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ST-103	generell	informasjon
Emnekode:	ST-103
Emnenavn:	Komparativ	politikk
Dato:	23.05.2018
Varighet:	5	timer
	
Tillatte	hjelpemidler:	Ingen
	
Merknader:	
Besvar	2	av	3	oppgaver.
-------------------------------
	
Det	forekommer	av	og	til	spørsmål	om	bruk	av	eksamensbesvarelser	til	undervisnings-	og	læringsformål.
Universitetet	trenger	kandidatens	tillatelse	til		at	besvarelsen	kan	benyttes	til	dette.	Besvarelsen	vil	være	anonym.
Tillater	du	at	din	eksamensbesvarelse	blir	brukt	til	slikt	formål?
Velg	et	alternativ

	

Ja

Nei

Besvart.

1 ST-103	oppgave	V18
Besvar	2	av	3	oppgaver:
	

1.	 Gjør	rede	for	ulike	teoretiske	perspektiver	på	framveksten	av	partisystemer.	Kan	perspektivene	ses	i
sammenheng?
	

2.	 Sammenlign	Arend	Lijparts	demokratimodeller;	henholdsvis	majoritetsmodellen	og	konsensusmodellen
	

3.	 Gjør	rede	for	de	komparative	metodene:	forskjellsmetoden	(most-similar	system	design)	og
samsvarsmetoden	(most-different	system	design).	

Skriv	ditt	svar	her...

Oppgave	1:	Teoretiske	perspektiv	på	framveksten	av	partisystem.
	
I	dagens	poltitiske	samfunn	tar	man	gjerne	forgitt	det	partisystemet	man	har	endt	opp	med.	I	Norge	har	vi	et
flerpartisystem	som	har	kjennetegn	ved	å	tradisjonelt	ha	to	litt	større	parti	og	flere	mindre	parti.	Dette	har	ikke
alltid	vært	tilfellet.	Før	i	tiden	med	et	tydlig	venste-	og	høyreparti,	forutså	man	at	Norge	ville	ende	opp	med	et
topartisystem.	Denne	trenden	endret	seg	i	takt	med	hvordan	folks	interesser	endret	seg	fra	å	være	veldig
spesifikke	til	mer	generelle.	Vi	er	mer	opptatt	av	dagsaktuelle	saker	og	bytter	lettere	parti	fra	valg	til	valg.	Denne
oppgaven	vil	først	ta	for	seg	to	ulike	teoretiske	perspektiv	på	fremveksten	av	partisystem.	Den	første	teorien	fra
Ware	deles	i	hovedsak	inn	i	to	ulike	perspektiv,	nemlig	et	sosiologisk	perspektiv	og	et	institusjonelt
perspektiv.	Ware	presenterer	videre	et	tredje	kooorporativt	perspektiv,	som	sammenhenger	med	den	andre
teorien	tilhørende	Anthony	Downs.	Downs	tok	i	bruk	økonomisk	teori	og	når	det	kom	til	forskning	på	ulike
partisystem.	Denne	sammenhengen	vil	bli	videre	diskutert	senere	i	oppgaven,	men	først	vil	de	to	ulike
perspektivene	fra	Ware	og	Downs	studeres	nærmere.	Siste	del	av	oppgaven	vil	basere	seg	på	teori	fra	Mair,
som	undersøker	i	hvilken	grad	partisystem	er	gjeldene	den	dag	i	dag.	
	
I	artikkelen	til	Ware	tar	han	som	sagt	utgangspunkt	i	tre	ulike	perspektiv	når	han	studerer	framveksten	av
partisystem.	Det	første	og	sosiologiske	perspektivet	tar	utgangspunkt	i	hvilke	interesser	som	gjør	seg	gjeldene
hos	borgerne	i	samfunnet.	Her	er	det	nyttig	å	se	på	denne	utviklingen	i	et	historisk	perspektiv.	Ser	man	tilbake
på	perioden	etter	den	industrielle	revolusjon	hadde	arbeiderene		spesiefikke	interesser	som	blant	annet	å
skaffe	seg	stemmerett,	noe	som	dannet	seg	grobunn	for	å	danne	et	parti	rundt	disse	interessene.	Dette	blir	i
Katz	sin	artikkel	kalt	et	"masseparti",	som	var	svært	opptatt	av	å	skape	en	"identitetsskapende"	følelse	rundt
partiet.	Men	når	da	arbeidererne	fikk	oppfylt	sitt	ønske	om	stemmerett,	var	ikke	lenger	det	samme	behovet	for	å
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knytte	seg	til	de	tradisjonelle	"arbeiderpartiene".	Likevel	forkaster	ikke	Ware	dette	perspektivet	og	ser	heller
hvordan	det	har	endret	seg.	Han	kommer	med	fire	gjeldene	skillelinjer	i	samfunnet.	Den	første	skillelinjen	har
fokus	på	"sentrum	og	periferi".	Dette	var	tradisjonelt	noe	som	oppstod	på	1500-1600	tallet,	hvor	statsbygging
først	ble	gjeldene.	Her	var	det	motstridende	interesser	når	det	både	kom	til	språk	og	religion,	hvorvidt	det	skulle
være	nasjonalt	eller	internasjonalt	forankret.	Denne	skillelinjen	er	like	gjeldene	i	dag,	hvor	vi	i	Norge	ser	en
kamp	mellom	at	politikerne	sentraliserer	flere	tjenester	i	Oslo,	i	motsetning	til	for	eksempel	Senterpartiet	som
kjemper	for	å	vedvare	interessene	til	de	som	bor	i	distrikts-Norge.	Videre	i	den	andre	skillelinjen	vedrørende
skillet	mellom	stat	og	krike,	er	dette	noe	som	tradisjonelt	hang	sammen	med	at	staten	gradvis	ble	mer
sekularisert	med	tiden	og	heller	fremmet	et	forhold	mellom	stat	og	borger.	Denne	skillelinjer	er	også	gjeldene	i
dag,	hvor	vi	ser	at	KrF	har	et	ønske	å	fremme	flere	kristne	verdier	gjennom	staten.	Dette	sees	ofte	på	som	noe
negativ,	hvor	man	etter	erfaring	ser	at	et	for	sterkt	forhold	mellom	stat	og	religion	skaper	større	utro	i	samfunnet.
Den	tredje	skillelinjen	vokste	frem	etter	industrialiseringen,	hvor	man	fikk	et	fokus	på	forholdet	mellom	"land	og
industri",	altså	bondeinteresser	og	industriinteresser.	Denne	kampen	har	vedvart,	og	det	er	fremdeles	sterk
organisering	i	Senterpartiet,	som	kjemper	om	å	beholde	et	bondesamfunn	i	Norge.	Den	fjerde	skillelinjen
gjenspeiler	forholdet	mellom	eier	og	arbeider,	og	vokste	i	stor	grad	frem	etter	den	Russiske	revolusjon	og
fremgangen	av	Marxismen.	Kampen	gjaldt	i	stor	grad	hvordan	fordelingen	av	goder	mellom	arbeidstaker	og
eier	av	produksjonsmidlene	skulle	sees	i	forhold	til	arbeideren.	Dette	er	fremdeles	aktuelt	i	dag,	ved	at	vi	ser
store	multinasjonaleselskap,	som	tar	over	større	ressurser	i	verden	og	får	større	og	større	makt	over
nasjonalstatene.	
	
Det	andre	hovedperspektivet	som	Ware	tar	opp,	er	et	institusjonelt	perspektiv.	Man	kan	ikke	kun	se	trender	for
framvekst	av	partisystem	gjennom	interesser	og	skillelinjer	hos	folket,	det	er	viktig	å	erkjenne	at	ulike
institusjoner	i	samfunnet,	kan	få	en	konsekvens	for	hvordan	det	partisystemet	ser	ut.	Her	presenterer	Ware
Duvergers	lov,	som	viser	til	at	det	finnes	en	sammenheng	mellom	valgsystem	og	partisystem.	I	flertallsvalg	er
det	vanligere	at	det	ender	opp	i	et	topartisystem,	sammenlignet	med	i	proporsjonale	valg,	hvor	tendenser	er	å
ende	med	et	flerpartisystem.	Dette	sammenhenger	med	at	flertallsvalg	i	enmannskretser	sjelden	åpner	opp	for
at	mindre	tredje	eller	fjerde	parti	klarer	å	opparbeide	seg	nok	stemmer	til	å	skaffe	seg	et	betydelig	antall	seter	i
parlamentet.	Ved	at	det	kun	er	det	partiet	som	har	flest	stemmer,	som	sikrer	seg	setet	i	hver	krets,	gir	det	gjerne
en	fordel	til	de	større	partiene,	og	det	legger	mer	tilrette	for	et	topartisystem.	Unntaket	kan	være	hvis	for
eksempel	et	tredjeparti	har	stor	regional	konsentrasjon	av	velgerne,	vil	de	da	klare	å	sikre	seg	seter	i
parlamentet.	Et	mer	psykologisk	argument	for	dette	er	at	tendensen	til	at	det	danner	seg	to	store	parti,	gjør	at
velgerne	føler	at	det	å	stemme	på	mindre	parti	blir	en	"tapt"	stemme.	Dette	gjør	at	velgerne	enten	avstår	fra	å
stemme	eller	ender	med	å	stemme	på	det	største	partiet	som	ligger	dem	nærmest.	Gjennom	proporsjonalt	valg
vil	ikke	stemmen	gå	tapt	på	samme	måte	og	det	oppmuntrer	dermed	flere	til	å	ta	i	bruk	sin	stemmerett.
Valgsystem	er	derimot	ikke	det	eneste	argumentet	innen	det	institusjonelle	perspektivet.	Man	ser	også	på
bruken	av	sperregrenser,	som	gjerne	hindrer	mer	ekstreme	parti	å	få	seter.	Dette	gjelder	mer	innen	det
proporsjonale	valgsystemet.	Også	styreform	kan	gi	utslag	for	om	man	ender	i	et	toparti	eller	flerpartisystem,	ved
at	for	eksempel	parlamentarisme	fremmer	representason	fra	flere	effektive	parti,	sammenlignet	med
presidentialisme	som	legger	mer	til	grunn	for	et	topartisystem.	
	
Videre	viser	Ware	at	begge	disse	to	perspektivene	gir	gode	argument	for	hvordan	partistystemet	blir	seende	ut,
men	han	poengterer	viktigheten	av	å	ikke	se	de	to	perspektivene	som	uavhengige	av	hverandre.	Her
introduserer	han	det	tredje	perspektivet	som	viser	at	man	de	to	perspektivene	ikke	kan	ignorere	hverandre.
Politikere	tar	gjerne	i	bruk	vesentlige	skillelinjer	i	samfunnet	i	sin	favør,	for	å	blant	annet	skaffe	seg	større
oppslutning.	Dette	viser	Ware	til	som	det	koorporative	perspektivet.	Politikerne	opptrer	som	aktører	i	det
politiske	systemet,	hvor	de	mer	står	til	ansvar	for	staten	enn	for	sine	velgere,	og	i	så	måte	er	det	ikke	kun
sosiologiske	eller	instutusjonelle	interesser	som	viser	til	framveksten	av	partisystem.	Dette	perspektivet	har
som	nevnt	i	innledningen	sammenheng	med	Anthony	Downs	sin	økonomiske	teori	omkring	danning	av
partisystem.	Den	koorporative	logiken	bak	politikere	som	aktører	med	motiv,	sammenhenger	med	Downs	sin
teori	om	rasjonell	tenkning	innen	fremvekst	av	partisystem.	
	
Downs	deler	også	inn	partisystemet	i	toparti	og	flerpartisystem,	men	han	viser	til	at	det	kan	være	ulike	trender
innen	hver	av	disse	kategoeriene.	Han	viser	til	en	skala	fra	0	til	100,	som	går	fra	venstre	til	høyre,	som	viser	til
hvor	stor	statlig	innblanding	de	ulike	partiene	har.	I	topartisystem	tenker	partiene	rasjonelt	ved	at	de	samler	seg
mest	mulig	mot	sentrum.	Partiene	fører	en	så	lik	som	mulig	politikk,	for	å	konsentrere	seg	om	velgerskaren	som
befinner	seg	på	mindten	av	skalaen.	Beveger	man	seg	for	lang	fra	sentrum,	vil	man	risikere	å	miste	velgerne	til
det	andre	partiet.	Dette	kalles	en	unimodal	fordeling,	hvor	man	ser	tendenser	til	et	stabilt	demokrati,	med	lite
endringer	mellom	den	skiftende	politikken.	Vil	parti	A	sitte	med	makte	i	fire	år,	vil	ikke	utfallet	av	at	parti	B
vinner	neste	valg	være	av	avgjørende	betydning,	ved	at	essensen	i	politikken	er	lik.	Men	Downs	skiller	så
topartisystemet	i	enda	en	kategori,	nemlig	bimodal	fordeling.	Her	samles	ikke	partiene	mot	mindten,	men	de
konsentrerer	seg	om	hver	sitt	ytterpunkt	i	politikken.	Ved	å	samles	opp	mot	de	ekstreme	ytterpunktene,	vil	det
ikke	være	gunstig	for	partiene	å	bevege	seg	mot	hverandre	og	inn	mot	sentrum.	Det	vil	resultere	i	at	flere	avstår
fra	å	stemme,	som	føler	at	politikken	blir	for	full	av	kompriss	for	det	andre	partiet.	Dette	vil	i	så	måte	resultere	i	et
mye	mer	ustabilt	system,	hvor	bytte	mellom	de	to	partiene	vil	skape	store	forskjeller	i	politikken.	Man	vil
oppleve	store	forskjeller	mellom	de	ulike	periodene	og	det	fører	til	at	oposisjonen	vil	ha	mye	større	motstand	til
de	andres	politkk.	Dette	øker	sjansen	for	at	man	ender	med	for	eksempel	et	militærkupp,	hvor	opposisjonen
føler	et	for	stort	misnøye	med	politikken	de	må	leve	under.	En	annen	variant	under	den	bimodale
fordelingen,	er	en	litt	vanligere	skjevfordeling	mellom	de	to	partiene.	Det	vil	si	at	for	eksempel	parti	A	som
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ligger	til	venstre	på	skalaen,	vil	være	relativt	mye	større	enn	det	mindre	partiet	B,	som	holder	seg	mer	til	høyre
på	skalaen.	Fordelingen	er	gjerne	med	et	større	venstreparti	enn	et	høyreparti.	
	
Men	alle	stater	har	ikke	et	topartisystem,	men	et	flerpartisystem,	inkludert	Norge.	Downs	presenterer	her	en
polymodalfordeling,	hvor	man	ser	flere	små	parti	som	er	spredt	på	skalaen.	Forskjellen	fra	partiene	i	for
eksempel	den	unimodle	fordelingen,	er	at	man	er	avhengig	av	en	sterk	ideologi	og	politikk	for	å	kunne	vinne
stemmer.	Man	ønsker	å	skille	seg	så	mye	som	mulig	fra	de	andre	partiene,	for	å	spisse	sine	interesser,	slik	at
velgerne	enkelere	kan	finne	sine	kjernesaker	de	ønsker	å	stemme	på.	Det	som	er	viktig	å	ta	hensyn	til	er	at
partiene	ikke	kan	bevege	seg	på	tvers	av	hverandre,	ved	at	parti	B	vil	tape	velgere	til	parti	A,	ved	å	bevege	seg
nærmere	parti	C.	I	så	måte	ser	man	hvor	viktig	det	er	for	partiene	å	markere	sin	politkk	tydelig.	Dette	betyr
også	at	nye	parti	ikke	kan	plassere	seg	på	samme	sted	på	skalaen	som	de	eksisterende,	men	de	må	komme
med	nye	interesser	de	ønsker	å	representere.	
	
Så	langt	i	oppgven	har	det	blitt	gitt	ulike	teoretiske	perspektiv	på	framvekst	av	partistystemer	ved	hjelp	av	både
Ware	sin	teori	rundt	sosiologisk,	insitusjonelle	og	kooorporative	perspektiv,	og	også	Downs	sin	økonomiske
teori	omkring	rasjonell	tenking	til	å	se	nærmere	på		hvordan	partisystem	har	blitt	formet.	Videre	i	oppgaven	skal
vi	se	på	betydningen	av	partisystem	i	dag.	Mair	viser	oss	i	en	annen	artikkel	om	partisystem	at	vi	har	hatt	en
historisk	utvikling	fra	50-tallet	til	2000-tallet,	hvor	vi	har	sett	at	partiene	har	gått	fra	å	ha	mye	makt,	til	at	det
globale	samfunnet	har	tatt	over	mye	av	den	nasjonale	autonomien	rundt	egen	økonomi.	Dette	har	kommet	som
en	konsekvens	av	gloablisering	over	tid	og	en	voksende	internasjonal	økonomi,	som	forutsetter	et	større
globlat	samarbeid	mellom	statene.	
	
Mair	presenterer	fem	punkt	under	sin	hypotese,	om	partisystem	fremdeles	har	en	betydningen	i	dag.	Det	første
punktet	er	horvidt	politiske	parti	eller	partier	danner	regnering	ut	fra	resultat	av	frie	og	rettferdige	valg.	Dette
stemmer	fremdeles,	men	forskjellen	er	blant	annet	at	topartisystem	gir	mye	makt	til	den	utøvende	makt,	og	ikke
like	mye	til	hele	partiet.	Utøvende	makt	er	mer	fri	til	å	gjøre	som	de	vil.	Det	andre	punktet	er	hvorvidt	politiske
ledere	velges	av	og	for	partiet.	Her	har	partienes	rolle	skiftet,	ved	at	det	er	større	fokus	på	om	personen	som	blir
valgt	inn	kan	vinne	valg	eller	ikke.	Her	har	flere	parti	tatt	i	bruk	PR-byrå	for	å	skaffe	de	best	egnede
kandidatene		og	ansvaret	fraskrives	dermed	partiet.	Det	tredje	punktet	dreier	seg	om	partienes	evne	til	å	stille
med	et	klart	politisk	alternativ.	Dette	har	mye	grunnet	globalisering	gjort	seg	vanskeligere	for	partiene,	ved	at
mer	av	politkken	er	forutbestemt	før	valg	på	internasjonalt	nivå.	I	Norge	hvor	vi	er	medlem	av	EØS,	har	vi	sagt
oss	villige	til	å	følge	direktiv	som	vi	motar	fra	EU.	Dette	får	øyeblikkelig	konsekvens	for	norsk	lov,	og	overgår
dermed	denne.	Det	fjerde	argumentet	henger	delvis	sammen	med	de	forrige,	hvor	man	vektlegger	hvilken	evne
parti	som	sitter	i	regjering	har	til	å	lage	politikken.	Her	blir	de	igjen	påvirket	av	de	gloable	trendene	for	blant
annet	styring	av	økonomien,	som	påvirker	partienes	evne	til	å	formulere	egen	politikk.	Det	femte	og	siste
punktet,	som	viser	til	hvorvidt	regjeringen	står	til	ansvar	for	partiet,	sammenhenger	blant	annet	med	Ware	sitt
tredje	perspektiv,	det	koorporative.	Ware	ser	mer	på	politikerne	som	aktører	for	staten,	ikke	i	så	måte	for	partiet.
Dette	gjør	at	de	har	en	tendens	til	å	glemme	velgerne	oppi	sin	jakt	på	annerkjennelse	fra	staten.	Disse	fem
punktene	viser	tydelig	at	partystystemets	betydning	er	betydlig	svekket	i	dagens	samfunn.		
	
Med	en	utvikling	som	fremmer	store	endringer	innen	partisystemet,	så	åpnes	det	i	større	grad	for	at	nye
interesser	har	behov	for	å	bli	representert.	Ved	at	vi	ser	tendenser	til	et	svakere	partisystem	og	til	og	med	en
svakere	nasjonalstat	med	mindre	autonomi,	så	ser	man	at	tendenser	til	at	mer	ekstreme	parti	får	oppslutning	og
innpass	i	politikken.	Ved	at	blant	annet	større	multinasjonaleselskap	og	aktører	overtar	flere	av	de	opprinnelige
nasjonale	oppgavene,	ser	man	et	voksende	ønske	om	å	ta	tilbake	igjen	disse	rettighetene.	I	Europa	har	vi	kun
de	siste	året	sett	en	betydelig	vekst	i		ekstreme	parti,	som	fremmer	nasjonalistiske	synspunkt	og	argument	i	sin
politikk.	De	ønsker	i	så	måte	å	verne	om	det	som	tilhører	sitt	land	og	ta	tilbake	det	som	de	har	blitt	fratatt.	Dette
så	vi	blant	annet	under	Italias	valg	i	vinter,	hvor	et	ekstremt	høyreparti	fikk	høyere	oppslutning	enn	forventet.
Ser	vi	også	lengre	vest,	over	Atlanderhavet,	ser	vi	at	Trump	fremmer	en	proteksjoniskisk	handelskultur,	for	å
nettopp	verne	om	nasjonale	interesser	og	til	en	viss	grad	stå	i	mot	den	gloable	økonomien.	Ser	vi	tilbake	på
Ware	sine	perspektiv,	fremstår	det	sosiologiske	perspektivet	som	høyst	aktuell	i	dagens
samfunn.	En	skremmende	trend	med	større	oppslutning	til	ekstreme	parti,	som	fremmer	sterke	nasjonale	motiv,
får	oss	til	å	stille	spørsmål	om	hvorvidt	partisystem,	eller	enda	viktigere,	nasjonalstaten,	vil	få	en	enda	mindre
betydning	i	fremtiden.		

	
	
Oppgave	2:	Majoritetsmodellen	og	konsensusmodellen.
	
Etter	andre	verdenskrig	har	vi	sett	en	stor	økning	i	antall	demokrati	i	verden.	Dette	har	skjedd	i	bølger	ved	at
noen	demokrati	med	en	lengre	og	gradvis	utvikling	har	klart	å	holde	på	sitt	styresystem,	samtidig	som	at	andre
stater	har	hatt	flere	forsøk	på	å	demokratisering	uten	å	lykkes.	Utfordringen	for	nye	demokrati	er	at	de	gjerne
har	en	bakgrunn	fra	autoritære	regimer	og	mangler	en	demokratisk	tradisjon	som	er	forankret	hos	folket.	De
mangler	også	institusjoner	og	mennesker	til	å	fremme	den	utviklingen	de	ønsker	i	landet,	og	sette	en	stopper
for	kuppforsøk.	Med	tiden	har	det	derfor	blitt	utviklet	ulike	krav	som	stilles	til	nye	demokrati.	Dahl	presenterer	i
sin	artikkel	fem	ulike	krav,s	om	stilles	til	staten	for	at	de	skal	kunne	definere	seg	som	demokrati.	Det	første	er	at
staten	har	frie	og	rettferdige	valg,	hvor	alle	har	lik	rett	til	å	stemme,	som	er	det	andre	kravet.	Videre	skal	det
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være	fravær	av	ekstrem	korrupsjon	og	svindel	i	staten,	for	å	hindre	motstand	mot	det	nye	systemet.	Det	fjerde
kravet	er	at	innbyggerne	skal	ha	garati	for	sivile	rettigheter	som	ytringsfrihet,	organisasjonsfrihet	og
pressefrihet.	Og	sist,	men	ikke	minst	skal	den	utøvende	makten	i	landet	sitte	med	den	reelle	og
effektive	styringen	i	landet.
	
Men	disse	kravene	blir	ikke	oppfylt	av	seg	selv,	og	det	krever	et	tydelig	system	som	verner	om	borgernes
rettigheter	og	hindrer	utnytting	av	systemet.	I	denne	oppgaven	skal	fokuset	ligge	på	de	to	demokratimodellene
til	Arent	Lijphart	fra	hans	bok	"Patters	of	Democracy".	Majoritetsmodellen	eller	flertallsmodellen	viser	til	den
eldste	og	"enkelste"	måten	å	drive	et	demokrati	på.	I	denne	demokratimodellen	er	det	flertallet	som	bestemmer
-	"The	Winner	Takes	it	All"	-	uavhengig	om	man	har	en	minoritet	med	motstridende	ønsker.	I
konsensusmodellen	ivaretas	mindratallets	rettigheter	på	en	bedre	måte.	Her	vil	flere	av	interessene	bli
representert,	ved	at	det	er	rom	for	at	flere	parti	får	seter	i	det	lovgivende	organ.	I	denne	oppgaven	vil	først	de	to
ulike	demorkatimodellene	bli	presentert	i	detalj,	før	det	i	slutten	av	oppgaven	vil	bli	gjort	en	vurdering	av	hvilke
av	disse	majoritetsmodellene	som	gjør	seg	best	egnet	for	ulike	type	samfunn.	Her	vil	det	bli	tatt	utgangspunkt
i	de	fem	kriterene	for	demokrati,	samtidig	som	det	blir	sett	på	fordeler	og	ulemper	ved	de	to	ulike	modellene.	
	
I	Lijpharts	kapitler	diskuterer	han	begge	demokratimodellene	ut	fra	ti	ulike	dimensjoner.	Videre	deles	de	ti
dimensjonene	i	to	underkategrorier,	hvor	de	fem	første	går	under	kategorien	"utøvende	makt	og	parti",	og	hvor
de	fem	siste	hører	til	under	"enhetsstat	og	føderalisme".	Det	er	vitkig	å	merke	seg	at	majoritetsmodellen	og
konsensusmodellen	blir	presentert	i	tilnærma	rendyrka	former	i	denne	oppgaven,	men	at	det	er	svært	vanlig
at	land	har	trekk	fra	begge	modellene,	slik	som	vi	blant	annet	ser	i	Norge.	Eksemplene	som	hovedsaklig	blir
brukt	i	denne	oppgaven	er	nært	knytta	til	de	ulike	modellene,	hvor	Storbritannia	stort	sett	har	trekk	fra
majoritetsmodellen	og	hvor	Sveits	i	de	fleste	dimensjonene	hører	til	under	konsensusmodellen.		
	
Det	første	punktet		som	Lijphart	diskuterer	er	hvorvidt	statene	har	en	ettparti-	eller	flertallsregjering	i
majoritetsmodellen,	eller	en	koallisjonregering	innen	konsensusmodellen.	I	Storbritannia	har	de
tradisjonelt	hatt	en	ettpartiregjering,	som	betyr	at	partiet	med	den	utøvende	makten	alltid	her	flertall	i
parlamentet.	I	nyere	tid	derimot,	har	vi	sett	at	de	store	partiene	gjerne	må	inngå	koalisjoner	med	mindre	parti,
for	å	skaffe	et	fullt	flertall	i	parlamentet.	Ved	at	regjeringen	styrer	med	et	flertall,	betyr	det	at	det	er	enklere	for
dem	å	få	igjennom	deres	politikk	i	parlamentet.	I	Sveits	ser	man	heller	at	det	dannes	koallisjonsregjeringer	på
tvers	av	flere	parti.	Dette	sikrer	at	flertallet	regjeringen	får	har	representasjon	fra	så	stor	del	av	folket	som	mulig.
Det	første	punktet	henger	da	tett	sammen	med	det	neste,	hvor	Lijphart	ser	på	om	det	er	regjeringsdominans
eller	maktbalanse.	I	majoritetsmodellen	har	vi	sett	at	regjeringen	i	teorien	sitter	med	all	makten,	ved	at	de	hele
tiden	styrer	med	et	flertall	i	parlamentet.	Det	er	motsatt	av	hva	koalisjonsregjeringer	frembringer,	som	er	at
makten	i	samfunnet	er	delt	på	flere	innstanser,	nemlig	med	et	lovgivende	og	utøvende	organ	som	begge	har
makt	over	hvilken	politikk	som	blir	utøvd.
	
Den	tredje	dimensjonen	er	hvordan	partisystemet	ser	ut.	Tendensen	i	majoritetsmodellen	er	at	man	har	to	store
parti	som	jevnlig	bytter	på	makten.	Dette	ser	man	i	Storbritannia,	hvor	the	Concervatives	og	Labour	kjemper	om
makten.	Ulempen	ved	at	man	stadig	har	bytte	i	politikken,	er	at	det	blir	lite	kontinuitet	i	politikken	som	føres.	Det
ene	partiet	kan	nettopp	ha	innrettet	en	ny	lov,	som	har	begynt	å	sette	seg	i	samfunnet,	før	det	neste	partiet	gjør
opp	igjen	alt	arbeidet	ved	å	avskaffe	loven	etter	neste	valg.	Dette	fører	til	en	relativt	ustabil	politkk.
Konsensusmodellen	fremmer	heller	er	flerpartisystem,	som	gjør	det	mulig	for	flere	parti	og	interesser	å	gjøre
seg	gjeldene	på	den	politiske	agendaen.	Slik	ser	vi	blant	annet	i	Sveirts.	Det	fjerde	punktet	henger	delvis
sammen	med	det	tredje,	som	studerer	valgsystemene.	Flertallsvalg	i	enmannskretser,	som	også	er	kalt
disproporsjonale	valg,	er	vanligere	i	majoritetsmodellen,	hvor	staten	blir	delt	i	ulike	valgdistrikt,	som	sender	en
representant	hver	til	parlamentet.	Representantene	vinner	stemmene	ut	fra	"first,	past,	the	post"	systemet,	hvor
det	er	representanten	med	flest	stemmer	som	vinner	setet,	uavhengig	av	hvor	nærme	det	er	til	neste	kandidat.
Det	partiet	med	flertall	av	stemmene	vinner	valget.	Her	vil	den	proporsjonale	representasjonen	i
konsensusmodellen	fordele	stemmene	på	flere	parti,	ved	at	antall	seter	i	parlamentet	fordeles	til	paritene	etter
hvor	mange	prosent	av	stemmene	de	har	fått	under	valget.	Det	siste	punket	under	kategorien	"utøvende	makt
og	parti"	er	interessegrupper.	I	Storbritannia	spiller	interessegruppene	en	liten	rolle,	hvor	det	hele	tiden	er
"konkurranse"	om	å	vinne	oppmerksomhet	fra	de	som	sitter	i	regjering.	Dette	skiller	seg	fra	Norge	som	følger
konsensusmodellen	under	denne	dimensjonen.	Her	har	interessegruppene	mye	større	makt,	og	får	nærmest
en	koorporativ	rolle	i	det	politiske	system,	ved	at	de	blir	tatt	mer	med	i	konsultasjoner	og	rådgivning	rundt	ny
politikk,	og	stadig	har	møter	med	ulike	politikere.	
	
I	den	andre	kategorien	begynner	Lijphart	med	å	diskutere	hvorvidt	statene	har	en	enhetsstat	eller	er	bygd	opp
som	en	føderalstat.	I	Storbritannia	har	de	en	enhetsstat	med	et	sentralisert	styre.	Det	betyr	at	makten	i
samfunnet	er	konsentrert	på	ett	nivå,	i	motsetning	til	føderalstater,	hvor	sentralmakten	delegerer	makt	til	det
lokale	nivået.	Dette	betyr	ikke	at	man	ikke	delegerer	makt	innen	enhetsstater,	men	forskjellen	er	at	makten	som
fordeles	i	føderalstater	er	reell	og	er	forankret	i	grunnlovet.	Bruker	man	USA	som	et	eksempel,	ser	man	at
delstatene	er	autonome	når	det	kommer	til	visse	oppgaver	i	samfunnet.	Det	betyr	at	sentralstaten	ikke	kan	gripe
inn	og	trekke	tilbake	ansvaret.	Sentralstaten	har	hovedsaklig	ansvar	for	økonomi	og	sikkerhets-	og
utenrikspolitikk.	Føderasjoner	tas	gjerne	i	bruk	av	land	som	har	store	forskjeller	innad	i	samfunn,	som	for
eksempel	regionale,	etniske	eller	religiøse	skillelinjer.	Ved	at	delstatene	får	større	autonomi,	er	argumentet	at
flere	vil	føle	at	sine	interesser	blir	representert.	Dette	ser	man	også	i	Sveits,	hvor	man	spesifikt	tar	hensyn	til	de
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ulike	språkgruppene	i	samfunnet.	Videre	i	neste	dimensjon,	ser	man	på	kammerstrukturen	i	lovgivende	organ.
Her	er	tendensen	at	konsensusmodellen	har	to	sterke	kammer,	hvor	det	ene	representerer	folket	og	hvor	det
andre	representerer	delstatene.	Denne	delingen	ser	man	også	i	USA,	hvor	kongressen	velges	ut	fra	folket	og
senatet	har	statlige	representatner	som	er	oppe	til	valg	hvert	andre	år.	Ulempen	med	denne	kammerstrukturen
vil	gjerne	gjøre	seg	gjeldene	i	presidentielle	demokrati,	hvor	man	kan	risikere	at	presidenten	fra	ett	parti	må
samarbeide	med	et	lovgivende	organ	som	har	flertall	hos	et	annet	parti.	Dette	vil	gjøre	det	svært	utfordrende	for
presidenten	å	få	oppslutning	i	begge	kammerne	for	politikken	han	ønsker	å	føre.	Trenden	i	majoritetsmodellen
er	gjerne	at	man	har	ett	kammer.	I	storbirtannia	derimot,	har	de	fremdeles	to	kammer.	Forskjellen	fra	USA,	er	at
det	her	kun	er	det	folkevalgte	kammeret	som	har	reell	makt	over	lovgivningen.	
	
Den	åttende	dimensjonen	som	Lijphar	presenterer	er	hvorvidt	demokratitene	har	har	en	konstitusjon	eller	ikke.
I	majortitetsmodellen	har	vi	alt	vært	inne	på	at	regjeringen	sitter	med	den	fulle	makten,	og	det	betyr	at	staten
ikke	har	"bruk"	for	en	konstitusjon.	Det	vil	si	at	en	regjering	med	flertall	i	parlamentet	vil	effektivt	kunne	vedta
nye	lover.	Lovene	baserer	seg	gjerne	på	sedvanerett,	men	det	betyr	ikke	at	de	nye	lovene	ikke	blir	skrevet	ned.
Forskjellen	er	heller	at	lovene	ikke	blir	skrevet	ned	i	en	grunnlov.	Konsensusmodellen	har	en	nedskreven
konsitusjon,	hvilket	betyr	at	det	er	langt	vanskeligere	å	endre	lover.	I	Sveits	kreves	det	spesielle	flertall	for	å
kunne	endre	noe	i	grunnloven.	Dette	sammenhenger	med	den	niende	dimensjonen,	som	tar	for	seg	hvorvidt
det	finnes	en	høyesterett	eller	ikke.	Innen	majoritetsmodellen	trengs	det	sjeldnere	en	høyesteret,	for	det
eksisterer	ingen	konstitusjon	de	må	overprøve.	Dette	har	endret	seg	i	Storbritannia,	hvor	de	i	2009	fikk	en
høyesterett.	Dette	er	et	punkt	hvor	de	skiller	seg	fra	majoritetsmodellen.	Konsensusmodellen	har	nemlig	rettslig
overprøving	i	form	av	en	høyesterett.	De	bedømmer	om	nye	lover	står	i	samsvar	med	hva	som	står	i
konstitusjonen.	I	USA	har	de	også	en	stor	rolle	når	det	kommer	til	å	kontrollere	maktforholdet	mellom	den
føderale	og	den	lokale	makten	i	føderasjonen.	Det	siste	punktet	for	sammenligning	i	Lijpharts	modell,
omhandler	sentralbanken	i	demokratiet.	Majoritetsmodellen	viser	fremdeles	til	en	regjering	som	sitter	med	med
"all"	makt,	og	ser	det	derfor	nødvendig	at	sentralbanken	blir	kontrollert	av	staten.	Dette	har	endret	seg	de
sistene	årene,	hvor	man	har	sett	det	gunstig	at	bankene	selv	kan	sette	sine	egne	renter	osv.	for	å	sikre
økonomisk	vekst.	Dette	skiller	seg	fra	konsensusmodellen	med	en	uavhengig	sentralbank.	Her	viser	Sveits
avvik	fra	konsensusmodellen,	ved	at	de	har	en	sterk,	statlig	sentralbank.	
	
Etter	å	ha	sett	nærmere	på	de	to	demokratimodellene,	vil	jeg	se	tilbake	på	kravene	som	ble	stilt	til	demokrati	i
introduksjonen.	Kravene	om	frie	og	rettferdige	valg	for	alle	innbyggere,	fravært	av	korrupsjon	og	svindel,	sikring
av	sivile	rettigheter	og	en	utøvende	makt	med	den	reelle	styringa	i	landet.	Muligheten	for	å	oppnå	disse	fem
kravene	henger	i	stor	grad	sammen	med	hvilke	type	demokratimodell	som	blir	fulgt.	Et	viktig	punkt	å	ha	i
bakhodet	er	et	de	to	ulike	modellene	fungerer	ulikt	i	ulike	type	samfunn.	Majoritetsmodellen	gjør	seg	gunstig	i
homogene	stater	med	en	lang	utvikling	av	demokrati	og	demokratisk	tradisjon,	sammenlignet	med
konsensusmodellen	som	ivaretar	flere	interesser	i	samfunnet	og	gjør	seg	spesielt	gjeldene	i	heterogrene
samfunn	med	større	ulikheter.	Dette	kan	for	eksempel	gjelde	regionale	interesser,	språk,	etnisitet,	idelologi	og
religion.	Dette	betyr	at	det	vil	være	en	fordel	for	nyetablerte	demokrati	å	ta	i	bruk	konensusmodellen,	ved	at	det
ikke	kun	er	flertallet	i	samfunnet	som	blir	representert,	men	også	minoritetene.	Dette	gjør	at	man	gjennom	valg
kan	stemme	på	det	partiet	som	fremmer	de	interessene	som	står	deg	nærmest,	og	samtig	få	utelling	for	det	når
det	kommer	til	mandater	i	parlamentet.	Dette	sikrer	i	større	grad	de	sivile	rettighetene	til	folket.	Her	vil
argumentet	for	majoritetsmodellen	være	at	ved	å	velge	sine	representanter	lokalt,	så	får	man	et	nærere
kjennskap	til	den	som	skal	representere	dine	interesser.	Motargumentet	vil	igjen	være	at	det	er	viktig	at
representantene	kan	argumentere	for	en	større,	nasjonale	politikk,	ikke	kun	det	lokale.	Videre	gjør	også	en
maktbalanse	mellom	utøvende	og	lovgivende	makt	seg	gunstig	gjennom	konsensusmodellen,	ved	at	man
hindrer	at	utøvende	makt	kan	ta	seg	store	friheter	og	tilegne	seg	mer	makt	enn	det	som	er	meningen.	I	så	måte
"kontrollerer"	man	i	større	grad	at	det	ikke	utføres	korrupsjon	eller	svindel	innen	staten.	Har	de	nye
demokratiene	hatt	tidligere	erfaring	med	autoritære	regimer,	vil	også	en	slik	maktbalanse	motbygge	et	bilde	om
at	kun	en	person	sitter	med	mye	makt,	slik	de	har	vært	vant	med	i	sitt	gamle	system.	Dette	vil	da	hindre	ønsket
om	for	eksempel	et	militærkupp.	Likevel	er	det	viktig	å	erkjenne	at	konsensusmodellen	kan	oppfattes	mer
ustabile	etter	valg,	ved	at	det	først	dannes	koalisjonsregjeringer	i	etterkant	av	valget.	
	
Etter	å	ha	sammenlingnet	og	vurdert	de	to	ulike	demokratimodellene,	ser	man	at	majoritetsmodellen	vil	være
mest	egnet	for	homogene	samfunn	med	få	skillelinjer,	hvor	samfunnet	er	motagelig	for	en	regjering	med	stor
makt	og	mulighet	for	å	drive	en	effektiv	politikk.	Sammenligner	man	majoritetsmodellen	med
konsensusmodellen,	ser	man	at	sistnevnte	vil	være	gunstigere	i	mer	multinasjonale	samfunn,	med	et	mye
bredere	spekter	av	interesser	som	skal	ivaretas.	For	nye	demokrati	vil	det	derfor	anbefales	å	ta	i	bruk	flere	av
dimensjonene	i	konsensusmodellen,	for	å	sikre	størst	mulig	representasjon,	for	størst	mulig	del	av
befolkningen.	Har	staten	for	eksempel	store	territorielle	områder,	vil	kansje	et	alternativ	være	å	danne	en
føderalstat,	for	å	best	mulig	sikre	demokratiets	eksistens	og	sikre	borgernes	interesser.

	

Besvart.
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