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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Minoritetsregeringar uppfattas ofta vara ostabila och ineffektiva eftersom de saknar majoritetssröd i den lagstiftande församlingen. Statsvetare
har överlag visat mer intresse för forskning kring koalitionsregeringar än för enparti- eller minoritetsregeringar. Syftet med denna uppsats är att
lyfta fram ett i parlamentariska demokratier ofta förekommande fenomen som även är viktigt att undersöka.Infallsvinkeln i denna avhandling pro
gradu ligger i regeringarnas varaktighet i Norden.
Uppsatsen granskar i vilken mån regeringar suttit i tjänst hela perioden ut. Centrala verk som fungerat som inspiration och influens för uppsatsen
är bland annat Kaare Strøms Minority Government and Majority Rule (1990) och Erik Damgaards Parlamentarisk forandring i Norden (1990).
Strøm kom i sin undersökning fram till att minoritetsregeringar förekommer relativt ofta och framförde att regeringsformen inte kan åsidosättas.
Denna uppsats frågeställning baserar sig på detta resultat och ställer frågan i fall det finns ett samband mellan regeringars varaktighet och vilken
form av regering det är frågan om.
Uppsatsen har avgränsats till tidsperioden 1945-2007 och länderna som ingår i analysen är Danmark, Finland, Norge och Danmark. Resultaten
av analysen visar både likheter och skillnader i regeringarnas varaktighet i de fyra länderna. Danmark och Finland skiljer sig mest från varandra
medan det i Norge och Sverige går att finna många likheter. Regeringarna i Danmark bildas i regel i minoritetssituation. Koalitionsmajoriteterna
har varit få med varaktigare än enpartiregeringar och majoritetsregeringar i minoritetssituation. Finland har haft klart flest regeringar vilket
korrelerar negativt med regeringsvaraktigheten. Majoritetsregeringar är den mest förekommande regeringsformen i Finland. Sverige och Norge
har haft ungefär lika många regeringar. Regeringarna har till sin natur varit varaktiga. I bägge länder har minoritetsregeringar förekommit oftare
än majoritetsregeringar.
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