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ABSTRACT 

Edvinsson, T. 2016. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen. Statsvetenskapliga 

institutionen, Uppsala universitet.  

Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att 

ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under 

regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med 

inriktning på processpårning. Materialet som har använts är olika artiklar där personer som varit av betydelse för 

Decemberöverenskommelsen har uttalat sig om den. Decemberöverenskommelsen bildades efter en stor 

regeringskris i Sverige, den ledde till att avstyra krisen. Decemberöverenskommelsen innebar att den 

regeringskonstellation som samlade flest antal röster skulle få sin statsministerkandidat framröstad i riksdagen. 

Tanken var att Decemberöverenskommelsen skulle leda till att det skulle bli lättare att regera i form av en 

minoritetsregering vilket har varit vanligt i den svenska historien. Decemberöverenskommelsen blev dock ett 

fiasko den lyckades bara hålla i 9 månader och den fick utså hård kritik från framförallt politiker inom Alliansen 

som till exempel moderaten Finn Bengtsson. I det här arbetet kommer Decemberöverenskommelsen att 

förklaras, vad det var som låg bakom att den bildades och varför den upplöstes. Decemberöverenskommelsen är 

en form av att gå från förtroende till tolerans i riksdagen där oppositionen släpper fram regeringens budget. Det 

finns liknande händelser i den svenska politiska historien som till exempel Kohandeln mellan Bondeförbundet 

och Socialdemokraterna på 1930-talet. Det som går att konstateras är att Alliansen var den stora förloraren i och 

med överenskommelsen, de hamnade i ett läge där de varken satt i regeringen eller för den delen agerade som en 

riktig opposition. 

Keywords: Parlamentarism, Decemberöverenskommelsen, Minoritetsregeringar, Strategiskt 

tänkande, Svensk politik.  
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1. INLEDNING 

I Sverige har vi ett representativt och parlamentariskt politiskt system, det innebär att all makt 

utgår från folket, folket styr genom representanter som röstats fram vid val som äger rum var 

fjärde år. Att vi har ett parlamentariskt system betyder att de regeringar som styr i Sverige, är 

beroende av parlamentets (riksdagens) stöd för att kunna bildas och vara säker på att få sitta 

kvar vid regeringsmakten. Parlamentet har därav väldigt stor makt i Sverige, de kan använda 

sig av en rad olika verktyg för att hålla regeringen i schack, de kan bland annat 

misstroendeförklara regeringar som de anser har missköts sig. En misstroendeförklaring 

betyder att minst 35 ledamöter i riksdagen måste föreslå att någon i regeringen eller att 

exempelvis statsministern ska avgå för att en misstroendevotum ska äga rum. Vid ett sådant 

votum krävs det att en majoritet i riksdagen stödjer den för att en person eller regeringen ska 

bli tvingad till avgång. Misstroendevotumet behöver därav stöd från minst 175 ledamöter i 

riksdagen för att den ska kunna gå igenom, något sådant har dock aldrig skett i Sveriges 

historia. Det här är bara ett av de verktyg som riksdagen kan använda mot regeringar, det 

visar att riksdagen har en relativt stark makt i Sveriges parlamentariska system. 

I Sveriges parlamentariska system är det vanligt att partier eller koalitioner styr utan egen 

majoritet i riksdagen. Dessa regeringar kallas minoritetsregeringar, men vad är det som gör att 

dessa regeringar kan styra utan egen majoritet? I Sveriges politiska historia finns det en lång 

tradition av konsensus. Det sker samarbeten i riksdagen, ibland över blockgränser, regeringar 

söker stöd hos andra partier för att få igenom sin politik och budget. Något som underlättar 

detta är att i Sverige har vi något som kallas negativ parlamentarism. Negativ parlamentarism 

betyder att regeringen inte behöver ha stöd av resterande partierna, de behöver endast 

tolereras av dem. Ofta sker detta genom att de andra partierna lägger ner sin röster vid vissa 

omröstningar, de varken stödjer eller ställer sig emot regeringen. Något annat är att det i 

Sverige ofta har varit praxis att partier och koalitioner röstar på sina egna budgetalternativ det 

resulterar till att regeringen ”oftast” får igenom sin budget.  

Vad hände då efter valet 2014? Hur kunde det bli en regeringskris? Talmannen gjorde 

som den brukar göra och föreslog att den största koalitionen skulle få bilda regering, där 

partiledaren från det största partiet föreslås som statsminister. Allt var alltså som det brukade 

vara fram tills budgetomröstning skulle ske. Som tidigare nämnt är det praxis att man röstar 

på sitt eget partis budget. Det som Sverigedemokraterna då gjorde var att de först hotade och 

sen också genomförde var att det frångick praxis och röstade ner de rödgrönas budget genom 

att rösta på alliansens budgetalternativ. Detta medförde en kris, ska regeringen styra genom 



6	  
	  

oppositionens budget? Detta tycktes ohållbart och det ledde till att den nyligen tillsatta 

statsministern Stefan Löfven utlyste ett extra val. Det blev dock aldrig något extra val, 6 

riksdagspartier hade enats om ett avtal och en överenskommelse i december 2014 som sedan 

fick namnet Decemberöverenskommelsen. Decemberöverenskommelsen betyder i korta drag 

att den statsministerkandidat som representerar den partikonstellation med flest röster ska 

släppas igenom, minoritetsregeringar ska kunna få igenom sin budget, utbrytning i budgeten 

ska inte vara möjligt och vissa samarbeten kring vissa frågor. Alliansen gick alltså med på att 

samarbeta och slänga ut en livlina till de rödgröna när de behövde den som mest. Men hur 

kommer det sig att de gjorde det? I det arbetet kommer en fördjupning av 

Decemberöverenskommelsen att göras detta för att få en större förståelse kring fenomenet. 

1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av 

minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att 

Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. För 

att kunna uppnå syftet med den här uppsatsen kommer följande frågeställning att besvaras.  

1.2 Frågeställning 

• Hur kunde Decemberöverenskommelsen bildas och hur gick det till när den föll? 

 

1.3 Avgränsning 
Det här arbetet kommer främst att fokusera på svensk politik och kommer undersöka 

fenomenen som parlamentarism, minoritetsregeringar, decemberöverenskommelsen och olika 

former av regeringsbildning. Utöver fokuserandet på den svenska kontexten kommer korta 

exempel rörande politiken i Tyskland i början av 1930-talet att undersökas och även lite 

rörande den rena parlamentarismen i England. För att besvara syftet och forskningsfrågan 

kommer empirin att fokusera på insamlande av olika nyhetsartiklar där svenska politiker och 

aktörer har gjort uttalande rörande Decemberöverenskommelsens uppgång och fall att 

granskas.  

1.4 Disposition  

I introduktionskapitlet kommer uppsatsens syfte, frågeställning men även avgränsning att tas 

upp. I kapitel 2 kommer uppsatsens metod och material att tas upp vilket främst handlar om 

kvalitativ metod och processpårning. I kapitel 3 kommer uppsatsens tidigare forskning och 
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teoretiska anknytning att tas upp där framförallt parlamentarism, minoritetsregeringar och 

regeringsbildning kommer att tas upp. I kapitel 4 kommer uppsatsens empiri att redovisas där 

den främst fokuserar på olika nyhetsartiklar där framträdande politikers uttalanden tas upp. I 

kapitel 5 kommer empirin och den tidigare forskningen att kopplas samman och analyseras. 

Avslutningsvis kommer arbetets slutsats att redovisas. 
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2. METOD & MATERIAL 

Vid detta avsnitt kommer arbetets metod och material att redovisas. Det här arbetet har 

använts sig av en kvalitativ metod där en tyngd har lagts på processpårning. Materialet som 

har använts är framförallt olika artiklar och uttalanden från poltiker. Arbetet har en 

fallstudiedesign där fallet Decemberöverenskommelsen undersöks och där olika politiker som 

hade en viktig betydelse vid Decemberöverenskommelsen kommer vara arbetets 

analysenheter. Vid det här arbetet har även dokumentet över Decemberöverenskommelsen att 

användas.  

2.1 Kvalitativ metod och fallstudiedesign  

Vid det här arbetet har en kvalitativ metod använts för att besvara min forskningsfråga. En 

kvalitativ metod är en metod som oftast intresserar sig för människor och hur de agerar i olika 

sammanhang. Vid kvalitativ forskning blir tolkning en viktig komponent för att förstå de olika 

aktörerna som undersöks. Många forskare som ägnar sig åt kvalitativ forskning vill förstå 

verkligheten på samma sätt som undersökningspersonerna. Denna ståndpunkt är till grund för 

kvalitativ forskning. Den innefattar två huvudteser, den första är att direkt samspel är viktigt 

för att förstå hur andra personer reflekterar. Det andra är att det är viktigt att ta reda på hur 

andra människor tänker för att kunna få social kunskap (Bryman, 2011, s. 361-363). I det här 

arbetet kommer utgå från hur olika politiker agerade och uttalade sig om 

decemberöverenskommelsen. Arbetet kommer dock inte använda sig av direkt samspel då 

inget medverkande kommer ske i samma kontext som undersökningspersonerna, däremot 

kommer tyngden ligga i att försöka förstå hur de olika aktörerna agerar genom att gå igenom 

deras uttalanden och tolka dem med hjälp av en teoretisk begreppsapparat.  

Vid det här arbetet har även en fallstudiedesign använts där fallet som undersöks är 

Decemberöverenskommelsen och där politikerna som hade en central roll 

Decemberöverenskommelsen kommer att vara arbetets analysenheter alltså det som kommer 

undersökas. En fallstudie kan vara en undersökning om ett visst fall och vid det här arbetet 

kommer detta fall vara Decemberöverenskommelsen. Fallstudie och kvalitativ forskning 

brukar kombineras och kopplas samman. Detta då det lämpar sig bra då man ofta vill ha en 

detaljerad intensiv granskning av ett specifikt fall (Bryman, 2011, s. 73-76).  

 

2.2 Processpårning 

Vid det här arbetet har lagt en tyngd på processer, det handlar om att förstå hur något 

förändras över tid. Därav kan man förstå hur olika mönster utvecklas och visar sig i en viss 
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kontext  (Bryman, 2011, s. 365). Forskarna som är processpårningens främsta företrädare  är 

Bennett och George de menar att processpårning kan var till stor användning när man ägnar 

sig åt fallstudier. Det är framförallt George som myntat uttrycket ”process tracing” (Bennett 

& George, 2005). Teorell och Svensson har samma utgångspunkt som Bennett och George 

där de menar att processpårning är en process där olika mekanismer spåras upp för att få en 

klarare bild över mekanismens orsak och verkan.  Vid det här arbetet har en tyngd lagts ner 

för att få en djupare förståelse rörande Decemberöverenskommelsen och de mekanismer som 

ledde fram till den. För att kunna förklara orsaksfaktorn som ledde till bildandet av 

Decemberöverenskommelsen har arbetet använt sig av tidigare forskning rörande 

parlamentarismen och minoritetsregeringar men även en del kring strategiskt tänkande. För att 

förstå de olika aktörernas agerande har även en del nyhetsartiklar undersökts där uttalanden 

från aktörerna finns med. Detta för att få en djupare förklaring till orsaken till bildandet av 

Decemberöverenskommelsen och även avbildandet av den. (Teorell & Svensson, 2007, s. 

247-261).  

2.3 Material 

Materialet som har använts vid det här arbetet är främst olika tidningsartiklar där olika 

aktörers uttalanden har undersökts för att få klarhet till varför de agerade som de gjorde. 

Utöver det här har även mycket material rörande parlamentarism, minoritetsregeringar och 

regeringsbildning använts till att få en teoretisk utgångspunkt i arbetet. Även dokumentet över 

Decemberöverenskommelsen har använts för få en exakt bild av vad den innebär och för att få 

en klar bild över de motiv och förklaringar som ges i den.  
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3. TIDIGARE FORSKNING	  

Vid detta avsnitt kommer tidigare forskning rörande parlamentarism, minoritetsregeringar, 

koalitionsbildningar och Lewins begreppsapparat vid regeringsbildning att redovisas.  

3.1 Vad är parlamentarism? 

Med parlamentarism menas det att regeringar behöver parlamentets stöd för att kunna 

utöva sitt ämbete av att styra landet. Det kan tyckas diffust vad just detta betyder, i klarspråk 

betyder det att det behövs en samstämmighet mellan regeringen och parlamentet. Som Axel 

Brusewitz (1929) förklarar, har den tidigare dualismen mellan parlamentet och kungamakten 

blivit hävd, där den senares makt har uttömts och är sedan länge betydelselös. Detta har betytt 

att parlamentets makt har ökat och regeringar är helt beroende av parlamentets förtroende och 

stöd för att kunna regera på ett effektivt sätt (Brusewitz, 1929, s. 324). Detta är även något 

som Gunnar Rexius (1917) hade samma tanke om, han menade vidare att regeringsposterna 

tillsätts av riksdagsmajoritetens ledare och inte av statschefen, även om statschefen 

fortfarande vid den här tiden hade viss form av makt när riksdagen var splittrad. Rexius 

(1917) menar vidare att parlamentarism vanligen utövas på ett sådant sätt att majoritetspartiet 

eller dennes koalition ensamt bildar regering och får där igenom kontroll över hela 

statsmakten. Ledamöterna inom regeringspartierna samarbetar endast med sitt eget parti och 

deras koalition, samt arbetar efter ett bestämt partiprogram, medan minoriteten endast kan 

titta på och försöka nå en egen majoritet vid nästa val. När ett parti eller en koalition har nått 

egen majoritet finns de inte längre något behov att förhandla med oppositionen, då de själva 

kan diktera dagordningen och politiken i landet (Rexius, 1917, s. 182-183).  

Carl-Arvid Hessler (1950) har samma syn på parlamentarism som Rexius och Brusewitz, 

han förklarar vidare att parlamentarism skapar en ”fusion” mellan den styrande makten och 

den lagstiftande makten, detta genom att sätta den lagstiftande maktens förtroendemän i den 

styrande makten. Han utvecklar vidare att ”förtroende” är nyckeln för att förstå begreppet 

parlamentarism och att ministärbildning ska grundas av förtroende i riksdagen vilket betyder 

att den här uppgiften ska övergå från statschefen till riksdagen (Hessler, 1950, s. 172).  

Parlamentet kan vidare hålla regeringen i schack genom att hota med att avsätta den. De 

flesta är överens om att en regering som saknar parlamentets stöd bör avgå det är däremot 

oklart vad som menas med att sakna parlamentets stöd. Rent generellt brukar det finns två 

bakomliggande anledningar till att en regering tvingas avgå. Detta handlar om att antingen 

röstas någon av regeringens propositioner ner, det kan handla om exempelvis 
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budgetpropositioner (vilket var fallet vid Decemberöverenskommelsen) att regeringar inte får 

igenom sina propositioner visar på svaghet och regeringen har tappat prestige och 

trovärdighet och det kan ibland tyckas nödvändigt att denna avgår på grund av detta nederlag. 

Det här betyder dock inte att varje regering måste avgå varje gång de får en av sina 

propositioner nedröstad i parlamentet, det beror helt enkelt på propositionens betydelse och 

vikt. Det är även viktigt att att ha klart för sig att om riksdagen röstar ner en regerings 

proposition inte i varje fall betyder att de vill avsätta regeringen. Skulle det inte vara fallet kan 

det finnas fog för att undersöka om det går att förhandla och samarbeta i sakfrågan. Den andra 

anledningen som kan ligga till grund för att en regering väljer att avgå handlar om den röstas 

bort genom en misstroendevotum och här är det tydligt, förlorar den sittande regeringen en 

sådan omröstning finns det inget annat alternativ än att avgå. En regering som saknar stöd 

eller inte tolereras av riksdagen kan inte fortsätta styra landet (Brusewitz, 1929, s. 325).  

Med partiunderlaget som utgångspunkt kan fyra olika underarter av parlamentarism utläsas.  

Majoritetsparlamentarism - positiv 

parlamentarism 

Minoritetsparlamentarism – negativ 

parlamentarism 

Enhetlig majoritetsparlamentarism – när 

parlamentsmajoriteten utgörs av ett parti 

Enhetlig minoritetsparlamentarism – när 

regeringsminoriteten utgörs av ett parti 

Koalitionsparlamentarism – när 

parlamentsmajoriteten är sammansatt av två 

eller flera partier 

Koalitionsparlamentarism – när 

regeringsminoriteten utgörs av två eller flera 

partier 

Det finns alltså fyra olika utgångslägen för den regeringen i ett parlamentariskt system, i 

Sverige har alla dessa fyra former av parlamentarism funnits. Det har dock varit vanligare 

med minoritetsregeringar i Sverige (Brusewitz, 1929, s. 328). 

3.2 Minoritetsparlamentarism 

Som tidigare nämnts är nyckeln i ett parlamentariskt system att ha ett stöd från parlamentet, 

hur fungerar då regeringar som bara har en minoritet bakom sig? Dessa så kallade 

minoritetsregeringar, har sällan en fast majoritet som står bakom deras beslut i riksdagen, här 

handlar det om att minoritetsregeringar har ett växlande stöd i olika sakfrågor. En 

minoritetsregering som ogillas är väldigt utsatt för misstroendevotum, eftersom de saknar stöd 

från en majoritet i parlamentet. Det finns en väldigt stor risk att de skulle förlora en sådan 

omröstning. I Sveriges fall är det dock inte nödvändigt eller ett krav att en styrande regering 
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behöver gillas av en majoritet riksdagen. Den behöver endast gillas av fler än som ogillar den, 

detta kallas negativ parlamentarism och vilket kortfattat betyder att regeringar endast behöver 

tolereras av riksdagen (Brusewitz, 1929, s. 327-328).  

Carl-Arvid Hessler (1950) utvecklar och förklarar att ren parlamentarism måste ses som 

ett ideal vilket sällan återfinns i verkligheten förutom vid ett fåtal tillfällen vid de den 

engelska parlamentarismen. Det bästa är om ett ensamt parti får egen majoritet och skapar en 

majoritetsregering om inte det skulle gå är det näst bästa att med ett eller flera partier 

tillsammans bildar en koalition med egen majoritet. Det tredje alternativet som är bättre än att 

bilda en minoritetsregering, är att det bildas en regering som grundar sitt underlag i ett 

minoritetsparti som vanligtvis kan räkna med stöd från vissa andra partier och genom deras 

stöd kunna vila på en majoritet (Hessler, 1950, s. 173). Detta är något som varit vanligt i 

Sveriges historia till exempel har Socialdemokraterna ofta regerat på detta vis. Där de bildat 

enpartiregeringar som tillsammans med stöd från vänstern kunnat få egen majoritet.  

Carl-Arvid Hessler citerar Fahlbeck som menar att det som skiljer den tidiga 

parlamentarismen i Sverige och den relativt rena parlamentarismen i England i mångt och 

mycket bör kopplas samman med partiernas uppbyggnad, där partierna i England i grund och 

botten var konstruerade för att styra landet. De var alltså uppbyggda på ett sådant sätt att de 

skulle kunna fånga upp alla medborgares röster så kallade ”catch all partier”, den som röstade 

på liberalerna i valet innan skulle kunna rösta på de konservativa valet efter, det fanns därav 

en större möjlighet att fånga upp en majoritet av rösterna. För partierna i England handlade 

det om att regera eller inte att regera, de representerade ingen speciell klass eller specifika 

intressen de skulle representera hela landets intressen. Partierna i Sverige under tidigt 1900-tal 

var ofta utpräglade klass eller intressepartier, detta gjorde det svårt att skapa egen majoritet i 

parlamentet då partierna bara talade och väckte känslor hos den egna klassen. Det var svårt 

för Bondeförbundet att väcka intresse från arbetarna och lika var det för Socialdemokraterna 

som hade svårt att locka väljare utanför arbetarklassen (Hessler, 1950, s. 174-175).  

Vid den Engelska parlamentarismen den som ofta kallas ren parlamentarism, är det 

viktigt att parlamentet har förtroende, med förtroende menades ett stöd från parlamentet, 

kortfattat bygger parlamentarismen på att regeringen hade ett stöd från en majoritet i 

parlamentet. I Sverige saknades ofta det här förtroendet vilket ledde till att 

majoritetsregeringar sällan kunde bildas. Om förtroende är viktigt i parlamentarism, kan man 

då definiera det svenska styrelseskicket som parlamentariskt när detta förtroende allt som 

oftast saknas i Sverige? Det formulerades en ny form av parlamentarism den så kallade 

negativa parlamentarismen, nu behövde regeringarna i Sverige inte byggas på förtroende utan 



13	  
	  

kunde istället byggas på det lättare uppnåeliga kravet av acceptans och tolerans (Hessler, 

1950, s. 180-181). Dåtiden vänster i Sverige räknade med parlamentarismen skulle leda till att 

något parti fick egen majoritet vilket var vanligt vid parlamentarismen i exempelvis England, 

det blev dock aldrig riktigt som vänstern hade tänkt sig. Begreppet parlamentarism som 

tidigare hade handlat om att ha förtroende fick omprövas, där Brusewitz (1929) bland annat 

kom fram med nya tankar kring begreppet parlamentarism och att det skulle handla 

framförallt tolerans i stället för förtroende. Det var just det här att det inte blev som vänstern 

hade räknat med som fick stora konsekvenser för teorin bakom begreppet parlamentarism 

(Brusewitz, 1929).  

Att styra i form av minoritetsregeringar har alltså förenklats i form av den negativa 

parlamentarismen som tillåts i Sverige. Minoritetsregeringar kan också till viss del förklaras 

av partihistoria och bakgrunden till de svenska partiernas uppkomst.  

3.3 Minoritetsregeringar och strategiskt tänkande 

Minoritetsregeringar är en regering som inte har en egen majoritet bland ledamöterna i 

riksdagen. Hur agerar en sådan regering eller snarare hur agerar regeringsbildare som endast 

har en minoritet bakom sig i riksdagen? För att undersöka det här är det viktigt att förstå 

grunderna i spelteori och rationellt tänkande. Många tar antagandet att politiker är rationella i 

sin natur och därför agerar på ett sådant sätt att de försöker förverkliga sina nuvarande 

preferenser utan för den delen försaka sina långsiktiga mål. Ibland kan det vara så att politiker 

avviker från sina första preferenser för att lyckas få stöd i parlamentet för sin politik. De 

måste alltså förhandla för att vara säker på att de ska få igenom vissa delar av sin politik. En 

rationell regeringsbildare bör därför försöka tillskansa sig stöd från parlamentet på ett sådant 

sätt att de säkerställer sina nuvarande preferenser, men samtidigt inte äventyrar sina 

långsiktiga mål. När en regeringsbildare inte längre finner det rationellt hållbart att förhandla, 

kommer den sluta söka fler bundsförvanter i parlamentet. Det kan röra sig om att de redan 

uppnått en majoritet, att inga andra vill ansluta sig eller att eftergifterna är för stora för att 

söka en majoritet (Lewin, 1996, s. 52-54).  

Det här även något som Robert Abrams (1980) håller med om han menar att en rationell 

människa är en sådan som har en konsekvent samling av preferenser när den ställs inför en 

samling av alternativ. Exempelvis kan vi tänka oss att en person ställs inför tre alternativ x, y 

och z där personen föredrar x före y och y före z. Personen i fråga kan tänkas vara konsekvens 

om den också föredrar alternativ x före z vilket skulle betyda att personen i fråga är 

förutsägbar och rationell, om detta inte skulle vara fallet rör det sig om en person som är 
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inkonsekvent. Abrams menar också att personer sätter upp dessa preferenser på ett sådant sätt 

att den preferens som bidrar till mest nytta föredras. Förslaget som antas vara det som 

inbringar mest nytta är det som maximerar nyttan men samtidigt minimerar kostnaden 

(Abrams, 1980, s. 9-10). Abrams menar vidare politiska partiers främsta mål är att uppnå en 

majoritet och att få möjlighet att regera. Eftersom detta är deras främsta mål kommer de även 

att anpassa sin politik för att maximera antal människor som röstar på deras parti (Abrams, 

1980, s. 186). Om partier tänker rationellt kan de dock inte alltid rösta på sin egen första 

preferens, särskilt inte när de vet att de kommer att förlora en sådan omröstning. Ofta finns 

det en fog för att tänka mer långsiktigt och inte hamna i fällan där vinnaren tar hem allt och 

förlorarna står kvar tomhänt. Här kan det finnas öppningar till att rösta på andra alternativ än 

sin första preferens för att uppnå ett resultat som är bättre för båda parterna än det alternativa. 

Här handlar det om att två eller flera parter kompromissar med sina preferenser för att uppnå 

ett större mål eller långsiktigt hållbart resultat. Här blir det viktigt för varje parti att uppskatta 

vad det andra partiet eller personen vill uppnå och även vilket resultat som förväntas 

(Abrams, 1980, s. 189-190). 

3.4 Regeringsbildare 

Nu har grunderna rationellt tänkande bland regeringsbildare tagits upp. Vilka olika roller kan 

då en regeringsbildare anta? I det här arbetet kommer med anslutning till Leif Lewins 

begreppsapparat att använda sig av fyra roller av regeringsbildning, nämligen vågmästaren, 

koalitionsbildaren, blockpolitikern och samlingsförespråkaren. Valet av roll grundar sig 

teoretiskt i rationellt tänkande.  

3.4.1 Vågmästaren 

Vågmästaren hämtar stöd från både partier åt höger och vänster, på detta sätt söker 

vågmästaren en majoritet även fast vågmästaren saknar egen majoritet. Det mest uppenbara 

exemplet på en vågmästare var liberalen Carl Gustaf Ekman som var statsminister i Sverige 

vid två tillfällen 1926-28 och 1930-1932 trots att hans parti endast hade stöd från 14,3 

respektive 13,9 procent bland ledamöterna i andra kammaren. Ekman menade att hans parti 

inte saknade betydelse bara för att det att kommit att bli ett litet parti, som vågmästare kunde 

han och hans parti agera flitigt vid regeringsmakten och även som opposition. Ekman var en 

duktig förhandlare som ansåg att det var viktigt att tänka långsiktigt när vänstern och 

Socialdemokraterna växte sig allt starkare. Ekman menade att han och hans partis framgångar 

berodde mycket på att de besatt en oberoende ställning i politiken där de kunde förhandla åt 

båda hållen. Han menade också att hans parti skulle ha störst chanser om de regerade själva 
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och inte gå med på eftergifter. Han ansåg att det bara var om de var obundna som de kunde 

hävda sig i politiken. Något som förenklar samarbete mellan mittenpartiet de Frisinnade som 

Ekman företrädde, så var de det att hans partis första preferens ofta var vänstern eller högerns 

andra preferens vilket gjorde det enklare för Ekman att samarbeta med andra partier i 

sakfrågor än vad de andra partierna har. (Lewin, 1996, s. 54-65). 

3.4.2 Koalitionsbyggaren  

Koalitionsbyggaren är en roll som inte är olik vågmästaren det mest kända exemplet här är 

Kohandeln mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet 1933 vilket ledde till en 

koalitionsregering. En viktig skillnad mellan vågmästaren och koalitionsbyggaren är att 

koalitionsbyggaren intresserar sig för hela preferensordningen och inte bara första och andra 

preferensen. Där Bondeförbundet kunde enas om en preferensordning som gynnade båda 

partierna på högerns bekostnad. Socialdemokraterna stödde Bondeförbundets jordbrukspolitik 

och i gengäld fick Socialdemokraterna stöd för sin arbetspolitik. Med hjälp av förhandlingar 

skapades det en majoritet där Bondeförbundet och Socialdemokraterna kunde bilda en 

regering. Koalitionsregeringen som bildades efter Kohandeln bildades under en tid då det 

rådde ekonomisk kris i stora delar i Europa och i Sverige, de behövdes en handlingskraftig 

regering som kunde genomföra reformer och faktisk politik, minoritetsparlamentarismen och 

dess svaga handlingskraft fungerade inte längre. Lösningen var alltså Kohandeln och dennes 

inriktning på förhandlingar, men Kohandeln var också en del av Socialdemokraternas 

omläggning av politik. Deras långsiktiga mål var att bygga ett välfärdssamhälle där 

arbetspolitiken var en viktig ingrediens för att lyckas med detta. Det är viktigt att ha klart för 

sig att det inte bara var arbetarklassen som hade drabbats hårt under den ekonomiska krisen, 

utan bönderna var minst lika påverkade av den. Det här ledda till en förändring där 

Socialdemokraterna ville bygga ett socialt skyddande program som skulle gälla både dessa 

klasser. Socialdemokraterna hade ändrat sin politik den var inte enbart inriktad på klasskamp 

längre utan de såg längre fram och mer strategiskt där de behövde samarbeta för att nå sitt 

långsiktiga mål som var en välfärdsstat (Lewin, 1996, s. 65-72). 

3.4.3 Blockpolitikern 

Blockpolitikern agerar på ett sådant sätt att den bjuder in fler partier att agera tillsammans 

med den. Även i Sverige där vi har ett flerpartisystem kan det verka som som att det 

egentligen bara finns två eller tre partier. Blockpolitik och blockregeringar är en viss form av 

koalitionsregering där partier går samma och skapar ett block av partier. Den här strategin är 

något som de borgerliga partierna har praktiserat under hela 1900-talet med varierande 
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framgång. Tanken föddes någon gång i början av 1900-talet där högermannen Arvid Lindman 

formulerade att i och med den allmänna rösträttens införande har de parlamentariska 

spelreglerna förändrats och för att stå emot Socialdemokraternas växande styrka måste alla de 

borgerliga partierna hålla ihop, för att i framtiden kunna fortsätta ha inflytande över svensk 

politik. De borgerliga partierna hade en gemensam nämnare, de var alla emot 

Socialdemokraternas socialistiska politik. De borgerliga partierna var inte alltid överens och 

de såg väldigt olika på många sakpolitiska frågor, de blev dock tvungna att lägga dessa 

olikheter åt sidan för att gemensamt kunna möta den växande socialismen. 1957 verkade det 

som de borgerliga partierna skulle få chansen att bilda en blockregering bestående av de tre 

borgerliga partierna. Samarbetet mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna hade brutit 

samman och nu fanns det en chans att ena de borgerliga partierna. Problemet var dock att 

Bondeförbundet inte var beredda att ingå i en ny koalition så snart efter att de upplöst den 

tidigare koalitionen med Socialdemokraterna, det ledde till att det inte blev någon borgerlig 

regering. Ett samarbete mellan de borgerliga partierna tycktes gå om intet, det skulle dröja in 

på 1970-talet innan de fick en chans igen. 1976 bildades en borgerlig majoritetsregering med 

Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet, statsminister i denna regering var Centerpartiets 

ledare Thorbjörn Fälldin. Med den här borgerliga regeringen blev blockpolitiken allt 

tydligare, de tidigare samarbetena mellan blocken blev allt färre. De borgerliga partierna hade 

en egen majoritet och behövde inte längre förlita sig på förhandlingar med den socialistiska 

oppositionen, så länge regeringen höll ihop skulle de kunna driva igenom sin politik. Det 

uppstod dock splittringar inom den borgerliga regeringen, kärnkraftsfrågan ledde till en 

spricka mellan Centerpartiet som var emot kärnkraft och Moderaterna och Folkpartiet som var 

för kärnkraft. Kärnkraftsfrågan ledde i sin tur till att regeringen upplöstes efter endast två år 

av regeringsställning. De borgerliga fick en chans till då de vann riksdagsvalet 1979 den här 

regeringen blev inte heller långvarig då det skedde en splittring gällande skattefrågan där 

Centerpartiet och Folkpartiet nådde en överenskommelse med Socialdemokraterna i denna 

fråga vilket ledda till att Moderaterna lämnade ministäret. Ännu en gång hade ett borgerligt 

blocksamarbete gått i kras. Blocksamarbetena på 1970-1980-talet ledde i slutändan till att de 

borgerliga partierna fick visa på att de inte var dugliga regeringspartier, samt ledde detta till 

att Socialdemokraterna också fick se sin särställning inom svensk politik hotad de hade inte 

längre monopol på makten. Blockpolitiken ledde också till minskade förhandlingar mellan de 

socialistiska partierna och de borgerliga partierna (Lewin, 1996, s. 72-79).  
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3.4.4 Samlingsförespråkaren 

Samlingsregeringar är en form av en stor koalition där alla partier bjuds in för att samarbeta, 

samlingsregering är ett ganska ovanligt fenomen i den svenska politiken det har endast hänt 

vid två tillfällen och de bildades när Sverige stod för en risk att dras in i krig. Rent 

spelteoretiskt skulle en samlingsregering endast kunna bildas då alla partier i parlamentet 

tjänade på en sådan konstellation. Kortfattat kan man säga att samlingsregeringar bildas när 

politiken och samhället står inför stora utmaningar. Fördelen med samlingsregeringar är att de 

handlingskraftiga och motsättningar i politiken läggs åt sidan för att lösa ett större problem. 

Det var många som förespråkade att en samlingsregering borde ha bildats under den 

ekonomiska krisen i början 90-talet. Samlingsregeringar har dock fått kritik och det har sagts 

att det är svårt att arbeta i sådana regeringar. Då det oftast leder till att personer som sitter i 

regeringsställning motverkar regeringen. Styrandet blir stelt många viktiga frågor får läggas åt 

sidan eftersom de saknar stöd på vissa håll i regeringen. Kort sagt kan man nog säga att denna 

form av regering lämpar sig bäst när en nationell kris står för dörren och all politik är 

underordnat något större. Till exempel var allt underordnat säkerhetspolitiken under andra 

världskriget (Lewin, 1996, s. 80-86). 

3.5 Tyskland i början 1930-talet 

Björn Elmbrant (2015) skildrar och jämför Tyskland och Sverige under krisåren på 1930-

talet. I Tyskland på 30-talet är det djup ekonomisk kris, Hitler och Nazisterna får allt större 

inflytande på den politiska arenan. Samtidigt stod de tyska socialdemokraterna handfallna och 

hade ingen lösning på den höga arbetslösheten i Tyskland. Socialdemokraterna lyckades inte 

samarbeta och komma överens med de andra partierna för neutralisera det växande hotet som 

ett växande nazistiskt parti kunde innebära. De tyska Socialdemokraterna lyckas inte tygla 

Kommunisterna och vänstern i Tyskland vilket leder till att det inte finns någon tydlig front 

mot den högerpopulistiska och nazistiska partierna. De styrande partierna och politkerna 

lyckas alltså inte lösa de ekonomiska problem som drabbat Tyskland under krisåren. Det är 

mångt och mycket detta som ledde till att Hitler och Nazisterna fick fotfäste i Tyskland 

(Elmbrant, 2015). 

Det är den konservativa politikern Heinrich Brunning och hans parti Zentrum regerar i 

Tyskland i början på 1930-talet. Trots att de gör ett dåligt val 1930 lyckas han sitta kvar vid 

makten, han fortsätter driva sin besparingspolitik där statens utgifter ska krympa för att sänka 

underskotten i den tyska statskassan. Zentrum har president Paul von Hindenburgs stöd vilket 

är en av orsakerna till att de kan sitta kvar trots att de saknar egen majoritet.  En vecka efter 
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valet 1930 kommer Socialdemokraterna överens om att de inte ska sätta käppar i hjulen för 

Zentrum och Brunning, detta är en form av toleranspolitik där Socialdemokraterna ska tolera 

Zentrums besparingspolitik. Det är däremot underligt att socialdemokraterna inte kräver något 

specifikt i gengäld, men mycket kan nog förklaras med att Brunning och soicaldemokraternas 

ledare Rudolf Hilferding är gamla goda vänner. Med hjälp av Socialdemokraternas stöd har 

Brunning tillsammans med Hindenburg skapat något som kan liknas med en semidiktatur där 

Hitler ska hindras från att få inflytande över politiken i landet. Juristen och journalisten 

Sebastian Haffner förklarar det med följande ord: 

 

 - ”De egna anhängarnas missmod; urholkandet av den egna positionen; tillvänjningen 

av ofrihet, den idémässiga försvarslösheten mot den fientliga propogandan; överlämnandet 

av initiativet till motståndaren”.(Elmbrant, 2015, s. 59). 

 

Efter att Brunning har lämnat sin regeringsförklaring får han massiv kritik för sin poltik av 

kommunisterna. De vill att han ska avgå och att det blir ett slut på den här 

besparingspolitiken. Arbetslösheten var hög och även kostnaderna för den var höga, detta 

skulle lösas med mer besparingar menade Brunning. Nu började även Socialdemokraterna bli 

kritiska, framförallt är de krisika mot lönesänkningarna som Brunning vill genomföra. 

Socialdemokraterna viker sig till slut och går med på alla Brunnings förslag och avstår från att 

lämna in en misstroendeförklaring gentemot honom. Under de kommande debaterna i 

riksdagen får Brunning och Socialdemokraterna massiv kritik. De kallas förrädare och 

socialfascister av kommunisterna. Efter det här var det svårt att riktigt veta var 

Socialdemokraterna stod, de var varken ett regeringsparti eller oppositionsparti. Det verkade 

som oavsett på vilken sida de stod på var de förlorare. Efter det här tappade 

Socialdemokraterna stöd bland folket. Friedrich Stampfer som var redaktör för 

Socialdemokraternas tidning Vorwärts förklarade: 

 

- ”Vi måste lära oss konsten att vinna majoriteter, att behålla dem och spänna dem för 

våra politiska och ekonomiska mål”. (Elmbrant, 2015, s. 60). 

 

Efter Socialdemokraternas tillbakagång ville folket ha ett parti som inte lägger sig platt och 

endast agerade som ett politiskt bihang. De ville ha ett parti som kunde agera med kraft och 

skapa egna allianser (Elmbrant, 2015, s. 54-60). 
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3.6 Sveriges regeringskriser på 1930-talet och år 2014 

Socialdemokraterna var det största partiet i riksdagen och de hade skapat en 

minoritetsregering med statsminister Per Albin Hansson i spetsen. Det svåra ekonomiska 

klimatet och den höga arbetslösheten i landet satte stor press på Socialdemokraterna och ett 

extra val verkade nära tillhands. Socialdemokraterna som inte hade egen majoritet var 

beroende av stöd från de andra partierna för att få igenom sin budget och politik. Nu hotade 

de borgerliga partierna att gå samman och sänka Socialdemokraterna. Socialdemokraterna 

lyckades skickligt nog skjuta upp voteringen då de borgerliga partierna underligt gick med på 

detta. Senare sluter Socialdemokraterna en överenskommelse med Bondeförbundet. Till 

skillnad från situationen i Tyskland lyckades de svenska Socialdemokraterna att skaffa sig 

egen majoritet med hjälp av Bondeförbundet. Med hjälp av det kunde de börja inleda en 

expansiv ekonomisk poltik vilket låg till grund för byggandet av välfärdsamhället och 

folkhemmet (Elmbrant, 2015, s. 209-227). 

Elmbrant menar att det finns likheter med överenskommelsen mellan 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet och Decemberöverenskommelsen. Han menar även 

att det säkert finns vissa som ser vissa likheter mellan de tyska Socialdemokraternas 

överenskommelse med Brunning och Decemberöverenskommelsen. Han menar även att de 

här överenskommelserna innebar viss stabilitet i politiken och leder till att den sittande 

regeringen kan sitta kvar. Dessa överenskommelser kan ge stabilitet genom att de 

neutraliserar bland annat extremister och skyddar regeringar från att gå under för 

misstroendeförklaringar (Elmbrant, 2015, s. 268-276).  

Vid regeringskrisen efter valet 2014 hade Socialdemokraterna och statsminister Stefan 

Löfven framförallt fyra realistiska alternativ där det första alternativet var att han skulle utlysa 

ett extra val vilket han även gjorde, det andra alternativet var att bilda en koalition med några 

partier för att nå en majoritet, det tredje alternativet var att regeringen skulle avgå, det fjärde 

alternativet var att skapa någon form av överenskommelse vilket i slutet blev skapandet 

Decemberöverenskommelsen.  
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4. EMPIRI 

Detta avsnitt kommer framförallt att handla om regeringskrisen 2014, skapandet av 

Decemberöverenskommelsen, kritik rörande överenskommelsen, överenskommelsens fall och 

slutligen kommer Ebba Busch Thor och hennes partis agerande att tas upp.  

4.1 Regeringskrisen 

Riksdagsvalet 2014 ledde till ett regeringsskifte i Sverige, Alliansen fick lämna över fanan till 

de rödgröna. De rödgröna bildade en minoritetsregering där Vänsterpartiet stödde deras 

budget. Tillsammans med Vänsterpartiet hade de rödgröna 159 av 349 mandat i riksdagen 

alltså en minoritet. De var dock det största regeringsalternativet, då Alliansen endast samlade 

141 mandat riksdagen. Problemet var dock att Sverigedemokraterna gjorde sitt bästa val 

någonsin och gick fram starkt med sina 49 mandat (Valmyndigheten, 2014). 

Sverigedemokraterna hade där med stärkt sin vågmästarroll genom att de nu kunde diktera 

ordningen i riksdagen, genom att det block som Sverigedemokraterna stödde fick egen 

majoritet. Vad var det då som skedde hösten 2014? Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom 

med ett gemensamt budgetalternativ, vilket även Alliansen och Sverigedemokraterna gjorde. 

Vid den första omröstningen röstade alla på sin egen budget vilket ledde till att 

Sverigedemokraternas egen budget röstades ner och vid den andra omröstningen skulle de 

rödgrönas budget ställas mot Alliansens budget. De rödgröna tillsammans med Vänsterpartiet 

röstade naturligtvis på de rödgrönas budget och Alliansen röstade självfallet på sin egen 

budget. Vad skulle då Sverigedemokraterna göra? Praxis vid situationer som denna är att de 

lägger ner sina röster och släpper fram regeringens budget, alltså att de tolererar regeringen. 

Sverigedemokraterna försökte med alla möjliga medel att driva igenom sin egen politik. De 

hotade och sedan röstade Sverigedemokraterna på Alliansens budgetalternativ vilket ledde till 

att regeringens budget röstades ner. Nu ställdes regeringen och Stefan Löfven inför 3 stycken 

alternativ, sitta kvar och regera med Alliansens budget, Avgå som statsminister och be 

talmannen att entlediga regeringen eller så kunde han utlysa extra val. Stefan Löfvén fann det 

ohållbart att regera med alliansens budget, han deklarerade att han hade för avsikt att utlysa 

extra val som skulle äga rum 22 mars. Något extra val blev det dock aldrig, regeringen och 

Alliansen kom överens om ett blocköverskridande samarbete som skulle gälla till valdagen 

2022 (Mölne, 2015).   

4.2 Decemberöverenskommelsen 

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffade den 26 december 2014 en 

överenskommelse med samtliga partier i Alliansen. I förklaringen till överenskommelsen 
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beskrivs det att Sverige oftast har styrts med minoritetsregeringar. Enligt Sveriges 

regeringsform är även utgångspunkten att Sverige ska kunna styras av sådana regeringar. 

Grundtanken är att statsministern inte behöver stödjas av en majoritet av ledamöterna i 

riksdagen. Tanken med överenskommelsen är att minoritetsregeringar i Sverige ska lyckas få 

igenom sina budgetar i riksdagen och därav få utslag för sin ekonomiska politik. I den 

politiska traditionen i Sverige som präglas av minoritetsregeringar har det varit viktigt med 

blocköverskridande samarbeten, detta för att det är viktigt att det finns ett långsiktigt tänk 

inom politiken. Sveriges situation med minoritetsregeringar kommer rimligtvis även fortgå i 

framtiden då är det viktigt att förenkla styrandet med sådana regeringar. Överenskommelsen 

innebär att den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större 

än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram, en minoritetsregering ska 

kunna få igenom sin budget (med partikonstellation menas partier som samverkar inom 

regering eller budget), utbrytningar ur budgeten ska inte vara möjliga, överenskommelsen 

pekar ut tre politiska områden för samarbete och samtal. De tre områdena som parterna i 

överenskommelsen ska samarbeta inom är försvars och säkerhetsfrågor, pensionssystemet och 

frågor rörande energiområdet. Decemberöverenskommelsen går rent formellt till så att 

partierna som står bakom överenskommelsen släpper fram den statsministerkandidat som 

representeras av den största partikonstellationen. Detta genom att att de lägger ned sina röster 

vid omröstningen om talmannens förslag om statsminister. På detta sätt har de tolererat 

statsministern och regeringen utan att för den delen stödja den. Detsamma gäller vid 

omröstning om budgeten, den största partikonstellationens budget ska släppas fram. Detta 

sker genom att parterna i överenskommelsen avstår från att delta i omröstningen om budgeten 

riskerar att falla i omröstningen. Därefter gäller att den största partikonstellationens förslag till 

anslagsfördelning släpps fram genom att de andra parterna i överenskommelsen inte lägger 

reservationer och yttranden vid utskottsbehandlingen av anslagsfördelningen men utöver det 

också lägger ner sina röster vid omröstningen. Utöver det här säger överenskommelsen också 

att den lagstiftning som behövs för att budgeten ska fungera som det är tänkt ska släppas fram 

vid omröstning i kammaren. Decemberöverenskommelsen är tänkt att tillämpas för första 

gången i april 2015 när regeringen lägger fram sin vårproposition. Överenskommelsen är 

tänkt att gälla från det datumet fram till valdagen 2022 (Socialdemokraterna, 2014). 

4.3 Kritik rörande Decemberöverenskommelsen 

Decemberöverenskommelsen löste förvisso en kris i svensk politik men den har dock inte 

undgått kritik. En av personerna som varit mest kritisk till överenskommelsen är den 
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moderata ledarmöten Finn Bengtsson som menar att Decemberöverenskommelsen bör brytas, 

han proklamerade även för att han tänkte rösta mot uppgörelsen vid vårbudgeten 2015. Det 

här är något som han har utsatts för hård kritik för. Han har anklagats för att vara illojal och 

ansvarslös och att hans agerande skadar partiet (Olsson och Rundblom, 2015). Finn 

Bengtsson berättar att han kommer gå emot partilinjen och rösta på Alliansens budgetförslag. 

Detta gör han av principskäl men även på grund av en övertygelse om att 

Decemberöverenskommelsen inte är rätt väg för Moderaterna i opposition. Han menar också 

att han har fullt stöd av sitt distrikt för sitt agerande (Olsson, 2015). Finn Bengtsson menar 

också att tidigare har ledamöterna varit mer delaktiga i besluten och att vid denna 

överenskommelse har ledamöterna endast fått vara delaktiga i efterhand. Detta har medfört att 

han heller inte känner sig lika bunden till överenskommelsen som vid andra beslut som partiet 

kommer fram till. Han medger även att han i mångt och mycket delar den kritik som 

framkommit gentemot överenskommelsen. Det är även upp till ledningen i Moderaterna att 

förklara för honom och de andra ledamöterna om överenskommelsens förtjänster, något som 

han upplever inte har skett. Slutligen förklarar Finn Bengtsson att om Stefan Löfven för in en 

allt för socialistisk politik i budgeten kommer förtroendet hos honom bland de moderata 

väljarna att tryta om han inte motverkar det (Mächs, 2015).  

Finn Bengtsson är inte ensam om den här kritiken mot Decemberöverenskommelsen, 

även den kristdemokratiske ledamoten Larry Söder är kritisk gentemot överenskommelsen. 

Larry Söder menar att den urholkar demokratin i Sverige, han utvecklar och förklarar att 

väljarnas förtroende för demokratin kommer att sjunka på grund av överenskommelsen. 

Överenskommelsen är en väldigt dålig idé menar han, den resulterar i att 40 procent i 

riksdagen kan styra de resterande 60 procenten. Han vill att överenskommelsen ska slopas och 

att partierna i stället ska komma överens om enskilda sakfrågor. Larry Söder är dock inte 

beredd att rösta emot partilinjen som till exempel Finn Bengtsson gjorde. Han menar att han i 

stället hoppas att partiledningen ändrar sitt beslut efter Kristdemokraternas riksting i april 

2015 (Mattsson, 2015).  

4.4 Decemberöverenskommelsens fall  

Kritikerna behövde inte vänta särskilt länge på att överenskommelsen skulle brytas. 

Överenskommelsen höll inte ens i ett helt år, den bröts den 9 oktober 2015 alltså ungefär 9 

månader efter att den hade undertecknats. Detta måste ses som ett grovt fiasko då 

överenskommelsen var tänkt att hålla i 8 år. Det som fick överenskommelsen att braka 

samman var att det minsta allianspartiet Krisdemokraterna vid sitt riksting röstade för att 
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lämna överenskommelsen. De som ville lämna överenskommelsen vann omröstningen med 

sina 151 röster mot nej-sidans 103 röster (Edberg, Hederos och Klaar, 2015)  

Efter Kristdemokraternas besked vid deras riksting meddelade även de andra 

alliansledarna att överenskommelsen nu var bruten. Anna Kinberg Batra berättade under en 

pressträff utanför stadshuset i Stockholm att i och med Kristdemokraternas agerande är nu 

Decemberöverenskommelsen upphävd, Anna Kinberg Batra meddelade även at hon och 

hennes parti inte kommer stödja Sverigedemokraternas misstroendevotum gentemot 

finansminstern Magdalena Andersson. Anna Kinberg Batra svarar även på frågan om hon och 

hennes parti är beredda att fälla regeringen? Där förklarar hon att oppositionen alltid ska vara 

beredd att styra landet. Även om Kinberg Batra var en av huvudfigurerna när 

överenskommelsen skapades och hon förklarar att överenskommelsen var viktig när den 

skapades (Forsberg och Wågenberg, 2015).  

 Centerpartisten Anders Jonsson berättar även han att Decemberöverenskommelsen var 

viktig eftersom det behövs en tydlighet i hur landet ska styras. Efter Kristdemokraternas 

besked om att de ska lämna överenskommelsen kan vi bara konstatera att den nu är bruten. 

Anders Jonsson fortsätter och berättar att Decemberöverenskommelsens fall inte kommer 

påverka vilken budgetmotion de tänker lägga sin röst på, Centerpartiet kommer rösta på sin 

egen budgetmotion vilket de har sagt hela tiden att de kommer att gör (Ibid).  

Även Folkpartiet har kommenterat det här, deras partiledare Jan Björklund förklarade att 

överenskommelsen nu är bruten. Han har sagt vid tidigare tillfällen att om överenskommelsen 

skulle brytas skulle det kunna bli ett extra val. Björklund säger även att han och hans parti 

helst slipper ett politiskt kaos, det ser dock ut som att det blir omöjligt att utesluta att ett 

politiskt kaos kan komma att inträffa. Partiet kommer dock att hålla sig till att rösta på sin 

egen budgetmotion vilket  de tidigare har berättat att de tänker att göra. Björklund hoppas på 

att om Folkpartiet röstar på sin egen budget så att en kris kan undvikas (Ibid).  

4.5 Ebba Busch Thor och Kristdemokraternas agerande 

Kristdemokraterna  röstade ner överenskommelsen vid deras riksting. Detta ledde vidare till 

att de andra allianspartierna konstaterade att Decemberöverenskommelsen nu var bruten. 

Ebba Busch Thor som hade uttryckt att hon var för ett bevarande av 

Decemberöverenskommelsen förklarade vid presskonferansen i Västerås efter 

Kristdemokraternas riksting att Kristedemokraterna hade röstat ner 

Decemberöverenskommelsen. Det betyder att partiledningens linje, som var att 

överenskommelsen skulle stå fast har fallit. Hon berättar att trots detta har Kristdemokraterna 
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som avsikt att fortsätta med allianssamarbetet och även i fortsättningen vara en del av 

Alliansen. Kristdemokraterna kommer dock hålla fast vid sin linje gällande budgeten, de 

kommer rösta på sin egen budgetmotion även om förutsättningarna i den svenska politiken nu 

har förändrats. Busch Thor berättar även att det är viktigt för Kristdemokraterna att få 

genomslag för sin politik och det är det som är viktigast för dem som parti. Att 

Kristdemokraterna inte längre är en del av  decemberöverenskommelsen kommer betyda att 

partiet kommer ha en störra handlingsfrihet förklarar Ebba Busch Thor. Hon anser själv att 

det klokaste hade varit att hålla fast vid överenskommelsen, däremot tycker hon att det är 

viktigt att hennes partimedlemmar får säga sitt vilket de nu har gjort. Det här beslutet som 

Kristdemokraternas medlemmar har fattat är även något som hon accepterar. Hon ser det inte 

som något bakslag, hon anser att det är en styrka av partiet att kunna förankra sådana här stora 

beslut som får en sån stor effekt på politiken i Sverige. Decemberöverenskommelsen är nu 

bruten vilket betyder att det kan bli svårare att styra i Sverige, den förutsägbarhet som fanns 

tidigare i och med överenskommelsen är nu borta men Busch Thor berättar vidare att det  är 

Stefan Löfven som är statsminster i Sverige och att det är upp till honom att finna stöd för sin 

budget. Nu när överenskommelsen har fallit kommer han vara tvungen att finna nya vägar för 

att finna stöd. Hon avslutar med att berätta att Kristdemokraterna nu kommer att fokusera på 

sin egen budget och politik samt att agera som ett oppositionsparti (Edberg, Hederos och 

Klaar, 2015).  

 Resultatet av omröstningen vid Kristdemokraternas riksting ledde alltså till  

överenskommelsens undergång. Sara Skyttedal var en av politikerna som inte döljde sin lycka 

efter beskedet. Hon stoltserade med en magnumflaska champagne som skulle avnjutas vid en 

eventuell demolering av decemberöverenskommelsen. Sara Skyttedal som var en av de 

personer som var mest kritisk till överenskommelsen berättar att detta besked kommer 

resultera till politiken kommer i ordning igen, där de borgerliga partierna återigen fungerar 

som en riktig opposition.  På frågan om hon och hennes parti har försatt Sverige i ett nytt 

politskt kaos, svarar hon att det snarare var ett kaos innan i och med 

decemberöverenskommelsen, som i mångt och mycket var ett förakt mot väljarna. Hon 

förklarar vidare att det nu är viktigt att återfå de egna väljarnas förtroende (Larsson, 2015) 

Lars Adaktusson som även han var en av de mer höljudda kritikerna till 

överenskommelsen är också nöjd efter resultatet. Han fortsätter på samma linje som Sara 

Skyttedal och menar att det här kommer leda tillbaka till politiken till vad den bör vara. Där 

inte längre medlemmarna i Kristdemokraterna behöver rösta emot sin egen poltik på grund av 

en överenskommelse (Ibid).  
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Lars Adaktusson och Sara Skyttedal är nöjda med resultatet av rikstinget, Ebba Busch 

Thor är något mer reserverad och verkar inte alls lika entusiastisk över utgången. Hon har 

varit tydlig med att hon hellre såg att de stannade kvar inom överenskommelsen. Dock var 

Ebba Busch Thor mer kritisk till överenskommelsen tidigare, innan hon blev partiledare för 

kristdemokraterna då förklarade hon att det finns flera problem med 

Decemberöverenskommelsen. Hon är även tveksam till om hon hade gått med på 

överenskommelsen om det var hon som hade företrätt Kristdemokraterna och suttit med vid 

förhandlingsbordet. Hon menar att det kan bli svårt att bedriva opinionspolitik på ett bra sätt 

som väljarna kan se. Däremot tycker hon att Decemberöverenskommelsen var bra i det 

hänseendet att den gav Sverige en viss form av stabilitet när det behövdes som mest 

(Byström, 2015)   

4.6 Decemberöverenskommelsens eftermäle 

Decemberöverenskommelsen var nu alltså bruten, där det fanns många glada kristdemokrater 

men där stora delar av de svenska politkerna var osäkra på vad som komma skall. Regeringen 

trodde att med Decemberöverenskommelsen var regeringsmakten säkrad till och med till 

nästa val 2018. Nu är detta inte alls lika säkert, det finns nu möjligheter att fälla regeringens 

kommande budgetmotioner. Alltså samma problem som innan överenskommelsen. Skillnaden 

är dock att alliansen inte längre har en gemensam budget som de har tagit fram och som alla 

allianspartier är förpliktade att rösta på. Nu har alla de fyra allianspartierna tagit fram egna 

budgetmotioner som de kommer  rösta på. Det betyder att det inte längre finns ett lika tydlig 

motpart gentemot regeringens budget. Om de fyra allianspartierna skulle gå tillbaka och lägga 

en gemensam budget till nästa budgetomröstning finns dock risken att läget blir detsamma 

som vid den tidigare regeringskrisen hösten 2014. Det finns alltså en risk att 

Sverigedemokraterna återigen skulle rösta på alliansens förslag och fälla regeringens budget. 

Det mest troliga är dock att det inte kommer bli något kaos för tillfället, regeringens budget 

kommer med all sannolikhet att gå igenom. Sverigedemokraternas misstroendeförklaring 

gentemot finansministern Magdalena Andersson kommer troligtvis inte få något stöd från 

allianspartiernas  sida. Det enda som skulle kunna skapa kaos är troligtvis att allianspartierna 

bestämmer sig för att komma med en gemensam budget senare under mandatperioden, detta 

skulle troligtvis leda till samma kaos som tidigare. Det är inte heller särskiklt troligt att det 

skulle bli ett extra val, då det inte finns ett särskilt stort intresse av det bland de övriga 

partierna. Det är nästan bara Sverigedemokraterna som är intresserade av ett extra val och det 
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har troligtvis sin förklaring i deras starka uppgång efter valet (Kasurinen och Naeselius, 

2015).  

4.7 Decemberöverenskommelsen och det strategiska spelet 

Vad hände då bakom kulisserna innan överenskommelsen hade undertecknats? I en intervju 

med dagens nyheter är Stefan Löfven kritisk mot allianspartiernas agerande innan 

Decemberöverenskommelsens undertecknande. Han menar på att allianspartierna var ute efter 

att ta regeringsmakten från honom. Stefan Löfven förklarar även att han inte anser att han har 

svikit sin väljare när det gäller att regera med Alliansens budget. Han menar att den 

tilläggsproposition som regeringen kommer att lägga kommer innebära att justeringar på 

utgiftssidan får göras. Vilket innebär att regeringen kommer kunna forma budgeten mer efter 

deras politik och där prioriteringar kan sättas. Däremot kommer det inte gå att genomföra en 

del reformer som regeringen hade för avsikt att driva igenom. Reformer som var inriktade på 

arbetslösheten och de sjunkande skolresultaten, dessa reformer får läggas på is för tillfället. 

Stefan Löfvens beslut att utlysa ett extra val efter att regeringens budget hade fallit fick utstå 

kritik från allianspartiernas sida. Jan Björklund menar att beslutet var väldigt förhastat vilket 

även hans kollega Annie Lööf håller med om.  Allianspartierna menar istället att Stefan 

Löfven borde ha undersökt möjligheterna rörande ett eventuellt minoritetsstyre direkt efter att 

Sverigedemokraterna hade berättat att de hade för avsikt att fälla regeringen och bryta mot 

praxis. Regeringen och Alliansen genomförde ett krismöte däremot uppstod oenigheter och 

inget beslut eller överenskommelse fattades. Stefan Löfven menar att han var tydlig med att 

det enbart fanns ett alternativ om Sverigedemokraterna skulle frångå praxis och det var att 

utlysa extra val. Han menar även att han tror att Alliansen var mer intresserade av en ny 

talmansrunda där de möjligtvis skulle få frågan om de ville bilda regering. Stefan Löfven 

menar även att han tror att Alliansen var beredda på att bilda regering. Han menar att de 

signaler som de sände ut efter budgetomröstningen vittnade om det, där de tyckte att resultatet 

av budgetomröstningen var bra. Däremot är han glad att det hela slutade med att 

Decemberöverenskommelsen skapades då den är långsiktigt hållbar menar han. Stefan Löfven 

tycker dock att det är lite underligt att Alliansen svänger på det viset, då de var tydliga innan 

valet med att det största regeringsalternativet skulle få möjlighet att regera. Han avslöjar även 

detaljer kring mötet 2 december 2014. Där berättar han att Alliansen gav honom tre alternativ, 

att regera med alliansens budget, att avgå och att utlysa extra val. Stefan Löfven fann bara ett 

av dessa alternativ rimligt vilket var att utlysa extra val. Att Alliansen skulle lägga ner sina 

röster diskuterades aldrig. Stefan Löfven tycker att Alliansens agerande var orimligt och att de 
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inte var intresserade av att förhandla för att undvika situationen men det var de inte. Detta 

fann Stefan Löfven väldigt märkligt då han gav Alliansen en möjlighet att få inflytande över 

budgeten men att Alliansen i stället valde att rösta ner den (Eriksson, 2014). 

5. ANALYS 

Här kommer decemberöverenskommelsen att analyseras utifrån det teoretiska resonemang 

och historiska händelser som tagits upp vid den tidigare forskningen.  

5.1 Vad är decemberöverenskommelsen? 

Vad är då Decemberöverenskommelsen? Det finns många likheter mellan den här 

överenskommelsen och Kohandeln på 30-talet exempelvis. Den har även likheter med 

överenskommelsen mellan Zentrum och de tyska Socialdemokraterna. Framförallt är 

likheterna att de rör sig om blocköverskridande samarbeten mellan partier som i vanliga fall 

inte brukar samarbeta i någon djupare bemärkelse. När det gäller Kohandeln som Lewin 

(1996) tar upp i sin begreppsapparat av olika former av regeringsbildning. Så var samarbetet 

mer rotat och båda parterna i överenskommelsen gynnades av den och de bildade i slutändan 

en regering tillsammans. Decemberöverenskommelsen är inte riktigt lika tydlig i det 

avseendet, det är klart att Socialdemokraterna gynnades stort av överenskommelsen de kunde 

sitta kvar vid regeringsställning utan att egentligen erbjuda Alliansen något specifikt i utbyte. 

Utbytet som Alliansen fick var endast någon form av stabilitet i den svenska politiken samt att 

de fick en garanti från de rödgröna att deras statsministerkandidat skulle släppas fram om 

Alliansen vinner valet 2018. Det kan i vissa avseenden vara svårt att förstå varför Alliansen 

egentligen gick med på överenskommelsen. Det avgörande som också skiljer dessa åt är att 

Alliansen inte erbjöds att regera tillsammans med de rödgröna, det hade dock varit svårt att 

åstadkomma då alliansen består av fyra olika partier. Kohandeln var endast en 

överenskommelse mellan två enskilda partier. Kohandeln är ett exempel på en 

koalitionsbildning för att bilda en regering Decemberöverenskommelsen är inte det.  

Vi kan alltså konstatera att Decemberöverenskommelsen inte riktigt är någon form av 

koaltionsbildning. Går vi vidare och jämför den med de andra olika regeringsbildningstyperna 

som Lewin (1996) tar upp kan man tydligt konstatera att det inte heller rör sig om någon form 

av samlingsregering. Samlingsregeringar är även väldigt ovanliga och praktiseras sällan i den 

svenska politiken. Dessa praktiseras oftast bara när landet står inför en kris där allt är 

underordnat något större problem. Det går förvisso att argumentera för att situationen under 

regeringskrisen 2014 var av sådan karaktär men någon gemensam regering bildades inte. Vi 

kan alltså konstatera att Decemberöverenskommelsen inte är någon form av samlingsregering.  
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Lewin (1996) tar även alternativen blockbildning och vågmästeri. Någon form av 

blockbildning är det inte heller talan om, det faller även en gång på kriteriet att det inte bildas 

en gemensam regering med dem som överenskommelsen spänner över. Socialdemokraterna 

skapade förvisso ett block tillsammans med miljöpartiet och med vänsterpartiet som stödparti 

men denna blockbildning kunde inte hålla och regera ensamt utan stöd och utan 

Decemberöverenskommelsens tolererande effekt. Socialdemokraterna har svårt att få 

blockpolitiken att fungera nu när Sverigedemokraterna agerar vågmästare och allt som oftast 

röstar med alliansen när blocken ställs mot varandra i olika frågor.  

Kan det då vara en fråga om vågmästeri från Socialdemokraternas sida? Det känns inte 

heller som någon självklar beskrivning, då vågmästare agerar på egen hand. 

Socialdemokraterna hade bildat en koalition tillsammans med miljöpartiet de hade alltså 

ingen enpartisregering. Men var det frågan om en koalitionsregering som agerade som en 

vågmästare? Regeringen samarbetar både åt vänster med vänsterpartiet och åt höger med 

Alliansen i jakt efter  majoritet i sakfrågor även fast regeringen saknar egen majoritet.  

Decemberöverenskommelsen har ingen självklar eller tydlig föregångare i den svenska 

politiska hisorien, utifrån Lewins (1996) begreppsapparat verkar 

Decemberöverenskommelsen vara en hybrid eller en blandning av olika former av samarbeten 

som skett tidigare.  

Om vi inte hittar en självklar förklaring av vad Decemberöverenskommelsen är för 

fenomen genom att studera den svenska historian kan vi då hitta ett svar utanför Sverige? 

Finner vi några likheter med decemberöverenskommelsen och samarbetet mellan Zentrum 

och Socialdemokraterna på 1930-talet i Tyskland? Situationen Tyskland på 1930-talet var 

sådan att det rådde ekonomisk kris och de sittande regeringen var hotad från både höger av 

nazisterna och från vänster av kommunisterna. Den sittande regeringen som bestod av partiet 

Zentrum gjorde ett katastofval år 1930 och saknade egen majoritet men kunde sitta kvar med 

hjälp av stöd från Socialdemokraterna som stödde Zentrum. Den ekonomiska krisen som 

rådde i Tyskland under den här tiden innebar att Zentrum bedrev en väldigt sparsam politik 

som fick utstå hård kritik från framförallt kommunisterna. Socialdemokraterna som stödde 

Zentrum fick ingenting i gengäld för sitt stöd till regeringen och det var svårt att förstå vad de 

fick ut av samarbetet förutom kritik från de egna leden samt från väljarna.  

Jämför man Zentrums samarbete med Socialdemokraterna med 

Decemberöverenskommelsen slås man av vissa likheter. Decemberöverenskommelsen kom 

även den fram under en politisk kris där regeringen saknade egen majoritet och hade gjort ett 
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dåligt val. Regeringen var i beroende av stöd eller tolerans av de övriga partierna för att kunna 

fortsätta regera. Alliansen har också fått utstå hård kritik från sina medlemmar och väljare.  

En uppenbar likhet mellan de två överenskommelserna är att den ena parten riktigt 

saknar motiv och får ingenting i utbyte för stödet och toleransen. Vid det tyska samarbetet går 

det att spåra att de båda partiledarna var vänner med varandra. Vi det svenska fallet är det 

svårare att utläsa varför alliansen gick med på samarbetet. Kanske var det också det som 

tillslut resulterade till att den blev kortvarig? 

Det kan alltså konstateras att decemberöverenskommelsen är någon form av blandning 

mellan olika regeringsbildningstyper som använts i den svenska poltiska historien. Den kom 

till för att regeringen ska kunna regera utan egen majoritet vilket ofta har varit fallet i den 

svenska historien. Vi kan även konstatera att den har vissa likheter med samarbetet mellan 

Zentrum och Socialdemokraterna i Tyskland i början på 1930-talet. Det som kan sägas om 

Decemberöverenskommelsen är också att det rör sig om toleranspolitik där Alliansen tolererar 

de rödgröna utan att för den delen stödja dem. Vilket kan kopplas till framförallt Brusewitz 

(1929) tankar kring parlamentarism och omprövningen av den från att handla om förtroende 

till att handla om tolerans. Decemberöverenskommelsen är alltså ett exempel på där 

oppositionen tolererar regeringspartierna för att det ska vara möjlig att regera i form av en 

minoritetsregering utan att det ska leda till politiskt kaos, vilket är en vital del av den svenska 

politiken.  

5.2 Var decemberöverenskommelsen omöjlig? 

Decemberöverenskommelsen lyckades inte hålla mer än 9 månader vilket får ses som ett 

praktfiasko med tanke på att det var meningen att den skulle hålla fram till valdagen 2022. 

Däremot att överenskommelsen skulle vara omöjlig finns det lita som stödjer. I det svåra 

politiska läget som var fanns det helt enkelt inte särskilt många alternativ. Det var egentligen 

inga partier som gjorde ett bra val 2014 förutom Sverigedemokraterna. Det gjorde det väldigt 

svårt att lyckas regera utan att samarbete med dem. Vilket alla andra partier tydligt meddelade 

att de inte tänkte göra. Detta ledde till att det skedde en blocköverskridande överenskommelse 

där målet var att stänga ute Sverigedemokraterna från politiken samt att säkerställa att Sverige 

skulle kunna styras i form av minoritetsregeringar.  

Decemberöverenskommelsen var i grunden inte dålig då tanken med den var god, 

beskrivningen av vad den får en inte heller att lyfta på ögonbrynen däremot ledde den till en 

tafatt opposition där endast Sverigedemokraterna agerade som en riktig opposition vilket 

ledde till att Alliansen hamnade i ett väldigt svårt läge. Alliansen lämnade alltså över 



30	  
	  

oppositionspositionen till Sverigedemokraterna vilket ledde till att det var svårt att veta vad 

Alliansen egentligen ville med sin politik. Det här ledde till att det uppstod oenigheter och 

kritik inom Alliansen. Där många ville avveckla Decemberöverenskommelsen. Det var 

framförallt den här oenigheten som ledde till överenskommelsens avvecklande då det var 

oenigheter som ledde till att Kristdemokraterna valde att lämna överenskommelsen.  

Det var som sagt svårt att uttyda vad Alliansen ville med överenskommelsen de hamnade 

i en svår situation där de varken satt i regeringsställning men inte heller i opposition. 

Troligtvis var Alliansens mål med Decemberöverenskommelsen att de skulle slicka sina sår 

under mandatperioden och därefter ta regeringsmakten efter valet 2018 och ha samma fördel 

med Decemberöverenskommelsen som Socialdemokraterna hade vilket skulle leda till att de 

inte skulle vara beroende och för den delen intresserade av att samarbeta med 

Sverigedemokraterna. Detta går dock isär med Stefan Löfvens uttalanden om att Alliansen var 

intresserade av ta regeringsmakten från honom efter valet 2014.  

Hade Allianspartierna och deras medlemmar varit mer eniga gällande 

decemberöverenskommelsen hade den hållit och deras långsiktiga strategi som var inriktad på 

valet 2018 kanske lyckats. Det är dock svårt att veta vad som hade skett om inte 

Kristdemokraterna hade avvecklat överenskommelsen eller om Kristdemokraterna inte hade 

bytt partiledare. Det som kan konstateras är dock att överenskommelsen inte var omöjlig den 

var däremot svår då på grund av det svåra läget och att Alliansen fick betala stora eftergifter.  

5.3 Fanns det några andra alternativ till decemberöverenskommelsen? 

Vad fanns det då för alternativ till decemberöverenskommelsen? Stefan Löfvens första tanke 

var att utlysa ett extra val det skulle dock troligtvis inte lösa något då Sverigedemokraterna 

gick starkt fram efter valet vilket skulle leda till en mer splittrad riksdag. Det andra 

alternativet var att bilda någon form av koalition mellan blockgränserna detta får ses som 

osannolikt då Alliansen avfärdade denna idé samt att det försvårades i form av att 

Socialdemokraterna hade bildat regering med Miljöpartiet vars politik skiljer sig avsevärt från 

Alliansens politik. Det tredje alternativet var att Stefan Löfven skulle avgå vilket skulle leda 

till en ny talmansrunda som i sin tur troligtvis skulle leda till att Alliansen skulle få bilda 

regering. Det är dock rätt osannolikt att Stefan Löfven skulle göra något som skulle leda till 

att Alliansen fick regeringsmakten. Det fjärde alternativet var någon form av 

överenskommelse vilket skedde i form av Decemberöverenskommelsen. Det fanns helt enkelt 

inte särskilt många intressanta alternativ för Stefan Löfvens del.  
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Alternativet var någon annan form av överenskommelse eller ett extra val. Däremot hade 

Alliansen fler alternativ de hade kunnat diskuterat och förhandlat med regeringen innan 

budgetomröstningen. Troligtvis hade det lett till att det fått säga till om vissa delar i budgeten 

samtidigt som de hade sluppit Decemberöverenskommelsen. Här är det däremot svårt att veta 

vad som egentligen skedde då parternas utsagor inte stämmer överens med varandra. Stefan 

Löfven nämner att han var beredd att förhandla sakpolitik samtidigt som han säger att 

Alliansen inte var det. Alliansen säger dock att Stefan Löfven aldrig var beredd att diskutera 

några villkor och förutsättningar för minoritetsstyre. Det bästa för båda parter hade troligtvis 

varit att de hade kommit överens innan budgetomröstningen och att Alliansen hade lagt ner 

sina röster och släppt fram regeringen. Detta hade varit i linje med den svenska politiken som 

är inriktad på tolerans och präglas av minoritetsregeringar.  

Det går att konstatera att det hela var dåligt skött och att det var svårt att tolka vad Alliansens 

mål vid regeringskrisen egentligen var. Agerade de strategiskt genom att sätta regeringen i en 

svår situation och försöka få dem att avgå? När det inte lyckades ändrade de strategin till en 

mer långsiktig strategi? Detta går såklart bara att spekulera om, men Alliansen agerade var till 

viss mån inkonsekvent där de i det första läget agerade kallt och försökte sätta regeringen i en 

svår situation. Därefter kastade de ut en livlina till dem i form av 

decemberöverenskommelsen. De gick från en aggressiv till en mer långsiktig strategi. 

Alliansen var dock de som var överenskommelsens stora förlorare.  

5.4 Diskussion rörande metoden	   	  
Metoden som användes i det här arbetet var kvalitativ metod med inriktning på 

processpårning. Där det insamlade materialet är artiklar från media där personer som var av 

betydelse vid decemberöverenskommelsen uttalar sig om den. Det finns alltid en risk att 

journalister tolkar och vinklar olika uttalanden däremot finner jag de artiklar och journalister 

som jag använt mig av trovärdiga. Bland källorna finns även en del intervjuer som andra har 

gjort med personerna till exempel intervjuer med Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor. 

Vilket får ses som väldigt trovärdiga källor.  
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6. SLUTSATS 

Decemberöverenskommelsen kom till efter regeringskrisen efter valet 2014. Den gjorde det 

enklare för minoritetsregeringar att regera i Sverige. Det är viktigt att det är möjligt för 

minoritetsregeringar att de lyckas få igenom sin budget och lyckas regera eftersom det är 

vanligt att Sverige styrs av minoritetsregeringar. Decemberöverenskommelsen blev ett fiasko 

då den endast höll i drygt 9 månader eftersom Kristdemokraterna valde att lämna 

överenskommelsen. Decemberöverenskommelsen har vissa likheter med Kohandeln mellan 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet. Den har även vissa likheter med överenskommelsen 

mellan Zentrum och Socialdemokraterna i Tyskland på 1930-talet. Det går att konstatera att 

den inte riktigt ryms inom Lewins begreppsapparat om regeringsbildning då den saknar några 

viktiga aspekter som att den andra parten i överenskommelsen inte fick vara med i regeringen. 

Däremot är den betydligt likare det tyska exemplet. Det går även att konstatera att det är svårt 

att utläsa varför Alliansen valde att gå med på överenskommelsen. Alliansens agerande 

handlade framförallt om att strategiskt agerande där de bytte strategi. De hade först en mer 

aggressiv strategi där de försökte få regeringen på fall för att ta över regeringsmakten. När det 

misslyckades bytte de troligen strategi till en mer långsiktig strategi där de satsade på att ta 

över makten efter valet 2018. Nu är dock överenskommelsen bruten och läget är återigen 

osäkert och en risk för att de blir en regeringskris igen är påtaglig. Det är dock inte enbart 

negativt i och med en bruten decemberöverenskommelse då det kan leda till en starkare 

opposition som tar med plats i politiken vilket är viktigt i ett demokratiskt system.  
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