
 
Högskolan i Halmstad                                         Arkivexemplar 2007-08-24 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Statsvetenskap 41-60 poäng 
Uppsats 10 poäng 
Vårterminen 2007 
Handledare: Mikael Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konsensusdemokrati och  
politisk kultur 

 
- En studie av 28 stabila demokratier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Warelius 
801130-2430 

 

 



    

Sammanfattning 
 
 
 
 
I boken Patterns of Democracy (1999) påvisar Arend Lijphart att tio institutionella variabler 
fångar variansen mellan majoritets- och konsensusdemokrati längs två separata dimensioner. 
Den första dimensionen – exekutiv-partisystem – behandlar fem olika arrangemang av den 
exekutiva makten, parti- och valsystem samt organiserade intressen. Den andra dimensionen – 
enhetsstat-federalism – behandlar den institutionella kontrasten mellan enhetsstat och federa-
lism. Ronald Ingleharts (1997) analyser av data från det världsomspännande forskningspro-
jektet World Values Survey (WVS) visar att en stor mängd politiska, sociala och religiösa 
normer och uppfattningar kan sammanfattas i två kulturella dimensioner. Dessa två dimensio-
ner reflekterar en tvärkulturell polarisering mellan traditionella kontra sekulära värderingar 
och överlevnadsvärden kontra emancipativa frihetsvärden. Syftet med denna uppsats är att 
försöka specificera innehållet av en konsensusdemokratisk kultur genom att undersöka om det 
föreligger något samband mellan dessa kulturella och institutionella dimensioner. En kvantita-
tiv analys av 28 stabila demokratier fastställer att de kulturella dimensioner som extraherats ur 
WVS-datan inte kan specificera innehållet av en konsensusdemokratisk kultur. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
1.1 Problemområde 
Arend Lijpharts (1977, 1984, 1999) distinktion mellan majoritetsdemokrati och konsensus-
demokrati är enligt många forskare ett av de viktigaste konceptuella bidrag som lämnats till 
den komparativa statsvetenskapen under de senaste trettio åren. Inte minst har hans kategori-
sering fungerat som en motvikt till en länge rådande ”anglocentrism” inom studiet av demo-
kratiska institutioner. Lijpharts analyser av demokratier har emellertid inte bara varit av teore-
tiskt värde, utan hans empiriska resultat har även kommit till konkret användning vid utform-
ningen av politiska system i unga demokratier (t.ex. i Sydafrika) (Lindahl 2004:16). 
 I boken Patterns of Democracy (1999) analyserar Lijphart 36 av världens demokratier ut-
ifrån principerna om majoritet och konsensus. Ur dessa två principer härleder Lijphart två 
kontrasterande demokratimodeller: (i) majoritetsmodellen, som kännetecknas av exklusion, 
konkurrens och maktkoncentration respektive (ii) konsensusmodellen, som karakteriseras av 
inklusion, kompromiss och maktdelning. Hans empiriska resultat påvisar att tio institutionella 
variabler fångar variansen mellan majoritets- och konsensusdemokrati längs två separata di-
mensioner. Den första dimensionen behandlar fem olika arrangemang av den exekutiva mak-
ten, parti- och valsystem samt organiserade intressen. Lijphart har gett denna dimension be-
teckningen ”exekutiv-partisystem-dimensionen.” De fem institutionella variablerna inom den 
andra dimensionen behandlar i huvudsak kontrasten mellan enhetsstat och federalism – såle-
des har namnet för denna dimension blivit ”enhetsstat-federalism-dimensionen” (Lijphart 
1999:1-5). 
 Efter en systematisk jämförelse av länderna vederlägger Lijphart den konventionella upp-
fattningen om att majoritetsdemokratier fungerar ”bättre” vad gäller makroekonomisk presta-
tion (stimulering av tillväxt, inflationsbekämpning, budgetunderskott, arbetslöshet och strejk-
benägenhet) (Lijphart 1999:263-74). Vidare så konkluderar han att konsensusdemokratier 
visar upp en bättre demokratisk kvalitet (Dahls och Vanhanens demokratiindex, kvinnorepre-
sentation, politisk jämlikhet, valdeltagande, avstånd mellan regeringens och folkets preferen-
ser, demokratisk tillfredsställelse och korruption) och att de tenderar att föra en ”kinder, gent-
ler” politik (en generösare fördelningspolitik, större miljömedvetenhet, avvisar dödsstraff och 
spenderar mer på ekonomiskt bistånd än försvar) (Lijphart 1999:276-300). 
 Lijpharts huvudsakliga slutsats är att konsensusmodellen generellt sett utgör ett bättre al-
ternativ än majoritetsmodellen. Efter denna konstitutionella rekommendation, så följer dock 
en betydelsefull anmärkning: 
  

The […] bad news appears to be that consensus democracy may not be able to take root and thrive 
unless it is supported by a consensual political culture. Although the focus of this book has been on 
institutions rather than culture, it is clear that a consensus-oriented culture often provides the basis 
for and connections between the institutions of consensus democracy (Lijphart 1999:306, min kur-
siv).  

 
Lijpharts avslutande anmärkning markerar början på mitt problem: att undersöka vad en kon-
sensusdemokratisk kultur består av. Problemområdet är statsvetenskapligt relevant ur två oli-
ka perspektiv. Först och främst är det samhällsvetenskapligt relevant; givet att konsensusde-
mokratiska institutioner är bättre lämpade för demokratier i allmänhet (Lijphart 1999), eller 
åtminstone för heterogena demokratier (Lijphart 1977:kap. 7), så blir det intressant att specifi-
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cera innehållet av en konsensusdemokratisk kultur.1 Det torde så att säga vara relevant för 
ledande politiker som brottas med sociala, etniska eller religiösa splittringar att veta vilka kul-
turella faktorer som främjar en fungerande konsensusdemokrati.2   
 Problemet kan också betraktas ur ett vidare perspektiv; som en del av den pågående inom-
vetenskapliga debatten beträffande det kausala sambandet mellan kulturella och institutionella 
faktorer. Är kulturella orienteringar en effekt av institutionella konfigurationer? Eller är det 
kulturella faktorer som påverkar institutionernas utformning och funktionssätt? Svaren på 
dessa frågor är helt och hållet beroende av vilka forskare man konsulterar. Två huvudsakliga 
positioner kan dock urskiljas. I boken Sociala fällor och tillitens problem argumenterar den 
svenske statsvetaren Bo Rothstein för att institutioner är kapabla till att förändra kulturella 
orienteringar. Enligt honom så har designen av offentliga förvaltningsinstitutioner (polis, 
domstolar, arbetsförmedlingar, vårdcentraler etc.) en stark effekt på människors djupt rotade 
föreställningar om verkligheten (alltså kulturella faktorer); i själva verket menar han att dessa 
institutioner är kapabla till att skapa såväl som förstöra det sociala kapitalet (definierat som 
mellanmänsklig tillit) i ett samhälle (Rothstein 2003:189; jfr Rothstein 1998, 1999). En annan 
utbredd teori om sambandet mellan demokratisk kultur och demokratiska institutioner, stipu-
lerar att demokratiska institutioner orsakar framväxten av en demokratisk kultur genom ”in-
lärning” (eng. habituation); människor som lever under demokratiska institutioner ”lär” sig att 
vara demokratiska (Rustow 1970). Andra viktiga företrädare för det ”institutionalistiska” per-
spektivet är North (1993), O’Donnell och Schmitter (1986) samt Przeworski och Limongi 
(1997). 
 Ända sedan Almond och Verbas (1989 [1963]) barnbrytande studie The Civic Culture, har 
politisk-kulturella forskare argumenterat för att medborgarnas kulturella orienteringar spelar 
en stor roll för demokratins funktionssätt. Den politiska kulturansatsens grundläggande tes är 
att det måste råda överensstämmelse mellan politiska institutioner och medborgarnas kulturel-
la orienteringar för att kunna upprätthålla ett stabilt och effektivt politiskt system (se även 
Almond 1993). Inglehart och Welzel har nyligen utvecklat detta perspektiv, och hävdar att de 
funnit empiriskt stöd för att en viss form av kulturell orientering kan förklara såväl närvaron 
av formell demokrati som graden av demokratisk effektivitet.3 Deras huvudsakliga slutsats är 
att kulturella faktorer har en autonom inverkan på uppkomsten av demokratiska institutioner 
och deras funktionssätt (Inglehart & Welzel 2005: kap. 7-9). Fukuyama (1995), Huntington 
(1996), Putnam (1996 [1993]) och Weber (1978 [1904]) är andra namnkunniga representanter 
för detta synsätt – var och en av dessa herrar har lämnat viktiga bidrag där de förfäktar kultu-
rella faktorers politiska och ekonomiska relevans. 
 Det råder alltså motstridiga uppgifter om huruvida institutioner är kapabla till att förändra 
etablerade kulturer eller främst avspeglar dess effekter. Denna kunskapslucka borde egentli-
gen vara tillräcklig för att motivera de flesta studier av olika samband mellan politiska institu-
tioner och kulturella faktorer – en förutsättning för att kunna fastställa eventuella orsaksrikt-
ningar är naturligtvis förekomsten av ett samband. För övrigt så har det inte genomförts någon 
studie om kopplingen mellan konsensusdemokrati och kulturella orienteringar – trots att 
Lijphart i princip efterlyser en – vilket ytterliggare motiverar undersökningen. 
 Vad gäller den kulturella aspekten på problemet, så kommer jag att använda den ameri-
kanske statsvetaren Ronald Ingleharts teoretiska utgångspunkter och data från det världsom-
                                                
1 För de som av olika anledningar istället hyllar majoritetsdemokratin är problemområdet lika relevant: en speci-
ficering av en konsensusdemokratisk kultur, resulterar samtidigt i en specificering av en majoritetsdemokratisk 
kultur. 
2 Jfr Almond och Verbas motivering av forskningsproblem i The Civic Culture: för att förstå problemen med 
spridning av demokratisk kultur, så måste vi specificera innehållet av vad som skall spridas (1989 [1963]:8f). 
3 Inglehart och Welzels indikator på formell demokrati baseras på siffror från den amerikanska organisationen 
Freedom House. Deras mått på effektiv demokrati baseras på siffror från både Freedom House och Världsban-
kens ”control of corruption”-index (Inglehart & Welzel 2005:174-178, 191-196).  
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spännande forskningsprojektet World Values Survey (WVS). För att kunna pröva olika teser 
om relationen mellan kultur, demokrati och socioekonomisk utveckling, analyserade Inglehart 
(1997) aggregerad data från den andra WVS-omgången (1989-91, då 43 länder), och fann 
stora och koherenta tvärkulturella olikheter. Resultatet av analysen visade att en stor mängd 
politiska, sociala och religiösa normer och uppfattningar kan sammanfattas i två kulturella 
dimensioner. Dessa två dimensioner reflekterar en tvärkulturell polarisering mellan traditio-
nella kontra sekulära värderingar och överlevnadsvärden kontra emancipativa frihetsvärden 
(Inglehart 1997:81-98; jfr Inglehart & Baker 2000; Inglehart & Welzel 2005:48-56). Eftersom 
WVS-materialet innehåller hundratals olika variabler, så kommer denna kunskap till stor an-
vändning. Alla variabler är inte lika intressanta utifrån det aktuella problemet, och istället för 
att börja analysera variabel för variabel helt ateoretiskt, är det lämpligare att till en början spe-
cificera eventuella samband utifrån en begränsad uppsättning teoretiskt förankrade dimensio-
ner. 
 Ytterliggare en fördel med WVS-materialet är dess omfattning. Undersökningens upplägg 
är av teoriprövande karaktär, vilket medför att jag behöver material från så många demokrati-
er som möjligt. WVS-projektet4 är världens största tvärkulturella undersökning av människors 
subjektiva kulturella orienteringar. I jämförelse med alternativa källor till material, som ex-
empelvis European Social Survey (ESS),5 så resulterar WVS-datan i minst bortfall.  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att försöka specificera innehållet av en konsensusdemokratisk 
kultur och därigenom bidra med kunskap om sambandet mellan politiska institutioner och 
kulturella faktorer. Istället för att ställa den öppna frågan vad en konsensusdemokratisk kultur 
består av, kommer syftet att uppnås genom att besvara följande konkreta och teoretiskt under-
byggda frågeställningar: 
 

1. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen exekutiv-partisystem 
och den kulturella dimensionen traditionalism-sekularism?  

2. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen exekutiv-partisystem 
och den kulturella dimensionen överlevnad-emancipation? 

3. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen enhetsstat-federalism 
och den kulturella dimensionen traditionalism-sekularism? 

4. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen enhetsstat-federalism 
och den kulturella dimensionen överlevnad-emancipation? 

 
1.3 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i fem kapitel. Föreliggande kapitel är en introduktion till problem-
området och presenterar övergripande syfte och frågeställningar. I det andra kapitlet ges en 
beskrivning av det teoretiska ramverket. Där redovisar jag inledningsvis Lijpharts olika de-
mokratimodeller, sedan följer en diskussion om demokratiska kriterier och en summering av 
de båda institutionella dimensionerna. I andra delen av kapitel två definieras först och främst 
innebörden av kultur, därefter kommer en beskrivning av de kulturella dimensionerna. Kapitel 
tre behandlar urvalsproblematiken och klargör studiens avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om metod och material. I kapitel fyra presenteras den empiriska analysen med 
utgångspunkt i de fyra frågeställningarna. Det femte och sista kapitlet redovisar undersök-
ningens slutsatser. 
 

                                                
4 För mer information, se följande hemsida: http://www.worldvaluessurvey.org. 
5 Se projektets hemsida för mer information: http://www.europeansocialsurvey.org. 
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2. Teoretisk ram 
 
 
 
 
2.1 Lijpharts klassificering av demokratier  
2.1.1 Inledning  
Lijphart (1999:1-5) utgår från en av de mest grundläggande betydelserna av demokrati, näm-
ligen ”folkstyre”, eller annorlunda uttryckt, styre av eller genom folket. Han vidareutvecklar 
resonemanget genom att godkänna Abraham Lincolns välkända stipulation: demokrati refere-
rar inte bara till styre av eller genom folket, utan även till styre för folket. Lijphart fastslår 
alltså följande definition av demokrati: styre som överensstämmer med folkets preferenser, 
eller i en representativ demokrati, styre av eller genom folkets representanter i enlighet med 
folkets preferenser (jfr Lindahl 2004:13ff). 
 Ovan nämnda demokratidefinition ger upphov till en fundamental fråga: vilka bör regera 
och i enlighet med vilkas preferenser vid intressekonflikter? Ett svar på denna fråga är: låt 
majoriteten regera. Detta är essensen av den majoritära demokratimodellen (eller ”Westmins-
termodellen”). Majoritetslösningen är enkel och tilltalande – majoritetstyre ligger onekligen 
närmare idealet om ”folkstyre” än minoritetstyre.  
 Det alternativa svaret till dilemmat är: så många som möjligt. Denna princip gäller för kon-
sensusmodellen. Istället för att nöja sig med snäva majoritetsbeslut, så söker denna modell 
maximera storleken på de beslutande majoriteterna. Den majoritära modellen koncentrerar 
den politiska makten hos en enkel majoritet, medan konsensusmodellen söker dela, upplösa 
och begränsa makten på olika sätt. En annan skillnad är att den majoritära modellen är exklu-
derande och konkurrensinriktad, medan konsensusdemokratin karakteriseras av inklusion, 
köpslående och kompromiss. 
 Tio olikheter vad gäller viktiga demokratiska institutioner och regler kan deduceras utifrån 
principerna om majoritet och konsensus. Eftersom variablerna hänger samman logiskt, så 
borde de även göra det empiriskt. Tidigare forskning har i stort bekräftat detta – med ett stort 
undantag: variablerna klustras inom två separata dimensioner (se även Lijphart 1984:211-22). 
Den första dimensionen behandlar fem olika arrangemang av den exekutiva makten, parti- 
och valsystem samt organiserade intressen. Lijphart har gett denna dimension beteckningen 
”exekutiv-partisystem-dimensionen” (eng. the executive-party dimension). De flesta av de 
fem olikheterna tillhörande den andra dimensionen handlar om kontrasten mellan enhetsstat 
och federalism – således har namnet för denna dimension blivit ”enhetsstat-federalism-
dimensionen” (eng. the federal-unitary dimension). 
 De tio institutionella olikheterna formuleras nedan i form av dikotoma kontraster mellan 
majoritets- och konsensusdemokrati. Kategoriseringen är dikotom, men samtliga variabler är 
kontinuerliga, dvs. enskilda länder kan hamna var som helst mellan de båda extrempolerna. 
De fem olikheterna inom exekutiv-partisystem-dimensionen är följande (majoritetsdemokra-
tins kännetecken listas först): 
 

1. Koncentration av den exekutiva makten i form av starka (som har majoritet) enparti-
regeringar kontra exekutiv maktdelning genom breda flerpartikoalitioner. 

2. Ett förhållande mellan den exekutiva och legislativa makten som präglas av exekutiv 
dominans kontra exekutiv och legislativ maktbalans. 

3. Tvåpartisystem kontra flerpartisystem. 
4. Majoritära och icke-proportionella valsystem kontra proportionella valsystem. 
5. Pluralistiska system vad gäller organiserade intressen med fri konkurrens kontra 

korporativa system med kompromisser och samförstånd som mål.  
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De fem skillnaderna inom enhetsstat-federalism-dimensionen är: 
 

1. Enhetlig och centraliserad stat kontra federal och decentraliserad stat. 
2. Koncentration av den lagstiftande makten i ett parlament med en kammare kontra le-

gislativ maktdelning mellan två jämbördigt starka kammare i olika konstituerade för-
samlingar. 

3. Flexibla konstitutioner som kan modifieras genom enkel majoritet kontra rigida kon-
stitutioner som endast kan modifieras genom extraordinär majoritet. 

4. Politiska system där den legislativa makten självständigt kontrollerar om den egna 
lagstiftningen är förenlig med konstitutionen kontra politiska system där oberoende 
juridiska organ (högre domstolar eller författningsdomstolar) kontrollerar om lag-
stiftningen är förenlig med konstitutionen.  

5. Centralbanker som är beroende av den verkställande makten kontra fristående och 
oberoende centralbanker.  

 
Westminstermodellen6 respektive konsensusmodellen refererar till två renodlade demokrati-
modeller. De utgör idealtyper7 av två olika sätt som ett demokratiskt politiskt system kan or-
ganiseras på. Lijphart använder idealtyperna som måttstock när han klassificerar konkreta 
demokratiska länder; genom att undersöka hur olika demokratier förhåller sig till ovan nämn-
da kategorier blir det möjligt att fastställa hur nära eller långt bort dessa befinner sig från ren-
odlingarna. 
 Lijphart beskriver de olika renodlingarna genom att diskutera modellerna i förhållande till 
verkliga länder som ligger nära idealen. Majoritetsmodellen illustrerar han tillsammans med 
följande ”prototyper”: Storbritannien, Nya Zeeland och Barbados. Den konsensusinriktade 
modellen diskuteras i förhållande till Schweiz och Belgien. På grund av utrymmesbrist så 
kommer jag endast att beskriva modellerna i relation till ett ”prototypland”. Jag inleder med 
att beskriva Westminstermodellen med hjälp av Storbritannien, därefter följer en diskussion 
av konsensusdemokratins innebörd, exemplifierad av Schweiz. En viktig anmärkning är att 
även prototypländena till viss del avviker från idealen, men genom att betona både likheter 
och skillnader så belyser vi innebörden av renodlingarna. 
 
2.1.2 Majoritetsdemokrati 
 1. Koncentration av den exekutiva makten i form av starka enpartiregeringar. Det starkaste 
statsorganet i Storbritannien är utan tvekan kabinettet. Kabinettet består vanligtigtvis av med-
lemmar i det parti som innehar majoriteten i underhuset (eng. House of Commons) – minorite-
ten är utesluten. Koalitionsregeringar är sällsynta. Med anledning av att de två partierna är 
jämbördigt starka, så brukar det parti som vinner valen endast representera en knapp majori-
tet, minoriteten är i regel relativt stor. Således fångar det brittiska regeringskabinettet essensen 
av majoritetsprincipen vad gäller denna kategori: den politiska regeringsmakten är samlad i 
ett kabinett som representerar majoritetens intressen. En stor minoritet nekas tillträde till mak-
ten och får nöja sig med oppositionsrollen (Lijphart 1999:10f).  
 2. Exekutiv dominans. Storbritannien har ett parlamentariskt system, vilket innebär att re-
geringen är beroende av parlamentets förtroende. I teorin ”kontrollerar” parlamentet regering-
en, därför att underhuset kan avsätta regeringen genom misstroendevotum. I praktiken är dock 
förhållandet omvänt. Eftersom kabinettet består av ledare från ett sammanhållande parti som 
innehar en majoritet i underhuset, så backas det normalt upp av en majoritet i underhuset, och 
                                                
6 Namnet är taget efter regeringskvarteren i London. 
7 För en diskussion om idealtyper, se Beckman (2005:28f), Bergström och Boréus (2005:159ff), Esaiasson m.fl. 
(2004:154ff) och Lundquist (1993:82ff). 
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kan således tryggt räkna med att sitta kvar och få dess legislativa förslag godkända. Kabinettet 
är klart dominant visavi parlamentet. Dominansen förstärks av att Storbritannien tillämpar så 
kallad negativ parlamentarism, vilket innebär att regeringen sitter kvar så länge den inte får ett 
uttalat misstroendevotum från en majoritet i parlamentet emot sig. 
 Den viktigaste bidragande faktorn till exekutiv dominans är emellertid inte parlamentaris-
men, utan förekomsten av ett stabilt tvåpartisystem. I parlamentariska stater med flerpartisy-
stem, tenderar den exekutiva makten – ofta i form av koalitionsregeringar – att vara mycket 
mindre dominant. Ett exempel på detta är Sverige (Lijphart 1999:11f). 
 3. Tvåpartisystem. Brittisk politik domineras (sedan andra världskrigets slut) av två stora 
partier: Labour och Conservatives. Andra partier ställer också upp i valen och vinner mandat i 
underhuset – i synnerhet liberalerna, och efter deras sammanslagning med det socialdemokra-
tiska partiet (i slutet av 80-talet), liberaldemokraterna – men de är inte tillräckligt stora för att 
vinna något val. De två stora partierna fångar huvudparten av platserna, och de är dessa som 
bildar regering: Labour från 1945 till 1951, 1964 till 1970, 1974 till 1979 och från 1997 och 
framåt; de konservativa från 1951 till 1964, 1970 till 1974 och alla åren mellan 1979 och 
1997. Partiernas hegemoni var särskilt utmärkande under perioden mellan 1950 och 1970; 
tillsammans vann de aldrig mindre än 87,5 procent av rösterna och 98 procent av platserna i 
underhuset (under perioden hölls sju val).  
 Ett naturligt drag av tvåpartisystem är att partiernas skiljelinjer endast berör en konfliktdi-
mension – den socioekonomiska. Detta överensstämmer tydligt med det brittiska partisyste-
met. Den politiskt signifikanta skillnaden mellan Labour och Conservatives är synen på vil-
ken socioekonomisk politik som skall föras: på den traditionella höger-vänsterskalan befinner 
sig Labour till vänster om mitten, medan de konservativa befinner sig till höger om mitten. 
Även liberaldemokraterna kan placeras in på den socioekonomiska dimensionen: de upptar en 
mittenposition. 
 De finns skillnader, givetvis, men de är mindre framträdande och de har ingen stark effekt 
på sammansättningen av kabinettet och underhuset. Exempelvis så råder det starka motsätt-
ningar mellan katoliker och protestanter i Nordirland, vilket även avspeglar sig på partierna 
och partianhängare. Men Nordirland rymmer knappt tre procent av Storbritanniens befolk-
ning, och dessa religiösa skillnader är inte längre politiskt relevanta i den brittiska delen av 
Storbritannien (England, Skottland och Wales). Etniska skillnader förklarar existensen av det 
skotska- och walesiska nationalistpartiet, men dessa partier klarar inte av att vinna mer än en 
handfull platser i parlamentet. Det enda riktiga undantaget från ett endimensionellt partisy-
stem är frågan om Storbritanniens roll inom EU – frågan har frekvent gett upphov till me-
ningsskiljaktigheter både inom och mellan partierna (Lijphart 1999:13f). 
 4. Majoritära och icke-proportionella valsystem. Mandaten till det brittiska underhuset 
fördelas genom majoritetsval i enmansvalkretsar. Mer specifikt så fördelas de genom en plu-
ralistisk valmetod, vanligtvis betecknad som ”first-past-the-post-system” om man gillar häst-
kapplöpning, vilket konkret innebär att den som får flest röster i en valkrets vinner det enda 
mandatet – oavsett om vederbörande endast når en relativ majoritet. Detta valsystem tenderar 
att producera väldigt snedvridna resultat. Exempelvis så vann Labour en absolut majoritet 
(319 av 635 mandat) i underhuset med endast 39,3 procent av den totala andelen röster under 
1974 års val, medan liberalerna fick nöja sig med blygsamma 13 mandat, trots att de kamma-
de hem 18,6 procent av rösterna – nästan hälften av Labours röster. Ett annat högst anmärk-
ningsvärt exempel utgör valet 1951: de konservativa vann en klar majoritet i parlamentet, 
trots att de erhöll ett mindre antal röster än Labour. 
 Valsystemet har varit särskilt ofördelaktigt för liberalerna och liberaldemokraterna, vilka 
länge förespråkat reformer mot en mer proportionell representation. Men eftersom Labour och 
de konservativa länge gynnats av rådande system, så har inga större reformer genomförts. 
Några avvikande steg från majoritetsmodellen har dock genomförts; de flesta valen i Nordir-
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land har sedan 70-talet blivit mer proportionella; valen till Europaparlamentet sker sedan 1997 
proportionellt; valen till Skottland och Wales regionala församlingar baseras också på propor-
tionell representation (Lijphart 1999:14ff). 
 5. Intressepluralism och fri konkurrens. Enligt Westminstermodellen så skall makten vara 
koncentrerad i majoritetens händer, detta medför en struktur där relationen mellan regering 
och opposition kännetecknas av konflikt och konkurrens. Konflikt och konkurrens gäller även 
för den majoritära modellens typiska system i fråga om organiserade intressen:8 ett öppet plu-
ralistiskt system. Detta står i skarp kontrast mot så kallade korporativa system, där parterna 
försöker nå överenskommelser i socioekonomiska frågor genom regelbundna möten mellan 
representanter från regeringen, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Överenskom-
melser främjas om intressegrupperna är relativt få, stora och inflytelserika inom varje område 
– fackförening, näringsliv, jordbruk, etc. – eller om det finns organisationer som dominerar 
sitt område och koordinerar intressena och strategierna för varje sektor. Pluralism känneteck-
nas istället av att många intressegrupper försöker utöva inflytande på statliga aktörer. Pluralis-
tiska system är öppna, vilket leder till okoordinerade relationer och en öppen konkurrens. 
Storbritanniens system av intresseorganisationer kan utan svårighet karakteriseras som plura-
listiskt (Lijphart 1999:16f). 
 6. Enhetlig och centraliserad stat. Storbritannien är en centraliserad enhetsstat. Förvisso 
förekommer det ett visst mått av lokalt självstyre, men med tiden har de lokala enheterna 
alltmer förvandlats till organ som utför centralt beslutade uppgifter – dessutom är de lokala 
organens befogenheter inte konstitutionellt fastställda (som i federala system). Vidare så är de 
lokala politiska enheterna finansiellt beroende av den centrala makten. 
 Två undantag bör dock noteras. Det första utgörs av Nordirland, som från år 1921 (då den 
irländska republiken blev självständig) styrdes av ett eget parlament och kabinett, till och med 
år 1972 då London återinförde direktstyre. Det är anmärkningsvärt att Nordirlands autonomi 
kunde upphöra genom ett enkelt majoritetsbeslut i det brittiska parlamentet. Det andra undan-
taget utgörs av den gradvisa maktförskjutningen mot större autonomi för Skottland och Wales 
(Lijphart 1999:17f)). 
 7. Koncentration av den lagstiftande makten i ett parlament med en kammare. Majoritets-
principen stipulerar att den lagstiftande makten bör vara koncentrerad i ett parlament med en 
kammare. Storbritannien avviker från den majoritära renodlingen i detta avseende. Parlamen-
tet består av två kammare: dels av underhuset (eng. House of Commons) som är den folkvalda 
kammaren, och dels av överhuset (House of Lords) som består av ett antal höga jurister, bis-
kopar adelsmän – några ärver fortfarande sina platser men de flesta utnämns av regeringen. 
Relationen mellan de båda ”husen” är assymetrisk; den lagstiftande makten tillhör nästan helt 
och hållet underhuset. Det enda överhuset kan göra är att fördröja lagförslag (ett år som mest). 
 Även om Storbritannien avviker från idealet, så är det trots allt inte i någon avgörande me-
ning: om underhuset bestämmer sig för att ”lagstifta bort” överhuset, så räcker det med en 
enkel majoritet i underhuset – det enda överhuset kan göra är att skjuta fram förändringen ett 
år (Lijphart 1999:18f).  
 8. Konstitutionell flexibilitet. Storbritannien har ingen skriven konstitution. Principerna för 
den institutionella ordningen regleras istället dels av ett antal vanliga lagar – t.ex. de om med-
borgerliga rättigheter (eng. Bill of Rights) och parlamentets sammansättning (eng. Parliament 
Acts) – och dels av praxis som utvecklats under århundraden. Avsaknaden av en skriven för-
fattning medför att konstitutionen blir fullständigt flexibel: den kan ändras med en enkel ma-
joritet i underhuset. Ett litet undantag utgör överhusets befogenhet att fördröja eventuella för-
ändringar ett år (Lijphart 1999:19). 
                                                
8 Organiserade intressen refererar till icke-offentliga rörelser och organisationer som agerar för att påverka det 
politiska beslutsfattandet och den politiska opinionen – dvs. rörelser och organisationer som inte ställer upp i 
politiska val (se t.ex. Naurin 2001 för en djupgående diskussion om intresseorganisationer). 
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 9. Avsaknaden av extern konstitutionell prövning. Den andra komplikationen av en oskri-
ven konstitution är att judiciell kontroll försvåras: det finns ingen skriven författning med en 
status som ”högre lag” mot vilken domstolar kan pröva den reguljära lagstiftningen. Även om 
parlamentet normalt accepterar och känner sig bunden till den oskrivna konstitutionen, så är 
parlamentet inte formellt bunden till den. Parlamentet är den suveräna kontrollanten av den 
egna lagstiftningens förenlighet med konstitutionen. Eller, som Lijphart uttrycker det: “[w]ith 
regard to both changing and interpreting the constitution, therefore, Parliament – that is, the 
parliamentary majority – can be said to be the ultimate or sovereign authority (Lijphart 
1999:19).”  
 Ett undantag till det brittiska parlamentets suveränitet utgör medlemskapet i den Europeis-
ka unionen (EU) och ratificeringen av Europakonventionen. Efter EU-inträdet och ratifice-
ringen av Europarådets rättighetskatalog, kan inte parlamentet i Storbritannien längre betrak-
tas som suveränt. Parlamentet har erkänt EU:s lagar och institutioner samt Europakonventio-
nen som en högre auktoritet på en rad olika politikområden. Detta har introducerat ett inslag 
av judiciell kontroll för både EG-domstolen och Europadomstolen (med säte i Strasbourg), 
men även för de brittiska domstolarna – Storbritannien måste rätta sig efter EU:s lagstiftning 
och Europakonventionen på vissa områden. Emellertid kan Storbritannien fortfarande säga 
upp sitt EU-medlemskap, någon europeisk författning har inte ratificerats ännu, och förkasta 
Europakonventionen (Lijphart 1999:19f). 
 10. En centralbank som kontrolleras av regeringen. Centralbanker ansvarar för ett lands 
penningpolitik, och oberoende centralbanker betraktas överlag som bättre på att kontrollera 
inflationen och bibehålla stabila prisnivåer än banker som är beroende av sitt lands regering.  
Likväl står Westminstermodellens princip om maktkoncentration i starka enpartiregeringar i 
skarp konflikt med oberoende centralbanker. I enlighet med förväntningarna, så har Storbri-
tanniens centralbank (eng. Bank of England) historiskt sett kontrollerats av kabinettet. Det var 
inte förrän 1997 som centralbanken fick befogenheten att reglera räntenivåerna (Lijphart 
1999:20f). 
 
2.1.3 Konsensusdemokrati 
 1. Exekutiv maktdelning genom breda flerpartikoalitioner. Konsensusprincipens innebörd 
är att så många som möjligt av de viktiga partierna skall vara inkluderade i regeringen. Den 
schweiziska regeringen, förbundsrådet, vilken består av en ständig samlingsregering, är ett 
utmärkt exempel på denna princip. Förbundsrådet har alltid sju ministrar, och representatio-
nen sker sedan 1959 proportionellt enligt ett särskilt kvotsystem: de tre stora partierna – libe-
raldemokraterna (Freisinnig-Demokratische Partei), kristdemokraterna (Christlichdemokrati-
sche Volkspartei) och ”de frisinnade” (Freisinnig-Demokratische Partei) – har vardera två 
ministrar representerade i förbundsrådet, och det något mindre schweiziska folkpartiet 
(Schweizerische Volkspartei) har en regeringsrepresentant.9 Vidare så tillämpar Schweiz ytter-
liggare ett ”inkluderingskriterium”, nämligen att de olika språkliga grupperna skall vara re-
presenterade i förhållande till deras storlek: fyra eller fem tysktalande, en eller två franskta-
lande och en som talar italienska. Båda kriterier är informella, men de har strängt efterlevts 
(Lijphart 1999:34f). 
 2. Exekutiv och legislativ maktbalans. Det schweiziska politiska systemet är varken parla-
mentariskt eller presidentiellt. Regeringsmedlemmarna utses individuellt av parlamentet för 
en fast fyraårsperiod – parlamentet kan inte genom misstroendevotum tvinga en regering att 
avgå. Regeringen kan å andra sidan inte heller upplösa parlamentet och utlysa nyval. Denna 
formella maktdelning har gjort både exekutiven och parlamentet mer oberoende, och relatio-

                                                
9 I december 2003 ändrades sammansättningen, då kristdemokraterna förlorade en post till det schweiziska folk-
partiet. Fördelningsprincipen är dock fortfarande densamma.  
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nen dem emellan är mycket mer balanserad än vad som exempelvis är fallet i Storbritannien 
(Lijphart 1999:35).  
 3. Flerpartisystem. Schweiz har ett flerpartisystem där inget ensamt parti är nära någon 
majoritet. I valet till nationalrådet (den nedre kammaren) 1995 så fördelades mandaten bland 
15 partier, men merparten fångades upp av de fyra stora partierna (tillsammans vann de 162 
av 400 mandat). Partisystemet i Schweiz kan således karakteriseras som ett fyrpartisystem. 
 Uppkomsten av flerpartisystemet i Schweiz kan förklaras av två faktorer. En faktor är att 
Schweiz är ett pluralistiskt samhälle, uppdelat längs en rad olika konfliktlinjer. Detta reflekte-
ras i det multidimensionella partisystemet. Den religiösa dimensionen fångas av skiljelinjen 
mellan å ena sidan kristdemokraterna (främst stödda av praktiserande katoliker) och å andra 
socialdemokraterna samt ”de frisinnade” (främst stödda av protestanter och icke-praktiserande 
katoliker). Den socioekonomiska dimensionen särskiljer socialdemokraterna – uppbackade av 
arbetarklassen – från ”de frisinnade” – vilka har medelklassens stöd. Det något mindre 
schweiziska folkpartiet har särskilt stöd bland protestantiska lantbrukare. Den tredje konflikt-
källan, språket, orsakar ingen större splittring bland partisystemet, även om det schweiziska 
folkpartiet främst går hem hos den tysktalande befolkningen. Vidare så är de stora partierna 
relativt lösa sammansättningar av kantonala10 partier, inom vilka den språkliga klyftan är be-
tydelsefull (Lijphart 1999:37).       
 4. Proportionell representation. Den andra förklaringen till uppkomsten av flerpartisyste-
met i Schweiz, är det proportionella valsystemet. Tanken med proportionell representation är 
att fördela parlamentets mandat i proportion till partiernas antal röster. Det skall finnas en 
tydlig korrespondens mellan angivna röster för olika partier och de antal parlamentsstolar som 
de tilldelas. I Schweiz sker valen till underhuset (nationalrådet) genom ett proportionellt sy-
stem (Lijphart 1999:37). 
 5. Korporatism. Det råder en viss oenighet bland forskare på området om hur stark korpo-
ratismen är i Schweiz, främst på grund av att fackföreningarna i landet tenderar att vara mind-
re välorganiserade och mindre inflytelserika än näringslivets organisationer. Oenigheten kan 
emellertid upplösas om vi gör en distinktion mellan två olika former av korporatism: social 
korporatism i vilken fackföreningarna dominerar respektive liberal korporatism i vilken när-
ingslivet är den starkare kraften. Schweiz tillhör den senare kategorin. De organiserade intres-
sesystemet stämmer väl överens med korporatismens tre kännetecken: trepartsöverenskom-
melser, relativt få och relativt stora intressegrupper och dominanta samordnare för varje sek-
tor (Lijphart 1999:38). 
 6. Federal och decentraliserad stat. Schweiz är en förbundsstat (federation), den politiska 
makten är konstitutionellt uppdelad mellan en central styrelse och 26 regionala styrelser. Re-
gionerna kallas kantoner – Schweiz är uppdelat i 20 helkantoner och 6 halvkantoner (upp-
komna genom splittringar i tre forna helkantoner). Parlamentets federala kammare (ständerrå-
det) har 46 ledamöter, två representanter från var och en av de 20 helkantonerna, och en re-
presentant från var och en av de 6 halvkantonerna. Vidare så innehar halvkanonerna endast 
halva röstvikten vid konstitutionella förändringar; utöver dessa inskränkningar så är halvkan-
tonerna i princip jämbördiga med helkantonerna. Schweiz är också en av världens mest de-
centraliserade stater (Lijphart 1999:38f). 
 7. Stark bikameralism. Det principiella rättfärdigandet av bikameralism är att även minori-
teter bör vara representerade. Två villkor måste uppfyllas för att minoritetsrepresentationen 
skall vara meningsfull: valen till den övre kammaren måste baseras på ett valsystem som skil-
jer sig från valen till den undre, och den övre kammaren måste ha reella maktbefogenheter – i 
idealfallet bör den övre kammaren vara lika stark som den undre. Båda villkoren är tillgodo-
sedda i det schweiziska systemet: nationalrådet (underhuset) representerar folket, och ständer-

                                                
10 Kantoner är namnet på regionerna i Schweiz. 
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rådet (överhuset, eller den federala kammaren) representerar kantonerna. Vidare så är de båda 
kamrarnas ”absoluta jämlikhet” en helig regel i Schweiz (Lijphart 1999:39). 
 8. Konstitutionell rigiditet. Schweiz har en skriven konstitution; det politiska systemets 
grundläggande spelregler finns samlade i ett enda dokument. Modifieringar av detta doku-
ment kan endast genomföras med hjälp av så kallad ”dubbel majoritet”: både en majoritet av 
kantonerna och en majoritet av väljarna måste godkänna förslaget. Halvkantonernas röster 
väger hälften så tungt som helkantonernas vid konstitutionella omröstningar; men Kravet på 
kantonal majoritet medför att befolkningen i de mindre kantonerna samt halvkantonerna – 
vilka sammanlagt rymmer mindre än 20 procent av den totala befolkningen – kan rösta ned 
förslag till konstitutionella modifikationer (Lijphart 1999:40). 
 9. Konstitutionell prövning. Schweiz avviker från konsensusmodellen i fråga om konstitu-
tionell prövning: landets hösta domstol har ingen konstitutionell prövningsrätt. Däremot kan 
”vanliga” federala lagar utmanas. Om minst 50 000 väljare kräver en folkomröstning inom 90 
dagar från beslutsdagen, så kan folket förkasta lagen. 
 10. En oberoende centralbank. Den schweiziska centralbanken har länge betraktats som en 
av de starkaste och mest oberoende centralbanker som finns (Lijphart 1999:41).  
 
2.1.4 Demokrati: urval och kriterier 
Lijphart hävdar att Robert Dahls demokratidefinition i princip har vunnit allmänt stöd inom 
forskningen på området. Dahl (1999) framställer sin demokratiteori genom att skissera ett 
demokratiskt ideal. Hans förutsättningar för en demokratisk process är: (a) att medlemmarna 
i en sammanslutning är de enda som legitimt kan fatta bindande beslut för sammanslutningen; 
(b) att varje medlems intresse förtjänar lika hänsyn; (c) att i princip alla vuxna medlemmar 
(förutom de som p.g.a. sjukdom eller liknande ej kan tillvarata sina egna intressen) bäst be-
dömer sina egna intressen – dessa medlemmar är medborgare, och tillsammans utgör de de-
mos; (d) att varje medborgares krav på vilka beslut som bör antas räknas som giltigt och lika 
giltigt som alla andras; (e) att värdefulla och knappa resurser skall fördelas rättvist, dock inte 
nödvändigtvis jämlikt.  
 Ur dessa förutsättningar härleder han fem kriterier för en idealisk demokratisk process: (a) 
effektivt deltagande – medborgarna bör ha adekvata och lika möjligheter att formulera vilket 
slutgiltigt beslut de föredrar i en viss fråga. De måste vara i besittning av adekvata och lika 
möjligheter att både föra upp frågor på agendan och att förespråka ett visst avgörande; (b) lika 
rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet – vid avgörandet måste varje medborgare beviljas lika 
möjligheter att uttrycka ett val som väger lika tungt som varje annan medborgares val. Enbart 
dessa val utgör grunden för slutgiltiga beslut; (c) upplyst förståelse – medborgarna bör äga 
adekvata och lika möjligheter att upptäcka och begrunda de val som bäst tjänar deras intres-
sen; (d) kontroll över den slutgiltiga dagordningen – medborgarna måste ha exklusiv möjlig-
het att avgöra hur ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning. 
Delegering är alltså tillåtet, men den kan upphävas och återvinnas av medborgarna; (e) allom-
fattande medborgarskap – demos måste inkludera alla vuxna medlemmar av sammanslut-
ningen med undantag för utomstående på tillfälligt besök och individer som bevisligen är 
mentalt handikappade. Gränsdragningarna blir förstås oerhört problematiska i praktiken, men 
kriteriets syfte är tydligt: det skall förhindra att vissa personer, exempelvis dissidenter, berö-
vas sina rättigheter. 
 För att en demokratisk beslutsprocess på nationell nivå i verkligheten skall kunna närma 
sig ovan nämnda kriterier, så fordras det, enligt Dahl, att följande institutionella arrangemang 
är tillförsäkrade: (a) valda befattningshavare som kontrollerar myndigheters politiska beslut; 
(b) fria och opartiska (rättvisa) val – valda befattningshavare utses regelbundet genom dessa 
val; (c) allmän rösträtt för alla som inkluderas i demos; (d) rätten att kandidera i val; (e) ytt-
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randefrihet; (f) alternativa informationskällor som medborgarna skall ha rätt till (och dessa 
skall vara lagligt skyddade); (g) församlings- och organisationsfrihet. 
 Politiska system som uppfyller ovanstående institutionella kriterier betecknar Dahl ”poly-
arkier” – han använder termen polyarki istället för demokrati, så att vi inte skall blanda ihop 
förekomsten av dessa institutioner med en idealisk demokratisk process; ordet demokrati har 
Dahl reserverat för ett ideal som verkligheten ännu inte har skådat. Lijphart använder dock 
uttrycket demokrati som benämning på ett politiskt system som uppfyller Dahls institutionella 
kriterier. Han hävdar till och med att dessa krav redan är underförstådda i Lincolns enkla de-
mokratidefinition (se inledningen av detta avsnitt), men att Dahls precisering är till stor hjälp 
vid operationaliseringsprocessen. Med Dahls institutionella kriterier som utgångspunkt kan vi 
bestämma graden av demokrati i varje land. 
 Lijpharts urval av länder baseras på siffror från den amerikanska organisationen Freedom 
House. Freedom House har sedan 1972 publicerat årliga rapporter om graden av frihet i värl-
den. Organisationen definierar ”frihet” på ett sätt som i hög grad kan relateras till Dahls insti-
tutionella kriterier. Freedom House klassificerar världens länder utifrån två dimensioner:  
 

1. En politisk dimension (eng. political rights), som baseras på följande kriterier: fria, 
korrekta och icke-manipulerade val; faktisk makt hos valda representanter; reell poli-
tisk konkurrens och opposition; tillräcklig grad av nationellt självbestämmande; mino-
ritetsrättigheter; och decentralisering. 

2. En rättighetsdimension (eng. civil liberties), som baseras på frågor om: mediefrihet; fri 
offentlig och privat debatt; förenings- och demonstrationsfrihet; organisationsfrihet; fri 
företagsamhet, inklusive möjlighet att starta kooperativ; likhet inför lagen, fritt dom-
stolsväsende; avsaknad av politisk terror och tortyr; sociala friheter; lika ekonomiska 
möjligheter; och frihet från extrem likgiltighet från regeringens sida (frånvaro av ut-
bredd korruption) (Karvonen 2003: 17f).11 

 
Variationen längs dessa dimensioner vägs sedan samman till en trefaldig ”frihetsskala”, som 
består av följande kategorier: fria stater, delvis fria stater och icke fria stater. Lijphart anser 
således att ”fria stater” även kan betraktas som demokratiska stater. Givetvis är ingen opera-
tionalisering av demokrati problemfri, men givet Dahls institutionella kriterier som en defini-
tion av demokrati,12 så anses siffrorna från Freedom House ha hög legitimitet och utnyttjas 
ofta i forskningssammanhang (se t.ex. Hadenius 2006; Inglehart 2005; Karvonen 2003). 
 I Lijpharts studie finns dock fyra gränsfall, nämligen Indien, Papua Nya Guinea, Colombia 
och Venezuela. Freedom House klassificerade dessa, med anledning av hög nivå av politiskt 
våld och korruption, som ”delvis fria” i början av 1990-talet (de halkade ner från ”fria” till 
”delvis fria” under denna tidpunkt). Han medger att demokratin i dessa fyra länder fungerar 
långt ifrån perfekt, men anser dock att de bör analyseras i egenskap av demokratier. I en an-
nan survey av världens politiska system, som använder sig av en tiopunktskala där tio rankas 
som perfekt demokrati, hamnar de fyra gränsstaterna på rimliga poäng. Colombia hamnar på 
samma poäng som Israel och Spanien (nio poäng); Indien, Papua Nya Guinea och Venezuela 
tillskrivs en åtta – en lika hög siffra som Frankrike. Lijphart menar alltså att dessa fyra länder 
hamnar högt på de flesta listor som klassificerar nationers grad av demokrati. Dessutom ar-
gumenterar Lijphart för att dessa länder bidrar med viktig variation i jämförande undersök-

                                                
11 För mer information, se http://www.freedomhouse.org. 
12 Efter kalla krigets uppbrott har denna definition i princip blivit allmänt accepterad. Andra beteckningar på 
denna demokratiform är västerländsk, liberal eller representativ demokrati. 
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ningar. Vidare så inkluderas endast demokratier som har en folkmängd på minst 250 000,13 
och som varit demokratiska sedan 1977 eller tidigare (Lijphart 1999:48-52). 
 Enligt Lijphart finns det två skäl för kravet att endast inkludera länder som varit demokra-
tiska över en längre tid. För det första så försäkrar tidskriteriet oss om att vi inte endast stude-
rar flyktiga enheter eller potemkinkulisser, utan rimligt stabila och konsoliderade demokratis-
ka system. Det andra skälet är proceduriellt: för att kunna studera exempelvis effekterna av ett 
lands valsystem, så är vi tvungna att mäta mer än ett eller några av landets valresultat. 
Lijphart valde ett minimum på minst 19 år av demokratiskt styre. I tabell 2.1 sammanfattas 
vilka länder som inkluderas i Lijpharts studie.  
 Det första undersökningsåret utgörs överlag av det första demokratiska valet efter 1945 
eller efter självständighetsförklaringen. I länder där demokratin fick avbrott under mellan-
krigstiden – i Frankrike 1958, i Grekland från 1967 till 1974, i Indien från 1975 till 1977 och i 
Venezuela från 1948 till 1958 – så utgörs det första undersökningsåret av det första valet efter 
avbrottet. I länder som blev självständiga under 1960- och 1970-talen, så utgör det demokra-
tiska val som ligger närmast året för självständighetsförklaringen startpunkt. Det enda undan-
taget är Mauritius, som höll det första demokratiska valet 1967, men där demokratin slutade 
fungera ett antal år under tidigt 1970-tal: undantagstillstånd utlystes 1971 och blev gällande 
fram till 1976. Valet 1976 markerar demokratins restauration i Mauritius, och utgör således 
landets första undersökningsår (Lijphart 1999:53f). 
 
2.1.5 Två dimensioner av demokratiskt institutionellt arrangemang 
I inledningen av detta kapitel presenterade jag tio institutionella variabler som kan härledas 
utifrån principerna om majoritet och konsensus. Lijpharts empiriska analys visar att dessa 
variabler klustrar sig inom två olika dimensioner. Vidare så är samtliga korrelationer inom 

                                                
13 De minsta länderna, både till yta och befolkning, brukar alltid uteslutas vid komparativa analyser av demokra-
tier.  

TABELL 2.1 Lijpharts demokratier klassificerade utifrån undersökningsperiod. 
Första undersökningsår Demokratier 
1945 Canada, Danmark, Finland, Luxemburg, Norge, Storbritannien,  

Österrike 
1946 Australien, Belgien, Island, Italien, Japan, Nederländerna, Nya Zee-

land, USA 
1947 Schweiz 
1948 Irland, Sverige 
1949 Israel, Tyskland 
  
1953 Costa Rica 
1958 Colombia, Frankrike, Venezuela 
  
1961 Trinidad och Tobago 
1962 Jamaica 
1965 Botswana 
1966 Barbados, Malta 
  
1972 Bahamas 
1974 Grekland 
1976 Mauritius, Portugal 
1977 Indien, Papua Nya Guinea, Spanien 

Anmärkning: N = 36. Länderna analyseras fram till mitten av 1996.  
Källa: Lijphart 1999:50. 
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varje dimension statistiskt signifikanta,14 medan ingen av korrelationerna mellan de två di-
mensionerna uppnår någon statistisk signifikans (Lijphart 1999:243ff). 
 En ännu bättre sammanfattning av kategoriseringen uppnår Lijphart genom en faktorana-
lys. Syftet med en faktoranalys är att upptäcka om det finns ett mindre antal underliggande 
dimensioner bland en uppsättning variabler; dvs. om det finns ett begränsat antal ”bakomlig-
gande” dimensioner som kan förklara variationen i en större mängd observerbara variabler 
(Aronsson 1999:277). Tabell 2.2 presenterar resultatet av faktoranalysen av våra tio grund-
läggande variabler. De värden som listas för varje variabel är faktorladdningar – dessa kan 
tolkas som korrelationskoefficienter mellan variablerna och de extraherade faktorerna. 
 Ur analysen framträder tydligt två separata dimensioner. Vidare så kan vi utläsa att faktor-
laddningarna är väldigt höga inom de båda dimensionerna, och mycket lägre eller nästan obe-
fintliga utanför dimensionerna. Variabeln ”maktkoncentration i enpartiregeringar” är den 
starkaste variabeln inom den första dimensionen: en faktorladdning på 0,93 innebär att varia-
beln nästan sammanfaller med faktorn. Detta resultat är teoretiskt intressant, eftersom varia-
beln reflekterar essensen av distinktionen mellan maktkoncentration och samförståndsinriktad 
maktutövning. I dimension två utmärker sig den federala variabeln som den starkaste. Även 
detta är teoretiskt betydelsefullt – variabeln ligger konceptuellt närmast enhetsstat-federalism-
dimensionen. Samtliga faktorladdningar inom dimensionerna är förvånansvärt starka. Vid 
bedömningar av faktorladdningarnas storlek brukar följande tumregler framföras: värden mel-
lan 0,3 och 0,4 är intressanta, mellan 0,4 och 0,5 är viktiga, och värden över 0,5 anses vara 
praktiskt signifikanta (Aronsson 1999:282). Alla våra tio variabler har faktorladdningar över 
0,70 vilket således påvisar att kontrasten mellan majoritetsdemokrati och konsensusdemokrati 

                                                
14 16 av de 20 variablerna är statistiskt signifikanta på 0,01-nivån, de resterande fyra på 0,05-nivån. 
15 Namnen på variablerna i tabellen avviker något från de beteckningar som jag använder i början av avsnitt 2. 
Anledningen är endast språklig: det är smidigare att använda korta beteckningar i tabeller. De variabler som jag 
refererar till är, och kommer vara uppsatsen igenom, de tio variabler som redovisas i avsnitt 2.1.1 till 2.1.3. 
16 Varimax rotationsmetod ger en ortogonal (vinkelrät) rotation. Syftet med att rotera faktorerna – axlarna i fak-
tormatrisen – är att variablerna endast skall få höga laddningar på en faktor (och låga laddningar på övriga fakto-
rer). Man vrider axlarna ortogonalt ända till variablerna optimalt klustras längs axlarna. Ju närmare en axel vari-
abeln ligger, desto högre laddning har den på denna faktor. Samtidigt avlägsnar sig variabeln från övriga fakto-
rer, vilket gör att laddningen på dessa blir låg. Genom en ortogonal rotation undviker man att faktorerna korrele-
rar med varandra (Aronsson 1999:282ff).  

TABELL 2.2 Faktoranalys: två dimensioner av demokratiskt institutionellt arrangemang.15 
                                                                                                                          Faktorladdningar 
Dimension 1. Exekutiv-partisystem:  
    Antal partier.  0,90             0,02     
    Maktkoncentration i enpartiregeringar.  0,93    –0,07                
    Exekutiv dominans.  0,74   –0,10       
    Icke-proportionella valsystem.  0,72      0,09        
    Pluralistiska organisationssystem.  0,78       –0,01         
                   
Dimension 2. Enhetsstat-federalism:                              
    Federalism-decentralisering. –0,28   0,86 
    Bikameralism.   0,06   0,74 
    Konstitutionell rigiditet. –0,05   0,71 
    Konstitutionell prövning.   0,20   0,73 
    Centralbanksoberoende. –0,07   0,71 
    Anmärkning: Ovanstående siffror visar hur varje variabel relaterar till faktorerna (varimax rotations-

metod,16 två faktorer). N = 36. 
Källa: Lijphart 1999:246. 
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kan analyseras i förhållande till två teoretiskt härledda dimensioner (Lijphart 1999:246). 
 Med hjälp av de två dimensionerna så kategoriserar Lijphart verkliga demokratier i förhål-
lande till idealen om majoritetsdemokrati och konsensusdemokrati. I figur 2.1 redovisas de 36 
demokratierna på den tvådimensionella kartan – höga värden indikerar konsensusdemokrati 
och låga värden majoritetsdemokrati. Ländernas värden på de tio variablerna har slagits sam-
man till ett index,17 vilket tillåter oss att jämföra hur den övergripande institutionella utform-
ningen förhåller sig till andra variabler – som exempelvis kulturella faktorer.  
 
2.1.6 Konsensusdemokratins effekter 
Lijpharts slutsatser går tvärt emot den konventionella kunskapen. Länge har majoritetsmodel-
len betraktats som överlägsen olika representationsprinciper vad gäller politiskt beslutsfattan-
de. Det har nästan uppfattats som en självklarhet att maktkoncentration i starka regeringska-
binetter leder till bättre politiska resultat; det antas främjar ett enhetligt och starkt ledarskap 
vilket i sin tur antas leda till koherent förd politik och effektivt beslutsfattande. Detta då i 
motsats till samarbetsinriktade styrelsesätt: ”representative government must not only repre-
sent, it must also govern (Lijphart 1999:258).”  
 Lijphart prövar först vilka effekter demokratiskt institutionellt arrangemang har på makro-
ekonomiska prestationer. Resultatet visar här att typ av statsskick inte har någon signifikant 
eller relevant effekt på ekonomisk tillväxt, men däremot att konsensusdemokratier överlag är 
mycket bättre på att hålla inflationen nere. Vidare så tenderar konsensusdemokratier att ha en 

                                                
17 Eftersom variablerna ursprungligen är mätta med olika skalor, så har Lijphart standardiserat alla variabler 
inom varje dimension (så att de har 0 som medelvärde och 1 som standardavvikelse). Vidare så har han standar-
diserat medelvärdena, så att varje enhet på de två axlarna, representerar en standardavvikelse (Lijphart 
1999:247). 

FIGUR 2.1 Tvådimensionell karta av 36 demokratier. 

 
Källa: Lijphart 1999:248. 
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lägre arbetslöshet och vara mindre strejkbenägna än majoritetsdemokratier. Slutligen så kon-
kluderar Lijphart att majoritetsdemokratier har en högre sannolikhet för budgetunderskott än 
konsensusdemokratier (Lijphart 1999:263-70). Sammanfattningsvis så kan man säga att kon-
sensusdemokratier visar upp något bättre makroekonomiska prestationer än majoritetsdemo-
kratier. Givetvis så kan de empiriska indikatorerna ifrågasättas, som alltid, men detta är inte 
syftet med denna uppsats – jag använder Lijphart resonemang som utgångspunkt. 
 Liphart prövar sedan vilken effekt de båda demokrativarianterna har på upplopp och poli-
tiskt våld. Slutsatserna här blir att konsensusdemokratier har något mindre upplopp respektive 
politiska dödsfall – men sambanden är överlag svaga (Lijphart 1999:270ff). Lijpharts huvud-
sakliga slutsats är att konsensusdemokratier i princip visar bättre resultat på alla ”styrelseindi-
katorer”, men att dessa överlag är väldigt svaga (förutom inflationsbekämpning, där resultatet 
är relativt starkt och entydigt). Detta, menar Lijphart, kanske inte utgör tillräckliga bevis för 
att utnämna konsensusdemokratier som bättre regenter, men, poängterar han, resultatet mot-
bevisar att majoritetsdemokratier är bättre på att regera (Lijphart 1999:274). 
 Sedan väljer Lijphart att pröva vilka effekter konsensusdemokrati har på följande demokra-
tiska variabler: demokratisk kvalitet, representation av kvinnor (i parlament och regering), 
politisk jämlikhet, valdeltagande, avstånd mellan regeringens och folkets politiska preferen-
ser, demokratisk tillfredsställelse och korruption. Slutsatsen är att konsensusdemokrati uppvi-
sar bättre demokratiskt resultat på samtliga variabler, och att nästan samtliga mått är statistiskt 
signifikanta på 0,01 eller 0,05-nivån (Lijphart 1999:276-93). 
 Slutligen prövar Lijphart konsensusdemokratins effekter på vad han betecknar ”kindler, 
gentler qualities.” Dessa variabler inkluderar välstånd, miljömedvetenhet, dödsstraff och eko-
nomiskt bistånd till utvecklingsländer. Resultatet av denna analys är entydigt: konsensusde-
mokratier har en högre tendens att vara välfärdsstater, de utnyttjar dödsstraff i mycket mindre 
utsträckning och de är mycket generösare med ekonomiskt bistånd till fattigare länder. Vidare 
så förstärks i allmänhet de positiva sambanden när kontrollvariabler tillförs (Lijphart 
1999:293-300). 
 Lijphart avslutar sin analys med följande ord: ”because the overall performance record of 
the consensus democracies is clearly superior to that of the majoritarian democracies, the con-
sensus option is the more attractive option for countries designing their first democratic con-
stitutions or contemplating democratic reform (Lijphart 1999:301f).” Sedan diskuterar han 
optimistiskt hur enkelt det faktiskt är att konstruera en konsensusinriktad demokratisk konsti-
tution, för att därefter, under rubriken ”dåliga nyheter” fastslå följande: 
 

The […] bad news appears to be that consensus democracy may not be able to take root and thrive 
unless it is supported by a consensual political culture. Although the focus of this book has been on 
institutions rather than culture, it is clear that a consensus-oriented culture often provides the basis 
for and connections between the institutions of consensus democracy (Lijphart 1999:306).  

 
Lijpharts avslutande citat utgör början på min uppgift: att undersöka om det finns någon spe-
ciell form av kultur som samvarierar med konsensusdemokratiska institutioner. Varför detta 
är statsvetenskapligt relevant har jag redan diskuterat i inledningen. Dels är det samhällsve-
tenskapligt relevant att undersöka om det finns en konsensusdemokratisk kultur, och dels så 
kan detta eventuella samband fungera som ett inlägg i den större debatten om det kausala 
sambandet mellan kulturella och institutionella faktorer. Den empiriska bevisföringen beträf-
fande detta samband tenderar att vara högst tvetydig; vissa forskare argumenterar för att kul-
turen ”orsakas” uppifrån, dvs. av institutionerna (t.ex. North 1993; Rothstein 2003), medan 
andra bestämt hävdar att det är kulturen som påverkar institutionernas funktionssätt (t.ex. Put-
nam 1996 [1993]; Inglehart & Welzel 2005). Framförallt är det intressant att undersöka even-
tuella samband mellan kulturella faktorer och institutionella variationer inom demokratier. 
Debatten har nästan helt och hållet kretsat kring sambandet mellan kultur och institutioner i 
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relation till institutionell prestation eller demokrati och icke-demokrati. Antingen undersöks 
hur kulturella faktorer kan påverka den institutionella effektiviteten (Putnam 1996 [1993]),18 
eller hur kulturella och institutionella faktorer påverkar demokratins vara eller icke vara (Ing-
lehart & Welzel 2005; Rustow 1970). Det är ytterst sällan man ser en studie om relationen 
mellan demokratiskt institutionellt arrangemang och kulturella faktorer. Närmast detta upp-
lägg kommer förmodligen Almond och Verba, när de i The Civic Culture undersöker olika 
kulturella orienteringar i fem olika demokratier; men deras syfte var att finna den gemen-
samma nämnaren för en demokratisk kultur, inte att påvisa hur olika demokratiska statsskick 
samvarierar med specifika kulturella orienteringar.  
 Den motstridiga empiriska bevisföringen och Lijpharts egna problemformulering gör det 
till ett relevant problem att undersöka om det finns något samband mellan konsensusdemokra-
ti och kulturella faktorer. I nästa stycke kommer jag att diskutera vilka kulturella faktorer som 
är intressanta att undersöka. Först vill jag bara göra några anmärkningar om Lijpharts katego-
risering. Jag kommer alltså att jämföra de två dimensionerna av majoritetsdemokrati och kon-
sensusdemokrati – exekutiv-partisystem samt enhetsstat-federalism – med kulturella faktorer. 
Operationaliseringen av den institutionella kategoriseringen baseras således på Lijpharts fak-
toranalys som presenterades i tabell 2.2. Ett problem i sammanhanget är att Lijpharts tvådi-
mensionella variabler baseras på en rad olika underliggande operationaliseringar; operationa-
liseringar som jag med anledning av utrymmesbrist omöjligen kan redogöra för – hans dis-
kussion om de tio institutionella olikheterna sträcker sig över åtta kapitel, eller om man så 
vill, 180 sidor. Jag tvingas helt enkelt hänvisa till Lijpharts auktoritet på området, något som 
de flesta metodböcker anser vara en legitim strategi (Esaiasson m.fl. 2004:64; King et al. 
1994:157).19 Normalt sett är jag väldigt skeptisk till detta förfarande, men har som sagt inget 
val. Jag hoppas att min ganska gedigna beskrivning av de olika demokratimodellerna ändå 
lyckas förmedla innebörden av dem. Nu är det på sin plats att redogöra för vilka kulturella 
faktorer jag skall ställa mot de båda demokratimodellerna. 
 
2.2 Ingleharts kulturella dimensioner 
2.2.1 Inledning 
Hur används termen ”kultur” i forskningen på området? Grundläggande för samtliga defini-
tioner är att kultur refererar till de aspekter av samhället som är inlärda, inte biologiskt ned-
ärvda. Vidare så råder det konsensus om att dessa kulturella aspekter, eller kulturelement, är 
gemensamma för medlemmarna i ett samhälle (eller i en grupp) och utgör den delade kontext 
som individerna lever i (se t.ex. Giddens 2001; Hofstede 1984; Inglehart 1990 och 1997). Ut-
ifrån dessa grundläggande premisser har det utvecklats en oändlig mängd olika definitioner – 
många av dem fullständigt väsensskilda. Den statsvetenskapliga inriktningen har sin start-
punkt i Almond och Verbas The Civic Culture (1989 [1963]), som lanserade ett nytt statsve-
tenskapligt studieobjekt,20 nämligen ”politisk kultur”. I boken definieras politisk kultur enligt 
följande: 
 

                                                
18 Putnam undersöker kulturella faktorers inverkan på regionala institutioners funktionssätt, men han undersöker 
endast institutioner som i princip är identiska. 
19 Hans kategorisering av olika demokratier är mycket inflytelserik, och har kopierats i många efterföljande stu-
dier. 
20 Givetvis ”uppfann” inte Almond och Verba fenomenet ”politisk kultur” i egentlig mening, politik involverar 
människor, och att olika grupper av människor uttrycker olika kulturella hållningar var känt långt innan Almond 
och Verbas studie. Den politisk-kulturella forskningen brukar främst sägas gå tillbaka till Aristoteles, Montes-
quieu, Tocqueville och Weber. Almond och Verbas insats skall dock inte förringas: de ifrågasatte statsvetenska-
pens ”traditionella” (empiriska) inriktning på politikens formella aspekter, de lanserade termen ”politisk kultur” 
och introducerade även ämnet för empirisk forskning genom The Civic Culture. 
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The term ”political culture” thus refers to the specifically political orientations – attitudes toward the 
political system and its various parts, and attitudes toward the role of the self in the system [---] 
When we speak of the political culture of a society, we refer to the political system as internalized in 
the cognitions, feelings, and evaluations of its population (Almond & Verba 1989:12f).   

  
Enligt denna snäva definition så är det endast attityder i förhållande till det politiska systemet, 
dess processer och den egna rollen inom systemet som anses ha konsekvenser för människors 
politiska beteende (jfr Almond 1993).  
 Ronald Inglehart (1977, 1990, 1997; Inglehart & Baker 2000; Inglehart & Welzel 2005) 
har till viss del fjärmat sig från Almond och Verbas fokus på den formella politiken. Han un-
dersöker kopplingen mellan kulturella, sociala, ekonomiska och politiska faktorer genom att 
relatera attityder på individnivå med variabler på samhällelig nivå. Inglehart undersöker alltså 
inte bara den politiska kulturen, utan han undersöker hur kulturella variabler i allmänhet (t.ex. 
religion, sexuella normer, tillit, etc.) påverkar och påverkas av ekonomiska och politiska fak-
torer. Enligt Inglehart består en kultur av: ”[a] system of attitudes, values, and knowledge that 
is widely shared within a society and is transmitted from generation to generation (Inglehart 
1990:18, 1997:15).” Dock poängterar även Inglehart att kultur refererar till subjektiva aspek-
ter, såsom övertygelser, värderingar, kunskap, etc., som har internaliserats av folket (Inglehart 
1997:15ff). 
 I relation till andra vetenskaper, som exempelvis antropologi, etnologi och i viss mån soci-
ologi, så är den statsvetenskapliga definitionen av kultur snäv, i meningen att handlingar eller 
beteende inte inkluderas. Enligt sociologen Anthony Giddens så omfattar en kultur både ab-
strakta aspekter – de uppfattningar, idéer, värderingar och normer som tillsammans bildar 
innehållet i kulturen – och konkreta aspekter – de objekt, symboler, handlingar och den tekno-
logi som representerar det kulturella innehållet (Giddens 2001:37). Men som sagt, inom sam-
hällsvetenskaper som studerar kultur i relation till politik och ekonomi, är det i princip praxis 
att utelämna de aspekter som Giddens betecknar ”konkreta” (representationerna av det kultu-
rella innehållet) från definitionen av kultur (se t.ex. Almond 1993; Hofstede 1984). Vissa för-
fattare hänvisar istället till dessa som olika former av kulturella ”drag” (eng. traits), eller kul-
turella produkter (Johnson-Cartee & Copeland 2004:12).  
 Vidare så är det vanligt att man i definitionen inbegriper ett antagande om att de kulturella 
komponenterna begränsar eller påverkar medlemmarnas tankar och beteende. Kultur de-
finieras då som ”the system of ideas, such as values, beliefs, and norms which constrain the 
thoughts and actions of individuals (Johnson-Cartee & Copeland 2004:10).”21 I vilken ut-
sträckning kulturen i själva verket påverkar människors tankar och beteende anser jag vara en 
empirisk fråga, och i det följande kommer jag att reservera termen kultur för vad Giddens 
betecknar det kulturella innehållet; de konkreta aspekterna, produkterna av det kulturella in-
nehållet, lämnas utanför definitionen. Anledningen till detta är att vi måste ha konceptuella 
verktyg som kan pröva de kausala (eller snarare probabilistiska) sambanden mellan ”idealis-
tiska” faktorer, fysisk omgivning och beteende. Definitionen motiveras således av att den 
möjliggör empirisk prövning av sambanden mellan institutioner och människors normer, vär-
deringar, attityder och uppfattningar (Almond 1993:16). 
 
2.2.2 Två kulturella dimensioner 
Vilka kulturella indikatorer är då lämpliga för en undersökning som denna? Eftersom jag vill 
undersöka människors subjektiva ”tankesystem”, så kommer jag att använda mig av data från 
World Values Survey (WVS), världens mest omfattande undersökning av attityder, normer, 
värderingar och uppfattningar som någonsin genomförts. Surveyundersökningarna består av 
representativa nationella urval, och har genomförts i fyra omgångar: 1981-83, 1989-91, 1995-
                                                
21 Johnson-Cartee & Copeland citerar Turner & Beeghley (1981:336).  



 18     

97 och 1999-2001. Sammanlagt täcker de ett 80-tal olika länder och rymmer mer än 85 pro-
cent av världens befolkning.22 Det bör poängteras att den kulturdefinition jag använder mig av 
kräver någon form av intervjumaterial; eftersom definitionen särskiljer kultur från beteende är 
det inte rimligt att exempelvis skatta kulturella variabler utifrån uppvisat beteende – även 
andra faktorer förutom kulturella variabler antas påverka människors beteendemönster. Ex-
empel på sådana är socioekonomiska faktorer, naturkatastrofer, institutioner, etc. Kravet på 
någon form av intervjumaterial reducerar alternativa datakällor drastiskt. I princip finns det 
två alternativa databaser: European Social Survey (ESS) och International Social Survey Pro-
gramme (ISSP).23 Problemet med dessa är att de inte täcker lika många länder som WVS, 
vilket skulle medföra att jag inte kan inkludera lika många av Lijpharts demokratier i under-
sökningen. 
 WVS-materialet har ytterliggare fördelar. Tidigare forskning om kultur i relation till politik 
och ekonomi har visat att WVS-datan kan sammanfattas i två underliggande dimensioner. 
Eftersom WVS-materialet innehåller hundratals variabler, så kommer denna kunskap till stor 
användning. Alla variabler är inte lika intressanta utifrån det aktuella problemet, och istället 
för att börja analysera variabel för variabel helt ateoretiskt, är det lämpligare att till en början 
specificera eventuella samband utifrån en begränsad uppsättning teoretiskt förankrade dimen-
sioner. Dessutom är det inte rimligt att hinna analysera samtliga variabler inom ramen för 
denna uppsats – en specificerande analys utifrån ett begränsat antal dimensioner är en tillräck-
lig uppgift. Ytterliggare specificeringar lämnar jag över till framtida undersökningar. 
 Den amerikanske statsvetaren Ronald Inglehart har i ett antal böcker, både ensam och till-
sammans med andra författare, analyserat relationen mellan kultur, demokrati och socioeko-
nomisk utveckling. För att kunna pröva olika teser om dessa samband, analyserade Inglehart 
(1997) aggregerad data från den andra WVS-omgången (1989-91, då 43 länder), och fann 
stora och koherenta tvärkulturella olikheter. Resultatet av analysen visade att en stor mängd 
politiska, sociala och religiösa normer och uppfattningar kan sammanfattas i två kulturella 
dimensioner. Dessa två dimensioner reflekterar en tvärkulturell polarisering mellan traditio-
nella kontra sekulära värderingar och överlevnadsvärden kontra emancipativa frihetsvärden 
(Inglehart 1997:81-98; jfr Inglehart & Baker 2000).24  
 I boken Modernization, Cultural Change, and Democracy (2005) vidareutvecklar Inglehart 
och Welzel teoribygget från 1997 genom att undersöka alla fyra WVS-omgångar. I tabell 2.3 
presenteras en faktoranalys av tio kulturella indikatorer och aggregerad WVS-data från samt-
liga intervjuomgångar (sammanlagt över 200 surveyundersökningar i 78 länder).25 Tabellen 
visar att variablerna inom varje dimension är starkt korrelerade med varandra; tillsammans 
förklarar de båda dimensionerna 71 procent av den totala internationella variansen i variabel-
uppsättningen. Detta, menar Inglehart och Welzel, påvisar att den tvärkulturella variationen är 
överraskande koherent. Denna koherens existerar trots att de valde indikatorer som täcker vitt 
skilda områden – deras mål var att mäta breda dimensioner som berör en mängd olika värde-
ringar och uppfattningar.  
 Faktorladdningarna som genereras med hjälp av dessa tio indikatorer är starkt korrelerade 
med faktorladdningarna som Inglehart (1997:334-335, 388) genererade med hjälp av 22 indi-
katorer. Den traditionella kontra sekulära dimensionen baserad på fem indikatorer korrelerar 
nästan perfekt (r = 0.95) med faktorladdningarna från den jämförbara dimensionen baserad på 

                                                
22 För mer information, se följande hemsida: http://www.worldvaluessurvey.org.  
23 Se hemsidorna för mer information: http://www.europeansocialsurvey.org respektive http://www.issp.org. 
24 Ingleharts beteckning av de två dimensionerna är: traditional versus secular-rational values respektive survi-
val versus self-expression values (Inglehart & Baker 2000; Inglehart & Welzel 2005). I brist på bättre översätt-
ning har jag lånat Pettersson och Esmers terminologi; dessa båda herrar är trots allt verksamma inom WVS-
projektet, så översättningen torde vara förlåten (se Pettersson & Esmer 2005:14f).  
25 Se avsnitt 2.1.5 för en beskrivning av faktoranalys. 
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elva indikatorer, och den andra dimensionen – överlevnad kontra emancipativ frihet – baserad 
på fem indikatorer korrelerar nästan perfekt (r = 0.96) med den kompatibla dimensionen base-
rad på elva indikatorer. Dessa dimensioner är robusta; de tio indikatorerna representerar en-
dast ett fåtal av de åtskilliga värderingar och uppfattningar som dessa två dimensioner vidrör.   
Inglehart och Welzel menar dock att dessa indikatorer på ett bra sätt fångar två extremt vikti-
ga dimensioner av tvärkulturell variation. Resultatet blir i princip detsamma om analysen ba-
seras på 20 eller 30 indikatorer; men ett sådant förfarande, påpekar Inglehart och Welzel, le-
der till åtskilliga bortfall på grund av förlorad data. Indikatorerna har således begränsats till 
tio på grund av tekniska skäl (Inglehart & Welzel 2005:48ff).26 Nedan kommer jag att beskri-
va de båda dimensionerna mer ingående. 
 
TABELL 2.3 Faktoranalys: två kulturella dimensioner på nationell nivå.   
 Faktorladdningar 
Traditionella värderingar framhäver följande egenskaper  
(sekulära värderingar framhäver motsatsen):a 

 

    Gud är väldigt viktig i respondentens liv. 0.91      — 
    Det är viktigare för ett barn att lära sig lydnad och religiös tro än självstän-

dighet och beslutsamhet (autonomiindex). 
0.88      — 

    Abort kan aldrig rättfärdigas. 0.82      — 
    Respondenten känner stark nationell stolthet. 0.81      — 
    Respondenten föredrar större respekt för auktoriteter. 
 

0.73      — 

Överlevnadsvärden framhäver följande egenskaper 
(emancipativa frihetsvärden framhäver motsatsen):b 

 

    Respondenten prioriterar ekonomisk och fysisk säkerhet framför emancipa-
tiv frihet och livskvalitet (materialism vs. postmaterialism). 

 —       0.87 

    Respondenten känner sig inte särskilt lycklig.   —       0.81 
    Homosexualitet kan aldrig rättfärdigas.  —       0.77 
    Respondenten har aldrig och skulle aldrig signera en petition.  —       0.74 
    Man måste vara väldigt försiktig i umgänget med människor (tillit).  —       0.46 
Anmärkning: Ovanstående siffror visar hur varje variabel relaterar till den givna faktorn (varimax rota-
tionsmetod, två faktorer, ”listwise deletion”). Mer än 200 surveys från fyra intervjuomgångar i 78 
länder. 
a Denna faktor förklarar 46 procent av den totala internationella variansen. 
b Denna faktor förklarar 25 procent av den totala internationella variansen. 
Källa: Inglehart & Welzel 2005:49 (World Values Survey 1981-83, 1989-91, 1995-97 och 1999-
2001). 
 
 
2.2.3 Traditionella kontra sekulära värderingar 
Den traditionella kontra sekulära dimensionen (vilken jag även kommer att referera till som 
”dimension 1” i det följande) reflekterar kontrasten mellan samhällen som har olika uppfatt-
ningar om familjens, religionens och nationens roll. Samhällen med traditionella värderingar 
betonar familjens betydelse: en viktig uppgift är att göra sina föräldrar stolta; och man måste 
alltid älska och respektera sina föräldrar oavsett deras beteende; omvänt så måste föräldrarna 
göra sitt bästa för sina barn, även på bekostnad av deras eget välbefinnande; vidare så ideali-
serar detta betraktelsesätt stora familjer. Människor som präglas av traditionella värderingar 
känner stark nationell stolthet; föredrar större respekt för auktoriteter; har protektionistiska 

                                                
26 Under årens gång så har WVS utvecklats; länder har tillkommit och fallit bort och frågorna i formulären har 
förändrats. Genom att begränsa indikatorerna till tio, så lyckas Inglehart och Welzel skapa ett analysinstrument 
som minimerar antalet bortfall vid jämförelser över tid.  
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attityder gentemot utländsk handel; känner att miljöproblemen kan lösas utan internationella 
avtal och diskuterar sällan politik. Den traditionella familjesynen medför även att människor-
na är emot abort, dödshjälp och självmord. En traditionell kulturell orientering framhäver so-
cial konformism snarare än individuell strävan, stöder underkastelse för auktoriteter och om-
famnar ett nationalistiskt synsätt. Samhällen med sekulära värderingar står i motsats till före-
gående betraktelsesätt (Inglehart & Welzel 2005:52; jfr Pettersson & Esmer 2005:14f). 
 Det är viktigt att komma ihåg att denna dimension är kontinuerlig; indexet mäter så att 
säga var ett enskilt land befinner sig i förhållande till dessa två extrempoler. De fem indikato-
rer som denna dimension baseras på operationaliseras enligt följande (jfr med tabell 2.3): 
 1. Guds betydelse. I frågeformuläret finns en fråga som lyder (alla kulturella variabler byg-
ger på frågor i frågeformulären): ”hur viktig är Gud i ditt liv?” Svarsalternativen utgörs av en 
skala från 1 till 10, där 10 indikerar väldigt viktig och 1 inte alls viktig. Data på aggregerad 
nivå uttrycker en nations medelvärde på denna skala (Inglehart & Welzel 2005, Internet Ap-
pendix s. 8).27 
 2. Autonomiindex. Frågan lyder: ”här är en lista med olika kvaliteter som barn kan upp-
muntras lära sig hemma. Vilka, om några, anser du vara särskilt viktiga? Vänligen välj upp till 
fem egenskaper.” Listan inbegriper tio kvaliteter, inklusive ”lydnad” (obedience), ”religiös 
tro” (religious faith), ”oberoende” (independence) och ”beslutsamhet/ståndaktighet” (deter-
mination/perseverance). Varje av dessa fem egenskaper som väljs kodas 1, och varje som inte 
väljs 0. Av detta skapas ett index genom att lägga ihop poängen för ”lydnad” och ”religiös 
tro” och sedan subtrahera den sammanlagda poängen för ”oberoende” och ”beslutsam-
het/ståndaktighet”. Skalan sträcker sig från -2 till +2. En individ som väljer både ”lydnad” och 
”religiös tro”, men ingen av variablerna ”oberoende” eller ”beslutsamhet/ståndaktighet”, får 
värdet 2. En som väljer både ”oberoende” och ”beslutsamhet/ståndaktighet”, men ingen av de 
resterande två får värdet -2. Data på aggregerad nivå mäter en nations medelvärde på detta 
index (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 8).28    
 3. Ställningstagande till abort. Respondenten ombes ta ställning till om abort kan rättfärdi-
gas eller inte. Svarsalternativen utgörs av en skala från 1 till 10, där 1 indikerar att abort ”ald-
rig kan rättfärdigas” och 10 att abort ”alltid kan rättfärdigas”. Skalan är omvänd, så att 10 
indikerar att abort ”aldrig kan rättfärdigas”. Aggregerad data mäter en nations medelvärde på 
denna skala (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 8).29 
 4. Nationell stolthet. Frågan lyder: ”hur stolt är du över att vara [namnet på nationen]?” 
Svarsalternativen sträcker sig från 1 som indikerar ”väldigt stolt” till 4 som indikerar ”inte alls 
stolt”. Skalan är omvänd, så att högre nummer indikerar en större känsla av nationell stolthet. 
Data på aggregerad nivå mäter en nations medelvärde på denna skala (Inglehart & Welzel 
2005, Internet appendix s. 9).30 
 5. Respekt för auktoriteter. Respondenten ombes ta ställning till alternativa levnadssätt 
(way of life). Bland dessa alternativ finns påståendet ”större respekt för auktoriteter”. Svarsal-
ternativen utgörs av att det vore ”bra”, ”dåligt” eller ”spelar ingen roll” (don’t mind). Alla 
som svarar att det vore ”bra” med större respekt för auktoriteter kodas 1, medan resterande 
svar kodas 0. Aggregerad data mäter hur många procent av respondenterna i ett land som 

                                                
27 För mer information, se variabeln V196 i 1999-2001 World Values Survey Questionnaire (European Values 
Study Group & World Values Survey Association 2004). Frågeformuläret finns tillgängligt på nätet: 
http://www.worldvaluessurvey.org.   
28 Kodning: 1 = viktig; 0 = ej nämnd. A = lydnad; B = religiös tro; C = oberoende; D = beslutsamhet. Indexet 
kodas enligt följande formel: (A + B) – (C + D) = oberoende/beslutsamhet (–2) (–1) (0) (+1) (+2) lydnad/religiös 
tro. Se variablerna V15, V21, V22 och V24 i 1999-2001 i ovan nämnda frågeformulär. 
29 Variabelbeteckningen är V210. 
30 Se variabeln V216. 
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tycker att större respekt för auktoriteter är ”bra” (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix 
s. 9).31 
 
2.2.4 Överlevnadsvärden kontra emancipativa frihetsvärden 
Dimensionen om överlevnad kontra emancipativ frihet (vilken jag även kommer att kalla 
”dimension 2” i det följande), berör kulturella komponenter som tolerans, tillit, subjektivt 
välbefinnande och medborgerlig aktivism. Samhällen som betonar överlevnadsvärden rappor-
terar relativt låga nivåer av subjektivt välbefinnande; relativt dålig hälsa; låg grad av mellan-
mänsklig tillit; intolerans mot minoritetsgrupper (som invandrare och homosexuella) och låg 
uppslutning kring jämställdhet (betoning av traditionella könsroller). De omfamnar materiella 
värderingar (ekonomisk och fysisk säkerhet); har relativt högt förtroende för vetenskap och 
teknologi; låg grad av miljöinriktad aktivism och föredrar ett auktoritärt statsskick. Samhällen 
som har höga värden av emancipativa frihetsvärden tenderar att favorisera motsatsen (Ingle-
hart & Welzel 2005:52ff; jfr Pettersson & Esmer 2005:15). Dimensionen består av följande 
komponenter: 
 1. Materiella värderingar. Respondenten ombes rangordna olika förslag på nationella mål-
sättningar för en kommande tioårsperiod. Respondenten får en lista med fyra olika målsätt-
ningar: ”att bibehålla ordningen inom nationen”, ”att ge folk mer inflytande i viktiga politiska 
beslut (giving people more say in important government decisions)”, ”att bekämpa prissteg-
ringar (fighting rising prices)” och ”att skydda yttrandefriheten”. Efter att respondenten fått 
listan uppmanas vederbörande att säga vilket alternativ som är viktigast. Därefter efterfrågas 
vilket alternativ som är näst viktigast. Data på aggregerad nivå mäter hur många procent av ett 
lands respondenter som antingen ger ”bibehålla ordningen inom nationen” eller ” bekämpa 
prisstegringar” högsta prioritet (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 9).32 
 2. Känsla av lycka. Frågan lyder: ”skulle du överlag säga att du är: 1 väldigt lycklig, 2 
ganska lycklig, 3 ganska olycklig, 4 väldigt olycklig”. Aggregerad data indikerar en nations 
medelvärde på denna 1 till 4-skala (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 10).33     
 3. Ställningstagande till homosexualitet. Respondenten ombes ta ställning till om homo-
sexualitet kan rättfärdigas eller inte. Svarsalternativen utgörs av en skala från 1 till 10, där 1 
indikerar att homosexualitet ”aldrig kan rättfärdigas” och 10 att homosexualitet ”alltid kan 
rättfärdigas”. Skalan är omvänd, så att 10 indikerar att homosexualitet ”aldrig kan rättfärdi-
gas”. Aggregerad data mäter en nations medelvärde på denna skala (Inglehart & Welzel 2005, 
Internet appendix s. 10).34 
 4. Politiskt deltagande. Fråga: ”Har du någonsin utfört någon av dessa politiska handling-
ar, eller, om inte, skulle du kunna tänka dig att utföra någon av dem, eller skulle du inte under 
några omständigheter utföra dem?” Ett av alternativen är ”signera en petition”. Alla respon-
denter som svarar att de antingen har signerat en petition eller skulle kunna tänka sig att sig-
nera en kodas 0. Övriga svar kodas 1. Data på aggregerad nivå mäter hur många procent av 
respondenterna i en nation som aldrig har och aldrig skulle kunna tänka sig att signera en peti-
tion (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 10).35 
 5. Tillit. Frågan lyder: ”tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor 
eller tycker du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med människor?”. Svarsalterna-
tiven är: 1 ”man kan lita på de flesta människor”, och 2 ”man kan inte vara nog försiktig”. 
Svaren är omkodade: 1 indikerar ”att man inte kan vara nog försiktig” och 0 ”att man kan lita 
på de flesta”. Aggregerad data indikerar hur många procent av respondenterna i ett land som 

                                                
31 Se V130.  
32 För mer information, se variablerna V121 och V123. 
33 Se V11. 
34 Variabelns beteckning är V208 i frågeformuläret. 
35 Se variabeln V134 i 1999-2001 World Values Survey Questionnaire. 
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svarat att man inte kan vara nog försiktig (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix s. 
11).36 
 Nu har vi specificerat två kulturella dimensioner som vi kan jämföra med Lijpharts institu-
tionella dimensioner. Indexen som Inglehart och Welzel har konstruerat utifrån ovan nämnda 
indikatorer mäter nationella medelvärden längs de två kulturella dimensionerna, vilket gör att 
vi kan undersöka om det finns något samband mellan olika kulturella orienteringar och kon-
sensusdemokratiska institutioner. Först och främst är det dock på sin plats att diskutera even-
tuella validitets- och reliabilitetsproblem. 
 Det är rimligt att ställa sig frågan om de empiriska indikatorerna (dvs. svaren i frågeformu-
lären) verkligen korresponderar mot den teoretiska definitionen (Esaiasson m.fl. 2004:62-70; 
jfr Lundquist 1993:99ff). Vad jag är ute efter att ”mäta” är olika samhällens gemensamma 
värderingar, attityder, normer och uppfattningar vad gäller aspekter som kan tänkas vara 
sammanlänkade med konsensusdemokratiska institutioner (eller, för den delen, majoritetsde-
mokratiska institutioner). Enda sättet att erhålla kunskap om människors ”tankesystem” är 
givetvis att fråga dem (om vi inte vill försöka härleda denna kunskap indirekt utifrån uppvisat 
beteende, vilket torde var ännu mer osäkert). Så långt är vi på rätt väg. Men överensstämmer 
verkligen svaren på frågorna med vad respondenterna verkligen tycker och tänker? Det är 
förstås väldigt svårt att svara på, och varierar förmodligen från person till person. Det finns en 
mängd olika saker som kan påverka svaren: intervjuaren kan påverka respondenten på olika 
sätt,37 frågorna kan vara formulerade så att det påverkar svaret (ledande frågor, prestigebias, 
etc.) eller respondenten kan helt enkelt bara hitta på. Det är inte lätt ”fånga in” så pass ab-
strakta fenomen som en människas kulturella orientering. Än mer problematiskt är det att 
formulera internationellt giltiga forskningsfrågor; är det överhuvudtaget möjligt att översätta 
frågor från ett språk till ett annat, utan att det uppstår en semantisk lucka? Samma ord betyder 
inte exakt samma sak mellan olika språk. Sådana här frågor är naturligtvis inte lätta att besva-
ra. Men jag tror vi till viss del kan undvika de största felmarginalerna om vi inte stirrar oss 
blinda på de enskilda indikatorerna: exempelvis är det högst osäkert att den ensamma varia-
beln ”tillit” faktiskt mäter den exakta graden av mellanmänskligt förtroende. Däremot är det 
anmärkningsvärt att den tvärkulturella variationen är så koherent som den är: 
 

Det är viktigt att notera att dessa båda grundläggande värderingsdimensioner är jämförelsevis robus-
ta och okänsliga för vilka speciella indikatorer man råkar välja för en viss analys. Även om man by-
ter ut de indikatorer som beskrevs ovan mot andra (det vill säga mot andra frågor i frågeformulären) 
får man således i stort sett samma resultat. En analys som har beaktat svaren på så gott som samtliga 
intervjufrågor i WVS-materialet från 33 länder och cirka 33 000 intervjupersoner resulterade således 
i två värderingsdimensioner som visar en statistiskt helt säkerställd samvariation med de två dimen-
sioner som beskrevs ovan.38 Sådana resultat är mycket viktiga eftersom de visar att de båda värde-
ringsdimensionerna har en mer generell innebörd än vad en ”närsynt” tolkning av de speciella indi-
katorer som används i en viss analys kan antyda. Liknande resultat har legat till grund för att man 
har sagt att den traditionella värderingsdimensionen fångar en bred värdeorientering som prioriterar 
”normativ-religiösa” värdeauktoriteter och att de emancipativa frihetsvärdena kan tolkas som uttryck 
för en lika bred uppsättning av ”socialt-liberala” grundvärderingar (Pettersson & Esmer 2005:15, 
kursiv i original). 

 
Om vi kan enas om följande: (i) WVS-frågorna behandlar viktiga sociala, politiska och eko-
nomiska ämnen; (ii) de utgör kulturella komponenter (frågorna undersöker ju människors sub-
jektiva uppfattningar, attityder, normer och värderingar); (iii) de klustras inom två dimensio-
ner ur vilka det går att urskilja koherenta inriktningar (tradionella-sekulära kontra överlevnad-

                                                
36 Beteckningen på denna variabel är V25. 
37 WVS-materialet är baserat på personliga besöksintervjuer. 
38 Pettersson och Esmer refererar till samma dimensioner som jag behandlar. 
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emancipation); och (iv) de tio indikatorer jag beskrev ovan genererar högst faktorladdningar 
inom dessa två dimensioner,39 så blir slutsatsen att jag kommer att mäta olika kulturella in-
riktningar med dessa mått. 
 Dessa kulturella mått har likväl en stor begränsning: ett lands kulturella profil anges med 
hjälp av nationella medelvärden. Förfarandet innebär att vi inte kan ta någon hänsyn till olika 
subkulturer eller undergrupper inom länderna (ingen nationalstat är fullständigt homogen). I 
värsta fall kan medelvärdet vara direkt missvisande; ponera att ett land är kulturellt splittrat 
längs en av dimensionerna, om det finns två relativt jämbördigt stora grupper längs varsin 
extrempol av dimensionen, då kommer landets kulturella profil hamna någonstans i mitten – 
vilket inte överensstämmer med verkligheten. Tyvärr är detta ett problem som jag inte kan 
göra något åt. Innan jag går vidare väljer jag således att varna för att de kulturella måtten i 
vissa fall kan vara överförenklade. 
 Nu är den teoretiska redovisningen klar; jag har beskrivit och motiverat vad som skall un-
dersökas. I nästa kapitel kommer jag att diskutera hur undersökningen skall genomföras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Inglehart och Welzel hävdar att dessa variabler genererar högst laddningar inom dimensionerna (2005, Internet 
appendix s. 11f).  



 24     

3. Design, metod och material 
 
 
 
 
3.1 Design 
Ordet ”design” kan betyda en mängd olika saker. Ibland åsyftas med design hela forsknings-
upplägget, dvs. allt ifrån problemformuleringen till datainsamling (King et al. 1994:12-28).  I 
det följande kommer dock termen design reserveras för val av jämförelsepunkter (Esaiasson 
m.fl. 2004:95-98). För att kunna avgöra eventuella orsakssamband mellan institutioner och 
kulturella faktorer krävs att följande villkor är tillgodosedda: (i) det måste finnas ett samband 
mellan variablerna, dvs. en viss form av institutionellt arrangemang måste samvariera med en 
viss form av kulturell orientering; (ii) det får inte vara någon bakomliggande variabel som 
orsakar samvariationen mellan institutionellt arrangemang och kulturell orientering; och (iii) 
en förändring i den oberoende variabeln måste föregå en förändring i den beroende variabeln 
(Esaiasson m.fl. 2004:kap 5). Det sistnämnda villkoret är mest problematiskt: demokratier 
byter inte statsskick stup i kvarten, vilket medför att det råder brist på analysenheter vid jäm-
förelser över tiden. 
 Lijpharts tvådimensionella klassificering av 36 demokratier bygger på deras genomsnittli-
ga position över en lång tid: närmare 50 år för de äldsta demokratierna och minst 19 år för de 
yngre (se avsnitt 2.1.4). Dessa genomsnittliga värden kan eventuellt dölja mindre förändring-
ar. För att undersöka hur mycket demokratiernas statsskick förändrades, så delade Lijphart in 
perioden mellan 1945-96 i två någotsånär lika delar – en period till slutet av 1970 och en från 
1971-96. Hans analys av förändringar i statsskick påvisar en förvånansvärd stabilitet: föränd-
ringarna i första dimensionen var i genomsnitt 0,03 av en standardavvikelse och 0,06 i den 
andra dimensionen. Lijphart hävdar att förändringarna är så marginella att man i princip kan 
bortse från dem (Lijphart 1999:253-57).40 
 Om vi vill belägga ett kausalt samband41 bör vi göra jämförelser över tiden: vi bör under-
söka hur kulturella faktorer påverkas av tidigare institutionella förändringar och vice versa. 
Problemet i sammanhanget är att det inte har förekommit några större institutionella föränd-
ringar inom demokratierna. Vi kan inte leva upp till kravet om rätt temporal ordning (orsak 
kommer före verkan). Det enda alternativet som återstår är att göra fasta jämförelser.  
 Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger något samband mel-
lan Lijpharts demokratiska dimensioner och Ingleharts kulturella dimensioner, så är jag inte 
intresserad av något enstaka fall i sig – idealet blir följaktligen att inkludera så många stabila 
demokratier som möjligt i studien.42 Naturligtvis är det inte möjligt att göra en ny klassifice-

                                                
40 20 demokratier hade varit demokratiska tillräckligt länge för att inkluderas i hans före-efter-analys. Det finns 
alltså en möjlighet att någon utöver dessa genomgått större förändringar. Lijphart menar dock att inga demokra-
tier har ”bytt” sida från majoritet till konsensus. 
41 I denna uppsats refererar inte termen ”kausalitet” till fysikens definition av orsaksförklaring. Inom fysiken 
definieras kausalitet som: ”[e]n orsaksförklaring av ett skeende Y som består av (i) ett angivande av en tidigare 
händelse X och (ii) en uppsättning initialvillkor Z, sådana att under betingelserna Z kommer alltid X följas av Y 
(Føllesdal m.fl. 2001:199).” Denna definition förutsätter determinism, vilket sällan överensstämmer med den 
samhällsvetenskapliga verkligheten (vilket möjligtvis beror på vår okunskap?). Istället åsyftar jag med ”kausala 
samband” probabilistiska samband, dvs. om X tenderar att leda till Y (givet att X inträffar före Y och att inte Z 
påverkar både X och Y), så är X ”orsaken” till Y. Detta innebär att ”kausala samband”, i den mening jag använ-
der ordet, har karaktären av tendenser: det finns alltid undantag till tendenserna. Dessa undantag beror främst på 
att samhällsvetenskapen analyserar människor, och människors medvetande följer inga (ännu kända) determinis-
tiska lagar (se Beckman 2005:83-95; Føllesdal m.fl. 2001:185-217; Karvonen 2003:15; Lundquist 1993:70ff).     
42 Den möjliga populationen består egentligen av alla stater som är (jag betvivlar har varit) och kommer att vara 
stabila demokratier och som kan klassificeras utifrån Lijpharts tio institutionella variabler. Detta måste man ha i 
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ring, utan jag tvingas förlita mig på existerande data. I databasen Quality of Government Da-
taset (Teorell m.fl. 2006) finns statistik över Lijpharts 36 demokratier som jag kommer att 
nyttja (se tabell 2.2 för en lista över dessa).43 
 För att inkludera maximalt antal undersökningsfall kommer jag att använda mig av World 
Values Survey-data från 1999-2001. Tabell 3.1 redovisar vilka länder som det finns både kul-
turell och institutionell data över. Tyvärr finns det alltså inte kulturell data för samtliga 36 
demokratier, vilket är en besvikelse; de slutsatser som kommer att dras inom ramen för 28 
stabila demokratier kanske inte är giltiga för 36 stabila demokratier (än mindre för en ännu 
större population) – möjligheten till generaliseringar blir mindre. Anledningen till varför jag 
väljer att använda data från den fjärde WVS-vågen är att jag då får minst bortfall. Den tredje 
intervjuomgången (1995-97) inkluderar inte lika många av berörda länder (fem färre), och 
gapet ökar ju längre tillbaka i tiden vi går. De alternativa kulturella källorna – European Soci-
al Survey (ESS) och International Social Survey Programme (ISSP) – hade resulterat i elva 
respektive sju analysenheter mindre. Detta tillsammans med de teoretiska motiveringarna i 
avsnitt 2.1 gör att valet faller på WVS-materialet från 1999-2001. 

                                                                                                                                                   
åtanke vid eventuella generaliseringar (extern validitet). Ett urval blir givetvis ofrånkomligt, och vad gäller teo-
riprövande undersökningar är tumregeln att inkludera så många undersökningsfall (även kallat analysenheter) 
som möjligt (King et al 1994:212; Esaiasson m.fl. 2004:110). 
43 Besök hemsidan för mer information: http://www.qog.pol.gu.se. 

TABELL 3.1 Länder som ingår i analysen. 
Demokratier 
Australien 
Belgien 
Canada 
Colombia 
Danmark 
Finland 
Frankrike 
Grekland 
Indien 
Irland 
Island 
Israel 
Italien 
Japan 
Luxemburg 
Malta 
Nederländerna 
Norge 
Nya Zeeland 
Portugal 
Schweiz 
Spanien 
Storbritannien 
Sverige 
Tyskland 
USA 
Venezuela 
Österrike 

Anmärkning: N = 28. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 
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 En viktig fråga i sammanhanget är om länderna som jag kommer att jämföra har varit klas-
sificerade som stabila demokratier från och med Lijpharts undersökning till och med år 2001 
(vilket utgör det sista undersökningsåret för den fjärde WVS-omgången). Enligt Freedom 
House så har ländernas grad av frihet varit oförändrad sedan Lijpharts klassificering. Det enda 
undantaget är Indien, som varit ”helt fritt” sedan 1998 och framåt.44 Lijpharts klassificering 
av statsskick gäller följaktligen även för perioden som vi har kulturell data från (dvs. från 
1999-2001).45 Det enda villkoret är att inga av de 28 demokratierna har upplevt några drastis-
ka förändringar vad gäller institutionellt arrangemang under åren mellan 1996 och 2001. Med 
Lijpharts analys av förändringar längs de två dimensionerna under perioden mellan 1945-
1996 i åtanke (se resonemanget ovan), så utgår jag således från att inga drastiska förändringar 
har skett mellan åren 1996 och 2001. Det finns givetvis en möjlighet till potentiella avvikel-
ser, men det sunda förnuftet säger att ingen stabil demokrati har valt att totalt kasta om sitt 
institutionella arrangemang under en femårsperiod. Vidare så är Lijpharts kategorisering base-
rad på tio olika variabler, och en liten eventuell förändring påverkar inte den övergripande 
distinktionen mellan majoritetsdemokrati och konsensusdemokrati.  
 Det övergripande syftet med denna uppsats är att försöka specificera innehållet av en kon-
sensusdemokratisk kultur och därigenom bidra med kunskap om sambandet mellan politiska 
institutioner och kulturella faktorer. Syftet kommer att uppnås genom att jämföra 28 stabila 
demokratier längs Lijpharts och Ingleharts dimensioner. 
 
3.2 Metod och material 
Materialet hämtas från databasen Quality of Government Dataset (Teorell m.fl. 2006). Här 
finns statistik över både Lijpharts institutionella dimensioner och Ingleharts kulturella dimen-
sioner. Beträffande den institutionella statistiken så är den helt och hållet baserad på de prin-
ciper jag beskrev i avsnitt 2.1. Jag reserverar mig en än gång för eventuella oklarheter: det har 
inte funnits tillräckligt med utrymme för att beskriva de institutionella variablerna mer ingå-
ende jag gjort. För en mer utförlig beskrivning hänvisar jag till den ursprungliga källan: Pat-
terns of Democracy (Lijphart 1999). 
 Den kulturella statistiken är som bekant baserad på World Values Survey fjärde undersök-
ning (1999-2001). Undersökningarna har genomförts med hjälp av personliga besöksintervju-
er (standardiserade frågeformulär) och representativa nationella befolkningsurval om cirka 
1000-2000 intervjupersoner per land. Eftersom urvalsmetoderna är relativt många och kom-
plicerade (och varierar dessutom från land till land), så kommer jag inte att redogöra för dessa 
mer ingående, utan jag väljer istället att understryka vad som är av principiell vikt: befolk-
ningsurvalen antages vara representativa för nationerna i helhet. 
 Några anmärkningar är dock på sin plats. Även om urvalsmetoderna är representativa för 
befolkningen i helhet, så förekommer det alltid felmarginaler i materialet: allt ifrån graden av 
svarsbortfall (alla respondenter ställer inte upp på intervjuerna) till eventuella felkodningar 
utgör potentiella källor till bristande reliabilitet. Detta är helt enkelt ett problem som vi tving-
as leva med – men likväl uppmärksamma. Vidare så varierar undersökningsperioden från land 
till land. I de flesta länderna har intervjuerna genomförts mellan 1999 och 2001, men i några 
länder (sammanlagt 13 stycken, däribland fem av de 28 demokratier jag avser undersöka) 
används data från den tidigare undersökningsperioden (1995-1997). Detta kommer inte att 
påverka mitt resultat, eftersom kategoriseringen av demokratierna går längre tillbaka än så (se 

                                                
44 Vilket har gjort Indien till en ”stabilare” demokrati än landet var under Lijpharts undersökning. 
45 I själva verket har det tillkommit ett potentiellt undersökningsfall: Uruguay nådde år 1999 Lijpharts kriterium 
på 19 år av demokratiskt styre, och landet är dessutom inkluderat i WVS-projektet. Av förklarliga skäl kan Uru-
guay inte inkluderas i denna studie. Se http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw/FIWAllScores.xls.  
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diskussionen i avsnittet ovan) (European Values Study Group & World Values Survey Asso-
ciation 2004).46 
 Vad gäller val av analysmetod är en diskussion överflödig. Allt material inhämtas i nume-
risk form, vilket medför att statistiska analystekniker är de enda lämpliga verktygen. De spe-
cifika metoder som används kommer att beskrivas parallellt med analysen. Nu har det äntli-
gen blivit dags för att besvara frågeställningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
46 För mer information se: http://www.icpsr.umich.edu.  
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4. Empirisk analys 
 
 
 
 
4.1 Exekutiv-partisystem och traditionalism kontra sekularism 
Tabell 4.1 visar resultatet av en enkel sambandsanalys mellan Lijpharts faktorindex över insti-
tutionellt arrangemang och Ingleharts faktorindex över traditionalism kontra sekularism. Kor-
relationskoefficienten (Pearsons r) mäter styrkan och riktningen på linjära samband. Måttet 
kan variera mellan +1 och -1, det förra värdet reflekterar ett perfekt positivt samband, det se-
nare ett perfekt negativt. En positiv korrelation indikerar att höga värden på den ena variabeln 
tenderar att förekomma tillsammans med höga värden på den andra variabeln (en negativ in-
dikerar att höga värden på den ena variabeln samvarierar med låga värden på den andra varia-
beln). Om koefficienten är stor (spelar ingen roll om värdet är positivt el. negativt), så signale-
rar detta att sambandet är starkt, vilket innebär att observationerna är väl samlade längs re-
gressionslinjen (Dahmström 2000:159ff). 
 Tabellen visar att det råder ett positivt samband mellan konsensusdemokrati (inom denna 
dimension) och sekulära värderingar, dvs. konsensusdemokratiska institutioner tenderar att 
samvariera med sekulära kulturella orienteringar.47 Vidare så är detta samband statistiskt sä-
kerställt på 0.05-nivån, vilket betyder att det endast är fem procents chans att slumpen har 
orsakat sambandet. Huruvida styrkan på sambandet (r = 0.436) skall betraktas som starkt eller 
svagt är givetvis föremål för diskussion. I regel upptäcker man dock inte särskilt starka sam-
band inom samhällsvetenskapen (undantaget ekonomin). Vi kan jämföra med Rothsteins teori 
om att egalitära förvaltningsinstitutioner är orsaken till socialt kapital – hans slutsatser baseras 
i stort på korrelationer med r-värden under 0.2 (Rothstein 1998:168, 1999:395, 2003:183). 
Eller så kan vi jämföra med Putnams samband mellan medborgerligt engagemang och institu-
tionell effektivitet, som uppvisar en korrelation på r = 0.92 (Putnam 1996 [1993]:121). Po-
ängen är att vad som skall betraktas som starkt respektive svagt samband är en bedömnings-
fråga. Syftet med denna uppsats är att specificera innehållet av en eventuell konsensusdemo-
kratisk kultur, och redan nu kan vi besvara uppsatsens första frågeställning: det föreligger ett 
statistiskt säkerställt samband mellan konsensusdemokrati (inom exekutiv-partisystem-
dimensionen) och en sekulär kulturell orientering. Vi har alltså lyckats specificera att den bre-
da kulturella orientering som Inglehart benämner ”sekulär” samvarierar med konsensusdemo-
kratiska institutioner vad gäller den exekutiva makten, parti- och valsystem samt organiserade 
intressen. Den sekulära kulturella orienteringen framhäver bland annat icke-nationalism, av-
ståndstagande från religion och auktoriteter (se avsnitt 2.2.3). Är det något mer specifikt inom 
en sådan kulturell orientering som hänger samman med konsensusdemokratiska institutioner? 
Det hade varit intressant att utveckla denna analys, men jag har varken tid eller utrymme att 
gå utöver de dimensioner jag på förhand bestämt. Däremot skall jag granska det samband jag 

                                                
47 Positiva värden indikerar konsensusdemokrati på den institutionella dimensionen respektive sekulära värde-
ringar på den kulturella dimensionen. 

TABELL 4.1 Korrelation mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (exekutiv-
partisystem) och traditionella-sekulära värderingar. 

  Traditionella-sekulära värderingar 

Exekutiv-partisystem Pearsons r 0.436* 

Anmärkning: Signifikans inom parentes; *p < 0.05 (tvåsidigt test).  N = 28. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 



 29     

faktiskt påvisat lite närmre. 
 I figur 4.1 illustreras sambandet i ett spridningsdiagram. Av diagrammet kan vi utläsa att 
det finns relativt många undantag – demokratierna är inte särskilt väl samlade kring regres-
sionslinjen. Dessutom har vi dålig variation i den kulturella variabeln: det stora flertalet av 
länderna befinner sig på den sekulära sidan av värderingsdimensionen. Endast sju demokratier 
befinner sig på den traditionella sidan. Några länder som ser ut att påverka den generella bil-
den särskilt mycket – så kallade ”outliers” – är Colombia, Venezuela och Malta. Med tanke 
på att Colombia och Venezuela tillhör Lijpharts demokratiska gränsfall (som inte varit helt 
stabila 19 år i sträck, vilket även gäller för tidpunkten 1999-2001), kan det vara intressant att 
utesluta dessa ur analysen. Sambandet blir emellertid något starkare utan de demokratiska 
gränsfallen (r = 0.480) och är fortfarande statistiskt säkerställt på 0.05-nivån. Även utan Mal-
ta, som ligger långt ner i vänstra hörnet, är den allmänna tendensen att höga värden på den 
institutionella variabeln samvarierar med höga värden på den kulturella (r = 0.383 om endast 
Malta exkluderas; r = 0.423 om Malta plus de demokratiska gränsfallen exkluderas). 
 Det finns alltså en statistiskt säkerställd samvariation mellan variablerna – men en sam-
bandsanalys säger ingenting om den kausala riktningen. Är det den institutionella variabeln 
som orsakar variationen i den kulturella variabeln eller tvärtom? Eller är sambandet helt en-
kelt spuriöst (ett resultat av bakomliggande faktorer)? Flera faktorer signalerar att vi bör vara 
misstänksamma; det finns många individuella undantag och variationen i den kulturella varia-
beln är något bristfällig. Om vi hade kunnat analysera en större population med större varia-
tion i den kulturella faktorn (t.ex. framtida stabila demokratier som har en extremt ”traditiona-
listisk” kultur), så hade kanske sambandet sett annorlunda ut. Risken med bristfällig variation 
är att vi drar slutsatser på basis av avvikande fall. Alternativet är att sekulära värderingar ten-

FIGUR 4.1 Samband mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (exekutiv-partisystem) 
och traditionella-sekulära värderingar. 

 
Anmärkning: N = 28. Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Sur-
vey 1999-2001). 
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derar att samvariera med demokrati, och att denna kulturella dimension inte lyckas fånga 
skillnaden mellan en majoritetsdemokratisk och konsensusdemokratisk kultur. Men eftersom 
det inte går att inkludera fler undersökningsfall, så får vi analysera det samband som faktiskt 
föreligger inom de analysenheter som inkluderas.  
 Med hjälp av regressionsanalyser kan vi undersöka olika variablers förklaringsförmåga, 
dvs. vi kan mäta hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som den oberoende 
ansvarar för (givet att sambandet är linjärt). Determinationskoefficienten (R2), som kan varie-
ra mellan 0 och 1, är ett mått på den oberoende variabelns förklaringsförmåga: om R2 = 1 sva-
rar den oberoende variabeln för 100 procent av variationen i den beroende (vilket innebär att 
alla observationer ligger på regressionslinjen). Om värdet på R2 är 0 har den oberoende varia-
beln ingen effekt på den beroende (undantaget kurvlinjära samband), och värdena däremellan 
korresponderar med andel förklarad varians uttryckt i procent (beräknat utifrån en estimerad 
regressionslinje) (Esaiasson m.fl 2004:405-412; Dahmström 2000:154ff). Ett problem med en 
korrelation mellan institutioner och kultur är att vi inte vet vad som är orsak och verkan; vissa 
argumenterar för att institutioner påverkar kulturen (t.ex. Rothstein), andra för att kulturen 
påverkar institutionerna (t.ex. Inglehart). Tabell 4.2 och 4.3 demonstrerar problemet.48  
 
 
TABELL 4.2 Bivariat regressionsanalys: effekt av demokratiskt institutionellt arrangemang 
(exekutiv-partisystem) på traditionella-sekulära värderingar.   
 B T Beta Sig. 

Exekutiv-partisystem            0.457 2.473  0.436  * 
 
Konstant 

             
           0.366 

 
 

  

R2            0.190       

Anmärkning: Modell estimerad med minsta kvadratmetoden (OLS). N = 28. Signifikansnivå (Sig.): *p 
< 0.05 (tvåsidigt test). B = ostandardiserad regressionskoefficient. Beta = standardiserad regression-
skoefficient. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 
 
 
 
TABELL 4.3 Bivariat regressionsanalys: effekt av traditionella-sekulära värderingar på demo-
kratiskt institutionellt arrangemang (exekutiv-partisystem).   
 B T Beta Sig. 

Traditionella-sekulära värderingar          0.416 2.473  0.436 * 
 
Konstant 

       
         0.027     

R2                                                        0.190    
Anmärkning: Modell estimerad med minsta kvadratmetoden (OLS). N = 28. Signifikansnivå (Sig.): *p 
< 0.05 (tvåsidigt test). B = ostandardiserad regressionskoefficient. Beta = standardiserad regression-
skoefficient. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 

                                                
48 B-värdet (den ostandardiserade regressionskoefficienten) indikerar hur stor den genomsnittliga förändringen är 
i Y om X förändras (värdet visar lutningen på den skattade linjen). Beta (den standardiserade regressionskoeffi-
cienten) representerar i bivariata regressionsanalyser korrelationskoefficienten. Interceptet (a) talar om vad det 
skattade värdet på Y är när X har värdet noll (var linjen skär Y-axeln  när X = 0). Ekvationen för en regressions-
linje är: Y = a + b * X (Dahmström 2000:157f). 
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I tabell 4.2 analyseras effekten av den institutionella variabeln på den kulturella, i tabell 4.3 
har vi kastat om beroende och oberoende variabler: båda analyser pekar på att den oberoende 
variabeln svarar för 19 procent av variationen i den beroende. Eftersom vi inte kan pröva den 
temporala ordningen mellan variablerna (demokratier byter inte statsskick ofta, se avsnitt 3.1) 
får vi nöja oss med att kontrollera för bakomliggande faktorer. 
 Vilka faktorer bör vi då kontrollera för? Svaret måste bli alla som kan tänkas påverka både 
institutionellt arrangemang och kulturell orientering. Lijphart lyfter fram ”brittiskt politiskt 
arv” som den huvudsakliga förklaringen till variationen av institutionellt arrangemang (inom 
exekutiv-partisystem-dimensionen). Han menar att denna variabel kan förklara nästan 30 pro-
cent av variansen mellan majoritetsdemokrati och konsensusdemokrati. Brittiskt politiskt arv 
är en dummyvariabel med värdet 1 som indikator på Storbritannien och dess forna kolonier 
(15 länder), och värdet 0 för övriga länder (Lijphart 1999:250f). Förklaringen bygger på att 
demokratier med en brittisk kolonial bakgrund i större utsträckning har anammat den brittiska 
modellen, dvs. en majoritetsinriktad demokratimodell. Tabell 4.4 (se nästa sida) visar att den-
na förklaring står sig: variabeln brittiskt politiskt arv förklarar nästan 30 procent av variansen 
i statsskick (signifikant på 0.001-nivån; sambandet är negativt, brittiskt kolonialt ursprung 
ökar sannolikheten för majoritetsdemokrati). När vi sedan för in brittiskt politiskt arv som 
kontrollvariabel för den sekulära kulturens inverkan, så tappar den kulturella variabeln sin 
förklaringskraft: effekten är inte signifikant.49 Dessutom ökar knappt den totala förklarings-
förmågan i modell 3 – den kulturella variabeln tillför endast 1.5 procent, samtidigt som den 
hamnar långt utanför signifikansnivån. Vi kan alltså konstatera att en sekulär kulturell orien-
tering inte orsakar framväxten av konsensusdemokratiska institutioner (vad gäller denna di-
mension).  
 Frågan är om kolonialt ursprung är en bakomliggande variabel som även påverkar kulturell 
orientering? I så fall vore sambandet mellan en sekulär kultur och konsensusdemokratiska 
institutioner spuriöst. En sambandsanalys bekräftar farhågorna: variabeln kolonialt ursprung 
samvarierar negativt med Ingleharts kulturella dimension (r = -0.406), och sambandet är sta-
tistiskt signifikant (0.05-nivån). Tabell 4.5 visar att effekten av demokratiskt institutionellt 
arrangemang på traditionella-sekulära värderingar inte längre är signifikant om vi kontrollerar 
för kolonialt ursprung. Å andra sidan är inte heller effekten av kolonialt ursprung signifikant 
när vi inkluderar båda förklaringsvariabler. Vad beror detta på? Vi har redan konstaterat att 
den kulturella dimensionen inte har någon effekt på den institutionella dimensionen – förklar-
ingsvärdet försvann när vi kontrollerade för kolonialt ursprung. Storbritanniens forna kolonier 
har lagt sig till med en brittisk demokratimodell. Vidare så har vi påvisat en korrelation mel-
lan den kulturella dimensionen och kolonialt arv – men varken kolonialt arv eller institutio-
nellt arrangemang hade någon signifikant inverkan på den kulturella dimensionen under kon-
troll för varandra. Hur hänger allt ihop? 
 Enligt Inglehart så har olika ”kulturella zoner” en stark effekt på indexet över traditionella-
sekulära värderingar. Dessa zoner representerar olika historiska kulturella arv och förklarar 
hela 59 procent av den förklarade variansen i den traditionella-sekulära dimensionen (Ingle-
hart & Welzel 2005:74; jfr Inglehart & Baker 2000). Det är förmodligen denna förklaring som 
ligger bakom vårt skenbara samband mellan sekulära värderingar och konsensusdemokrati. 
Den kulturella dimensionen tappade all förklaringskraft när vi kontrollerade för variabeln brit-
tiskt politiskt arv. Indelningen av de 28 demokratierna i variabeln brittiskt politiskt arv följer 
till viss del Ingleharts indelning av de olika kulturella zonerna – de flesta av Storbritannien 
och dess forna kolonier bildar en kulturell zon betecknad ”English Speaking”, de flesta av 
konsensusdemokratierna (alltså de länder som kodades 0 i dummyvariabeln brittiskt arv) be-
finner sig i en annan kulturell zon betecknad ”Protestant Europe”. 
                                                
49 En multivariat regressionsanalys (mer än en förklarande variabel) prövar hur stor effekt varje oberoende varia-
bel har på den beroende när övriga förklaringsvariabler konstanthålls. 
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Tyvärr kan jag inte inkludera Ingleharts olika kulturella zoner i analysen: det index som han 
konstruerat för att kunna jämföra de kulturella zonerna med indexet över traditionella-
sekulära värderingar är extremt tekniskt. Det hade tagit mig åtskilliga sidor att definiera och 
operationalisera. Jag nöjer mig istället med att redovisa de kulturella zonerna samt länderna 
som ingår i både min och Ingleharts analys: (a) Protestant Zone: Danmark, Finland, Island, 
Nederländerna, Norge, Sverige, Schweiz; (b) English Speaking Zone: Australien, Canada, 
Storbritannien, Irland, Nya Zeeland, USA; (c) European Catholic Zone: Österrike, Belgi-
en, Frankrike, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Spanien; (d) European 
Orthodox and Islamic Zone: ---; (e) Confucian Zone: Japan; (f) Latin American Zone: Colom-
bia, Venezuela; (g) Islamic Zone (plus India, without European Islamic Societies: Indien; (h) 
Sub-Saharan African Zone: --- (Inglehart & Welzel 2005, Internet appendix, s. 6f). De länder 
som listas med fet stil är de länder som kodades 1 inom variabeln brittiskt politiskt arv. Det är 
tydligt att de länder som tenderar att vara majoritetsdemokratier överlag (det finns givetvis 
undantag: brittiskt politiskt arv förklarar knappt 30 procent av variansen i statsskick) klustras 
inom en kulturell zon (English Speaking). Likaså tenderar konsensusdemokratierna att klust-
ras inom den protestantiska zonen, även om det finns en del undantag. Eftersom denna kultu-
rella indelning förklarar 59 procent av variansen inom den traditionella-sekulära dimensionen, 
så avspeglades detta mönster genom variabeln brittiskt politiskt arv. 
 Sambandet mellan sekulära värderingar och konsensusdemokratiskt institutionellt arran-
gemang, kan förklaras med den bakomliggande variabeln brittiskt politiskt arv. Brittiskt poli-
tiskt arv förklarar 30 procent av förekomsten av majoritetsdemokratiska institutioner, vidare 
så avspeglar kodningen av brittiskt kolonialt ursprung Ingleharts indelning av historiska kul-
turella zoner, en variabel som i sin tur kan förklara variansen inom den sekulära-traditionella 
dimensionen. Sambandet mellan sekulära värderingar och konsensusdemokratiska institutio-
ner var således spuriöst. Vi har ännu inte lyckats specificera en konsensusdemokratisk kultu-
rell orientering. 
 
 
4.2 Exekutiv-partisystem och överlevnad kontra emancipation 
I tabell 4.6 presenteras resultatet av en sambandsanalys av dimensionerna. Sambandsmåttet är 
ytterst svagt och dessutom långt ifrån statistiskt signifikant (0.583). Denna kulturella dimen-
sion lyckas inte alls precisera innehållet av en konsensusdemokratisk kultur. 
 Figur 4.2 illustrerar sambandet. Återigen har vi relativt dålig spridning inom den kulturella 
dimensionen: nästan alla demokratier hamnar på den emancipativa sidan av dimensionen. 
Detta ger stöd åt Inglehart och Welzels tes om att det finns ett positivt samband mellan eman-
cipativa frihetsvärden och demokrati (2005). Den enda slutsats vi kan dra är att denna kultu-
rella dimension inte är lämplig för att analysera inomdemokratisk variation av statsskick. 
  
 
TABELL 4.6 Korrelation mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (exekutiv-
partisystem) och överlevnadsvärden-emancipativa frihetsvärden. 

  Överlevnadsvärden-emancipativa frihetsvärden 

Exekutiv-partisystem Pearsons r 0.111E/s 

Anmärkning: Signifikans inom parentes; E/s = ej signifikant (tvåsidigt test). N = 28. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 
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FIGUR 4.2 Samband mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (exekutiv-partisystem) 
och överlevnadsvärden-emancipativa frihetsvärden. 

 
Anmärkning: N = 28. Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Sur-
vey 1999-2001). 
 
 
 
4.3 Enhetsstat-federalism och traditionalism kontra sekularism 
Enligt tabellen nedan finns det inte heller något samband mellan dessa dimensioner. Det är 
ingen mening att redovisa något spridningsdiagram: dessa dimensioner specificerar inte inne-
hållet av en konsensusdemokratisk kultur. Återstår då bara ett möjligt samband. 
 
 
TABELL 4.7 Korrelation mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (enhetsstat-
federalism) och traditionella-sekulära värderingar. 
  Traditionella-sekulära värderingar 

Enhetsstat-federalism Pearsons r  -0.002E/s 

Anmärkning: Signifikans inom parentes; E/s = ej signifikant (tvåsidigt test). N = 28. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 
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4.4 Enhetsstat-federalism och överlevnad kontra emancipation 
Tabell 4.8 förmedlar att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan konsensus-
demokratiska institutioner och denna kulturella dimension – det svaga samband som finns kan 
lika gärna vara ett resultat av slumpen (0.530). I nästa kapitel följer en summering av slutsat-
serna.    
 
 
TABELL 4.8 Korrelation mellan demokratiskt institutionellt arrangemang (enhetsstat-
federalism) och överlevnadsvärden-emancipativa frihetsvärden. 
  Överlevnadsvärden-emancipativa frihetsvärden 

Enhetsstat-federalism Pearsons r 0.126E/s 

Anmärkning: Signifikans inom parentes; E/s = ej signifikant (tvåsidigt test). N = 28. 
Källa: Quality of Government Dataset 2006 (Lijphart 1999; World Values Survey 1999-2001). 
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5. Slutsatser 
 
 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att försöka specificera innehållet av en konsensusdemokra-
tisk kultur och därmed bidra med kunskap om sambandet mellan politiska institutioner och 
kulturella faktorer. Istället för att börja leta slumpmässigt och ateoretiskt, utgick jag från tidi-
gare forskning och formulerade ett antal konkreta frågeställningar. Nedan redogör jag för re-
sultaten i relation till frågeställningarna. 
 1. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen exekutiv-partisystem 
och den kulturella dimensionen traditionalism-sekularism? Ja, en analys av 28 stabila demo-
kratier visar att det finns en positiv korrelation mellan konsensusdemokratiska institutioner 
och en sekulär kulturell orientering. Sambandet är statistiskt signifikant på 0.05-nivån och 
styrkan på sambandet är Pearsons r = 0.436. Sambandet visade sig dock vara falskt: en bak-
omliggande förklaring till variationen i statsskick – brittiskt kolonialt arv (en dummyvariabel 
med värdet 1 som indikator på Storbritannien och dess forna kolonier, och värdet 0 för övriga 
länder) – korrelerade med den kulturella dimensionen. Dikotomiseringen mellan Storbritanni-
en samt dess forna kolonier och övriga demokratier sammanfaller delvis med Ingleharts star-
kaste förklaringsvariabel till variationen i den kulturella dimensionen: historiskt kulturellt arv. 
Därav det falska sambandet. Den kulturella dimensionen traditionalism-sekularism har ingen 
effekt på den institutionella dimensionen exekutiv-partisystem, eller tvärtom.   
 2. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen exekutiv-partisystem 
och den kulturella dimensionen överlevnad-emancipation? Nej, det finns inget statistiskt sä-
kerställt samband mellan dimensionerna. 
 3. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen enhetsstat-federalism 
och den kulturella dimensionen traditionalism-sekularism? Nej. 
 4. Finns det något samband mellan den institutionella dimensionen enhetsstat-federalism 
och den kulturella dimensionen överlevnad-emancipation? Nej. 
 Den huvudsakliga slutsatsen är således att de kulturella dimensioner som extraherats ur 
WVS-materialet inte kan specificera innehållet av en konsensusdemokratisk kultur. 
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