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Abstract 

The aftermath of the Swedish general elections of 2014 was a rare political incident, 

compared to previous elections in Sweden. The fact that the political party Swedish 

Democrats became the third biggest party meant that it had enough of seats in the parliament 

that neither the winning government including the Social Democrats and the Green Party, 

with support from the Left Party, nor the Alliance including the Moderate Party, the Centre 

Party, the Liberals and the Christian Democrats could get a majority of the parliament. This 

led to the highly debated deal that would get the name Decemberöverenskommelsen (DÖ). 

The purpose of this essay will be to examine the debate that has occurred after the 

announcement of DÖ. I will analyse a decent amount of article material about the deal and by 

doing so distinguish what kind of democratic and parliamentary views that might come up. I 

use the democratic theories developed by the two political scientists, Arend Lijphart and Leif 

Lewin. Though, I have a bigger concentration of Arend Ljphart’s theories that include two 

models: the Westminister model and the consensus model. The result indicated that I could 

link several articles to both models but with a higher amount linking to the consensus model.           
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1. INLEDNING 

Efterspelet av riksdagsvalet 2014 kom att bli historiskt inom svensk politik och det kom även 

att påverka synen på den svenska demokratin. Valresultatet ledde till att Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet (de rödgröna) blev det vinnande blocket då de tillsammans 

blev större än Moderaterna, Liberalerna (dåvarande Folkpartiet), Centerpartiet och 

Kristdemokraterna (alliansen). Som så många gånger tidigare efter riksdagsvalen fick dock 

inte det vinnande blocket, de rödgröna, hälften av rösterna och därmed inte majoriteten av 

riksdagsplatserna. Därmed blev bildandet av en minoritetsregering verklighet. Det är i denna 

process som efterspelet av det riksdagsvalet skiljer sig i jämförelse med tidigare 

regeringsbildningar.  

Valresultatet 2014 ledde även fram till att riksdagen fick ett stort vågmästarparti, 

Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna var ett parti, som de resterande riksdagspartierna 

inte ville kompromissa med före riksdagsvalet 2014 och ej heller något man planerade att 

göra det efter valet heller.  

Med den nya starka vågmästarrollen som Sverigedemokraterna hade fått efter valet, fick de nu 

även större makt, och denna makt utnyttjade de. När budgetomröstningen skulle hållas röstade 

de indirekt emot regeringens budgetproposition genom att rösta för alliansens förslag. Detta 

motiverar gruppledaren Mathias Karlsson i SVT Opinion genom att: ’'Den grundläggande 

analys vi gjort är att vi tydligt måste sätta ned foten mot den mycket skadliga utveckling som 

sker i Sverige. Riksdagsgruppen har därför fattat ett principiellt beslut om att 

Sverigedemokraterna kommer att agera för att försöka fälla varje regering som väljer att 

verka för en ökad invandring och ge Miljöpartiet ett avgörande inflytande över svensk 

migrationspolitik.’’ (Karlsson, 2014).  
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Konsekvenserna av att Sverigedemokraterna röstade för alliansens budgetproposition ledde 

till att de rödgrönas budget fälldes och därmed uppstod ett politiskt dödläge i Sverige. 

Statsministern Stefan Löfvén utlyste nyval till våren men ändrade sig snabbt efter att 

regeringspartierna och allianspartierna sent i december kom överens om ett avtal. Avtalet fick 

namnet decemberöverenskommelsen (DÖ) och den innebar att den rådande 

minoritetsregeringen skulle fortsätta regera genom att allianspartierna lade ner sina röster i 

riksdagens omröstning av ny statsminister och budget. Enligt överenskommelsen skulle ett 

övergripande samarbete ske mellan blocken inom tre politiska områden: försvar samt 

säkerhet, pensionärer och energi.  

Denna överenskommelse användes också som ett verktyg för att fortsätta stänga ute 

Sverigedemokraterna.  Vänsterpartiet inkluderades inte heller i DÖ men hade dock fler 

fördelar att påverka beslutsfattandet eftersom partiet i mångt och mycket fungerar som 

stödparti åt regeringen. 

Det tog inte lång tid förrän debatten kom igång i fråga om DÖ var olämplig eller gynnsam för 

den svenska demokratin.  

2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING  

Debatten som framkommit på grund av decemberöverenskommelsen är föremålet för denna 

uppsats. Syftet med uppsatsen blir att undersöka vilka idéer om demokrati som kommer i 

uttryck genom de olika debattörernas åsikter om DÖ. För att specificera vilka slags 

demokratiidéer som de olika argumenten kan kategoriseras i, så tar jag hjälp av två 

statsvetares demokratiforskning. De två statsvetarna är Arend Lijphart och Leif Lewin. Jag 

gör dock ett aktivt val att referera mer till Arend Lijphart i analysen, då det är i slutändan hans 

demokratiteorier som kommer att spela störst roll var argumenten förhåller sig inom de 

demokratiteoretiska ramarna.   

För att få ett så relevant syfte som möjligt så använder jag mig av en övergripande 

frågeställning, vilken är följande:  

• Vilka demokratiidéer framkommer av de olika argumenten i debatten? 
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3 AVGRÄNSNINGAR 

Som tidigare nämnts är syftet med uppsatsen att studera vilka demokratiidéer som 

framkommer genom de olika argumenten i debatten om DÖ. Avgränsningen bli att enbart 

fokusera på debatten om decemberöverenskommelsen och att analysera den i förhållande till 

demokratimodellerna som förts fram med hjälp av de utvalda forskarna. Avgränsningen sker 

även genom att beskriva debatten opartiskt och att inte ta ställning i själva debatten utan 

endast genomföra en kartläggning av olika åsikter.  

4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I denna del av uppsatsen ska jag tydliggöra det teoretiska av undersökningen och den tidigare 

forskningen som gjorts om demokrati. Jag beskriver framför allt två statsvetares, som gjort 

betydande intryck inom demokratiforskningen, nämligen Arend Lijphart och Leif Lewins 

bidrag.  

4.1 Arend Lijphart, Patterns of Democracy 

Arend Lijphart är framgångsrik inom studier om demokrati. När det gäller hans studier om 

demokrati framgår det tydligt att han gör skillnad på den så kallade Westminister modellen 

och konsensus modellen. Han beskriver det ingående i sin bok ’’Patterns of Democracy’’ och 

använder det som en utgångspunkt för att studera ett flertal länders demokratier runtom i 

världen.  I sin beskrivning av de två olika demokratimodellerna använder han tre stater per 

modell för att visa likheter och skillnader som finns i hur man implementerar respektive 

modell. För Westminister modellen använder han sig av Storbritannien, Nya Zeeland och 

Barbados (Lijphart, 1999, s.10). Exemplen han använder sig av i konsensus modellen är 

Schweiz, Belgien och Europeiska Unionen (EU) på grund av deras multietniska egenskaper 

(Lijphart, 1999, s.33).  För att få en tydlig helhetsbild av skillnaderna har jag skapat följande 

tabell:  
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Westminister modellen                      Konsensus modellen 

Koncentrerad tilldelad makt åt ett parti med 
knapp majoritetsregering  

Delad makt och breda koalitionsregeringar  

 

Regeringsdominans  Balanserad makt mellan lagstiftarna och 
verkställarna  

Tvåpartisystem  Mångpartisystem 

Majoritets och oproportionerligt valsystem Proportionell representation  

Pluralistiska intressegrupper  Kooperativa intressegrupper  

Enhetliga och centraliserade regeringar  Federalt och decentraliserat styre 

Koncentrerad lagstiftande makt i 
enkammarsystem  

Starkt tvåkammarsystem  

Konstitutionell flexibilitet  Konstitutionell styvhet 

Frånvaro av domstolsprövning Domstolsprövning  

En centralbank som är kontrollerad av de 
verkställande 

Självständig central bank 

Figur 1: Jämförande tabell mellan Westminister modellen och konsensus modellen 

 

I det första elementet skiljer han på Westminister modellens ’’Concentration of executive 

power in one-party and bare-majority cabinets’’ och konsensus modellens ''Executive power-

sharing in broad coalition cabinets''. Generellt kan Westminister modellen beskrivas som att 

det förekommer mer koncentrerad makt hos dem som sitter i regeringsställning. Som exempel 

tar Lijphart Nya Zeeland eftersom landet från åren 1935 till mitten av 1990-talet har haft en 

konstant period av majoritetsstyre då två stora partier (the Labour party och the National 

party) varit de som tampats om makten (Lijphart, 1999, s. 21). I konsensus modellen är 

strävan efter regeringsposition inte lika konkurrenskraftig.  

Här råder en mer konsensus inriktad hållning, där man hellre vill inkludera de största och 

viktigaste partierna i regeringspositionen. Lijphart använder Schweiz som ett bra exempel på 

hur detta implementeras.  
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Vidare ställer han Westminister modellens ’’Cabinet dominance’’ mot konsensus modellens 

''Executive-legislative balance of power''. I denna jämförelse gör han skillnad på den starka 

position regeringsinnehavaren har i Westminister modellen jämfört med den svagare makten 

som respektive regering har inom konsensus modellen. Lijphart använder Storbritannien som 

ett exempel på hur regeringsmakten ser ut inom Westminister modellen genom att beskriva att 

Storbritannien har ett parlamentariskt system som gör att regeringen är beroende av 

parlamentets förtroende. 

När det kommer till regeringspositionen för stater som använder konsensus modellen ser det 

dock annorlunda ut. Lijphart har Belgien som exempel, då dess regering är mer beroende av 

den lagstiftande församlingen än protyperna inom Westminister modellen. Detta beror 

framför allt på att det oftast bildas breda och osammanhängande koalitioner där inget parti är 

särskilt dominant. Regeringen och parlamentet har en sammanvävd ge- och ta relation vilket 

saknas inom Westminister staterna. Bevis på att regeringens ställning är svagare i Belgien, än 

i till exempel Storbritannien, är att Belgien har haft sex regeringar från 1980 till 1995 som alla 

har innehållit flera olika koalitioner vars livslängd har varit ungefär två och ett halvt år 

(Lijphart, 1999, s. 35-36).  

I hans tredje jämförelse mellan Westminister- och konsensus modellen använder han sig av 

elementet ''Two party system'' för Westminister modellen och sätter det mot konsensus 

modellens ''Multiparty system''. Här beskriver han tvåpartisystemet som är så vanligt 

förekommande inom Westminister modellen och vilken påverkan den har då endast två 

dominanta partier har den verkställande rollen. Som exempel beskriver Lijphart även mer 

detaljerat om ’’Two-party system’’ där han först beskriver att Storbritannien har två stora 

dominerande partier: the Conservative party och the Labour party. De två dominerande 

partierna brukar ha den huvudsakliga ideologiska skillnaden mellan sig när det kommer till 

socioekonomiska frågan.  

Labour representerar en socioekonomisk hållning som placerar sig på center-vänster sida, 

medan Conservative har en hållning som passar mer till center-höger hållet (Lijphart, 1999, 

s.13-14).   
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Inom konsensus modellen verkar flertalet partier inom parlamentet och det händer sällan att 

ett parti vinner en majoritet av parlamentets platser. Även här använder sig Lijphart av 

Belgien och Schweiz som bra exempel på hur detta mångpartisystem fungerar. Ungefär ett 

dussin av partier har haft chansen till att vinna platser i parlamentet och hela nio av dem har 

varit tillräckligt stora eller viktiga för att få plats i regeringssamarbete. Lijphart beskriver 

varför mångpartisystemet är en del av dessa länder. Det beror bland annat på att de är 

pluralistiska länder. Dessa pluralistiska faktorer reflekteras även i partipolitiken där språk, 

religion och etnisk härkomst har blivit en stor del av identiteten i partierna. Den 

socioekonomiska frågan delar också partierna då medelklassen dras till ett håll och 

arbetarklassen åt ett annat.  

Lijphart ställer vidare Westminister modellens oproportionerliga fördelning av platser i 

parlamentet, som uppkommer efter valen som han beskriver som ''Majoritarian and 

disproptional system of election'', mot konsensus modellens mer proportionella fördelning 

som han kalla för ''Proportional representation''. 

Ljphart beskriver att i Storbritannien har de ett system som kallas ''first past to post'' då en 

kandidat med en majoritet av rösterna vinner, eller den med störst minoritet av rösterna 

vinner. Detta härstammar från de 659 medlemmarna från parlamentet som röstas fram från 

enskilda distrikt. Det här systemet kan dock leda till väldigt oproportionerliga resultat. 

 Lijphart är till och med villig att gå så långt att han påstår att Storbritannien skulle kunna 

klassas mer som en ''pluritarian democracy'' än en ''majoritarian democracy''.       

I länder som Schweiz och Belgien är de främmande till sådana ojämna fördelningar av 

parlamentsplatser utifrån röstresultatet. I dessa länder som har en proportionell fördelning 

gynnas inte stora partier på samma sätt och inte heller förlorar de småpartierna mer platser än 

vad de förtjänar. 

Vidare beskriver Lijphart ett annat element av Westminister modellen och konsensus 

modellen som han kallar för ''Interest group pluralism'' respektive ''Interest group 

corporatism''. Här gör han skillnad på två tillvägagångsätt som intressegrupper bemöter 

makthavare i politiken. Den ena är intressegruppen kooperativ, där regelbundna möten mellan 

regeringens representanter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer äger rum för att 

komma överens om socioekonomiska frågor. Denna samordningsprocess kallas 

''concertation''(samordning) och avtalet man kommer fram till benämns som ''tripartite pacts'' 

(trepartsavtal).  
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Den andra är pluralistiska intressegrupper och de har ett helt annat tillvägagångsätt för att få 

fram sina krav. Här är det ett flertal intressegrupper som sätter press på regeringen på ett 

oorganiserat och ett mer konkurrens betonat sätt.   

Lijpharts exempel för konsensus modellen är dock inte lika tydliga i sin kooperativa hållning. 

Detta beror framför allt på att fackföreningarna i dessa länder tenderar att vara sämre 

organiserade och att ha mindre inflytande än vad företagen har. Här menar dock Lijphart, att 

man kan göra skillnad på två varianter av kooperatism: social- och liberalkooperatism. Inom 

socialkooperatismen är fackföreningar mer dominerande medan i liberalkooperatismen finns 

en större inflytande av företag. För att styrka detta citerar Lijphart, Gerhard Lehmbrunch som 

menar att Schweiz' intresseföreningar är så pass sammanhållna att de till och med blir starkare 

än partierna (Lijphart, 1999, s. 37-38)  

I sitt sjätte element beskriver han Westminister modellen som ''unitary and centralized 

government''  och konsensus modellen för ''Federal and decentralized government''. Här 

skiljer sig de två olika demokratimodellerna genom att Westminister modellen betonar en mer 

centraliserat stat där regeringen har större makt medan konsensus modellen beskrivs som mer 

delad, där den statliga regeringen inte har hela den suveräna makten.  

Det har ett antal gånger betonats hur pass enhetlig den brittiska staten egentligen är. Bland 

annat från ''The Royal Commission on the Constiution'' 1973 då Lord Kilbrandon 

sammanfattande Storbritannien som den största enhetliga staten i Europa och bland de mest 

centraliserade av de största industriländerna i världen.  

Schweiz räknas nog som det bästa exemplet på en decentraliserad och federalistisk stat då de 

har sitt kantonsystem. Den centrala regeringens makt är alltså delad med regeringarna i de 

tjugo kantonerna plus sex så kallade halvkantoner. Dessa kantoner har stor självständighet 

och får utforma sina respektive kantoner utan någon större inbladning av den centrala 

regeringen.  

I den sjunde beskrivningen av de två demokratimodellerna betonar Lijphart 

Westministermodellen som ''Concentration of legislative power in a unicameral legislature'' 

medan konsensus modellen beskrivs som ''Strong bicamealism''. Här gör han skillnaden 

mellan å ena sidan enkammarsystemet, som är vanligt förekommande inom Westminister 

modellens majoritetsprincip, och tvåkammarsystemet som används inom konsensus modellen. 

Lijphart beskriver att Nya Zeeland har ett rent enkammarsystem (Lijphart, 1999, s. 24).  

När det kommer till tvåkammarsystemet beskriver Lijphart att detta används för att 

minoriteter ska få representation och att två kriterier måste bemötas för att det ska fungera. 
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Det ena är att överhuset måste röstats fram på andra kriterier än det som görs inom 

underhuset. Det andra är att båda husen ska ha ungefär lika stor makt.        

I den åttonde kategorin skiljer han på Wesminister modellens ''Constitutional flexibility'' och 

konsensus modellens ''Constitutional rigidity''. Här ser man skillnaden mellan de två olika 

demokratimodellerna genom att länder som implementerar Westminister modellen oftare 

saknar en samlad skriven konstitution där det beskrivs om regeringens ställning i samhället 

och medborgarnas rättigheter, medan man i länder inom konsensus modellen i stället har en 

tydligt beskriven konstitution. 

Konstitutionell flexibilitet infinner sig dock inte inom konsensus modellen. Här råder snarare 

konstitutionell stelhet. Denna stelhet beskriver Lijphart med hjälp av Schweiz som exempel.  

Vidare beskriver Lijphart ''Absence of judicial review'' inom Westminster modellen och 

''Judical review'' inom konsensus modellen. Här skiljer han hur man inom Westminister 

modellen har en frånvaro i lagprövningsrätten medan man inom konsensus modellen tvärtom 

har en större närvaro av detta.  

Det enda som har auktoriteten inom Wesminister modellen över konstitutionen och hur den 

bör tolkas eller ändras är endast parlamentet genom majoritetsbeslut. (Lijphart, 1999, s.19) 

Som exempel för konsensus modellen använder sig Lijphart av EU. Han beskriver att EU 

domstolen har rätten till lagprövningsrätt. 

Till Lijpharts sista jämförelse mellan demokratimodellerna beskriver han Westminister 

modellen som ''A central bank controlled by the executive'' och konsensus modellen som 

''Central bank independence''. Här uppstår skillnaden då man inom Westminister modellen 

kontrollerar centralbanken från regeringsnivå medan man inom konsensus modellen låter 

centralbanken ha en större auktoritet och på så sätt bli starkare.  

4.2 Leif Lewin, Votera eller förhandla? 
 

I denna bok beskriver Lewin om den svenska parlamentarismen. Här förklarar han bland 

annat hur en svensk regering är uppbyggd och om dess relation till oppositionen. De två 

demokratimodellerna som jag tidigare benämnt om boken ''Patterns of Democracy'' skriven 

av Arend Lijphart är något som även Lewin bemöter. Han har däremot valt att benämna 

Westminister modellen för den klassiska teorin och samarbetsdemokratin 

(konsensusdemokratin) för förhandlingsdemokratin (Lewin, 1996, s. 21, 23).  
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Lewin förklarar att Sverige under sin politiska historia uppvisat både schweiziska och 

engelska drag. Det han syftar på är det faktum, att trots att det råder mångpartisystem i 

Sverige, kan man inte förneka att partisystemet länge varit strukturerat som ett tvåpartisystem 

där de borgliga står mot det socialdemokratiska. De schweiziska influenserna som har 

infunnit sig i det svenska politiska systemet ligger i det samarbetet som har existerat. De 

partier som varit i opposition har trots sin position inte varit maktlösa utan de har fått föra sin 

talan och varit delaktiga i politiken genom utskott, partiledaröverläggningar och 

förhandlingsmyndigheter (Lewin, 1996, s. 41). Den klassiska teorins förespråkande av 

majoritetsregeringar dominerade i Sverige i början av 1900-talet. Men allt eftersom tog 

förhandlingsteorin över, då man insåg att det inte var hållbart att sträva efter 

majoritetsregeringar som ändå blev oeniga (Lewin, 1996, s. 41). För att tydligt se skillnaderna 

mellan den klassiska teorin och förhandlingsteorin beskriver han dem i tabellen, som ser ut 

som följande: 

Förklaring                                                Utvärdering 

Klassiska teorin Röstmaximering  Ansvarsutkrävande 

Förhandlingsteorin Sakinflytande  Åsiktsrepresentativitet  

 

Teknik                                                        Norm 

Klassiska teorin Majoritetsposition  Ansvarsutkrävande 

Förhandlingsteorin Förhandlingsposition  Åsiktsrepresentativitet  

Figur 2: Skillnad mellan klassiska teorin och förhandlingsteorin  

 

I den första tabellen kan vi utläsa att inom den klassiska teorin förklaras politikernas 

handlande som röstmaximerande medan man inom förhandlingsteorin använder sig i stället av 

sakinflytande. Den klassiska teorins norm är även ansvarsutkrävande och detta utvärderas, 

medan i förhandlingsteorin är normen åsiktsrepresentativet som ska utvärderas. I den andra 

tabellen beskriver Lewin att normen ansvarsutkrävande som ska utvärderas och för att detta 

ska uppnås krävs tekniken majoritetsposition.  
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I den nedre raden är tekniken för partierna att ha en ''förhandlingsposition'' för att uppnå 

normen åsiktsrepresentativitet (Lewin, 1996, s. 46-47).  

Sammanfattningsvis förklarar Lewin att Sverige historiskt har präglats av samarbete. Det har 

varit självklart då majoritetsstyre så sällan uppkommit och lett till att det är nödvändigt med 

dialog utanför partigränserna, så att man kan säkra voteringsresultat. Även om det funnits 

förespråkare för majoritetsdemokrati, så har det ansetts för opraktiskt, då man oftast hänvisat 

till hur Storbritannien fungerar.  

Lewin nämner Axel Brusewitz som en av dem som betonat vikten utav att ha en 

minoritetsregering som ska kunna regera utan att behöva bli nedröstad av parlamentet som 

just i Storbritannien. Lewin beskriver också att det kan uppstå problematik med en opposition 

som både ska agera samarbetspartner och antagonist i förhållande till regeringen. Detta beror 

på att rollen för opposition kan bli oklar och det blir svårt att förvänta vilket ansvar den kan 

tänkas ta. Detta problem skulle aldrig uppstå för att land som förespråkar majoritetsstyre där 

oppositionens roll alltid är konfliktinriktad (Lewin, 1996, s. 198-199).      

4.3 Leif Lewin, Bråka inte!  

Leif Lewin har i boken ''Bråka inte!'‘ problematiserat den demokratisyn som finns idag efter 

Berlinmurens fall. Den självklara synen man hade på demokratin före 1989, då man höll sig 

till de demokratiska spelreglerna som fanns för att stå emot hotet från kommunismen, har 

förändrats. Idag prioriterar man snarare den resultatpolitiken som existerar istället för att ställa 

sig i led bakom de demokratiska principerna. Lewin tycker sig se en mentalitet som idag är 

mer inriktad på att komma överens snarare än att ''bråka'' mellan styrande i slutna rum.  

Boken vill också undersöka majoritetsdemokratin kontra samarbetsdemokratin (Lewin, 2002, 

s.7-8).  

Samarbetsdemokratin är något som går tillbaka så långt som till den oskarianska eran. Alltså 

redan innan en fullfjädrad demokrati och parlamentarism utformats i Sverige (Lewin, 2002, 

s.14-15). När parlamentarismen utvecklades mer så beblandades både samarbetsdemokratin 

och majoritetsdemokratin, dock med en större inflytande av samarbetsdemokratin. 

Samarbetsdemokratin fick mer gehör och drevs vidare för att sedan få sin mer självklara plats 

svensk politik (Lewin, 2002, s. 21-25)  
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I den teoretiska delen av boken beskriver Lewin vilka som är förespråkare av de två olika 

demokratimodellerna. Förespråkare för majoritetsdemokratin är Anthony Downs och för 

samarbetsdemokratin Arend Lijphart. Downs använder sig av nyckelordet ''konkurrens'' för att 

föra fram argument i fördel till majoritetsdemokratin. Han baserar detta delvis på 

marknadsekonomins modell där man konkurrerar om kunderna. Han ser partierna som 

röstmaximerande aktörer som snarare ''formulerar sin politik för att vinna val än vinner val för 

att genomföra sin politik''. Han menar även att väljarna röstar efter plånboken och därför ska 

inte något stort omfång av partier behöva existera (Lewin, 2002, s. 88-89). 

“Avspegling” är det begrepp som kan användas i samarbetsdemokratin där Arend Lijphart är 

en av de största förespråkarna. Lijphart menar att det inte finns några särskilda majoriteter då 

man överallt samarbetar mellan minoriteter för att nå regeringsmakten (Lewin, 2002, s.91).  

Lewin beskriver sammanfattningsvis att han anser att samarbetsdemokraterna idag gärna drar 

sig till det ''slutna rummet'' i stället för att hålla diskussionen offentlig och öppen så att folket 

kan ta del av det som förts fram. Detta ställer han sig kritisk till och menar att det är så den 

nya samarbetsdemokratin ser ut. På detta sätt minskar förtroendet för politikerna. Lewins syn 

på majoritetsdemokratin är dock mindre smickrande, då han saknar samstämmighet till den 

ursprungliga demokratisynen. Det finns en ensidighet och maktmonopol inom 

majoritetdemokratin som inte klingar rätt (Lewin, 2002, s. 136-137). 
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5 METOD 

Mot bakgrund av syftet som är att sätta debatten om DÖ i relation till de olika 

demokratiteorierna, så lämpar det sig att använda sig av en kvalitativ textanalys. Genom att 

använda en kvalitativ textanalys så är en noggrann läsning av materialet relevant för att hitta 

det viktiga i texten (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 210). Detta ställer 

sig mot den kvantitativa innehållsanalysen, vars syfte är att undersöka ett innehåll och sedan 

jämföra ett antal analysenheter och analysera dessa genom siffror (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 197). Den kvalitativa textanalysen passar därför bättre in i 

min studie. Min studie skall baseras på att jämföra de olika debattargumenten om DÖ för att 

se om de kan relateras till någon av de tidigare beskrivna demokratiteorierna.  

Vidare finns det två tillvägagångsätt i den kvalitativa textanalysen som är att systematisera 

innehållet i texten eller kritiskt granska den. Här gör jag vägvalet att systematisera innehållet 

eftersom genom den kritiska granskningen bör jag ta egna ställningstagande, vilket inte är min 

intention med denna uppsats. När jag valt att göra en systematiserande undersökning finns det 

ytterligare vägval i form av systematiskt undersökande. Här väljer jag antingen att klargöra 

tankestrukturen, logiskt ordnande av texten eller en klassificering av innehållet. Generellt kan 

man välja att specificera sig i någon utav inriktningarna men för min studie krävs inte detta då 

jag kommer beröra alla tre vägvalen. Genom inriktningen av att klargöra tankestrukturen 

bland de debattörer som yttrat sig om DÖ förtydligar jag det som sägs, för att lättare koppla 

argumenten till demokratiteorierna. Med logiskt ordnande, ska jag  ställa upp de olika 

argumenten som framkommer genom DÖ, för att på ett enkelt sätt kunna kategorisera dem. 

Och genom klassificeringen placerar jag tankegångarna som framkommer genom artiklarna 

och placerar dem under relevanta rubriker (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 

2012, s. 211).  

När det kommer till materialet om debatten av DÖ tas detta fram genom en av Mälardalens 

högskolas databaser som heter ’’Retriever Research’’, ett mediearkiv av svensk media. Här 

har jag använt mig av sökord som till exempel decemberöverenskommelsen, parlamentarism, 

minoritetsregering, majoritetsregering och demokrati. Antalet träffar blev väldigt omfattande 

framför allt gällande sökordet decemberöverenskommelsen, då 5227 artiklar dök upp för året 

2015. Antalet artiklar som hamnade med i urvalet blev 38 stycken i slutändan.  
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Anledningen till att urvalet hamnade på 38 stycken beror på att ett fler artiklar inte skulle 

bidragit till uppsatsen. Ett större antal artiklar skulle riskera att få som följd en upprepning av 

tidigare artiklar.  

Den stora majoriteten av artiklar är tidningsartiklar som till exempel debattinlägg och ledare, 

men tre stycken är från riksdagen.   

Urvalet blir omfattande och antalet artiklar varierar från stora kvällstidningar till mindre 

landsortstidningar. Retriever Research är ett lämpligt verktyg för att på ett smidigt sätt hitta 

offentliggjorda tidnings – och webbartiklar. Jag använder även riskdagens hemsida för att 

hitta motioner, interpellationer och debatter om DÖ för att se de olika ställningstaganden och 

argument som framförts om fenomenet. I boken Metodpraktikan benämns att i materialurval 

finns två avvägningar: brett och snävt material urval. Vad gäller urvalet av forskning om 

demokratin skulle jag påstå att jag använder det snäva urvalet. Då jag enbart har ett mindre 

antal forskningsmaterial, så möjliggör det för mig att analysera materialet mer ingående. När 

det dock kommer till urvalet artikelmaterial påstår jag snarare att jag använder mig av ett brett 

urval. Då debatten varit omfattande angående decemberöverenskommelsen så har många 

åsikter offentliggjorts, både ute i media och bland politikerna i riksdagen.  (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, &  Wängnerud, 2012, s. 220-221)  

Granskningen av debatten genomförs av den så kallade idécentrala studien. Genom denna 

studie är det inte lika relevant om vem som säger vad som i aktörscentrala studien. Innehållet 

i argumenten som framförs inom DÖ är det mest väsentliga i denna uppsats och vare sig det 

kommer ifrån den ideologiska högern eller vänstern håll spelar ingen roll. Jag återkommer till 

att det huvudsakliga syftet med uppsatsen blir att få fram en kartläggning om de olika 

argumenten som har förts fram i diskussionen om DÖ. Därför koncentrerar jag mig enbart i 

innehållet av vad som förts fram i argumenten och inte lika mycket om vem som fört fram 

dem (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 218). 
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6 ANALYS 

6.1 Konsensus modellen  

  

Jag har hittat många artiklar som kan kopplas till Arend Lijpharts demokratiteori som han 

kallar för konsensus modellen. Jag har här mest fokuserat på att hitta tendenser i de olika 

författarnas argument som kan kopplas till de element som jag tidigare nämnt finns inom både 

konsensus modellen och Westminister modellen. Totalt sätt kunde jag hitta en majoritet av 

artiklar som kan kopplas till konsensus modellen.   

Många av de argumenten om DÖ som jag lyckas se en koppling till konsensus modellen har 

framför allt en retorik som påminner om de två första elementen som Lijphart listar upp: 

delad makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan lagstiftarna och 

verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).   

Bland annat hittade jag ett debattinlägg skriven av Fredrik Eriksson (SD) i tidningen 

Bohusläningen med titeln ’’Alliansen har slutat vara i opposition’’ som riktar hård kritik mot 

DÖ och framför allt alliansen då han menar att de övergivit sin oppositionsroll. Därmed är 

Sverigedemokraterna det enda oppositionspartiet i riksdagen, enligt Eriksson. Han betonar att 

han istället för DÖ ser han gärna ett samarbete med de andra partierna för att komma överens 

om migrationspolitiken (Eriksson, 2015). Detta argument kopplar jag till de två tidigare 

nämnda elementen (Lijphart, 1999, s. 34-36).      

Sydsvenskans huvudledare ''Samarbete med SD är inget alternativ – hur surt än den gamla 

bolagshögern än muttrar om saken'' beskriver DÖ som inte det mest ultimata, men att det 

ändå är nödvändigt. Man ställer sig till stor del bakom kritiken som har framkommit mot DÖ 

om att Vänsterpartiet får väldigt mycket inflytande genom avtalet och att blockpolitiken på så 

sätt cementeras (Sydsvenskan, 2015). Denna argumentering relaterar jag till elementen delad 

makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan lagstiftarna och 

verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).  
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Andreas Johansson Heinö skriver i sin krönika ’’Att dumpa DÖ kräver att man hanterar dess 

tillblivelse’’ i Borås Tidningen att alliansen bör ha en långsiktig enighet vad gäller 

konstitutionella faktorer med det motsatta blocket till nästa val (Heinö, 2015). Denna retorik 

är i princip synonymt med elementen delad makt och breda koalitionsregeringar och 

balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).  

Även i en ledarartikel med titeln ’’Lyssna på Löfvén’’ skriven i Folkbladet av Widar 

Andersson finns samma demokratiteoretiska argument, även om de säkerligen skiljer sig 

sakpolitiskt åt. Andersson uppmanar partierna att närma sig mitten för att på så sätt ingå i 

samarbete och därmed skapa en parlamentarisk majoritet. Genom DÖ:s fall så finns inga 

indikationer på att majoriteter kommer att kunna skapas om det politiska läget ser ut som det 

gör, menar han (Andersson, 2015). På grund utav hans argument av just samarbete mellan 

blocken så är parallellerna med elementen delad makt och breda koalitionsregeringar och 

balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna ändå rätt stora (Lijphart, 1999, s. 34-

36)    

Vidare i argumenten som är kopplade till de två tidigare nämnda elementen så har jag 

analyserat en interpellation med titeln ''2015/16:107 Regeringens hantering av det 

parlamentariska läget'' som är skapad av Fredrik Schulte (M). I denna interpellation 

ifrågasätter Schulte statsminister Stefan Löfvéns hantering av det parlamentariska läget. Han 

menar att genom DÖ har regeringen haft en för vänsterinriktad politik vilket har försvårat 

samarbetet med de borgerliga (Schulte, 2015). Att han efterfrågar ett bättre samarbete mellan 

de två olika blocken tyder på att han har en hållning som kan kopplas till åtminstone ett av 

elementen som tidigare nämnts: balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna 

(Lijphart, 1999, s. 35-36).  

Petter Birgersson som skrivit en ledare i Ystads Allehanda med titeln ’’DÖ-dåligt för 

Sverige’’ menar han att DÖ inte är ett bra sätt att ta ansvar för Sverige. Att hitta på reformer 

som DÖ och inte helt enkelt samarbeta om att föra fram en gemensam budget, finner han inte 

logiskt. Han betonar att det som man ville med DÖ, att göra det lättare för 

minoritetsregeringar att fungera, istället har fått motsatt effekt och dessutom en svagare 

opposition (Birgersson, 2015) Birgerssons uppmaning till samarbete mellan blocken och även 

det stöd han verkar visa till minoritetsregeringar finner jag som en relevant koppling till 

elementen delad makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan 

lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).   
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Det är ett återkommande argument om bättre samarbete mellan de två politiska blocken och 

chefsekonomen i Fastighetsägarna Sverige, Thomas Ernhagen, har också detta argument i sin 

ledare i Fastighetstidningen. I sin ledare med titeln “Decembermardrömmen” menar 

Ernhagen att det är problematiskt att DÖ gör det möjligt för minoritetsregeringar, hur små de 

än är, att få igenom sina budgetar utan att behöva skapa ett majoritetsstöd i riksdagen. Detta 

leder till att blockpolitiken cementeras än mer, vilket gynnar ytterkantspartier (Ernhagen, 

2015). Hans negativa inställning till en mer cementerad blockpolitik tyder på att han hellre 

vill se samarbete mellan regeringen och de borgerliga, vilket för oss till elementen delad makt 

och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna 

(Lijphart, 1999, s. 34-36).    

Den politiska chefredaktören Håkan Holmberg för Uppsala Nya Tidning skriver i sin ledare 

’’Politiken blir inte som förr’’ att DÖ fungerar mandatperioden ut, men att man sedan måste 

hitta någon slags konsensus mellan de två blocken och börja samarbeta. Både på den 

borgerliga och socialdemokratiska sidan måste man överge sin traditionella syn på varandra 

som innebär att samarbete i politiska sakfrågor förhindras (Holmberg, 2015). Holmberg ser 

säkerligen en koalition där de borgerliga och Socialdemokraterna ingår, av vilket kan dras 

paralleller till elementet delad makt och breda koalitionsregeringar (Lijphart, 1999, s. 34-36). 

Här ser jag också en parallell till Leifs Lewins samarbetsdemokrati där han beskriver att man 

inom denna teori lägger ideologiska principer åt sidan för tillfället eller under en längre tid för 

att kunna uppnå bästa tänkbara resultat i förhandlingar (Lewin, 2002, s. 116).     

Paul Svensson (SD) replikerar här till ett tidigare debattinlägg skriven av Jan-Erik Andersson 

(S) i tidningen Ystads Allehanda. Med debattartikeln vid namn ’’Ska ni fortsätta stänga ute 

oss’’ syftar Svensson här till att det är en odemokratisk att stänga ute Sverigedemokraterna 

genom decemberöverenskommelsen (Svensson, 2015). Jag får indikationer av att han ser som 

önskvärt en inkludering av Sverigedemokraterna i det politiska spelrummet och därför finns 

relevans i att koppla hans argument till elementen delad makt och breda koalitionsregeringar 

och balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).   
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I en debattartikel vid namn ’’Sverige behöver ett stabilt politiskt styre’’ i Skånska Dagbladet 

skriven av Rikard Larsson (S) riksdagsledamot från Staffanstorp och Lena Emilsson (S) 

riksdagsledamot från Eslöv beskriver de att DÖ inte var förstahandsvalet för 

Socialdemokraterna. De skulle istället vilja se ett blocköverskridande samarbete för att kunna 

komma överens om viktiga politiska frågor (Emilsson, Larsson, 2015). Detta kan kopplas till 

konsensus modellens balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, 

s. 35-36).   

Anna Dahlberg skriver i sin ledare med titeln ’’Rätt beslut - 25 dagar för sent’’ i Expressen 

att DÖ var det bästa tänkbara lösningen med tanke på situationen och vilka andra alternativ 

som fanns till hands.  De andra alternativen är antingen praktiskt ogenomförbara eller gör 

oppositionen svag. Enligt Dahlberg ligger avtalet i linje med den negativa parlamentarismen 

som råder i Sverige (Dahlberg, 2014). Den negativa parlamentarismen bygger också mycket 

på konsensus modellen som Arend Lijphart beskriver. Detta kommer framför allt upp i 

elementen delad makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan 

lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36)  

Svante Säwén har skrivit i sin krönika ’’Bryt blockpolitiken, isolera extremhögern’’ i 

Sundsvall Tidningen att han stödjer decemberöverenskommelsen men betonar att ett 

blocköverskridande samarbete skulle vara mer önskvärt (Säwén, 2015). Denna artikel koppar 

jag även den till elementet delad makt och breda koalitionsregeringar (Lijphart, 1999, s. 34-

35)    

En ledare ’’Borgerliga dödgrävare’’ från Katrineholms-Kuriren stödjer DÖ och vill se mer 

blocköverskridande samarbete (Katrineholms-Kuriren, 2015). Detta kopplar jag till delad 

makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan lagstiftarna och 

verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).   

Roger Johansson (L) (före detta folkpartiet), som är ledamot i kommunfullmäktige i 

Uddevalla, skriver i tidningen Bohuslänningen att han är emot decemberöverenskommelsen. I 

hans debattinlägg vid namn ’’Regeringen måste söka en majoritet’’ replikerar han mot Lars 

Arne Saxäng (M). Tankegångarna, som finns inom alliansen, att inga andra alternativ 

existerar, fördömer han. Han anser att alliansen borde ha agerat genom närmare samarbete 

med Socialdemokraterna i stället. Genom att avstå från omröstning i riksdagen går man emot 

sitt parlamentariska ansvar (Johansson, 2015).  
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Det Johansson beskriver i sin artikel är i princip synonymt med Arend Lijpharts element 

balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna inom konsensus modellen (Lijphart, 

1999, s. 35-36).  

I webbtidningen Samtiden skriver Markus Jonsson i ledaren ’’Valet som aldrig blev av’’ att 

han är kritisk till DÖ.  Jag kan utläsa att Jonsson vill se ett samarbete som är tydligare ur den 

parlamentariska synvinkeln och föreslår att regeringen bör ha ett samarbete med 

Sverigedemokraterna. Det andra alternativet skulle vara att övriga partier skulle gå ihop och 

ha en gemensam sakpolitik. Bland hans sista kommentarer i artikeln beskriver han att det 

saknas en tydlig opposition, då de borgliga partierna ingår i DÖ (Jonsson, 2015). Det som 

Jonsson vill komma fram till i sin ledarsida om ett bredare koalitionssamarbete mellan 

regeringen och SD, och även hans strävan efter en starkare opposition, drar jag starka 

paralleller till delad makt och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan 

lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 34-36).   

Mattias Karlsson som var Sverigedemokraternas gruppledare gjorde en anmälan till 

konstitutionsutskottet med titeln ''Anmälan till konstitutionsutskottet angående statsminister 

Stefan Löfvéns åsidosättande av regeringsformen'' där han motiverade att Stefan Löfvén, 

genom DÖ, inte har respekterat regeringsformen där folkviljan framkommer. Han anklagar 

statsministern för att inte samarbeta eller förhandla med oppositionspartierna om politiska 

sakfrågor. Genom att skapa DÖ respekterade han inte majoritetssamtycket som så ofta krävs i 

Sverige (Karlsson, 2014). Anklagelserna som Karlsson för fram, som bristen på samarbete i 

politiska sakfrågor med oppositionspartierna från regeringens sida, tyder på att samarbete 

mellan regering och opposition är något han ställer sig positiv till. Detta för oss till Arend 

Lijpharts konsensus modell som betonar samarbete och framför allt framkommer det genom 

elementen balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna (Lijphart, 1999, s. 35-36)  

Elementen som jag beskrivit är återkommande i de flesta andra artiklar som jag analyserat. 

Men i de resterande artiklarna visar författarna även att deras argument kan koppas till andra 

element också.   

 I en ledare ''Nu måste S och M ta ansvar för landet '' skriven av Tobias Wikström i Dagens 

Industri kritiserar han den blockpolitik som har existerat, och som till stora delar även råder 

idag. Han ser gärna ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.  
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Och trots att det finns meningsskiljaktigheter i den ekonomiska politiken mellan de två stora 

partierna, så finns där ändå en förhandlingsvana inom de två partierna. Han menar dock att 

fram till valet 2018 behöver inget hindra dem från att gå tillbaka till sina gamla block eller 

skapa nya konstellationer (Wikström, 2015). Denna beskrivning av moderat och 

socialdemokratiskt samarbete uppkom även efter riksdagsvalet 1991 och har beskrivits i Leif 

Lewins litteratur ’’Votera eller förhandla?’’. Den förhandlingsteori som Lewin förklarar i sin 

bok, och som även präglar samarbetet som uppkom mellan den borgerliga regeringen och 

Socialdemokraterna i början av 1990-talet, påminner mycket om det som Wikström vill sig se 

när han skrev sin ledare (Lewin, 1996 s. 45-47). Elementet mångpartisystem ser jag en 

tendens av att finnas i Wikström argument (Lijphart, 1999, s. 36-37). Detta bekräftas, när han 

beskriver att det socialdemokratiska och moderata samarbete inte behöver vara en permanent 

lösning, utan en återgång till de tidigare samarbeten eller skapande av nya konstellationer. 

Detta tolkar jag som en fortsatt uppmaning att söka samarbeten som är gynnsamma. Som 

tidigare nämnts kan denna artikel även kopplas till delad makt och breda koalitionsregeringar 

och balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna. Wikström vill se 

blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna (Lijphart, 1999, 

s. 34-36).   

I en ledarsida ''Vadan denna borgarilska'' skriven i Svenska Dagbladet av Sanna Rayman 

beskrivs DÖ som demokratiskt problematisk. Avtalet skulle gälla fram till valdagen år 2022 

och på så sätt säkra samförstånd och överenskommelse i de politiska frågorna, som gällde i 

avtalet mellan blocken. Enligt Rayman blir det dock problematiskt i den meningen att ett 

sådant stort avtal på så lång sikt inte blir hållbart. Det blir ett demokratiskt dilemma ur den 

aspekten att man inte kan veta vem som är partiledare för respektive parti inom en så pass 

lång tid. Varje partiledare måste med andra ord förhålla sig till detta avtal och kan inte 

bedriva en aktiv oppositionspolitik. Hon menar även att framtida riksdagsledamöterna 

bakbinds av avtalet, då även de måste förhålla sig till de överenskommelser som ingår. De 

kommer inte kunna aktivt praktisera sina övertygelser i riksdagen utan måste ständigt anpassa 

sig till DÖ (Rayman 2014).     

Den nästan maktlösa positionen som Ryman beskriver att oppositionen riskerar att få genom 

decemberöverenskommelsen, påminner om den situationen som Arend Lijphart beskriver att 

oppositionen i länder som implementerar Westminister modellen har.  

 



 

20 

 

Som Lijphart beskriver i sin bok Patterns of Democracy så existerar en regeringsdominans 

inom Westminister modellen som gör att den opposition som finns i parlamentet i princip 

underkuvas (Lijphart, 1999, s. 11-12).  Ryman skulle i stället föredra en opposition som man 

har Schweiz eller Belgien. Där är oppositionens roll friare och de har en större potential att 

influera den sittande regeringen (Lijphart, 1999, s. 35-36).     

Av det jag lyckats analysera så kategoriserar jag Rymans ledarartikel som en förespråkande 

av koncensus modellens demokratisyn. Jag baserar det framförallt på hennes beskrivning av 

hur den oppositionella rollen bör ser ut.  

Elementen mångpartisystem och proportionell representation är också närvarande i 

debattinlägget ''Demokratin segrade'' i Nya Ludvika Tidning skriven av Jan Lindholm (MP). 

Han beskriver tydligt att han föredrar avtalet och även de demokratiska och parlamentariska 

principer som traditionellt varit en del av Sverige. Han menar att i Sverige har vi värnat om 

flerpartisystemet och dess proportionalitet istället för majoritetsprincipen och 

tvåpartisystemet. Genom att Sverigedemokraterna bröt mot praxis och röstade på någon 

annans budgetförslag framför sin egen så gick de också emot den förutsägbarheten som 

funnits (Lindholm, 2015). Därmed tolkar jag Lindholms argument som nära förknippat till de 

två elementen mångpartisystem och proportionell representation (Lijphart, 1999, s. 36-37). 

I Gotlands Allehandas ledarsida ''Parlamentarism på låtsas'' skriver Mats Linder att den 

sittande regeringen beter sig som att de har riksdagsmajoritet (Linder, 2015). Linder vill 

säkerligen se en större respekt för den proportionerliga representationen som vanligen gäller 

i parlamentet (Lijphart, 1999, s. 37).  

I debattartikeln ''Lämna DÖ och samarbeta'' skriven i Gefle Dagblad kräver länets 

folkpartister att Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) går ur DÖ. Här ser jag flera argument 

som kan kopplas till de aktuella elementen (Andersson, Backman, Berg, Engelmark, 

Fredriksson, Grönberg, Helling, Jonsson, Ludvigsson, Mörtman, Nordebo, Nordström, 

Wadin, Westergren, Åkerlind, Östansjö, 2015). Först och främst är det den proportionerliga 

representationen som länets folkpartister vill ska respekteras (Lijphart, 1999, s. 43-44). Detta 

framkommer när de beskriver att ''Regeringsformens första paragraf fastslår att All offentlig 

makt i Sverige utgår från folket". Detta innebär att väljarnas preferenser bestämmer 

maktförhållandena i riksdagen som i sin tur är grunden för regeringen.’’  Sedan ser de gärna 

en balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna då man syftar till att man bör ha ett 

blocköverskridande samarbete för att budgetdiskussionen ska lösas (Lijphart, 1999, s. 35-36). 



 

21 

 

I Dan Sylvebos ledare ''Stefan Löfven borde inte kunna regera Sverige'' som han har skrivit i 

Jönköpings-Posten framkommer det att han föredrar att DÖ bryts och att alliansen fortsätter 

med att kritisera avtalet. Utan en parlamentarisk majoritet ska det inte gå att regera Sverige 

som det görs av den rödgröna regeringen. Ett nyval skulle vara det mest önskvärda (Sylvebo, 

2015). Med ett nyval skulle den parlamentariska fördelningen bli annorlunda och på så sätt 

blir den proportionerliga representationen tydligare (Lijphart, 1999, s. 43-44).    

Carl Rudbeck som är samhälls- och kulturdebattör skriver i sin krönika ''DÖ banar vägen för 

en stor SD-framgång'' i Helsingborgs Dagblad att regeringspartierna kan strunta i den 

borgerliga oppositionen och i stället lyssna på vänsterpartiet genom DÖ. Detta är 

problematiskt då det inte speglar folkviljan (Rudbeck, 2015). Detta kan kopplas till den 

proportionella representation som ingår i konsensus modellen (Lijphart, 1999, s. 37).  

I denna ledare med titeln ’’Oktoberrevolutionen och parlamentarism ’’skriven i Norrköpings 

Tidningar uppmanar man i princip Socialdemokraterna att söka samarbete med 

mittenpartierna för att få ihop en parlamentarisk majoritet på korrekt sätt (Norrköpings 

Tidningar, 2015). Samarbete beskrivs av Lijphart genom framför allt i elementen delad makt 

och breda koalitionsregeringar och balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna 

(Lijphart, 1999, s. 34-35).     

Från dagstidning Östra Småland Nyheterna har jag hittat en ledare vars titel är ’’Sluta spela 

kasperteater i riksdagen!’’ skriven av Nils Fredrik Aurelius, som är före detta riksdagsman i 

Moderaterna från Kalmar. Han hade en mångsidig kritik i sin ledare om situationen med DÖ. 

Aurelius ser det som en absurd situation när alliansen ska gå till angrep mot de rödgrönas 

budgetförslag men samtidigt böja sig för den, när de lägger ner sina röster i omröstningen av 

budgeten. Detta agerande bottnar i rädslan för nyval och även för sverigedemokratiskt 

inflytande (Aurelius, 2015). Eftersom Aurelius gärna ser att nyval genomförs, trots att det kan 

ske på bekostnad av hans eget parti, så verkar han ändå vilja se att folkviljan framförs och att 

det parlamentariska läget på så sätt formas. Detta är i princip synonymt med elementet 

proportionell representation, som Lijphart beskriver ingående (Lijphart, 1999, s. 37). 

Aurelius strävan efter att ha en stark opposition som kan påverka den sittande regeringen 

påminner också om elementet balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna 

(Lijphart, 1999, s. 35-36).  
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Tove Lifvendahl som är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet är i sin ledare ''Vila i 

frid, DÖ'' positivt inställd till avslutandet av DÖ. Hon tycker inte det faktum att Anna Kinberg 

Batra har förslagit att göra DÖ till lag. Hon anser däremot att det är bättre princip att 

regeringen söker stöd för sin politik hos riksdagen. Hon tycker inte att konstitutionell 

förändring är passande att genomföra vid detta tillfälle, då det råder en känslig politisk 

situation (Lifvendahl, 2015). Samarbetesprincipen som hon föreslår är något som påminner 

om elementet balanserad makt mellan lagstiftarna och verkställarna inom konsensus 

modellen (Lijphart, 1999, s. 35-36). Även hennes inställning till förändring i konstitutionen är 

kopplad till konsensus modellen där den konstitutionella styvheten beskrivs som ett 

element (Lijphart, 1999, s. 40).  

6.2 Westminister modellen   

När jag analyserade artiklarna som hade en konsensus betonad retorik så fann jag att ett 

specifikt antal element kunde urskiljas. I Westminister modellen finns samma tendens. Det är 

framförallt de tre första elementen som Arend Lijphart nämner i sin bok ''Patterns of 

Democracy'' som framförs. Dessa tre är: Koncentrerad tilldelad makt åt ett parti med knapp 

en majoritetsregering, regeringsdominans och tvåpartisystem. Oftast framkommer minst två 

av dem tillsammans i artiklarna då de är relativt kopplade till varandra.    

Trots att de tre tidigare nämnda elementen oftast framkommer tillsammans så urskiljer jag i 

den första artikeln endast ett element. Denna ledarartikel skriven av Linda Westerlind med 

titeln ''Anade vi en uns av politisk stabilitet?'' från tidningen Folkbladet. Elementet som 

framkommer här är koncentrerad tilldelad makt åt ett parti med knapp en majoritetsregering 

(Lijphart, 1999, s. 10-11). Jag motiverar detta genom att jag har analyserat delar av artikeln 

som syftar till att minoritetsstyre inte är det mest optimala. Det framkommer speciellt i 

meningen. ’’Jag tror det är å ena sidan svårt att motivera någon ren glädje över att regeringens 

budget har gått igenom, den glädjen spar jag tills Socialdemokraterna slipper ett 

minoritetsstyre.’’ (Westerlind, 2015).       

Professor i statsvetenskap, Tommy Möller skriver sin artikel ''Uppgörelsen gör alliansen 

försvagad'' i Expressen GT. Han anser att alliansens försvagade oppositionsroll och en svag 

minoritetsregering, som får fria händer att föra igenom sin politik, kan gå emot den 

parlamentariska doktrin som existerar. 
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Han för fram ett alternativ som innebär att ett införande av positiv parlamentarism vore 

aktuellt med tanke på att minoritetsregeringar inte verkar fungera längre. Istället för att bara 

tolereras av en majoritet i riksdagen så måste en regering ha stöd av en majoritet av riksdagen 

genom positiv parlamentarism (Möller, 2014). Den positiva parlamentarismen är starkt 

kopplat till Westminister modellen vilket framkommer tydligt i elementen koncentrerad 

tilldelad makt åt ett parti med knapp en majoritetsregering och regeringsdominans beskriven 

av Arend Ljiphart (Lijphart, 1999, s. 10-12). Han menar dock att detta skulle leda till 

blocköverskridande samarbete vilket kan kopplas mer till konsensus modellen. Men principen 

med positiv parlamentarism gör ändå att jag placerar honom till Westminister modellen.  

Lena Andersson som är författare, skribent och fristående kolumnist i Dagens Nyheter skriver 

i sin artikel ''Majoritetsval vore bättre'' att DÖ var en bra lösning på den situationen som har 

uppkommit. Hon menar även att avtalet är en bra språngbräda för att förändra den 

parlamentariska doktrinen som rådet i Sverige. Detta genom att införa majoritetssystem med 

tvåpartisystem då man slipper att hamna i situationer som efter riksdagsvalet 2014 

(Andersson, 2015). Genom majoritetssystemet kompromissar man innan valen och inte efter, 

menar Andersson. Detta kopplar jag till de två elementen tvåpartisystem (Lijphart, 1999, s. 

13-14) och koncentrerad tilldelad makt åt ett parti med knapp en majoritetsregering 

(Lijphart, 1999, s. 10-11) som Lijphart beskriver. Anderssons strävan efter ett 

majoritetssystem relaterar jag även till Leif Lewin klassiska teori, där det vinnande partiet är 

det överrepresenterade och ska i princip få all makt. Detta är synonymt med folkets vilja inom 

majoritetsprincipen (Lewin, 1996, 47).    

I Jens Runnberg och Svend Dahls ledare ''Ska M söka S-samarbete för att inte ställas 

offside?'' i Falu Kuriren tycker jag mig utläsa enbart elementet tvåpartisystem. De skriver att 

det inte är troligt med ett blocköverskridande samarbete då det finns en stark identitet inom de 

borgerliga väljarna som är emot Socialdemokraterna i makten (Dahl, Runnberg, 2015). Detta 

tyder på att man istället förespråkar något likande som i tvåpartisystem fast med två block 

istället (Lijphart, 1999, s. 13-14).  

I Blekinge Läns tidning skriver Gustav Nilsson (M) i sin artikel ''Presentera en gemensam 

alliansbudget'' att alliansen bör skapa en egen budget för att utmana den rödgröna regeringen 

istället för att ha separata budgetar och därmed få samma utgång som om DÖ skulle råda. 

Nilsson ser ingen anledning att samarbeta, utan verkar hellre se att alliansen utmanar den 

nuvarande regeringen och att den blockpolitik som varit fortsätter (Nilsson, 2016).  
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Jag får indikationer av att även han förespråkar mer av ett tvåpartisystem där de två olika 

blocken står mot varandra vilket framkommer Arend Lijpharts beskrivelse av Westminister 

modellen (Lijphart, 1999, s. 13-14).  

 I Laholms Tidning skriver Jörgen Warborn (M), Michael Svensson (M) och Jenny Petersson 

(M), som är riksdagsledamöter för Halland, i sin debattartikel ''Byt regering senast 2018'' att 

genom DÖ finns två tydliga regeringsalternativ (Petersson, Svensson, Warborn, 2016). Denna 

retorik påminner mycket om elementet tvåpartisystem som finns inom Westminister modellen 

(Lijphart, 1999, s. 13-14).   

 Sotiris Delis från Moderaterna, som är riksdagsledamot för Jönköpings län, riktar i sitt 

debattinlägg ''Sverige behöver en ny regering'' i Jönköpings-Posten kritik mot regeringen, då 

han anser att den är respektlös mot riksdagen. Han påstår även att regeringen vägrar tar till sig 

förslag som kommer från alliansen och därför blir samarbetet svårt. Eftersom samarbetet inte 

fungerat så anser Delis att en ny alliansregering är bättre lämpad att regera (Delis, 2015). 

Delis pessimism till samarbete gör honom säkerligen mer tillmötesgående till en mer 

konfliktbetonad parlamentarism. Detta lever elementet tvåpartisystemet upp till. Då Lijphart 

betonar att detta element gör att parlamentet bli uppdelad i två delar, så påminner det en hel 

del om vad Delis verkar vilja komma fram till (Lijphart, 1999, s. 13-14). Den konkurrens 

betonade retoriken som framkommer i hans artikel gör också att jag relaterar artikeln till Leif 

Lewins beskrivning av en majoritetsdemokrati. Lewins beskrivning av majoritetsdemokrati 

och konkurrensen som referats till dess största förespråkare Anthony Downs kan definitivt 

relateras till Delis artikel (Lewin, 2002, s. 88)   

I Svenska Dagbladet skrev Andreas Norlén (M) som är ordförande för konstitutionsutskottet 

ett debattinlägg med titeln ''Det här är en typisk, svensk kompromiss'' där han försvarar 

decemberöverenskommelsen genom att syfta på att stora och breda överenskommelser är 

vanligt förekommande i svensk politisk kultur.  Norlén ser det som en självklarhet att den 

största partikonstellationens statsministerkandidat och budget ska släppas igenom och ser 

avtalet som ett sätt att garantera detta även under en lägre tid. Han ser avtalet som ett sätt för 

alliansen att få något tillbaka, om den hamnar i samma situation som den nuvarande 

regeringen. Han beskriver alternativet av en “storkoalition” som något icke rekommenderad, 

då länder som implementerar detta, bara gynnar ’’ytterkantspartierna. Eftersom det 

alternativet inte är passande, så finns två tydliga regeringsalternativ på grund av 

decemberöverenskommelsen (Norlén, 2014).  
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Här framkommer elementet tvåpartisystem (Lijphart, 1999, s. 13-14). Norléns försvarande av 

DÖ och att det leder till två tydliga regeringsalternativ, skulle jag påstå, är det tydligaste 

ställningstagandet han gör i sitt inlägg. Hans förutsägelser att varje regering ska kunna få 

igenom sina budgetar och statsministerkandidat utan parlamentarisk inblandning påminner 

mycket om Arend Lijpharts demokratiteori om Westminister modellen. Framför allt hans sätt 

att förutse att de ’’två enda regeringsalternativen’’ inte kommer att göra parlamentariska 

försök att hindra varandra från regeringspositionen och att det är ett ömsesidigt 

förhållningssätt från båda parter, är ett slående exempel på hur det fungerar inom 

Westminister modellen.  

Norléns beskrivning av hur det svenska politiska systemet ska se ut framöver genom DÖ 

påminner mycket Lijpharts beskrivelse av tvåpartisystemet i Nya Zeeland, där de två största 

partierna har turats om att ha makten i flera år utan att det partiet i opposition kunnat påverka 

regeringen (Lijphart, 1999, s. 21-22). Lijphart beskriver även att andra partier som inte tillhör 

de två största har det väldigt tufft att slå sig i parlamentet och än mindre kunna ta någon 

regeringsposition (Lijphart, 1999, s. 13-14).  Eftersom Norlén inte ens nämner 

Sverigedemokraterna som ett regeringsalternativ så finns nog tankegångarna hos honom att 

DÖ skulle underminera Sverigedemokraterna, precis som så ofta händer inom Westminister 

modellen med partier som inte tillhör de två största.  

Att kritiken mot DÖ lutar mot argumentet att det uppkommer en svagare opposition genom 

avtalet, är även det något som man i ledarartikeln inte ser som något problematiskt. Jag kan se 

en klar parallell här mellan Westminister modellens regeringsdominans och det som 

framkommer i ledarartikeln. När man bortser från att en stark opposition är nödvändig för 

parlamentarismen så påminner det mycket om Lijpharts beskrivning av Storbritanniens House 

of Commons. Där regerar regeringen relativt ostört från inflytande av oppositionen, då det 

regerande partiet innehar i princip alltid en majoritet av parlamentets platser (Lijphart, 1999, 

s. 11-12). Självklart är situationen annorlunda i Sverige med DÖ, då det är många partier 

inblandande, men det finns en likhet med principen.        

I ledaren ''Yrvaken kritik från högerhållet'' skriven i Expressen är argumenten att 

återkommande nyval skulle vara något negativt i det parlamentariska läget (Expressen, 2014).  

Det är väldigt unikt med nyval inom Westminister modellen. Det finns många anledningar till 

att Westminster modellen har få nyval och en av dem kan vi hitta i en utav Lijpharts element 

som syftar på det oproportionerliga valsystemet.  
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Genom att bland annat Storbritannien har implementerat detta oproportionerliga valsystem, så 

styrs valresultat till fördel för större partier, så att de får en stor del av platserna i parlamentet. 

Detta leder oftast till att platsfördelningen i parlamentet inte helt speglar det medborgarna har 

röstat på. Eftersom detta sker, så blir oftast fördelningen rätt okomplicerad i slutändan och 

maktfördelningen blir rätt tydlig i parlamentet. Att kritiken mot DÖ lutar mot argumentet att 

det uppkommer en svagare opposition genom avtalet, är även det något som man i 

ledarartikeln inte ser som något problematiskt.  

Jag kan se en klar parallell här mellan Westminister modellens regeringsdominans och det 

som framkommer i ledarartikeln. När man bortser från att en stark opposition är nödvändig 

för parlamentarismen så påminner det mycket om Lijpharts beskrivning av Storbritanniens 

House of Commons. Där regerar regeringen relativt ostört från inflytande av oppositionen, då 

det regerande partiet innehar i princip alltid en majoritet av parlamentets platser (Lijphart, 

1999, s. 11-12). Självklart är situationen annorlunda i Sverige med DÖ, då det är många 

partier inblandande, men det finns en likhet med principen.        

I denna motion med titeln ''Motion till riksdagen 2015/16:2487 av Rasmus Ling (MP) 

Författningspolitiska frågor'' till riksdagen förslår miljöpartisten Rasmus Ling en 

undersökning för att förändra den svenska parlamentarismen. Bland annat föreslår han att 

undersöka möjligheterna till att utforma en positiv parlamentarism som kan vara ett möjligt 

alternativ. DÖ har tillfälligt löst problematiken med att regeringen inte har stöd av en 

majoritet av riksdagen men utformningen av positiv parlamentarism kan vara en långsiktig 

lösning (Ling, 2015). Med positiv parlamentarism blir oftast regeringen starkare. Elementet 

regeringsdominans i Westminister modellen är förknippat med detta tankesätt (Lijphart, 

1999, s. 11-12)  

Tony Johansson som skriver ledaren ''Ett historiskt handslag för ett stabilt Sverige'' i Piteå-

Tidningen har en positiv inställning till DÖ. Han tycker att överenskommelsen mellan de två 

olika blocken är positiv, vilket kan kopplas till samarbete som nämns inom konsensus 

modellen (Lijphart, 1999, s. 35-36). Han beskriver dock att genom avtalet behövs inte 

förhandling och samarbete mellan regering och riksdagen på samma sätt som traditionellt har 

speglat den svenska parlamentarismen tidigare, vilket framkommer tydligt i stycket: ’’Nu får 

vi minoritetsregeringar som inte behöver skapa majoriteter. Överenskommelsen är således ett 

avsteg från de parlamentariska principerna och den gör blocköverskridande 

överenskommelser onödiga.’’ (Johansson, 2014). 
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Här kan man se elementet regeringsdominans framhävas (Lijphart, 1999, s. 11-12). Denna 

artikel kan även kopplas till elementet, som inte tidigare nämnts, oproportionerliga 

representationen som framkommer inom Westminster modellen (Lijphart, 1999, s. 15)       

I Helle Kleins artikel ''Håll ut, Anna Kinberg Batra!'' i Dagens Arbete gör hon mothugg mot 

motståndarna till DÖ på den borgerliga sidan. Klein försvarar i stället DÖ, då hon anser att 

detta var det enda sätter att ’’inte normalisera ett parti med djupa rötter i nazism och 

fascism’’, vilket hon syftar på Sverigedemokraterna. I hennes text kan man se en tendens till 

att hon näst intill höjer synen på Moderaterna medan hon princip förkastar de övriga 

allianspartierna då de håller på med någon slags ’’högerpopulistisk hierarki’’ (Klein, 2015). 

Jag tolkar nästan det så som hon egentligen ser endast ett respektabelt oppositionellt parti i 

riksdagen. Man skulle då kunna se det som att hon vore en förespråkare till tvåpartisystemet, 

som Arend Lijphart beskriver (Lijphart, 1999, s. 13-14). Hon skriver dock att Moderaterna är 

ett parti som Socialdemokraterna skulle kunna ha blocköverskridande uppgörelser med. 

Därför kan man ifrågasätta om artikeln har en Westminister hållning överhuvud taget. Om 

Klein ser DÖ som ett sätt för den styrande regeringen att stabilt få igenom sina frågor utan att 

oppositionen lyckas hindra detta genom en parlamentarisk omröstning, så påminner det ändå 

mycket om den regeringsdominans som Westminister modellen förespråkar (Lijphart, 1999, 

s.11-12). Så av denna anledning placeras artikeln inom Westminster modellen.  

7 SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION  

Fenomenet decemberöverenskommelsen har väckt en stor debatt om den svenska demokratin 

och parlamentarismen. Det var ingen större utmaning att hitta artiklar om DÖ där 

diskussionen handlar om hur den svenska parlamentarismen bör vara formad och inte formad, 

utmaningen var snarare att utmäta vilka demokratiteoretiska tankegångar de olika 

debattörerna egentligen hade.   

Min frågeställning till denna uppsats var: Vilka demokratiidéer framkommer av de olika 

argumenten i debatten? Resultatet på den frågeställningen var inte alltid tydligt, då vissa 

artiklar hade argument som tenderar att dra åt både Westminister modellen och konsensus 

modellen. Efter att ha analyserat dessa artiklar mera noggrant kunde jag ändå ofta hitta något 

avgörande argument som kopplar författarens demokratisyn till en viss typ av modell.  



 

28 

 

Som jag tidigare skrivit i syftet med studien, så hade jag större betoning på Arend Lijpharts 

två demokratimodeller som han har beskrivit ingående i sin bok ''Patterns of Democracy'' för 

att kategorisera artiklarna. Detta visade sig vara ett lyckat sätt för att analysera artikelurvalet. 

Hans tydliga jämförelse mellan Westminister modellen och konsensus modellen underlättade 

analysen och gjorde att jag själv fick en större förförståelse för vad de två modellerna 

verkligen innebär. 

Jag anser även att genomförandet av en kvalitativ textanalys har varit framgångsrikt, då jag 

följaktligen har genomfört de tillvägagångssätt som har rekommenderats av denna metod. 

Systematiseringen av innehållet som jag har gjort fungerade bra och istället för att kritiskt 

granska så har jag lyckats hålla mig neutral och inte tagit några ställningstagande som skulle 

kunna påverka slutsatsen av denna uppsats.      

Resultatet av analysen visar att en överväldigande majoritet av artiklarna har en 

argumentation om decemberöverenskommelsen som kan kopplas till konsensus modellen. Jag 

finner inte detta särskilt överraskande då vi i Sverige har demokratisk och parlamentarisk 

princip som är mycket mer relaterat till konsensus modellen. Jag finner det däremot 

överraskande att en rätt hög andel politiker och journalister verkar argumentera för en 

demokratisk hållning närmare Westminister modellen.  

Som jag tidigare nämnt är inte författarna till artiklarna alltid tydliga med sina 

argumenteringar så man kan fråga sig om de i praktiken skulle ställa sig helt bakom en 

Westminister inspirerad riksdag. Det fanns dock författare som troligtvis skulle ställa sig 

bakom en sådan förändring. Vilket framkom bland annat i Lena Anderssons artikel i Dagens 

Nyheter, där man kan utläsa endast genom titeln ''Majoritetsval vore bättre'' att hon ställer sig 

i princip helt bakom Westminister modellen.   

I argumenten som dök upp bland Westminister modells förespråkare är bland annat att 

tvåpartisystem är något man lägger stor vikt på. Man syftar framför allt på blockpolitiken som 

inte ser ut att ha blivit mer upplöst genom DÖ. De två blocken ska alltså agera som de två 

partierna inom tvåpartisystemet. Man eftersträvar även majoritetsprincipen så som inom den 

positiva parlamentarismen, vilket ska möjliggöra att tvåpartisystemet fungerar. 
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Ett återkommande argument som förespråkarna till konsensus modellen har är att ett 

blocköverskridande samarbete är önskvärt. Många är emot det faktum att blockpolitiken 

cementeras och att Socialdemokraterna dras mer till den politiska vänstern medan de 

borgerliga dras till det motsatta hållet. Istället föredrar man att de två blocken i stället möts i 

mitten för att på så sätt lösa sak politiska frågor. 

Man kan se vilket avtryck decemberöverenskommelsen har gjort i debatten om den svenska 

parlamentarismen. Det är egentligen inget att diskutera vare sig DÖ har gett debatten om 

svenska demokratin nytt liv eller inte, det har den utan tvekan.  

Under analysen av alla argument som framkommit i materialet så har jag kunnat avläsa en 

positiv inställning från många av att den svenska demokratiska situationen diskuteras 

överhuvudtaget. Det är som att många debattörer har saknat just den här debatten och att 

genom skapande av decemberöverenskommelsens så finns äntligen en anledning till att 

diskutera demokratins och parlamentarismens situation i Sverige. Jag kan till och med utläsa 

flera debattörer som är emot överenskommelsen som ändå tycker att diskussionen som 

framväxt är positiv. 

Vid tidpunkten som jag skriver denna uppsats så har decemberöverenskommelsen brutits 

sedan ungefär ett halvt år tillbaka. Jag märker dock att överenskommelsen fortfarande 

påverkar politiken. Jag kan även höra och läsa debatten om parlamentarismen och den 

svenska demokratin i dag. Vilken demokratiteori landet väljer att implementera eller behålla i 

slutändan är inte föremål för den här uppsatsen. Men om det debatteras och läget fortsätter att 

se ut som det gör idag, så lär lär Sverige gå en intressant och osäker framtid till mötes. 
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