiken med blockpolitik. 

Han lyfter även fram att vissa finska journalister, efter valet i höstas ”prisat blockpolitiken 

som ett fungerande konsumentskydd för väljarna:” Något som han menar är ogenomtänkt. 

(Guseff. F 2014) 

Guseff jämför sedermera situationen i Sverige, med såväl Finland som Storbritannien, främst 

likheten med att populistiska partier växt väsentligt och vunnit inflytande. (Guseff. F 2014) 

Vad som är intressant i sammanhanget är när Guseff i slutet skriver: 

Det här är exempel på att det traditionella upplägget för regeringsbildningar bryts upp i takt 
med att populistiska partier vinner terräng. Att i ett sådant läge efterlysa blockpolitik är 
oansvarsfullt. Det är inte heller ärligt mot väljarna att partierna presenterar sina egna 
målsättningar som man sedan försöker förhandla fram till regeringsprogram efter valen. 
(Guseff. F 2014) 

Här ser vi ett argument mot blockpolitik- oansvarsfullt. Guseff menar att minoritetsregeringar 

inte kan räkna med att få igenom sina förslag utan att få till framgångsrika förhandlingar med 
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oppositionen. Istället för att styra i minoritet och öppna vägen för populistiska partier borde 

man söka samMichaela von Kügelgen skriver en artikel där det svenska politiska systemet 

jämförs med det finska. Kontrasterna är klara, med anledning av att Samlingspartiet och 

Socialdemokraterna i Finland regerat ihop vid flera tillfällen, medan ett sådant samarbete 

mellan Sveriges Socialdemokrater och Moderater förefaller osannolikt. (Von Kügelgen M. 

2015) 

Von Kügelgen intervjuade professorn i statsvetenskap Åsa von Schoultz som ser positivt på 

blockpolitik: ” Valresultatet blir mer förutsägbart. Det blir antingen en höger- eller en 

vänsterregering. Det gör det tydligare för väljarna som kan välja det ena eller det andra.” (Von 

Kügelgen M. 2015) 

Von Schoultz lyfter även fram att blockpolitik medför att väljarna kan utkräva ansvar på 

politikerna och dessutom ges möjligheten att rösta på det block som man anser vara mest 

regeringsdugligt. Detta försvinner i Finland, då väljaren inte kan påverka regeringsbildandet 

efter valet. 

Statsvetaren Åsa von Schoultz ståndpunkt är att blockpolitik är bra för Sverige. Hennes 

argument bygger på liknande som vi sett tidigare: tydligheten för väljarna i och med att dessa 

vet vilka regeringsalternativ som finns att välja på. Hon lyfter också fram väljarnas möjlighet 

att utkräva ansvar över politik, vilket kommer som en konsekvens av blockpolitikarbete över 

blockgränserna. 

Richard Appelbom skriver om att Finlands motsvarighet till Moderaterna gärna skulle se mer 

blockpolitik: 

Det kan ha sina förklaringar i arbetet i dagens regering. De bestod ursprungligen av 
motsvarigheterna till V, MP, S, KD och M, därutöver liberala svenskspråkiga Svenska 
Folkpartiet. Vänsterförbundet och De gröna har dock lämnat regeringen, men Stubb klagar ändå 
över att det är svårt att få enas och få tillräckligt gjort. (Appelbom R. 2015) 

Detta handlar visserligen om Finland, men det är fortfarande argument kring blockpolitiken 

och det skulle kunna uppstå liknande skeenden i Sverige. Det här stämmer också väl in på 

Lijpharts resonemang kring att koalitioner inte ska vara större än vad som verkligen är 

nödvändigt för att kunna styra, uppenbarligen finns då problem med att hålla samman 

regeringen.  

Appelbom skriver vidare att det kan ha funnits taktiska skäl för att värna om ett borgerligt 

samarbete för att kunna fortsätta vara i regeringsställning. Han menar också att det sannolikt 
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skulle öka det finska valdeltagandet om det fanns tydligare alternativ att välja på, vilket alltså 

är ett argument för blockpolitik. (Appelbom R. 2015) 

Appelbom konstaterar alltså här att högeralliansens ståndpunkt i Finland är att fortsätta driva 

blockpolitiken. Ett argument är för att kunna fortsätta vara i regeringsställning, ett annat för 

att öka valdeltagandet, vilket uppenbarligen är betydligt lägre i Finland än i Sverige. 

(Appelbom R. 2015) 

 

Våren 2015 
Vi är nu i en tid efter ett val som resulterat i att inget av blocken nått egen majoritet, ett 

högerpopulistiskt parti som ingen vill samarbeta med skapar oreda och tvingade fram en bred 

överenskommelse om budgeten. Hur påverkar detta debatten? 

Peter Wolodarski skrev en artikel som fick rubriken Löfvens seger leder mot permanent 

försvagning. Wolodarski lyfter fram att instabilitet präglar svensk politik och att den så 

kommer göra så länge partierna fortsätter med blockpolitiken. (Wolodarski P. 2015) 

Wolodarski resonerar kring att Socialdemokraterna i december, precis som för 25 år sedan, 

var slående nära ett nyval och att det egentligen enda alternativet i nuläget är att samarbeta 

med Sverigedemokraterna, vilket är uteslutet. (Wolodarski P. 2015) Han fortsätter sedermera 

med att skriva följande: 

Inte ens i utrikespolitiken, där minoritetsregeringar normalt har lättare att agera, är det vackert 
väder. Den rödgröna regeringens skyltar med försäkran om ”oberoende utrikespolitik”, som 
tapetserar Sveriges beskickningar runt om i världen, är redan på väg att monteras ned. 
Förankringen i riksdagen var obefintlig. De borgerliga kan passivt betrakta misslyckandet från 
sidlinjen, men frågan är vad Anna Kinberg Batra ska glädja sig åt. Inte heller Alliansen har ett 
starkt stöd i opinionen. Till egen majoritet är det långt. Och Moderaterna saknar svar på hur 
man ska hantera ett alltmer oförutsägbart, makthungrigt och växande SD. (Wolodarski P. 
2015) 

Tendensen är inte helt olik vad som lyfts fram tidigare. Varken höger-eller vänsterblocket har 

tillräckligt stöd för egen majoritet och ingen vill samarbeta med SD.  

Wolodarskis ståndpunkt är tydlig, han anser att blockpolitiken leder till instabilitet och att det 

bästa vore att bryta upp denna för att istället söka samarbete mellan olika partier. Här ser vi 

åter en dragning åt teorin om samarbetsdemokrati. 

Clarence Eneroth menar att ”det sista Sverige behöver just nu är en fortsatt blockpolitik som 

förhindrar samtal mellan olika partier. (Eneroth. C 2015) Ansvar är ett ord som har använts 
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flitigt från alla olika håll. Men Alliansen skulle kunna visa ansvar genom att skrota 

blockpolitiken.” (Eneroth. C 2015) Han menar vidare att Riksdagen måste bestå av fristående 

partier så att det uppstår debatter, utvecklingen blir stillastående när det inte behövs samtal 

mellan blocken. Eneroth fortsätter:  

Det bästa som skulle kunna hända just nu är att allianspartierna bryter upp och enskilt fattar 
beslut med regeringen. Då skulle viktiga beslut röstas igenom. Det är den dynamiken som 
saknas när allianspartierna dansar efter samma pipa. Nu står vi inför ett nytt politiskt landskap, 
men trots kaoset som har uppstått finns det plötsligt nya möjligheter till en mer enad riksdag, 
där det krävs samtal och kompromisser för att få maskineriet att funka. Tyvärr blev det inte så. I 
stället drar man isär riksdagen ännu mer. (Eneroth. C 2015)   

Avslutningsvis skriver Eneroth att decemberöverenskommelsen visserligen hindrat ytterligare 

inflytande för SD samt stoppat ett nyval, men han menar att det är en kortsiktig lösning och 

att man via decemberöverenskommelsen har skapat en blockad som gör att utvecklingen i 

riksdagen avstannar. (Eneroth. C 2015)   

Eneroths ståndpunkt är uppenbart emot blockpolitik. Hans argumentering handlar om att 

blockpolitiken hindrar debatten vilket medför en stagnation i svensk politik och omöjliggör att 

viktiga beslut kan fattas. 

Även Gunnar Wetterberg på Expressen berör decemberöverenskommelsen. I texten jämför 

Wetterberg Sveriges och Frankrikes politiska situationer, han menar att Marine Le Pen och 

hennes Front National gjort framgångsrika val tack vare de båda blockens oförmåga att lösa 

stora samhällsproblem. (Wetterberg G. 2015) Det är visserligen skillnad på de olika systemen 

men Wetterberg skriver: ”Ändå är fransk politik inte mer annorlunda än att den rymmer 

varningar för den svenska. Decemberöverenskommelsen cementerade blockpolitiken, 

samtidigt som både de rödgröna och alliansen är för svaga var för sig. Hur ska man kunna 

driva bostadsbyggande, arbetsmarknadsreform och utbildning för nyanlända tonåringar, om 

motståndaren hela tiden letar valfrågor?” (Wetterberg G. 2015) 

Återigen en vag ståndpunkt huruvida Wetterberg är konkret för eller emot blockpolitik. Desto 

tydligare är dock att han, i alla fall inte önskar en strikt blockpolitik, utan med diverse 

samarbeten. 

Argumenteringen som syns här emot blockpolitik bygger på att de båda sidorna borde 

samarbeta istället för att försöka minoritets styra, inte minst för att motverka 

Sverigedemokraterna. 
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Andreas Norlén, riksdagsledamot för Moderaterna skriver om decemberöverenskommelsen, 

han lyfter fram att denna har kritiserats och redogör för vilka alternativ som finns till denna. 

Vad som blir väsentligt i sammanhanget är när han kommer in på blockpolitik. (Norlén A. 

2015) Han skriver: 

Decemberöverenskommelsen syftar till att tydliggöra i förväg vilket block som kan få sitt 
budgetförslag genom riksdagen. Därmed undanröjs risken för kaos och Sverige kan regeras. 
Samtidigt vidmakthålls blockpolitiken. Alliansen och de rödgröna formulerar varsin tydlig 
ekonomisk politik, presenterar den för svenska folket och försöker vinna debatten. Det är ur 
demokratisk synpunkt viktigt att väljarna har tydliga alternativ att välja bland. Det ökar det 
politiska intresset och möjligheten till ansvarsutkrävande. (Norlén A. 2015) 

Här ser vi en ståndpunkt som förespråkar blockpolitik, argumenten känner vi igen vid det här 

laget. De kretsar främst kring tydlighet för väljarna, vilket både ökar det politiska intresset 

och möjliggör ansvarsutkrävande. Det sistnämnda är något som passar väl in i teorin om 

majoritetsdemokratin, vilket inte minst baseras på tanken i hur man vinner väljarnas 

förtroende. 

Statsvetaren Rasmus Orsén skrev en insändare till Hudiksvalls tidning där han bland annat 

skrev följande: ”I en tid av passiva regeringar och konflikträdda oppositioner måste 

blockpolitiken upphöra.” (Orsén R. 2015) Hans ståndpunkt är därmed inte emot blockpolitik 

som fenomen, men inte just nu beroende på det politiska läget. Han menar att politiken går för 

långsamt i nuläget och att viktiga sakfrågor får stå tillbaka i den svenska debatten. Orsén 

hävdar även att det som tidigare var en politisk debatt med flera dialoger nu omvandlats till en 

ståndpunkt mellan höger och vänster. (Orsén R. 2015) Orsén tycks vilja följa teorin om 

samarbetsdemokrati för att föra politiken framåt. 

Henrik Bredberg skrev en artikel i samband med valet i Storbritannien där han jämförde deras 

politiska system med Sveriges. Han menar där att de svenska partierna har cementerat sig i 

två onödigt hårda block, något Bredberg anser felaktigt med anledning av att vi har ett 

proportionellt valsystem som väl lämpar sig för samarbete över blockgränserna. (Bredberg H. 

2015) 

Här ser vi en ståndpunkt som bygger på att blockpolitiken åtminstone inte måste följas 

besinningslöst. Hans argument bygger på att det finns goda möjligheter för samarbete mellan 

partier från de olika blocken, inte minst med anledning det proportionerliga valsystemet. 

Något som väl passar in i teorin om samarbetsdemokrati. Dessutom lyfter han i texten fram att 

den här möjligheten är påtaglig i Sverig. (Bredberg H. 2015) 
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Ewa Stenberg skrev i Dagens Nyheter om hur splittringarna ökar inom alliansen medan 

dagens politiska läge kräver mer sammanhållning. Stenberg lyfter inte minst fram att det för 

Moderaterna och Centerpartiet är måna om att bibehålla blockpolitiken. Samtidigt som hon 

slår fast att alliansen endast har tre vägar att gå i nuläget: Fortsätta som nu, samarbeta med S, 

och kanske även MP, eller samarbeta med SD. (Stenberg E. 2015) 

Ewa Stenberg diskuterar mest kring alliansens situation men det finns likväl möjlighet att 

tolka en ståndpunkt. Hon förefaller inte vara emot blockpolitik, medan hon samtidigt lyfter 

fram att det i dagens situation är svårt för Stefan Löfven att regera medan det också finns 

ökade splittringar i alliansen, således tycks Stenberg inte utesluta idén om samarbete. 

(Stenberg E. 2015) 

Lena Mellin skriver en artikel som handlar om att stödet för regeringen fortsätter minska, hon 

lyfter fram att även med Vänsterpartiet inräknat når de inte mer än 43,6 %. ”Att bilda en 

regering med så smal bas är riskfyllt under alla förhållanden. Men med en cementerad 

blockpolitik och med Sverigedemokraterna som vågmästare är det inte bara riskfyllt, det är ett 

högriskprojekt.” (Mellin L. 2015) 

Lena Mellin förefaller inte ha som utgångspunkt att blockpolitik är negativt, men hon ser 

uppenbarligen problematiken med bristande samarbete när det så tydligt är en 

minoritetsregering som har svårt att genomföra sin politik.  

Per T Ohlsson menar i Sydsvenskan att ”bollen ligger hos de borgerliga.” Han menar att 

blockpolitiken under de senaste åren har cementerats på ett sätt som vi inte sett tidigare i 

svensk politik. (Ohlsson P. T. 2015) Han skriver en bit in i artikeln: 

Om allianspartierna gör som de tidigare har sagt att de tänker göra – lägga egna budgetförslag – 
öppnar sig möjligheter till blocköverskridande lösningar som ställer V offside. Det är av allt att 
döma vad Stefan Löfven hoppas på. Han har, på goda grunder, dömt ut de senaste årens stela 
blockpolitik och tydligt demonstrerat att han helst slipper Vänsterpartiet: direkt efter valet 
smällde han igen regeringsdörren i ansiktet på V-ledaren Jonas Sjöstedt. (Ohlsson P. T. 2015) 

Ohlsson avslutar med att påpeka att borgarna gör bäst i att, precis som enligt svensk politisk 

tradition, då och då söka blocköverskridande samarbete. (Ohlsson P. T. 2015) 

Ohlssons ståndpunkt är inte emot blockpolitik, tvärtom lyfter han fram att det ofta varit en 

naturlig del av svensk politik, men likväl förefaller han liksom många andra, anse att dagens 

politik har stagnerat och att det behövs samarbete över blockgränserna för att kunna 

åstadkomma politiska åtgärder. I teoridelen kunde vi se hur Leif Lewin lyfte fram, under 

delen om majoritetsdemokrati, just traditionen om samarbete och överenskommelser. 
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Karin Lundberg Wolodarski, Fredrik Öjemar och Linda Öhrn skrev en artikel som berörde 

hur näringslivet ser på decemberöverenskommelsen. Det framgår att 40/101 

näringslivsföreträdare vill ha blocköverskridande samarbete. (Wolodarski K. L. Öjemar F. 

Öhrn L. 2015) Jag finner följande stycke intressant i sammanhanget: 

”En blocköverskridande regering skulle vara det bästa, allra helst med S och M. Realpolitiskt 
står de löjligt nära varandra”, säger styrelseproffset Charlotta Falvin. 

”En blocköverskridande koalition måste ta i integrationsfrågorna på djupet, annars kommer SD 
att fortsätta växa”, säger hon vidare. (Wolodarski K. L. Öjemar F. Öhrn L. 2015) 

Här ser vi en erfaren styrelsearbetare som, åtminstone i nuläget har som ståndpunkt att bryta 

upp blockpolitiken för att istället styra med samarbete. Hon menar dessutom att samarbete 

mellan S och M borde vara fullt möjligt med anledning av att de inte är alltför långt ifrån 

varandra i sakfrågor. Således ser vi åter en anknytning till samarbetsdemokrati. 

Dessa tre journalister ovan skrev även artikel om hur Anna Kinberg-Batra försvarade 

decemberöverenskommelsen, vilket är intressant eftersom många borgare är kritiska till 

blocköverskridande samarbete. (Wolodarski K. L. Öjemar F. Öhrn L. 2015) 

”Det som hände var att Sverigedemokraterna nästan kapade den ordning som vi har i Sveriges 

riksdag, och då satt vi i en exceptionell situation. I det läget var det minst dåliga alternativet 

att söka samförstånd”, säger hon. (Wolodarski K. L. Öjemar F. Öhrn L. 2015) 

Då ser vi trots allt att hon inte anser det vara aktuellt för mer samarbete just nu, det verkar i 

det närmaste som hon ansåg att decemberöverenskommelsen var ett nödvändigt ont. Hur hon 

och Moderaterna kommer gå vidare lär framtiden utvisa. Men de förefaller i nuläget hellre 

anamma majoritetsdemokratins system, där vinnaren regerar och där, alliansen i det här fallet, 

skulle få agera opposition. Och som Leif Lewin lyfter fram har oppositionen i Sverige en 

historia av att kunna vara högst delaktig i beslutsprocessen inte minst genom att medverka i 

förhandlingar. 

Ola Nordebo skriver följande i Västerbottens Kuriren: ”Genom att envist klamra sig fast vid 

varandra, vid en flummig och idélös ”borgerlig” identitet och vid föreställningen att de 

viktigaste ideologiska skiljelinjerna i svensk politik ser likadana ut i dag som under 

blockpolitikens mest dogmatiska år, är allianspartierna på väg att begå ett misstag.” Han 

menar även att detta minoritetssamarbete på alliansens sida kan medföra att kommande 

borgerliga politiker tappar intresset tidigt. (Nordebo O. 2015) 
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Nordebos ståndpunkt tycks tveklöst vara att det borgerliga blocket bör luckras upp, han menar 

att det helt enkelt inte fungerar på samma sätt i dag som det gjorde när det skapades. Nordebo 

tycks även vara av uppfattningen att de ideologiska skillnaderna mellan blocken är så stora 

som de var och att samarbete därmed borde vara möjligt. Här ser vi tankar om 

samarbetsdemokrati. 

Svante Säwén som jag använt tidigare skriver i en annan artikel att Moderaterna ger avkall på 

sin egen politik för att bibehålla blockpolitiken, något som han anser vara märkligt samtidigt 

som han menar att det förmodligen beror på att M riskerar att bli åsidosatta om det skulle 

uppstå ett samarbete över blockgränserna. 

Säwén är som sagt tidigare kritisk mot blockpolitik med anledning av att ”det bara gynnar 

Sverigedemokraterna.” Denna artikel kanske kan ses som argument till varför borgarna har 

svårt att bryta blocken och även varför han anser att de borde göra det.  

Leif Nilsson i Jönköpings-Posten resonerar kring decemberöverenskommelsen:  

Det mest naturliga i det uppkomna läget i riksdagen hade dock varit samarbete över 
blockgränserna.  

Tyvärr måste konstateras att Alliansen var så cementerad att inget av dess partier vågade/ 
ville/orkade bryta sig ut och träffa någon form av överenskommelse med regeringen.  

Då hade vi förmodligen sluppit decemberöverenskommelsen och blockpolitiken hade inte blivit 
ytterligare cementerad, vilket är till skada för Sverige. (Nilsson L. 2015) 

Leif Nilssons ståndpunkt är uppenbarligen att blockpolitik inte är lösningen på dagens 

problematiska situation i svensk politik. Han tycks förespråka samarbete över blocken, inte 

minst då han liksom många andra anser att en cementera blockpolitik stagnerar den politiska 

utvecklingen vilket är skadligt för Sverige.  

Patrik Kronqvist skriver i Expressen ”Gör inte blockpolitik av romska tiggare.” Han lyfter här 

fram tiggarnas utsatta situation i samhället. Kronqvist menar att skillnaden mellan blocken är 

små men tonfallet högt och hänvisar till en nyligen genomförd debatt i TV4. Han avslutar 

med att skriva: ”Tiggeriet i Sverige är en mycket komplicerad fråga utan enkla svar. Då kan 

det givetvis kännas lockande att försöka pressa in frågan på den välbekanta höger/vänster-

skalan. Men det är knappast något som gagnar romerna.” (Kronqvist P. 2015) 

Här ser vi att Kronqvist, åtminstone när det gäller tiggare, hellre vill ha samarbete än stenhård 

blockpolitik. Han lyfter fram att skillnaderna mellan blocken är så pass liten mellan blocken 
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att det inte finns någon anledning att inte söka samarbete i de frågor där det är möjligt, t.ex. 

gällande tiggeriet. (Kronqvist P. 2015) 

För att fortsätta på partispåret så ägnar Miljöpartiet en avdelning på sin hemsida åt 

blockpolitik. De menar att ” Blockpolitiken i Sveriges riksdag har präglats av kompromisser 

framförhandlade i stängda rum. Miljöpartiet är kritiskt till blockpolitiken.” Miljöpartiet 

förespråkar samarbete istället för blockpolitik och lyfter fram att man sitter i majoritet i 129 

kommuner, i vissa med Socialdemokrater, i andra med allianspartier och även i andra 

blandningar av partier. 

Sammanfattning/slutlig diskussion 
Med alla dessa artiklar i ryggen börjar det bli dags att försöka åstadkomma en 

sammanfattning, slutsats eller vad man nu vill kalla det. För att återknyta till frågeställningen 

nämligen vilka ståndpunkter och argument som förekommer i den svenska tidningsdebatten 

om blockpolitik idag, så tänkte jag börja i den änden. 

Föga överraskande var vissa väldigt för, andra väldigt emot. Givetvis är de flesta inte så svarta 

och vita utan gråzonerna är stora. Utan att återupprepa alla ståndpunkter så tänkte jag ändå 

kort sammanfatta vissa ståndpunkter och argument. 

Vanliga argument för blockpolitik handlade om tydlighet för väljarna, vilket i sin tur leder till 

ökat valdeltagande. Andra argument handlar om att skillnaderna mellan blocken omöjliggör 

samarbete. Dessa skillnader kan vara såväl sakpolitiska som ideologiska, för att vara personlig 

(vilket inte är min avsikt) så tycker jag att det sistnämnda är ett svagt argument. Det finns ju 

exempelvis ideologiska skillnader i alliansen också, de liberala Centerpartiet och Folkpartiet 

samarbetar med de konservativa Kristdemokraterna. Där finns det både sakpolitiska och 

ideologiska skillnader, tydligen kunde de regera tillsammans ändå. 

Argumenten mot blockpolitik handlade mycket om mer samarbete, motverka instabilitet i det 

politiska systemet. Det kan leda till stagnation i det politiska systemet. Blockpolitiken har lett 

till att mindre partier kunnat etablera sig i riksdagen, detta behöver givetvis inte vara negativt, 

men jag tror det anspelar på att folk taktikröstar och att de fått fler röster och inflytande än de 

annars skulle fått. Ett annat argument emot är att partierna skulle tvingas förtydliga sig, vilket 

är till gagn för väljarna då de lättare skulle kunna orientera sig i den politiska arenan. 

Det diskuteras även om att ytterlighetspartier får oproportionerligt mycket inflytande, men 

kan inte detta även gälla redan befintliga partier? Jag har inte sett något argument kring att 
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exempelvis ett ytterst konservativt parti som KD samarbetar med två lika liberala i 

Centerpartiet och Folkpartiet, är då verkligen alliansen tillräckligt homogen för att kunna 

fortsätta tillsammans? Dessutom har både KD och C varit i regeringsställning fastän de 

knappt klarat riksdagsspärren, i konsekvensens namn borde väl även detta ses som att de får 

oproportionerligt mycket inflytande? 

Jag saknar även diskussion och argument kring att Miljöpartiet, trots att de är motståndare till 

blockpolitik, ändå är delaktiga i decemberöverenskommelsen som befäster denna. Att MP går 

in i denna överenskommelse innebär således att de går emot sin egen politik. Jag menar att det 

är märkligt att inte detta lyfts fram mer i debatten kring blockpolitik. De som förespråkar 

blockpolitik får ett utmärkt tillfälle att framhäva hur samarbete över blockgränserna kan 

tvinga partier att gå emot sin egen politik. Medan förespråkare av mer samarbete lika enkelt 

skulle kunna lyfta fram detta som ett idealiskt exempel på hur ett parti tar ansvar genom att 

låta sin egen ståndpunkt stå tillbaka för en överenskommelse som anses vara det bästa för 

samhället. 

Jag har inte sett ett enda argument kring huruvida det kan tänkas vara problematiskt att ett 

parti kan agera i regeringsposition när de knappt har proportion till det. Jag tror inte att jag är 

ensam att ha tänkt tanken när det gäller blockpolitik, men med anledning av att blockpolitiken 

är väl förankrad i svensk politik så har kanske den debatten redan ägt rum. Hade jag valt att 

studera debatten längre tillbaka i tiden hade det kanske sett annorlunda ut, men i dagens läge 

finns det mer väsentliga och betydelsefulla anledningar till att diskutera blockpolitik och 

därför lyfts heller inte detta fram. Samtidigt menar jag att det skulle var fullt legitimt att 

använda detta som argument för att bryta upp blocken 

Med facit i hand är jag inte förvånad över de ståndpunkter och argument som har lyfts fram, 

men som jag varit inne på tidigare finns det även sådana som jag saknar.  

De flesta verkar dock i nuläget inne på att en cementerad blockpolitik inte är ultimat i dagens 

samhälle, de utesluter inte blockpolitik men tycks anse att det i aktuell situation inte är rätt 

väg att gå. 

Därmed kan vi se att ståndpunkterna är tydliga, för att återknyta till analysen. Regeringen, 

bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill bryta upp blockpolitiken. Medan 

Moderaterna, som ju är det klart starkaste allianspartiet går emot och vill att den ska fortgå. 
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Argumenteringen för hos både S och MP går återigen för mer samarbete i det politiska 

systemet. Moderaternas ståndpunkt är däremot att fortsätta med blocken, argumenten är lite 

vagare, men tycks kretsa kring stabilitet hos partierna och tydlighet för väljarna 

Med anledning av de olika ståndpunkterna och argumenten samt dessas återkommande i 

debatten finner jag att beslutet att göra en idealtypsanalys i slutändan visade sig vara riktig. 

Eftersom att det är svårt att få ståndpunkterna och argumenten att passa in i ett specifikt fack 

så visade sig vara lämpligare att använda en idealtypsanalys för att kunna se grader, det är ju 

inte riktigt så enkelt som att konstatera att man antingen är för eller emot. 
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