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9

Förord

Vi är tacksamma för de synpunkter vi har mottagit från Simon 
Davidsson, Peter Esaiasson, Henrik Hermerén, Hans Hegeland, 
Karl-Oskar Lindgren, Torbjörn Nilsson, Olof Petersson, Tomas 
Ramberg, Malena Rosén Sundström, Marcus Österman, deltagarna 
i SWEPOP- gruppen vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i 
Norrköping den 2–4 okto ber 2019 och deltagarna i partiseminariet vid 
Statsvetenskapliga insti tutionen i Göteborg den 4 februari 2020. Vi 
vill även tacka Felix Anders son, Jonas Lindahl och Gloria-Karin López 
för god hjälp med data insamling och databearbetning. Slutligen vill 
vi tacka alla de centrala politiska aktörer som bidrog med sin dyrbara 
tid genom att ställa upp på intervjuer, talman Andreas Norlén för att 
ha föreslagit denna studie, samt Göran Blomqvist och Riksbankens 
Jubileumsfond, som ställde de nödvändiga forskningsmedlen till 
förfogande. Ansvaret för alla återstående fel och brister är givetvis vårt 
och ingen annans.

Lund och Umeå, den 2 mars 2020
Författarna
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1. Inledning

Fotografiet av Stefan Löfvens nytillträdda regering, traditionsenligt ta-
get i Lejonbacken efter regeringsskifteskonseljen på Stockholms slott 
den 21 januari 2019, förefaller på samma gång bekant och främmande. 
Tjugotre ansikten tittar in i kameran. De ser lättade och förväntansfulla 
ut. Bekant är själva uppställningen: statsråden formerade runt statsmi-
nistern, den strama hållningen, stundens allvar. Många av ansiktena är 
också bekanta i sig: statsministern och flera av statsråden har suttit i 
regeringen sedan mer än fyra år tillbaka, senast i en övergångsregering. 
Studerar man fotografiet närmare ser man att alla ministrarna tillhör 
samma två partier som bildade regering efter valet 2014, Socialdemo-
kraterna och Miljöpartiet. Samtidigt är det något annorlunda, något 
främmande, över det annars traditionsenliga fotografiet. Det ser kallt ut 
i Lejonbacken vid detta regeringsskifte. Statsråden brukar inte ha rock-
ar, tjocka jackor och halsdukar på sig. Normalt sett tas bilder på nya 
regeringar i Sverige på hösten, åtminstone om regeringen bildas efter ett 
val, men på denna bild är det vinter; i bakgrunden skymtar ett Stock-
holm i snö och is.

Varför återbildades efter valet 2018 en regering med samma stats-
minister och samma partisammansättning som den nyss avgångna re-
geringen? Och hur kom det sig att den nya regeringen tillträdde först i 
januari – varför tog det så lång tid? Syftet med denna studie är att be-
svara inte bara dessa två frågor, utan också en tredje: Hur väl fungerade 
regelverket för regeringsbildningen i praktiken? Röster har redan höjts 
i debatten om att Sveriges grundlagar inte höll måttet under de drama-
tiska höst- och vintermånaderna efter valet 2018 och att de därför borde 
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skrivas om för att förhindra att något liknande händer igen. Finns det 
fog för den uppfattningen?

I detta inledande kapitel sätter vi in våra tre frågeställningar i ett 
internationellt perspektiv. Nu och i resten av boken kommer jämförel-
ser att göras med de sexton västeuropeiska parlamentariska demokra-
tier som är mest jämförbara med Sverige: Belgien, Danmark, Finland, 
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 
Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Tids-
perspektivet för jämförelserna är om inte annat anges efterkrigstiden.

första frågan: varför bildades en regering  
med just s och mP?
Om man räknar med möjligheten att Sverige också hade kunnat få en 
ämbetsmannaministär fanns det 256 teoretiskt möjliga regeringsalter-
nativ efter valet 2018. Av alla dessa 256 bildades en koalition mellan 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Är det ett ovanligt och oväntat 
utfall, med hänsyn till vilka regeringar som har bildats i de andra euro-
peiska länder vi jämför med? 

För att kunna jämföra svenska regeringar med andra länders reger-
ingar måste vi kategorisera de svenska politiska partierna ideologiskt. 
Vi utgår här från en internationellt etablerad indelning i partifamiljer 
(Döring & Manow 2019),1 och kan då börja med att konstatera att det 
finns få exakta motsvarigheter i vår omvärld till den regering Sverige 
fick i januari 2019. Det föreligger nämligen bara två andra europeiska 
exempel på koalitioner mellan socialdemokratiska och gröna partier i 
vilka inga andra partier ingick: Gerhard Schröders regering i Tyskland 
1998–2005 och Jóhanna Sigurðardóttirs regeringar på Island 2009–2013.

1. Enligt denna räknas Vänsterpartiet som ”kommunistiskt/socialistiskt”, So-
cial demokraterna som just ”socialdemokratiskt”, Miljöpartiet som ”grönt/eko-
logistiskt”, Centerpartiet som ”agrart”, Liberalerna som ”liberalt”, Kristdemo-
kra terna som ”kristdemokratiskt”, Moderaterna som ”konservativt” och Sve rige-
demokraterna som ”högerradikalt”.

För att få en klarare bild av vilka slags regeringar som har varit van-
ligast i länder som har befunnit sig i omständigheter som liknar Sveri-
ges behövs emellertid ytterligare förenklingar och avgränsningar. Låt 
oss minska antalet partityper genom att hänföra Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet till samma kategori, Centerpartiet och Liberalerna till 
samma kategori och Kristdemokraterna och Moderaterna till samma 
kategori (i andra länder finns partier som tillhör andra partifamiljer än 
de som finns representerade i Sverige; vi klassificerar dessa partier som 
”övriga”). Låt oss också koncentrera oss på situationer då majoritetsför-
hållandena i parlamentet har varit oklara. Således undersöker vi endast 
de regeringar som har bildats när varken (a) socialdemokratiska partier, 
miljöpartier och vänsterpartier tillsammans, eller (b) liberala, agrara, 
kristdemokratiska och konservativa partier tillsammans har kontrol-
lerat en majoritet av mandaten i parlamentet. I Västeuropa under ef-
terkrigstiden har 119 regeringar bildats under sådana omständigheter. 
Frekvensen av olika slags regeringar bland dessa 119 framgår av tabell 
1.1.

De två typer av regeringar som har varit absolut vanligast i andra län-
der när varken vänstern eller den liberala och konservativa högern har 
haft majoritet – breda, ideologiskt sammansatta koalitioner som inklu-
derar både socialdemokratiska och/eller gröna partier och konservativa 
och/eller kristdemokratiska partier – har intressant nog aldrig förekom-
mit i Sverige, med undantag för samlingsregeringen under andra världs-
kriget. I Västeuropa har hela 42 procent av alla regeringar varit av denna 
typ när inte vare sig vänstern eller den liberala och konservativa högern 
har haft majoritet. Italien och Österrike är exempel på länder där sådana 
regeringar har varit särskilt vanliga.

På tredje plats kommer faktiskt den typ av regering Sverige fick 2019 
–  en minoritetsregering som enbart bygger på socialdemokratiska och/ 
 eller gröna partier. Nästan lika vanliga är emellertid minoritetskoalitio-
ner mellan liberala/agrara partier och konservativa/kristdemo kratiska 
partier samt minoritetsregeringar som bygger enbart på konservati-
va/kristdemokratiska partier. Sammantaget är sådana mitten-höger-
regeringar betydligt vanligare än de rena vänsterregeringarna (23 pro-
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cent gentemot 13). I ett internationellt perspektiv är det därför inte 
alldeles förvånande att en moderatledd regering var huvudalternativet 
till en S+MP-regering i Sverige under hösten 2018.

Vid sju tillfällen har konservativa och/eller kristdemokratiska partier 
bildat regeringar tillsammans med högerradikala partier. Detta har skett 
flera gånger i Österrike, där konservativa ÖVP regerade tillsammans 
med högerpopulistiska FPÖ 2000–2006 och 2017–2019. Det har också 
skett i Norge, där Erna Solbergs två första ministärer byggde på sam-
arbete mellan konservativa Høyre och högerradikala Fremskrittspartiet.

Regeringskoalitioner mellan de typer av partier som samarbetar om 
budgeten i 2019 års svenska regering – socialdemokratiska och/eller grö-

Källa: Data från Döring & Manow (2019).

Kommentar: Vänster: kommunistiska och vänstersocialistiska partier. Soc/gr: socialdemokra-
tiska och gröna partier. Lib/agr: liberala partier och landsbygdspartier. Kon/kri: konservativa 
och kristdemokratiska partier. Högerradikala: populistiska högerradikala partier. Övriga: övriga 
partier. Inget parti: ämbetsmannaregeringar. Vi har räknat kategorierna vänster och soc/gr 
som ”vänsterpartier” och kategorierna lib/agr och kon/kri som ”borgerliga partier” när vi har 
identifierat perioder då varken vänsterpartierna eller de borgerliga partierna har haft egen 
majoritet.

Partikombinationer i regeringen Antal regeringar Procent

SOC/GR + KON/KRI 28 24

SOC/GR + LIB/AGR + KON/KRI 22 18

SOC/GR 16 13

LIB/AGR+ KON/KRI 14 12

KON/KRI 13 11

KON/KRI + HÖGERRADIKALA 7 6

SOC/GR + LIB/AGR 6 5

VÄNSTER + SOC/GR + KON/KRI 3 3

VÄNSTER + SOC/GR + LIB/AGR 2 2

LIB/AGR + KON/KRI + HÖGERRADIKALA 2 2

SOC/GR + HÖGERRADIKALA 2 2

INGET PARTI 2 2

LIB/AGR 1 1

HÖGERRADIKALA + ÖVRIGA 1 1

TOTALT 119 100

Tabell 1.1   Regeringar i Väst- 
europa när varken vänster-
partierna eller de borgerliga 
partierna har haft egen  
majoritet, 1945–2019

na partier och liberala och/eller agrara partier – har förekommit vid sex 
tillfällen. Fem av dessa regeringar har bildats i Danmark (den sjätte i 
Belgien).

En typ av regering som förekom vid flera tillfällen i Sverige under 
mellankrigstiden – regeringar bestående av enbart liberala och/eller 
agrara partier – har som tabell 1.1 visar varit mycket ovanliga under 
 efterkrigstiden. Det enda exemplet är Venstre-regeringen som bildades 
i Danmark efter valet 2015.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att utfallet av den svens-
ka regeringsbildningsprocessen efter valet 2018 var ovanligt i ett euro-
peiskt perspektiv. Det är i sig ovanligt med koalitionsregeringar mellan 
socialdemokratiska och gröna partier. När majoritetsförhållandena i 
parlamentet är oklara är det också förhållandevis ovanligt med mino-
ritetsregeringar till vänster; både breda, blocköverskridande koalitions-
regeringar och minoritetsregeringar till höger är vanligare. Det framstår 
således som en angelägen uppgift att förklara varför just en S+MP-rege-
ring bildades i Sverige 2019. Det är första syftet med denna bok.

andra frågan: varför tog det så lång tid?
När regeringen tillträdde den 21 januari 2019 hade det gått 134 dagar 
sedan valdagen den 9 september 2018. Det var en ovanligt lång rege-
ringsbildningsprocess med svenska mått mätt. Är det också lång tid om 
vi jämför med andra parlamentariska demokratier i Västeuropa?

Det finns olika sätt att bestämma när en regering upphör och en ny 
tar vid. Vi använder här den metod som är gängse i den internationella 
forskningslitteraturen på området (se Müller & Strøm 2000, 15). Re-
geringsbildningens längd efter ett val blir därmed antalet dagar från va-
let till dess att en ny regering utses (om den sittande regeringen aldrig 
avgår eller avsätts räknas det inte som en regeringsbildning). Längden 
på regeringsbildningar som inte inträffar efter ett val är helt enkelt tiden 
från att den föregående regeringen avgick (eller avsattes) tills nästa re-
gering tillträdde. Den senare definitionen är (med ett undantag som vi 
ska återkomma till i kapitel 2) oproblematisk för svenska förhållanden. 
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Men att räkna regeringsbildningens längd från valdagen blir egentligen 
lite märkligt i ett system som det svenska, där regeringen inte automa-
tiskt måste avgå i samband med ett val. Formellt sett började ju inte den 
svenska regeringsbildningen efter valet 2018 förrän Stefan Löfven av-
sattes i den obligatoriska statsministeromröstningen den 25 september. 
Denna omröstning inträffade 16 dagar efter valet. Noga räknat pågick 
därför regeringsbildningen inte i 134 utan i 118 dagar.

För att kunna jämföra Sverige med övriga världen måste vi dock an-
passa oss efter det internationellt vedertagna sättet att beräkna rege-
ringsbildningars längd. Man kan också med visst fog hävda att regerings-
bildningen informellt sett påbörjades före den 25 september eftersom 
partierna redan direkt efter valet hade en ny parlamentarisk situation 
att förhålla sig till. Med detta sätt att räkna visar figur 1.1 att den svens-
ka regeringsbildningen 2018–2019 var lång inte bara med svenska utan 
även med internationella mått. Världsrekordet i regeringsbildning inne-
has av Belgien, där det tog 541 dagar att bilda en ny regering efter valet 
2010.2 Två andra exempel på långdragna regeringsbildningar under se-
nare tid är efter de tyska och nederländska valen år 2017. Efter det tyska 
valet tog det 141 dagar efter valet innan samma regering som före valet 
återbildades (en blocköverskridande koalitionsregering mellan CDU/
CSU och SPD). I Nederländerna tog det ännu längre tid, hela 225 da-
gar, in nan fyra partier (VVD, CDA, D66 och CU) lyckades enas om det 
längsta koalitionsavtalet i nederländsk historia, vilket innehöll en över-
enskommelse som summerades i mer än femhundra punkter. I genom-
snitt har det emellertid bara tagit 38 dagar att bilda regering i Västeuro-
pa under efterkrigstiden. Den svenska regeringsbildningen 2018 ingår 
bland de 5 procent av alla studerade regeringsbildningar i jämförbara 
länder som tagit längst tid.

En generell trend som kan observeras i Europa är att regeringsbild-
ningar har blivit mer utdragna över tid. Figur 1.2 beskriver den genom-

2. Det gick 541 dagar efter valet 2010 innan en ny regering tillträdde, men då 
den sittande regeringen hade avgått drygt 1,5 månader före parlamentsvalet var 
Belgien i själva verket utan en vald regering i hela 589 dagar.

snittliga längden för regeringsbildningar under hela efterkrigstiden 
fram till 2018–2019. Som figuren visar var regeringsbildningsprocesser 
i början av efterkrigstiden normalt ganska kortvariga. På 1950-talet var 
en typisk regeringsbildning över på drygt 25–30 dagar. Men denna tid 
ökade successivt fram till 1970-talet för att därefter stabilisera sig på 
strax under 40 dagar. Inte förrän i mitten på 1990-talet syns en uppåt-
gående trend till dagens nivåer, som ligger på runt 55 dagar i genom-
snitt. Från 1990-talet och framåt förekommer också en oproportioner-
ligt stor andel (ca 60 procent) av de regeringsbildningar som har tagit 
mer än 100 dagar. 
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Figur 1.1   Antalet dagar det tar att bilda regering, Västeuropa 1945–2019

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figuren visar antalet dagar det tagit att bilda regering i Västeuropa mellan 1945 
och 2019. Regeringsbildningens längd efter ett val är (a) antalet dagar från valet till dess att en 
ny regering utses eller, om regeringen inte bildas efter ett val, (b) antalet dagar från att den 
föregående regeringen avgår tills nästa regering tillträder. Regeringsbildningar som enbart 
innebär byte av statsminister räknas inte med här. Figuren är sorterad efter så kallad 
kumulativ frekvens och kan därför läsas som att exempelvis omkring 40 procent av alla 
regeringsbildningsprocesser har tagit 19 dagar eller mindre.
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Det är inte bara så att enskilda regeringsbildningar tar olika lång tid 
och att det finns en allmän trend att regeringsbildningar tar allt längre 
tid; det finns också viktiga systematiska skillnader mellan olika länder. 
I figur 1.3 framgår att det under efterkrigstiden i genomsnitt har ta-
git längst tid att bilda regering i Nederländerna, Belgien och Österrike, 
medan det har tagit kortast tid i Frankrike, Grekland och Storbritan-
nien. I Sverige var den genomsnittliga tidsutdräkten mellan valdagen 
 eller den föregående regeringens avgång och den nya regeringens tillträ-
de endast 19 dagar mellan 1945 och 2014 (om man även räknar med alla 
val i Sverige där regeringen satt kvar utan att någon regeringsbildnings-
process påbörjades var genomsnittet så lite som 7 dagar). Genomsnittet 
är klart högre om även 2018 inkluderas; det ligger nu på 32 dagar (12 om 
alla val räknas med). Det något lägre genomsnittet på 22 dagar i figur 1.3 
beror på att även regeringar som bildas mellan val har räknats med, och 
dessa brukar i allmänhet gå betydligt fortare. 
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Figur 1.2   Trend över regeringsbildningsprocessens längd i Västeuropa 1945–2019

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figuren visar det genomsnittliga antalet dagar det tagit att bilda regering i 
Västeuropa mellan 1945 och 2019. Trendlinjen är en så kallad lokalt viktad regressionslinje och 
visar den underliggande trenden i datamaterialet.

134 dagar är alltså mycket både ur ett svenskt och internationellt per-
spektiv. Det andra syftet med denna bok är därför att ta reda på varför 
det tog så lång tid att bilda en ny regering efter 2018 års val.

tredje frågan: hur fungerade regelverket?
Det svenska regelverket för regeringsbildningen anges i sjätte kapitlet i 
1974 års regeringsform. 6 kap. 4 § RF lyder:

När en statsminister ska utses, kallar talmannen företrädare för 
varje partigrupp inom riksdagen till samråd. Talmannen över-
lägger med vice talmännen och lämnar sedan förslag till riks-
dagen.
 Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, 

Figur 1.3   Regeringsbildningsprocessens längd i Sverige och Västeuropa 1945–2019

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figuren visar det genomsnittliga antalet dagar det tagit att bilda regering i olika 
västeuropeiska länder mellan 1945 och 2019.
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pröva förslaget genom omröstning. Om mer än hälften av riks-
dagens ledamöter röstar mot förslaget, är det förkastat. I annat 
fall är det godkänt.

En svensk statsminister behöver alltså inte ha aktivt stöd av en majo-
ritet, utan väljs så länge det inte finns en majoritet som motsätter sig 
talmannens förslag. Man brukar säga att riksdagen måste ”tolerera” 
statsministern. Samma negativa beslutsregel gäller vid misstroendeför-
klaringar (vilka regleras i 13 kap. 4 § och 6 kap. 7 § RF).

Nästa paragraf i regeringsformen, 6 kap. 5 § RF, lyder:

Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 
4 § upprepas. Har riksdagen fyra gånger förkastat talmannens 
förslag, ska förfarandet avbrytas och återupptas först sedan val 
till riksdagen har hållits. Om inte ordinarie val ändå ska hållas 
inom tre månader, ska extra val hållas inom samma tid.

Den utdragna regeringsbildningen efter 2018 års val var första gång-
en någonsin som det krävdes mer än en omröstning för att utse en ny 
statsminister. Ulf Kristersson röstades ned en gång och Stefan Löfven 
röstades ned en gång innan Löfven till slut kunde utses i den tredje om-
röstningen.

Fram till 2010-talet behövde ingen omröstning hållas för att pröva 
om en sittande statsminister hade tillräckligt stöd i riksdagen efter ett 
val. Till följd av 2010 års författningsrevision infördes emellertid en så-
dan regel. 6 kap. 3 § i regeringsformen lyder:

En nyvald riksdag ska senast två veckor efter det att den samlats 
genom omröstning pröva frågan om statsministern har tillräck-
ligt stöd i riksdagen. Om mer än hälften av riksdagens ledamö-
ter röstar nej, ska statsministern entledigas.

En sådan statsministeromröstning behöver inte hållas om statsminis-
tern redan har entledigats, till exempel för att han eller hon själv valt 

att avgå efter valet, såsom skedde då Fredrik Reinfeldt avgick efter valet 
2014. Efter 2018 års riksdagsval valde Stefan Löfven att inte avgå. Det 
var därför en obligatorisk omröstning om statsministern hölls när riks-
dagen samlades efter valet.

De svenska reglerna för regeringsbildningen är förhållandevis enkla 
och allmänt hållna. De anger endast förutsättningarna och ramarna för 
en process där i första hand talmannen har stort handlingsutrymme. 
Talmannen, och endast talmannen, har rätt att föreslå ny statsminister 
när en sådan ska utses. Om färre än hälften av riksdagens ledamöter 
röstar nej antas talmannens förslag, annars avslås det. Talmannen har 
fyra försök på sig. Röstas också det fjärde förslaget ned utlyses extraval, 
om inte nästa ordinarie val är nära förestående. Talmannen får föreslå 
vilken svensk medborgare som helst. Regeringsformen anger inga väg-
ledande principer angående vem som bör eller ska utses. De enda res-
triktioner som anges i regeringsformen är med andra ord proceduriella, 
inte substantiella: innan ett förslag till ny statsminister läggs fram måste 
talmannen samtala med företrädare för vart och ett av riksdagspartierna 
och rådgöra med de vice talmännen.

Hur speciella är de svenska reglerna för regeringsbildning? Tabell 1.2 
jämför dem med grundprinciperna för hur regeringsbildningar går till 
i de sexton parlamentariska demokratier som utgör vårt jämförelsema-
terial. Det kan först noteras att variationerna mellan länder är stora. 
Få länder har exakt likadana system för regeringsbildning. Ett undan-
tag är Norge och Danmark, där reglerna påminner om de regler som 
gällde i Sverige före 1975 – statsministern behöver inte avgå i samband 
med ett val och någon omröstning behöver inte hållas om en ny stats-
minister, som formellt utses av monarken. Det finska systemet är på 
pappret snarlikt det tyska, men i det formella regelverket i dessa länder 
finns ganska stora skillnader i händelse av att presidentens första förslag 
förkastas av parlamentet. Om man bortser från regeringens skyldighet 
att avgå efter val är på liknande sätt praxis för regeringsbildningen i 
Belgien snarlik det som gäller i Luxemburg. Det finns enligt tabellen 
andra likheter mellan de europeiska länderna, men de är delvis en chi-
mär. Frankrike framstår till exempel som ganska likt Island, men i själva 
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Källor: Om ej annat anges nedan, 2003/04:URD3, 97-98; Rasch m.fl. (2015); Raunio & Wiberg 
(2003) (Finland); Martin (2015) (Irland); Dumont & De Winter (2003) (Luxemburg); Krouwel & 
Koedam (2015) (Nederländerna).

Kommentar: ”Parl./Pres.” respektive ”Parl./Mon.” betyder att parlamentet sköter nominering-
en helt utan statschefens (presidentens/monarkens) inblandning; den senare bekräftar bara 
nomineringen. ”Positiv” omröstningsregel betyder krav på en enkel eller absolut majoritet för 
förslaget, ”Negativ” att det saknas en absolut majoritet mot. I Finland, Spanien och Tyskland 
ändras röstregeln, beroende på antal förkastade försök, från absolut till enkel majoritet.

a I Frankrike är det konstitutionellt oklart huruvida artikel 49 § 1 i författningen föreskriver en 
investituromröstning eller inte, men enligt praxis hålls den sedan 1990-talet endast i de fall då 
det på förhand stått klart att regeringen åtnjuter en absolut majoritet i Nationalförsamlingen 
(Nguyen Duy 2015). Vi följer här Rasch m.fl. (2015, 342), som inte klassificerar Frankrike (under 
Femte republiken) som ett system med investituromröstning.

b I Portugal är investituromröstningen inte obligatorisk, och det förekommer att den inte hålls, 
men det är heller inte som i Frankrike upp till regeringen utan till parlamentet att avgöra om 
den ska hållas eller inte (Leston-Bandeira & Fernandes 2015).

c I Storbritannien är det sedan 2011 reglerat i lag att en regering som tillträtt efter att en annan 
regering avsatts med misstroendeförklaring (mellan val) måste bekräftas av en investitur- 
omröstning inom 14 dagar. Det finns dock ingen obligatorisk investituromröstning efter ett val 
(Kelso 2015).

Tabell 1.2   Regler för regeringsbildning i Västeuropa

Land Regeringen skyldig 
att avgå efter val?

Vem föreslår/ 
utser?

Investitur
omröstning?

Omröstnings-
regel?

Antal försök/ 
tidsbegränsning?

BELGIEN Ja (praxis) Monarken Ja Positivd Ej angivet

DANMARK Nej Monarken Nej — —

FINLAND Ja (praxis) Presidenten Ja Positiv 3

FRANKRIKE Nej Presidenten Neja — —

GREKLAND Nej Presidenten Ja Positiv 3 à 3 dagare

IRLAND Nej Parl./Pres. Ja Positiv Ej angivet

ISLAND Nej Presidenten Nej — —

ITALIEN Ja (praxis) Presidenten Ja Positiv Ej angivet

LUXEMBURG Nej Monarken Ja Positiv Ej angivet

NEDERLÄNDERNA Nej Parl./Mon. Nej — —

NORGE Nej Monarken Nej — —

PORTUGAL Ja Presidenten Jab Negativ Ej angivet

SPANIEN Ja Monarken Ja Positiv 2 månaderf

STORBRITANNIEN Ja (praxis) Monarken Nejc — —

SVERIGE Omröstning Talmannen Ja Negativ 4

TYSKLAND Ja Presidenten Ja Positiv 3

ÖSTERRIKE Ja (praxis) Presidenten Nej — —

d Enligt den belgiska författningen krävs sedan 1993 endast att regeringen vid bildandet inte 
har en majoritet i parlamentet emot sig (dessutom i kombination med att en ny statsminister-
kandidat måste föreslås inom 3 dagar). Enligt praxis fortsätter man dock att tillämpa positiv 
parlamentarism även i Belgien (André m.fl. 2015).

e I Grekland måste presidenten i turordning föreslå de tre största partierna som regerings-
bildare, som var och en får tre dagar på sig att bilda regering; annars övergår processen till 
presidenten, och misslyckas även presidenten blir det nyval (Trantas m.fl. 2003, 385).

f I Spanien måste monarken utlysa nyval om ingen premiärministerkandidat har valts inom 
två månader efter den första investituromröstningen (Ajenjo 2015). Konstitutionen anger dock 
inte någon tidsgräns för när den första investituromröstningen ska äga rum, vilket är förkla-
ringen till att regeringsbildningen efter exempelvis valet 2016 tog hela 131 dagar.

Världsrekordet i regeringsbildning innehas av Belgien, där det tog 541 dagar att bilda 
en ny regering efter valet 2010. Bilden representerar avslutningen på denna 19 månader 
långa regeringsbildningsprocess. Den blivande statsministern Elio Di Rupo, ordförande 
i det franskspråkiga socialistiska partiet PS (fjärde från vänster), presenterar en framför-
handlad budget tillsammans med representanter för de andra partierna i den kommande 
regeringen.
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verket är presidentens roll och ställning mycket olika i dessa två system.3 
Det svenska systemet liknar inget annat. Inget annat land har någon 

motsvarighet till den obligatoriska statsministeromröstningen som in-
fördes 2010. I inget annat land är det talmannen som nominerar stats-
ministerkandidat. Och även om Portugal tillämpar en negativ omröst-
ningsregel när den tillträdande regeringen prövas är denna omröstning 
inte obligatorisk och sker först efter att regeringen bildats och presen-
terat sitt regeringsprogram; omröstningen fyller därmed en väsentli-
gen annorlunda funktion än den svenska. Slutligen är det ovanligt med 
en reglering av ett maximalt antal försök till att installera en regering, 
och bland de länder som har en sådan reglering är det inget annat som 
 tillåter så många som fyra. Det tredje syftet med den här boken är att 
analysera hur det unika svenska regelverket fungerade i praktiken efter 
valet 2018, och då främst att undersöka om ett annat regelverk hade 
kunnat snabba på processen.

hur vi har gått tillväga
Vi kommer att utgå från tre olika typer av empiriska undersöknings-
strategier och tillhörande material. Den första är internationella jämförel-
ser av det slag vi just har ägnat oss åt. Dessa kommer att bestå av enskilda 
exempel från regeringsbildningsprocesser eller utformning av regelverk 
i andra länder, men framför allt av statistiska analyser. De senare grun-
dar sig på en unik databas som är under utveckling vid Umeå universitet 
(Hellström m.fl. 2019). Den andra undersökningsstrategin är historiska 
genomgångar av erfarenheterna från tidigare regeringsbildningar i Sve-
rige. Dessa baseras främst på tidigare statsvetenskaplig och historisk 
forskning, men även på nytt insamlat tidningsmaterial om särskilt vik-
tiga regeringsbildningar. Den tredje strategin är en noggrann analys av 

3. Islands konstitution ger liksom Frankrikes presidenten ett stort inflytande 
över regeringsbildningen och styret. Men enligt den konstitutionella praxisen ut-
övar isländska presidenter som regel inte dessa befogenheter. I praktiken innebär 
det att Island, liksom Sverige och andra nordiska länder, har ett parlamentariskt 
system med en först och främst ceremoniell statschef.

det exakta händelseförloppet under regeringsbildningen efter valet 2018. 
Denna kommer delvis att göras på basis av allmänt tillgänglig infor-
mation om exempelvis partiernas storlek och sakpolitiska ståndpunkter, 
riksdagstrycket och mediebevakningen, men framför allt på basis av 37 
timslånga intervjuer med de politiska huvudaktörerna, vilka i de flesta 
fall genomfördes under sommaren och hösten 2019. Undersökningen 
omfattar främst (men inte enbart) partiledarna och partisekreterarna, 
talmannen och merparten av de representanter för S, MP, C och L som 
deltog direkt i förhandlingarna i december 2018 och januari 2019. In-
tervjuerna har i huvudsak varit inriktade på att kartlägga det mer exakta 
händelseförloppet och på att beskriva aktörernas överväganden i olika 
skeden av processen.4 

De flesta intervjuerna har varit besöksintervjuer, men några har av 
praktiska skäl fått genomföras över telefon. Intervjuerna har bandats 
och sedan transkriberats. För att göra det möjligt för intervjupersonerna 
att lämna så fullödiga uppgifter som möjligt har de erbjudits anonymitet 
under en tioårsperiod. Även om inte alla intervjupersoner åberopat den-
na möjlighet har det för att bevara anonymiteten hos dem som har be-
gärt den bedömts vara nödvändigt att anonymisera samtliga intervjuer 
i den löpande framställningen. Anonymiseringen medför givetvis vissa 
nackdelar. Eftersom den innebär att det inte framgår vem som påstått 
vad, eller på vems utsaga en viss tolkning grundas, blir framställningen 
mindre genomskinlig och svårare att kritiskt granska i efterhand (Teo-
rell 1998, 43). I avvägningen mellan fullödighet och genomskinlighet 
har vi dock prioriterat det förra. Vi har också i största möjliga utsträck-
ning försökt vara explicita om när intervjumaterialet används som un-
derlag för framställningen, om detta inte framgår av sammanhanget. 
Om tio år kommer intervjumaterialet dessutom att göras tillgängligt 

4. Vi vill i detta sammanhang även passa på att tacka Göran Eriksson (Svenska 
Dagbladet), Karin Eriksson (Dagens Nyheter), Mari Forssblad (SVT), Owe  Nilsson 
(TT), Torbjörn Nilsson (Expressen), Maggie Strömberg (Sveriges Radio) och 
Tomas Ramberg (Sveriges Radio), som i ett förberedande skede ställde upp på 
ovärderliga sonderingsintervjuer i syfte att ringa in de mest kritiska skeendena i 
förloppet. 
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för forskning, så den bristande genomskinligheten är endast temporär.5

Som i alla sammanhang där politiska företrädare intervjuats måste 
svaren tolkas utifrån tendensen att aktörerna efterhandsrationaliserar 
sitt agerande och försöker framstå i en bättre dager än sina konkurren-
ter. Ett annat, troligen större problem är att intervjupersonerna, trots 
att intervjuerna i de flesta fall genomförts mindre än sex månader efter 
regeringsbildningens slut, ibland har haft svårt att minnas alla konkreta 
detaljer. Händelseförloppet under hösten 2018 var komplicerat, samtal 
fördes på olika nivåer parallellt, och ibland upprepades ett skeende (så-
som en talmansrunda) vid flera tillfällen. Det ska därför sägas med en 
gång att intervjumaterialet inte kan ge en fullständig bild av förloppet. 
Detta gäller särskilt förhandlingarna mellan C, L, S och MP i december 
och januari. Om vi hade kunnat få obegränsad tillgång till de inblandade 
personernas anteckningsböcker, almanackor, e-post, mobiltelefoner och 
datorer samt olika underlag och utkast som cirkulerade i textform hade 
det förstås kunnat skärpa bilden av det exakta händelseförloppet ytterli-
gare. Någon sådan tillgång har emellertid inte medgivits; förloppet lig-
ger för nära i tiden och är alltför politiskt känsligt. I viss utsträckning 
har dock dylikt material kunnat användas av de personer vi har inter-
vjuat, vilket åtminstone till viss del har avhjälpt minnesproblematiken.

bokens uPPläggning
I kapitel 2 studerar vi svenska regeringsbildningar ur ett historiskt per-
spektiv. Syftet är att redogöra för den historiska bakgrunden till rege-
ringsbildningen efter valet 2018 och att identifiera skeden i Sveriges 
politiska historia som kan jämföras med dagens politiska situation. Vi 
uppehåller oss här i första hand vid bakgrunden till den första frågan, 
vilka partier som har bildat regering, men även i viss mån den andra, hur 
lång tid det har tagit.

Kapitel 3 är ägnat åt att besvara den första frågan: varför det efter 

5. Äganderätten till källmaterialet tillkommer Stiftelsen Riksbankens Jubi-
leumsfond, vilket finns reglerat i ett särskilt uppdragsavtal. 

valet 2018 bildades en regering med samma partier, S och MP, som efter 
valet 2014. Själva valresultatet tas här för givet; det ligger bortom vår 
ambition att förklara varför väljarna röstade som de gjorde, och varför 
valresultatet blev vad det blev. Siktet är istället inställt på att förklara 
skeendet som följde efter valet. Förklaringsperspektivet utgår från en 
inflytelserik teoretisk modell för att förklara regeringars partisamman-
sättning. Denna kompletteras sedan med ett perspektiv där varje partis 
sakpolitiska och strategiska bedömningar, såsom de framträder i inter-
vjumaterialet, ställs i förgrunden. 

I kapitel 4 tar vi oss an den andra frågan: varför det tog så lång tid. 
I detta kapitel använder vi två komplementära angreppssätt. Dels jäm-
för vi 356 regeringsbildningar i Västeuropa under efterkrigstiden för att 
undersöka vilka strukturella faktorer som förklarar varför det ibland 
brukar ta lång tid; vi sätter sedan dessa faktorer i relation till den svens-
ka regeringsbildningen efter valet 2018 för att se hur mycket de kan 
förklara av det svenska fallet. Dels återvänder vi till intervjumaterialet 
och söker en förklaring till den långa tidsutdräkten utifrån en noggrann 
kartläggning av händelseförloppet. Våra slutsatser bygger här alltså både 
på internationella jämförelser och på en studie där vi kan ta hänsyn till 
sådana faktorer som gör det svenska fallet unikt.

Kapitel 5 syftar till att besvara den tredje frågan: hur det svenska 
regelverket fungerade i praktiken. Med utgångspunkt i tio tänkbara re-
formförslag undersöker vi huruvida ett alternativt regelverk skulle ha 
kunnat påskynda den utdragna regeringsbildningsprocessen efter valet 
2018. Eftersom de områden som berörs av reformförslagen sedan länge 
har varit omdiskuterade i den författningspolitiska debatten i Sverige 
inleder vi även våra analyser med historiska översikter beträffande re-
gelverkets bakgrund och framväxt.

I kapitel 6 sammanfattar vi våra slutsatser och undersöker huruvida 
den utdragna regeringsbildningen 2018–2019 fick några negativa konse-
kvenser – på ekonomin, allmänhetens förtroende och det politiska be-
slutsfattandet. Det som tidigare skulle förklaras görs nu med andra ord 
till (potentiell) förklaring. Avslutningsvis diskuterar vi våra rekommen-
dationer för framtiden.
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2. Från Edén till Löfven 
Svenska regeringar under hundra år

Ibland går det snabbt och lätt att bilda regering. Efter 2006 års val hade 
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemo-
kraterna tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Dessa fyra parti-
er, som ingick i det borgerliga partisamarbetet Allians för Sverige, hade 
långt före valet förklarat att de önskade regera tillsammans. Den social-
demokratiske statsministern Göran Persson meddelade omedelbart 
efter valet att han skulle lämna in sin avskedsansökan och moderaten 
Fredrik Reinfeldt kunde väljas till ny statsminister nitton dagar senare. 

Efter sexton av de trettio riksdagsval som har ägt rum i Sverige se-
dan parlamentarismens genombrott år 1917 har regeringsfrågan fått en 
ännu snabbare lösning än så, eftersom statsministern helt enkelt har 
suttit kvar utan att någon egentlig regeringsbildningsprocess har ägt 
rum. Ett exempel är 1964 års val, gemenligen känt som Halmhatts valet 
(Esaiasson 1990, 226–234). Efter andrakammarvalet i september var 
ställningen mellan riksdagens vänster- och högerpartier praktiskt taget 
oförändrad (Socialdemokraterna tappade ett mandat, kommunisterna 
vann tre). Ingen förväntade sig någonting annat än att Tage Erlanders 
socialdemokrater skulle behålla makten, vilket också skedde.

Så snabbt och lätt går det emellertid inte alltid. Regeringsbildningen 
2018–2019 var den mest utdragna och komplicerade i Sveriges historia, 
vilket förstås är anledningen till att vi skriver den här boken, men det 
var inte första gången regeringsfrågan avgjordes genom förhandlingar 
efter valet snarare än under valkvällen. Syftet med detta kapitel är att 
redogöra för den historiska bakgrunden till de händelser som ägde rum 
2018 och 2019 och att identifiera skeden i Sveriges politiska historia som 

kan jämföras med dagens politiska situation. Vi uppehåller oss i första 
hand vid vilka partier som har bildat regering och hur lång tid det har 
tagit (de historiska lärdomarna beträffande reglerna för regeringsbild-
ningen, bokens tredje huvudfråga, återkommer vi till i kapitel 5). Vår 
genomgång bygger främst på den befintliga statsvetenskapliga och his-
toriska forskningen om regeringsfrågan i Sverige sedan det parlamenta-
riska genombrottet, men också på pressmaterial som har sammanställts 
för just denna studie.6

De nu gällande reglerna för regeringsbildningen trädde i kraft den 
1 januari 1975 (det viktigaste undantaget är den obligatoriska statsmi-
nisteromröstningen, vilken infördes först 2010), men vi beaktar i detta 
kapitel också utvecklingen mellan det parlamentariska genombrottet år 
1917 och beslutet om den nya författningen år 1974. Regelverket var i 
och för sig annorlunda före 1975, men när det gäller regeringsfrågans 
partipolitiska förutsättningar uppvisar särskilt perioden 1920–1936 sto-
ra likheter med vår egen tid. Med andra ord blir jämförbarheten mindre 
i författningshänseende om man går längre tillbaka i tiden, men i parti-
politiskt hänseende är jämförbarheten i vissa avseenden större (Lindvall 
m.fl. 2017, 44–45).

Det är också värt att notera att grundlagberedningen, en av de två 
stora statliga utredningar som låg till grund för 1974 års regeringsform, 
utgick från befintlig praxis när den lade fram sina förslag beträffande re-

6. Beträffande de regeringsbildningar som skedde före och under andra 
världs kriget utgår vi i första hand från Gerdner (1946, 1954), Nyman (1950), 
Carlsson (1961), Hermerén (1970, 1975) och von Sydow (1997). Angående perio-
den 1945–1960 utgår vi i första hand från Ruin (1968). När det gäller 1970-talet 
och början av 1980-talet utgår vi i första hand från Isberg (2019) och, beträffande 
1978 års regeringsbildning, Petersson (1979). Regeringsbildningarna under 1980- 
och 1990- talen diskuteras utförligt i Sterzel (1999). Hermansson (2010) går ige-
nom alla regeringar som bildades i Sverige mellan 1917 och slutet av 00-talet. De 
Swaan (1973) diskuterar i sin klassiska studie av regeringsbildningens problem 
flera svenska exempel. Förutom den tidigare litteraturen på området utgår vi från 
en sammanställning av tidningsartiklar beträffande ett urval särskilt viktiga rege-
rings bildningar. Vi är tacksamma mot Gloria-Karin López för hennes hjälp med 
denna sammanställning.
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geringsbildningen (SOU 1972:15, 143–144). Den kontinuitet grundlag-
beredningen räknade med när författningsförslaget bereddes talar för 
att göra historiska jämförelser också med regeringsbildningar som ägde 
rum före mitten av 1970-talet.7

svenska regeringar sedan 1917
Tabell 2.1 beskriver alla regeringar som har styrt Sverige sedan det par-
lamentariska genombrottet, vilket brukar dateras till hösten 1917, när 
kung Gustaf V tvingades att utse en liberal statsminister, Nils Edén, 
istället för den konservativa politiker han själv föredrog. Kungen lova-
de också att inte konsultera andra, ”dolda” rådgivare (något som hade 
undergrävt den tidigare liberale statsministern Karl Staaffs ställning 
före första världskriget). Efter dessa händelser på hösten 1917 växte det 
snabbt fram en acceptans i Sverige för att statsministern måste om inte 
stödjas så åtminstone ”tolereras” av riksdagen; statsministern får alltså 
inte ha en majoritet av riksdagsledamöterna emot sig. 

Det finns som konstaterades i föregående kapitel olika sätt att avgöra 
när en regering upphör och en ny tar vid. Vi använder i tabell 2.1 den 
metod som har blivit gängse i den internationella forskningen på om-
rådet. Att en ny regering tillkommer innebär således antingen (a) att en 
ny statsminister utses, (b) att regeringens partisammansättning ändras 
eller (c) att ett parlamentsval äger rum (Müller & Strøm 2000, 12). Till 
dessa tre kriterier har vi i detta kapitel för fullständighetens skull lagt 
ytterligare ett, nämligen möjligheten (d) att den föregående regeringen 
avgår eller tvingas avgå men sedan ersätts av en ny regering med samma 
statsminister och samma partisammansättning. Regeringsbildningen i 
Sverige år 1990 är ett exempel på att sådant kan ske.

I den svenska forskningslitteraturen om regeringsbildning brukar 

7. Sverige styrdes i vissa avseenden enligt parlamentariska principer också 
före 1917. Ja, redan under frihetstiden, mellan 1718 och 1772, tillämpades ett slags 
de facto-parlamentarism i Sverige eftersom riksdagsoppositionen använde ett 
riksrättsförfarande, ”licentiering”, för att utkräva politiskt ansvar av regeringen, 
då kallad riksrådet (Linnarsson 1943).

Regering Riksdagsval Tillträde Avgång Partier Andel mandat i 
procent (FK

inom parentes)

Regeringsbild-
ningens längd 

(antal dagar)

EDÉN I 1917-09-16 1917-10-19 1920-03-06 L, S 64,4 (40,7) 33

BRANTING I   1920-03-10 1920-09-17 S 37,4 (32,7) 4

DE GEER 1920-09-17 1920-10-27 1921-02-23 Ämb - 40

VON SYDOW   1921-02-23 1921-09-26 Ämb - 0

BRANTING II 1921-09-26 1921-10-13 1923-04-06 S 40,4 (33,3) 17

TRYGGER   1923-04-19 1924-09-21 M 27,0 (27,3) 13

BRANTING III 1924-09-21 1924-10-18 1925-01-24 S 45,2 (33,3) 27

SANDLER   1925-01-24 1926-06-02 S 45,2 (33,3) 0

EKMAN I   1926-06-07 1928-09-15 L 14,3 (23,3) 5

LINDMAN 1928-09-21 1928-10-02 1930-06-02 M 31,7 (29,3) 11

EKMAN II   1930-06-07 1932-08-06 L 12,2 (16,0) 5

HAMRIN   1932-08-06 1932-09-18 L 12,2 (16,0) 0

HANSSON I 1932-09-18 1932-09-24 1936-06-15 S 45,2 (34,7) 6

PEHRSSON   1936-06-19 1936-09-20 C 15,7 (12,0) 4

HANSSON II 1936-09-20 1936-09-28 1939-12-13 S, C 64,3 (50,7) 8

HANSSON III   1939-12-13 1940-09-15 S, C, L, M 95,2 (99,3) 0

HANSSON IV 1940-09-15 1940-09-15 1944-09-17 S, C, L, M 98,7 (99,3) 0

HANSSON V 1944-09-17 1944-09-17 1945-07-31 S, C, L, M 93,5 (99,3) 0

HANSSON VI 1945-07-31 1946-10-06 S 50,0 (55,3) 0

ERLANDER I 1946-10-11 1948-09-19 S 50,0 (55,3) 5

ERLANDER II 1948-09-19 1948-09-19 1951-10-01 S 48,7 (56,0) 0

ERLANDER III 1951-10-01 1952-09-21 S, C 61,7 (70,0) 0

ERLANDER IV 1952-09-21 1952-09-21 1956-09-16 S, C 59,1 (69,3) 0

ERLANDER V 1956-09-16 1956-09-16 1957-10-26 S, C 54,1 (69,3) 0

ERLANDER VI 1957-10-31 1958-06-01 S 45,9 (52,7) 5

ERLANDER VII 1958-06-01 1958-06-01 1960-09-18 S 48,1 (52,3) 0

ERLANDER VIII 1960-09-18 1960-09-18 1964-09-20 S 49,1 (51,0) 0

ERLANDER IX 1964-09-20 1964-09-20 1968-09-15 S 48,5 (51,7) 0

ERLANDER X 1968-09-15 1968-09-15 1969-10-14 S 53,7 (52,3) 0

PALME I 1969-10-14 1970-09-20 S 53,7 (52,3) 0

Tabell 2.1   Svenska regeringar sedan 1917
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kriteriet (c) oftast inte tillämpas (se till exempel listan över regering-
ar i Hadenius, Molin & Wieslander 1993) eftersom statsministern och 
regeringen så ofta har suttit kvar efter valen utan att någon egentlig 
regeringsbildning har skett. Om man räknar på det viset blir antalet 
regeringar i Sverige sedan 1917 mindre än tabell 2.1 anger. Till exempel 
hade Sverige då en enda långvarig regering mellan den 31 oktober 1957 

Källor: Data för perioden mellan 1917 och 1944 är sammanställda av Svante Ersson baserat på 
Hadenius m.fl. (1988), Nyman (1966) och SCB (1919–1946), Riksdagsmannavalen. För
perioden 1945–2018 kommer data från Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: För enkelhetens skull använder vi de moderna partibeteckningarna även om de 
flesta partierna har bytt namn, några av dem flera gånger, under de senaste etthundra åren.  
S: Socialdemokraterna. MP: Miljöpartiet. C: Centerpartiet (tidigare Bondeförbundet).
L: Liberalerna (tidigare Folkpartiet, Frisinnade folkpartiet, Liberala riksdagspartiet och Liberala 
samlingspartiet). M: Moderaterna (tidigare högern). KD: Kristdemokraterna (tidigare Krist-
demokratiska samhällspartiet). Ämb.: ämbetsmannaregering.

PALME II 1970-09-20 1970-09-20 1973-09-16 S 46,6 0

PALME III 1973-09-16 1973-09-16 1976-09-19 S 44,6 0

FÄLLDIN I 1976-09-19 1976-10-08 1978-10-05 C, L, M 51,6 19

ULLSTEN 1978-10-18 1979-09-16 L 11,2 13

FÄLLDIN II 1979-09-16 1979-10-12 1981-05-08 C, L, M 50,1 26

FÄLLDIN III 1981-05-22 1982-09-19 C, L 29,2 14

PALME IV 1982-09-19 1982-10-08 1985-09-15 S 47,6 19

PALME V 1985-09-15 1985-09-15 1986-03-01 S 45,6 0

CARLSSON I 1986-03-14 1988-09-18 S 45,6 12

CARLSSON II 1988-09-18 1990-09-18 1990-02-15 S 44,7 0

CARLSSON III 1990-02-27 1991-09-15 S 44,7 12

BILDT 1991-09-15 1991-10-04 1994-09-18 M, C, KD, L 48,7 19

CARLSSON IV 1994-09-18 1994-10-07 1996-03-18 S 46,1 19

PERSSON I 1996-03-22 1998-09-20 S 46,1 4

PERSSON II 1998-09-20 1998-09-20 2002-09-15 S 37,5 0

PERSSON III 2002-09-15 2002-09-15 2006-09-17 S 41,3 0

REINFELDT I 2006-09-17 2006-10-06 2010-09-19 M, C, KD, L 51,0 19

REINFELDT II 2010-09-19 2010-09-19 2014-09-14 M, C, KD, L 49,6 0

LÖFVEN I 2014-09-14 2014-10-03 2018-09-09 S, MP 39,5 19

LÖFVEN II 2018-09-09 2019-01-21 S, MP 33,2 134

och den 13 oktober 1969, inte fem olika regeringar. Vi håller oss till 
den metod som brukar tillämpas i jämförande studier eftersom vi inte i 
onödan vill ändra på definitionerna när vi rör oss mellan historiska och 
internationella jämförelser.

Bokens första frågeställning är varför just Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet kom att ingå i den regering som bildades efter 2018 års 
val. För att sätta in den frågan i ett historiskt sammanhang ägnas hu-

På denna bild från 1917 syns de två partiledarna för högern (Arvid Lindman, nr 1 från 
vänster, och Ernst Trygger, nr 3), liberalernas partiledare Nils Edén (nr 2 från vänster) 
och Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting (nr 4). På hösten samma år blev Nils 
Edén statsminister i spetsen för en koalition mellan liberalerna och Socialdemokraterna. 
Edén-regeringens tillkomst brukar betraktas som genombrottet för parlamentarismen i 
Sverige. Efter hösten 1917 växte det snabbt fram en acceptans för att statsministern måste 
om inte stödjas så åtminstone ”tolereras” av riksdagen; statsministern får alltså inte ha 
en majoritet av riksdagsledamöterna emot sig.
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vuddelen av detta kapitel åt de svenska regeringarnas partisammansätt-
ning under de senaste hundra åren. Som tabell 2.2 visar var hälften av 
de regeringar som har styrt Sverige sedan 1917 socialdemokratiska mi-
noritetsregeringar. I övrigt har regeringarnas sammansättning varierat 
mycket. Alltsedan 1970-talet har breda borgerliga koalitionsregeringar 
varit huvudalternativet till socialdemokratiskt ledda regeringar. Längre 
tillbaka i historien har borgerliga enpartiregeringar varit förhållandevis 
vanliga, men sedan Ola Ullsten avgick som statsminister 1979 har det 
inte förekommit någon sådan regering. Koalitioner mellan Socialdemo-
kraterna och enskilda borgerliga partier har också förekommit tidigare, 
men den senaste – koalitionen mellan Socialdemokraterna och Bonde-
förbundet (dagens Centerpartiet) – upplöstes 1957. I tabell 2.1 och 2.2 
finner vi också ett par ämbetsmannaregeringar, ett par smala mitten-

Partier Senaste exemplet Antal regeringar

SOCIALDEMOKRATERNA 1994–2006 25

SOCIALDEMOKRATERNA OCH CENTERPARTIET 1951–1957 4

LIBERALERNA 1978–1979 4

MODERATERNA, CENTERPARTIET,
KRISTDEMOKRATERNA OCH LIBERALERNA

2006–2014 3

SOCIALDEMOKRATERNA, CENTERPARTIET,
LIBERALERNA OCH MODERATERNA

1939–1945 3

CENTERPARTIET, LIBERALERNA OCH
MODERATERNA

1979–1981 2

EXPERTREGERINGAR 1920–1921 2

MODERATERNA 1928–1930 2

SOCIALDEMOKRATERNA OCH MILJÖPARTIET sedan 2014 2

CENTERPARTIET 1936 1

CENTERPARTIET OCH LIBERALERNA 1981–1982 1

LIBERALERNA OCH SOCIALDEMOKRATERNA 1917–1920 1

Tabell 2.2   De svenska regeringarnas partisammansättning sedan 1917

Källor: Se tabell 2.1.

Kommentar: För enkelhetens skull använder vi de moderna partibeteckningarna även om de 
flesta partierna har bytt namn, några av dem flera gånger, under de senaste etthundra åren. 
De tidigare partinamnen anges i kommentaren till tabell 2.1.

koalitioner (senast regeringen Fälldin III, som styrde Sverige mellan 
1981 och 1982) samt andra världskrigets samlingsregeringar.

Vår andra frågeställning är varför det tog så lång tid att bilda en ny 
regering efter 2018 års val. Som vi diskuterade i kapitel 1 går det i all-
mänhet snabbt att bilda regering i Sverige, men även i detta avseende 
har saker och ting pendlat fram och tillbaka under de senaste hundra 
åren. Som figur 2.1 visar kan det senaste seklet grovt sett delas in i tre 
faser. Under den första fasen, mellan Edénregeringens avgång 1920 och 
valet 1936, gick det oftast ganska fort för kungen att utse nya regeringar, 
men några gånger tog det längre tid, särskilt efter 1920 och 1924 års val 

0
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REGERINGSBILDNINGENS
LÄNGD I DAGAR

Källor: Se tabell 2.1.

Kommentar: Figuren visar antalet dagar varje regeringsbildning har tagit i Sverige de senaste 
etthundra åren. Om regeringsbildningen föregicks av ett riksdagsval står namnet i svart; om 
regeringen tillkom mellan två val står namnet i brunt. När regeringsbildningen sker efter ett 
val räknas antalet dagar från valdagen, vilket före 1936 innebär den sista valdagen (valen ägde 
rum vid olika tidpunkter i olika delar av landet före detta år). Före 1928 färdigställdes 
röstsammanräkningen inte förrän flera dagar efter sista valdagen, varför regeringsbildningens 
längd är något överdriven för dessa regeringar (valresultatet var inte känt på valkvällen).

Figur 2.1   Regeringsbildningens längd i Sverige sedan 1917
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(notera att statsministerns namn står i svart i figur 2.1 om regerings-
bildningen ägde rum efter ett val, annars står namnet i brunt). Endast 
de regeringsbildningar som innebar att en statsminister ersattes av en 
annan med samma partibeteckning slutfördes på en dag eller två. 

Under den andra fasen, mellan bildandet av Per Albin Hanssons an-
dra regering på hösten 1936 och den nu gällande författningens ikraft-
trädande år 1975, hade Sverige bara tre statsministrar, som alla var 
social demokrater. De enda två regeringar under denna period som tog 
ett par dagar att bilda var Tage Erlanders första regering, som tillkom 
efter Per Albin Hanssons plötsliga död 1946, och den enpartiregering 
som tog över sedan Bondeförbundet lämnat koalitionen med Social-
demokraterna år 1957. 

Den tredje fasen inleddes i mitten av 1970-talet. Sedan 1975 har de 
flesta nya regeringar som har tillkommit efter riksdagsvalen tagit nit-
ton dagar att bilda, vilket i praktiken är minimum sedan den nu gäl-
lande författningen infördes. Skälet är att riksdagen enligt grundlagen 
(3 kap. 10 § RF) ska samlas den femtonde dagen efter valet, och enligt 
praxis kan talmannens nominering av en ny statsministerkandidat ske 
först dagen efter riksmötets öppnande, då valet av talman äger rum. Tal-
mannens förslag ska sedan enligt riksdagsordningen (11 kap. 3 § RO) 
bordläggas två gånger, vilket enligt praxis genererar ytterligare två da-
gar innan statsministeromröstningen kan genomföras, med efterföljan-
de regeringsförklaring och konselj på slottet dagen därpå. Summan blir 
nitton dagar. De enda regeringsbildningar efter val som tagit längre tid 
sedan den nya författningen trädde i kraft är 1979 års regeringsbildning, 
vilken tog en vecka längre (26 dagar), och, förstås, regeringsbildningen 
2018–2019. Alla regeringsbildningar som har ägt rum mellan valen har 
tagit kortare tid än nitton dagar. Som vi återkommer till i kapitel 4 följer 
detta ett generellt mönster: regeringsbildningar mellan två val i parla-
mentariska system går i allmänhet betydligt fortare än de regeringsbild-
ningar som äger rum efter ett parlamentsval.

Många av de femtio regeringar som har bildats sedan parlamentaris-
mens genombrott är av förhållandevis ringa intresse för den som vill dra 
historiska lärdomar som kan tillämpas idag. Efter flera av riksdagsvalen 

satt statsministern kvar eftersom regeringspartiet eller regeringspar-
tierna gick framåt eller behöll ett starkt stöd i riksdagen. Några gånger 
orsakades regeringsbildningen av den tidigare statsministerns död eller 
avgång, inte av förändrade politiska omständigheter. I andra fall ändra-
de statsministern regeringens partisammansättning av skäl som hade att 
göra med sakpolitiska överväganden eller det säkerhetspolitiska läget, 
inte den parlamentariska situationen. I några fall, slutligen, var både 
majoritetsförhållandena i riksdagen och partiernas avsikter i regerings-
frågan så pass klara och välkända att regeringsbildningen inte föranledde 
någon större diskussion. Vi kommer att koncentrera oss på de perioder 
som är särskilt intressanta för den som vill sätta in den osäkra politiska 
situationen efter 2018 års val i ett historiskt sammanhang.

minoritetsParlamentarismens tid (1920–1936)
Paradoxalt nog påminner den politiska situationen i dagens Sverige mer 
om den politiska situationen under de allra första två årtiondena ef-
ter det parlamentariska genombrottet än om perioden mellan mitten 
av 1930-talet och början av 2000-talet. Från mitten av 1930-talet fram 
till 1970-talet dominerade Socialdemokraterna svensk politik. Från 
1970-talet till omkring 2010 tävlade Socialdemokraterna om regerings-
makten med ett borgerligt block som bestod av tre, senare fyra, partier. 
Men från början av 1920-talet till mitten av 1930-talet fanns, liksom 
idag, varken ett enskilt dominerande regeringsparti eller en sammanhål-
len grupp partier som kunde bilda en majoritetsregering. 

Omedelbart efter det parlamentariska genombrottet 1917 regerades 
Sverige av en koalition mellan det liberala partiet och Socialdemokra-
terna som leddes av liberalen Nils Edén och som drev igenom den all-
männa och lika rösträtten för kvinnor och män. Under de sexton och ett 
halvt år som förlöpte mellan Edénregeringens upplösning i början av 
1920 och bildandet av den första koalitionen mellan Socialdemokrater-
na och Bondeförbundet efter 1936 års val styrdes Sverige av tretton mi-
noritetsregeringar, nästan en per år, vilka med undantag för koalitionen 
mellan riksdagens två liberala partier under åren 1926–1928 också var 



3938 2. från edén till löfven134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

enpartiregeringar.8 Perioden 1920–1936 brukar i den svenska statsveten-
skapliga forskningslitteraturen därför kallas ”minoritetsparlamentaris-
men” (Tingsten 1940, Gerdner 1946, Nyman 1947).9 

I början av 1920-talet, när det parlamentariska genombrottet just ägt 
rum och den allmänna och lika rösträtten just hade införts, fanns ingen 
samsyn om hur regeringsbildningen borde gå till när inget enskilt parti 
hade en riksdagsmajoritet bakom sig. Herbert Tingsten (1940, 29) kon-
staterade i efterhand att ingen riktigt verkade ha tänkt på den möjlighe-
ten. ”Utvecklingen till minoritetsparlamentarism hade icke förutsetts i 
debatterna under kampen för demokratin”, skrev Tingsten. ”En genom-
gång av dessa debatter ger intrycket, att man icke närmare reflekterade 
på att problem vid regeringsbildningen kunde uppstå.” För parlamenta-
rismens förespråkare – såsom Karl Staaff, liberal statsminister 1905–1906 
och 1911–1914 – var det brittiska politiska systemet förebildligt (Lewin 
2017, 138–141), och de tycks ha antagit att de konstitutionella principer 
som gällde i Storbritannien utan vidare kunde tillämpas i Sverige (se till 
exempel Staaff 1914, 9). Men det svenska partisystemet skilde sig, och 
skiljer sig alltjämt, från det brittiska. På grund av övergången till pro-
portionella val år 1909 hade Sverige redan under mellankrigstiden ett 
stabilt flerpartisystem, medan Storbritannien under långa perioder har 
fungerat som ett tvåpartisystem.10

8. Det liberala partiet splittrades efter folkomröstningen om allmänt rus-
drycksförbud år 1922. De två liberala partierna, det liberala och det frisinnade, 
återförenades i mitten av 1930-talet och tog då namnet Folkpartiet.

9. Ibland räknas endast perioden 1920–1933 som ”minoritetsparlamenta-
rism” eftersom Socialdemokraterna inledde ett parlamentariskt samarbete med 
Bondeförbundet på våren 1933, den så kallade kohandeln. Krisuppgörelsen mellan 
Socialdemokraterna och Bondeförbundet omfattade emellertid bara vissa politis-
ka sakfrågor och Per Albin Hanssons regering avgick 1936 för att ersättas av den 
så kallade semesterregeringen – en kortlivad bondeförbundsregering som styrde 
Sverige fram till valet på hösten samma år.

10. Som Tingsten nämner tycks ingen ha uppmärksammat att minoritetsre-
geringar var utomordentligt vanliga i ett annat stort europeiskt land, tredje repu-
blikens Frankrike. Notera också att även Storbritannien hade flera koalitions- och 
minoritetsregeringar under mellankrigstiden. 

Regeringsbildningsproblemet fick därför hanteras efter hand. Ting-
stens egen tolkning av den politiska utvecklingen efter 1920 var att en 
praxis ganska snart växte fram (1940, 27):

En oskriven och knappast medvetet fattad konvention rörande 
skyldigheten att bilda regering och regeringens skyldighet att 
träda tillbaka har givit stadga åt svensk parlamentarism. I för-
sta rummet har denna konvention inneburit, att en regering bör 
avgå, då den lidit ett svårt nederlag i riksdagen eller då dess parti 
gått tillbaka vid val till andra kammaren, och att vissa förhållan-
den, utom den kvantitativa styrkan, ge ett parti en företrädesrätt 
att bilda regering: framgång vid ett nyss hållet val, avgörande 
medverkan vid den avgående regeringens störtande, en utslags-
givande position i de frågor, som närmast stå på dagordningen.

Tingsten avslutade sitt resonemang med att konstatera: ”I de enskilda 
fallen ha inga svårigheter uppstått.”

Det var möjligen en överdrift. Som framgår av tabell 2.3 övervägde 
kungen och partiledarna flera olika alternativ i nästan alla regeringsbild-
ningar mellan 1920 och 1936, och vid flera tillfällen rådde betydande 
oenig het i regeringsfrågan. Det stämmer nog att ”framgång vid ett nyss 
hållet val”, ”medverkan vid den avgående regeringens störtande” och en 
”utslagsgivande position i de frågor, som närmast stå på dagordningen” 
allmänt uppfattades som viktiga faktorer, men tillämpningen av dessa 
principer i konkreta fall var nästan alltid omdiskuterad och ofta omstridd. 

1920-talets första nya regering bildades i mars 1920, efter Edénre-
geringens upplösning. Sedan riksdagen hade antagit de stora författ-
ningsreformerna om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män blev 
de sakpolitiska skillnaderna mellan liberalerna och Socialdemokraterna 
alltmer påtagliga. Gustaf V undersökte efter Edéns avgång möjligheten 
att bilda en rent liberal regering, men Edén avböjde. Resultatet blev en 
socialdemokratisk minoritetsregering, Hjalmar Brantings första.11 Någ-

11. von Sydow (1997, 134) skriver att Brantings regering 1920 var den första 
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År Kungen Socialdemokraterna Bondeförbundet Liberalerna Högern RESULTAT

1920 (mars) Liberal minoritetsregering Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Liberal minoritetsregering,
konservativa krafter eftersträvade
borgerlig samling (Gerdner, 12)

Branting (socialdemokrat), som 
lovade att avstå från ”dispositioner 
i socialistisk riktning” (von Sydow, 
134)

1920 (oktober) Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Koalition med liberalerna,
accepterade ej högerregering

Stod ”utanför alla
regeringsdiskussioner”
(von Sydow, 135)

Socialdemokratisk minoritets- 
regering, sedan högerregering;
ville ej samarbeta med högern 

Socialdemokratisk minoritets 
regering, därefter splittrade;
de flesta emot högerregering

de Geer, sedan von Sydow (ämbets-
män) på förslag av socialdemokrater 
och högermän

1921 Högerregering eller
borgerlig koalition

Koalition med liberalerna
eller egen regering
med liberalt stöd

Borgerlig koalition Socialdemokratisk
minoritetsregering,
ville ej ingå i koalitioner

Några föreslog socialdemokratisk
minoritetsregering, andra borgerlig 
koalition 

Branting (socialdemokrat); kungen 
uppmanades att motsätta sig
överenskommelse mellan Social-
demokraterna och liberalerna

1923 Borgerlig koalition Liberal minoritetsregering Högerregering, beredda till 
borgerlig koalition

Högerregering; beredda bilda
liberal minoritetsregering 

Trygger önskade höger-
regering, Lindman emot

Trygger (höger); på kungens upp-
maning prövades borgerlig regering, 
men liberalerna tackade nej

1924 Borgerlig koalition Socialdemokratisk
minoritetsregering

Högerregering eller 
socialdemokratisk
minoritetsregering

Trygger ville sitta kvar,
Lindman föredrog social-
demokratisk regering

Branting, sedan Sandler (socialde-
mokrater), ”utan något villkor från 
konungens sida” (Hermerén 1975, 
96)

1926 Frisinnad
minoritetsregering

Frisinnad
minoritetsregering

Frisinnad
minoritetsregering

Ekman (frisinnade och liberaler); 
möjligheterna att bilda bredare 
borgerlig regering prövades

1928 Borgerlig koalition Borgerlig koalition Ekman ville sitta kvar, men
liberalerna lämnade; ville ej delta
i regering som leddes av högern

Försökte bilda borgerlig koalition
men Ekman sade nej

Lindman (höger)

1930 Övervägde koalition mellan
Socialdemokraterna och
de frisinnade

Koalition med
de frisinnade

Borgerlig koalition Frisinnad regering
eller koalition

Borgerlig koalition; Lindman
emot att budet skulle gå till
Socialdemokraterna

Ekman, sedan Hamrin (frisinnade); 
liberalerna, Bondeförbundet och 
Socialdemokraterna tillfrågades om 
att ingå, men alla tackade nej

1932 Socialdemokratisk
minoritetsregering

Borgerlig koalition,
sedan socialdemokratisk
regering 

Borgerlig koalition
ledd av Bondeförbundet

Socialdemokratisk minoritets-
regering, beredda till borgerlig
koalition

Hansson (socialdemokrat)

1936 Borgerlig koalition Avvisade
samlingsregering 

Prövade borgerlig koalition
men valde att regera själva

Koalition med Bondeförbundet Borgerlig koalition Bramstorp (bondeförbundare)

Källor: Sammanställningen bygger i första hand på Gerdner (1954); Carlsson (1961); Hermerén 
(1970, 1975); von Sydow (1997).

Kommentar: I några fall fanns ytterligare uppfattningar inom partierna som inte redovisas här. 
När det gäller liberalerna koncentrerar vi oss efter partisprängningen 1923 och före bildandet 
av Folkpartiet 1934 på Frisinnade folkpartiet (vilket först leddes av C. G. Ekman och därefter av 
Felix Hamrin). De arbeten vi har konsulterat innehåller i några fall endast få upplysningar om 
Bondeförbundets ståndpunkter i regeringsfrågan; vi har i dessa fall utelämnat Bondeförbun-
det i vår sammanställning.

Tabell 2.3   Kungens och de politiska partiernas ståndpunkter i regeringsfrågan 1920–1936

År Kungen Socialdemokraterna Bondeförbundet Liberalerna Högern RESULTAT

1920 (mars) Liberal minoritetsregering Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Liberal minoritetsregering,
konservativa krafter eftersträvade
borgerlig samling (Gerdner, 12)

Branting (socialdemokrat), som 
lovade att avstå från ”dispositioner 
i socialistisk riktning” (von Sydow, 
134)

1920 (oktober) Socialdemokratisk
minoritetsregering 

Koalition med liberalerna,
accepterade ej högerregering

Stod ”utanför alla
regeringsdiskussioner”
(von Sydow, 135)

Socialdemokratisk minoritets- 
regering, sedan högerregering;
ville ej samarbeta med högern 

Socialdemokratisk minoritets 
regering, därefter splittrade;
de flesta emot högerregering

de Geer, sedan von Sydow (ämbets-
män) på förslag av socialdemokrater 
och högermän

1921 Högerregering eller
borgerlig koalition

Koalition med liberalerna
eller egen regering
med liberalt stöd

Borgerlig koalition Socialdemokratisk
minoritetsregering,
ville ej ingå i koalitioner

Några föreslog socialdemokratisk
minoritetsregering, andra borgerlig 
koalition 

Branting (socialdemokrat); kungen 
uppmanades att motsätta sig
överenskommelse mellan Social-
demokraterna och liberalerna

1923 Borgerlig koalition Liberal minoritetsregering Högerregering, beredda till 
borgerlig koalition

Högerregering; beredda bilda
liberal minoritetsregering 

Trygger önskade höger-
regering, Lindman emot

Trygger (höger); på kungens upp-
maning prövades borgerlig regering, 
men liberalerna tackade nej

1924 Borgerlig koalition Socialdemokratisk
minoritetsregering

Högerregering eller 
socialdemokratisk
minoritetsregering

Trygger ville sitta kvar,
Lindman föredrog social-
demokratisk regering

Branting, sedan Sandler (socialde-
mokrater), ”utan något villkor från 
konungens sida” (Hermerén 1975, 
96)

1926 Frisinnad
minoritetsregering

Frisinnad
minoritetsregering

Frisinnad
minoritetsregering

Ekman (frisinnade och liberaler); 
möjligheterna att bilda bredare 
borgerlig regering prövades

1928 Borgerlig koalition Borgerlig koalition Ekman ville sitta kvar, men
liberalerna lämnade; ville ej delta
i regering som leddes av högern

Försökte bilda borgerlig koalition
men Ekman sade nej

Lindman (höger)

1930 Övervägde koalition mellan
Socialdemokraterna och
de frisinnade

Koalition med
de frisinnade

Borgerlig koalition Frisinnad regering
eller koalition

Borgerlig koalition; Lindman
emot att budet skulle gå till
Socialdemokraterna

Ekman, sedan Hamrin (frisinnade); 
liberalerna, Bondeförbundet och 
Socialdemokraterna tillfrågades om 
att ingå, men alla tackade nej

1932 Socialdemokratisk
minoritetsregering

Borgerlig koalition,
sedan socialdemokratisk
regering 

Borgerlig koalition
ledd av Bondeförbundet

Socialdemokratisk minoritets-
regering, beredda till borgerlig
koalition

Hansson (socialdemokrat)

1936 Borgerlig koalition Avvisade
samlingsregering 

Prövade borgerlig koalition
men valde att regera själva

Koalition med Bondeförbundet Borgerlig koalition Bramstorp (bondeförbundare)
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ra månader senare, efter riksdagsvalet 1920, var inget parti berett att ta 
på sig regeringsmakten. Gustaf V tillsatte därför två fackmannaministä-
rer, en under Louis de Geers ledning och en under Oscar von Sydows, 
med avsikten att bilda en ny partiregering efter valet. Efter 1921 års 
val utsågs Branting ånyo till statsminister. Han satt kvar till april 1923, 
då första kammaren röstade ned Socialdemokraternas arbetsmarknads-
politik. Trots att högern var splittrad i regeringsfrågan utsåg kungen nu 
förstakammarhögerns ledare Ernst Trygger till ny statsminister. 

I valet i oktober 1924 gick högern framåt något, varför Trygger först 
ville sitta kvar, men andrakammarhögerns ledare Arvid Lindman, som 
redan före valet hade velat upplösa regeringen, hade samma uppfattning 
efter valet. Istället blev Hjalmar Branting statsminister igen. Branting 
avgick på grund av sjukdom i januari 1925 och dog i februari. Han ersat-
tes av Rickard Sandler. När regeringen i juni 1926 avgick med anledning 
av ännu ett arbetsmarknadspolitiskt nederlag fällde Sandler de berömda 
orden att ”det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten 
lämnas att förfalla”. Den liberale politikern C. G. Ekman, som eftersträ-
vat den socialdemokratiska regeringens avgång, ansågs nu vara ”tämli-
gen självklar som regeringsbildare” (Carlsson 1961, 664) och bildade en 
liberal koalitionsregering (de frisinnade och liberala partierna var splitt-
rade på grund av rusdrycksförbudsfrågan, men regerade tillsammans). 
Enligt Henrik Hermeréns studie av regeringsfrågan i Sverige (1970, 96) 
framkom inga andra allvarligt menade förslag än Ekman. 

Efter 1928 års riksdagsval ville de frisinnades partiledare C. G. Ek-
man sitta kvar som statsminister, men det liberala partiet lämnade re-
geringen. Kungen bad först Ekman och sedan högerns ledare att försöka 
bilda en borgerlig koalitionsregering, men inget av försöken lyckades. 
Istället bildades en ren högerregering under Arvid Lindmans ledning. 

konstitutionellt tillsatta socialdemokratiska regeringen i världen, vilket kanske är 
lite ogeneröst mot de australiska premiärministrarna John Christian Watson (pre-
miärminister 1904) och Andrew Fisher (premiärminister 1908–1909, 1910–1913 
och 1914–1915). Ett par av de mer vänsterorienterade presidenterna i Latinameri-
ka under 1900-talets första två årtionden, såsom den uruguayanska välfärdsstatens 
fader José Batlle y Ordóñez, kan nog också kategoriseras som socialdemokrater.

Sedan regeringen Lindman avgått 1930, efter ett riksdagsnederlag i 
jordbruksfrågorna, fick C. G. Ekman återigen bilda regering. När han 
avgick i augusti 1932 på grund av sina komprometterande förbindel-
ser med finansmannen Ivar Kreuger ersattes han av partikamraten Felix 
Hamrin, som förblev statsminister fram till valet.

I valet 1932 gick Socialdemokraterna framåt och en ny socialdemo-
kratisk minoritetsregering bildades under Per Albin Hanssons ledning. 
Denna regering avgick sommaren 1936 på grund av ett riksdagsnederlag 
i pensionsfrågan. Bondeförbundaren Axel Pehrsson-Bramstorp bildade 

C. G. Ekman, längst till höger på bilden, var statsminister mellan 1926 och 1928 och 
mellan 1930 och 1932. Som ledare för det mittenorienterade frisinnade partiet hade 
 Ekman en stark ställning i svensk politik under 1920-talet och det tidiga 1930-talet, den 
period som brukar kallas ”minoritetsparlamentarismens tid”. Här uppvaktas han av 
företrädare för en deputation från Norrland under den ekonomiska krisen i början av 
1930-talet.
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nu en kortlivad regering, som efter 1936 års riksdagsval ersattes av en 
koalition mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet.

Som denna korta genomgång har visat var frågan om de borgerli-
ga partierna skulle kunna bilda en gemensam koalitionsregering central 
under perioden 1920–1936. De mer konservativa partierna i riksdagen 
(på 1920-talet högern och Bondeförbundet) eftersträvade i allmänhet 
ett bredare borgerligt samarbete, medan de liberala partierna (särskilt 
de frisinnade under C. G. Ekmans ledning) hellre sökte en egen position 
i mitten. Redan under våren 1920 var ”konservativa krafter i verksamhet 
för borgerlig samling”, som Gunnar Gerdner (1954, 12) uttryckte det 
i sin studie av regeringsfrågan i Sverige på 1920-talet. 1921 föresprå-
kade delar av högern, Bondeförbundet, samt kungen själv en borgerlig 
koalition. 1923 undersökte högerpolitikern Ernst Trygger på kungens 
uppdrag möjligheterna att samla borgerligheten, men fick nej av de fri-
sinnade. Samma sak skedde 1928, när den blivande statsministern Arvid 
Lindman prövade möjligheterna att bilda en bred borgerlig regering. 
1930 förespråkade både högern och Bondeförbundet en borgerlig koali-
tion, men C. G. Ekman ville inte ha med högern i regeringen. 1932 var 
samtliga borgerliga partier inne på möjligheten att bilda en koalitionsre-
gering (Hermerén 1970, 100), men Bondeförbundet och högern bestäm-
de sig till sist för att hellre släppa fram Per Albin Hanssons socialdemo-
kratiska regering. 1936 ville kungen och högern återigen försöka med en 
borgerlig koalition, men Folkpartiet ville se ett smalare samarbete med 
Bondeförbundet, som i sin tur föredrog att regera på egen hand.

Under hela perioden 1920–1936 var en borgerlig koalitionsregering 
således the dog that didn’t bark, för att tala med Sherlock Holmes (Co-
nan Doyle 1892), eller den betydelsefulla icke-händelsen. Det innebär 
att frågan om borgerlig samverkan har varit en avgörande fråga i svensk 
politik alltsedan demokratins genombrott (Möller 1986). Att en borger-
lig koalitionsregering inte bildades under mellankrigstiden berodde på 
betydande motsättningar både mellan och inom de borgerliga partierna 
när det gällde möjligheterna och riskerna med ett borgerligt samarbete i 
regeringsställning. Vi avslöjar knappast för mycket om vi tillägger att så 
också var fallet 2018–2019. 

Av mittenpartierna var det liberalerna – efter partisplittringen 1923 i 
första hand det frisinnade partiet – som oftast vände sig emot ett fastare 
borgerligt samarbete. I början av 1920-talet hängde liberalernas mot-
stånd samman med högerns ståndpunkter i demokratifrågorna. I slutet 
av 1920-talet och början av 1930-talet handlade tvekan snarare om parti-
strategi och taktik. För Sveriges ledande frisinnade politiker, C. G. Ekman, 
var det angeläget att finna en självständig roll i mitten och han undvek 
därför att binda sig åt något håll. Efter 1932 års val föreslog den avgåen-
de statsministern Felix Hamrin i och för sig en borgerlig koalition, men 
1936 var liberala Folkpartiet åter obenäget att samarbeta med högern.

Debatten i och mellan de stora tidningarna i Sverige i samband med 
regeringsbildningen 1928 är kännetecknande för de stora motsättning-
arna mellan konservativa och liberala krafter. Den uppvisar också bety-
dande likheter med den politiska debatten på 2010-talet. 1928 års val, 
allmänt kallat ”kosackvalet” (Esaiasson 1990, 146–151), var det skarpas-
te vänster-högervalet under mellankrigstiden, vilket hängde samman 
med att Socialdemokraterna och kommunisterna å ena sidan och de 
borgerliga partierna å andra sidan bildade motstående valallianser. 
 Efter valet fanns det därför på många håll stora förhoppningar om att 
en borgerlig koalitionsregering skulle kunna bildas (något som ju kung-
en eftersträvade i de flesta regeringsbildningarna). Konservativa Svenska 
Dagbladet befarade i och för sig redan från början att det frisinnade par-
tiet inte skulle vidmakthålla det borgerliga samarbetet efter valet, men 
välkomnade kungens beslut att ge Lindman i uppdrag att bilda en bor-
gerlig koalitionsregering eftersom en sådan koalition vore en ”lyftning” 
i Sveriges politiska liv och framhöll att de liberala partierna nu stod in-
för ”besökelsens stund”.12 Liberala Dagens Nyheter önskade en ”fastare” 
regering men var angelägna om att valutgången inte skulle tas till intäkt 
för en förskjutning åt höger i svensk politik.13 Socialdemokratiska Arbe-
tet såg för sin del det borgerliga valsamarbetet som hotfullt, kritiserade 

12. ”Borgerlighetens kärntrupp”, Svenska Dagbladet 1928-09-15; ”Besökelsens 
stund”, SvD 1928-09-27. 

13. Dagens Nyheter 1928-09-18 och 1928-09-26.
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och misstänkliggjorde de liberala partierna för att vara ”stödtrupper” åt 
högern och lyfte fram de sakpolitiska och ideologiska motsättningarna 
mellan de borgerliga partierna.14 Debatten för nittio år sedan var alltså 
inte alldeles olik dagens debatt.

En annan sak som sticker ut när man går igenom debatten om re-
geringsfrågan på 1920- och 1930-talen är att så många olika regerings-
alternativ övervägdes. Samtliga partier till höger om kommunisterna 
och vänstersocialisterna regerade någon gång i minoritet (om vi räknar 
de liberala partierna som ett parti och bortser från de små lantbrukarpar-
tierna i början av 1920-talet), och snart sagt varje möjlig kombination av 
dessa partier, med undantag för koalitioner mellan Socialdemokraterna 
och högern, övervägdes vid åtminstone något tillfälle. Särskilt efter riks-
dagsvalen diskuterades många regeringsalternativ; mellan valen tycks 
det politiska läget ha varit klarare och partiernas ståndpunkter fastare. 

Inte sällan pekade partiledarna faktiskt ut ideologiska motståndare 
som lämpliga statsministerkandidater, med hänvisning till det parla-
mentariska läget eller bakgrunden till den föregående regeringens fall. 
En vanlig föreställning var att det straffade sig för partier att ta på sig re-
geringsansvaret – vilket för övrigt bekräftas av modern statsvetenskap-
lig forskning om så kallad cost of ruling – varför partierna ofta gjorde den 
taktiska bedömningen att deras motståndare bara skulle försvagas om 
de tilläts att bilda regering.15 Det förekom flera gånger under perioden 
1920–1936 att partier avstod från att ingå i regeringen eftersom de hellre 
mötte väljarna i oppositionsställning i nästa val. Särskilt tydlig var den-
na tendens i samband med regeringsbildningarna 1920 och 1921, när 
Sverige fick ämbetsmannaregeringar eftersom inget parti ville ta på sig 
regeringsmakten, men samma princip vägledde Arvid Lindmans mot-
stånd mot en högerregering under 1920-talet och Per Albin Hanssons 
taktiska regeringsavgång sommaren 1936. 

14. Arbetet 1928-09-15 och 1928-09-27.
15. Cost of ruling är ett bland statsvetare vedertaget uttryck för tendensen att 

partier i regeringsställning brukar förlora i opinions- eller väljarstöd. ”Maktens 
pris” är en möjlig svensk översättning.

En viktig förklaring till den relativa sorglöshet som kännetecknade 
regeringsbildningarna under 1920-talet är att riksdagen och dess utskott 
var starkare gentemot regeringen än dagens riksdag är (jfr Lindvall m.fl. 
2017, kapitel 6). Eftersom politiken i så hög grad utformades i riksdagen 
kunde regeringspartiet eller regeringspartierna inte räkna med att reali-
sera sina politiska program, utan makten stannade i stor utsträckning i 
riksdagen. I gengäld avgick regeringarna oftare på 1920-talet och i bör-
jan av 1930-talet än under perioden efter andra världskriget. När rege-
ringspartierna led betydande nederlag i centrala politiska frågor lämnade 
de i allmänhet över makten till något annat parti (oftast ett mittenpar-
ti). Så skedde 1921, 1923, 1926, 1930 och 1936. De flesta socialdemokra-
tiska regeringar som bildades under 1920-talet avgick till exempel på 
grund av nederlag på arbetsmarknadspolitikens område. Det faktum att 
regeringarna oftare avgick av sakpolitiska skäl torde ha bidragit till att 
själva regeringsbildningen inte framstod som lika dramatisk som idag.

Mot den bakgrunden förvånar det kanske inte att partierna på 
1920-talet och i början av 1930-talet sällan ställde upp några särskilda 
sakpolitiska villkor för att ge sitt medgivande till att en viss statsminis-
ter tillsattes och att en viss regering bildades – något som uppenbarli-
gen var en viktig faktor i samband med regeringsbildningen 2018–2019. 
Hjalmar Brantings socialdemokrater eftersträvade sakpolitiska överens-
kommelser med liberalerna i början av 1920-talet – när Brantings andra 
regering bildades efter 1921 års val sade statsministern till exempel i 
konsultationerna med kungen att han helst ville undersöka om ”social-
demokraterna kunde erhålla något stöd på förhand från liberalerna” 
(Hermerén 1970, 91) – men så blev det ej. Hugo Hamilton, en ledande 
borgerlig politiker och talman i första kammaren, uppmanade kungen 
att avråda från långtgående överenskommelser mellan Socialdemokra-
terna och det liberala partiet (Hermerén 1975, 88). Högerledaren Ar-
vid Lindman hade liknande uppfattningar. Skälet var troligen att dylika 
överenskommelser antogs leda till ett mer bestående samarbete mellan 
socialdemokrater och liberaler, vilket vore ogynnsamt för högern. Det 
enda exempel vi har funnit på att en regering gjorde förhandsutfästelser 
i sakpolitiska frågor var Brantings första regering, som bildades 1920; 
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i samband med den regeringsbildningen lovade den blivande statsmi-
nistern att avstå från ”dispositioner i socialistisk riktning” (von Sydow 
1997, 134) – men den som bad om det löftet var kungen, inte något av 
riksdagspartierna.

Detta betydde emellertid inte att de politiska sakfrågorna saknade 
betydelse i samband med regeringsbildningarna under 1920-talet. Efter 
valet 1924 försökte högerledaren Ernst Trygger länge behålla regerings-
makten genom att nå en överenskommelse i försvarsfrågorna med de 
frisinnade. I den socialdemokratiska pressen framhölls att Branting var 
mer lämplig som regeringsbildare eftersom han hade bättre utsikter att 
få majoritet för en ny försvarspolitik. Men att Branting bildade rege-
ring föregicks inte av någon sakpolitisk överenskommelse. Intressant nog, 
med hänsyn till de sakpolitiska förhandlingar som föregick regerings-
bildningen 2018–2019, gav liberala Dagens Nyheter uttryck för uppfatt-
ningen att en överenskommelse skulle ha varit att föredra.

Proceduren hade då fått inledas med att fixera huvudlinjer-
na i det positiva försvarsprogram som omfattas av den hittills 
endast negativt manifesterade riksdagsmajoriteten, och man 
hade vidare fått undersöka huruvida ett allmänt program för en 
majo ritetsregering kunnat åstadkommas så att det kunde hålla 
åtminstone tills försvarsprogrammet vunnit riksdagens bekräf-
telse. (DN 1924-10-17)

Tidningens tolkning av Socialdemokraternas taktiska agerande för att 
undvika en sådan lösning är värd att notera med hänsyn till den politis-
ka situationen ett sekel senare:

Metoden att från fall till fall undvika att komma i konflikt med 
riksdagsmajoriteten har ett företräde framför ett formligt avtal. 
Det sistnämnda binder öppet regeringens och regeringsunderla-
gets händer i alla partiskiljande frågor, antingen de bli aktuella 
eller icke. Men om ingenting överenskommits kan regeringen, 
åtminstone till en tid, till synes frivilligt kringgå svårigheterna 

och samtidigt inför de närmaste anhängarna bevara skenet av 
en större frihet i alla de frågor som lyckligtvis icke stå på dag-
ordningen.

Utan att dra parallelliteten alltför långt leder beskrivningen av ett 
”formligt avtal” osökt tankarna till ett visst Januariavtal.

Övergången från 1920-talets och det tidiga 1930-talets minoritets-
parlamentarism till den relativa politiska stabilitet som känneteckna-
de perioden efter 1936 har upptagit generationer av svenska statsveta-
re. Dessa har försökt förklara varför de politiska partierna, inte minst 
Social demokraterna och Bondeförbundet, bytte strategi under första 
hälften av 1930-talet och etablerade ett samarbete partierna emellan – 
först ett parlamentariskt samarbete genom 1933 års ”kohandel” och se-
dan ett fastare samarbete i regeringsställning från 1936 (se i första hand 
Nyman 1947). Enligt Tingsten (1940, 31) var den grundläggande driv-
kraften de stora partiernas, framför allt Socialdemokraternas, frustra-
tion med anledning av den starka position som de frisinnade och deras 
taktiske partiledare C. G. Ekman hade trots detta partis relativa litenhet. 
”Särskilt för det största partiet, socialdemokraterna, kändes detta som 
en orättvisa, allra helst som utsikterna att nå majoritetsställning syntes 
vara ringa”, menade Tingsten. ”Samtidigt som det klagades över rege-
ringsmaktens svaghet förekom därför, att man talade om en Ekmans 
eller det frisinnade partiets diktatur.” 

Med anledning av vår tredje och sista forskningsfråga – som ju hand-
lar om det konstitutionella regelverkets betydelse för regeringsfrågans 
lösning och det eventuella behovet av författningsreformer – avslutar 
vi detta avsnitt med att konstatera att övergången från minoritetsparla-
mentarism till majoritetskoalition under 1930-talet inte förutsatte några 
regeländringar utan helt berodde på att partierna själva ändrade sina 
politiska strategier.
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socialdemokraternas dominans (1936 till 
1970-talets början)
Mellan hösten 1936 och hösten 1976 hade Sverige bara tre statsminist-
rar, och alla tre var socialdemokrater: Per Albin Hansson, Tage Erlander 
och Olof Palme. Under två perioder (1936–1939 och 1951–1957) regera-
de Socialdemokraterna i koalition med Bondeförbundet och under an-
dra världskriget (1939–1945) hade Sverige en samlingsregering som be-
stod av alla partier i riksdagen förutom kommunisterna. De återstående 
25 av dessa 40 år (1945–1951 och 1957–1976) styrde Socialdemokraterna 
på egen hand. Partiet hade bara undantagsvis egen majoritet i riksdagen, 
men att kommunisterna skulle samarbeta med de borgerliga partierna 
var mer eller mindre uteslutet, varför de socialdemokratiska minoritets-
regeringarna hade en stark ställning. Att det ändå förekom annat än 
socialdemokratiska enpartiregeringar berodde inte i första hand på att 
Socialdemokraterna var parlamentariskt svaga utan på utrikespolitiska 
och sakpolitiska omständigheter.

Fram till 1970 hade Sverige en tvåkammarriksdag med direkta val till 
den andra kammaren och indirekta val till den första. Mellan valet 1952 
och valet 1960 var ställningen i andra kammaren nästan helt jämn. Sär-
skilt under den korta perioden mellan upplösningen av koalitionen mel-
lan Socialdemokraterna och Bondeförbundet 1957 och extravalet året 
därpå var det en öppen fråga vilken regering Sverige skulle ha, efter som 
de tre borgerliga partierna sedan 1956 års val hade en majoritet i andra 
kammaren (dock inte i första). Tage Erlander, den avgående statsminis-
tern, förordade i samtalen med kungen efter koalitionsregeringens upp-
lösning en ny socialdemokratisk minoritetsregering. Folkpartiledaren 
Bertil Ohlin förordade en samlingsregering med fyra partier. Höger-
ledaren Jarl Hjalmarson ville i första hand se en samlingsregering efter 
schweiziskt mönster, därnäst en borgerlig trepartiregering. Bondeför-
bundets ledare Gunnar Hedlund kunde för sin del gärna tänka sig en 
samlingsregering, men bedömde att det var ett orealistiskt alternativ 
och menade därför att Erlander borde sitta kvar. Erlander sonderade på 
kungens uppdrag möjligheten att bilda en samlingsregering, men åter-

Tage Erlander var statsminister mellan 1946 och 1969. Bilden är från 1960-talet, då 
Social demokraterna var helt dominerande i svensk politik. Bakom Erlander syns Olof 
Palme, som var statsminister 1969–1976 och 1982–1986.



5352 2. från edén till löfven134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

rapporterade att han inte såg några utsikter därtill. Ohlin och Hjalmar-
son bad då kungen om tid att undersöka möjligheterna för en borgerlig 
trepartiregering, men Hedlund föredrog en socialdemokratisk mino-
ritetsregering, vilket också blev resultatet (Hermerén 1975, 110–114). 
Återigen visar det sig hur avgörande frågan om borgerligt samarbete har 
varit i Sveriges politiska historia.

Olof Ruins stora studie av de svenska politiska partiernas ståndpunk-
ter i regeringsfrågan (Ruin 1968) bygger på erfarenheterna från åren 
1945–1960. Det var en period som på många sätt var olik dagens po-
litiska situation, men Ruin identifierar viktiga skillnader mellan parti-
erna som är relevanta ännu idag. Dessa åsiktsskillnader går tillbaka till 
minoritetsparlamentarismens tid, men de förebådar samtidigt senare 
tiders debatter. Ruin (1968, 12–19) sorterar partiernas ståndpunkter 
längs en skala som går från ”permanent samlingsregering”, vilket när-
mast motsvaras av det politiska systemet i Schweiz med dess bestående 
regeringssamarbete mellan de ledande politiska partierna, till ”perma-
nent tvåpartisystem”, vilket närmast motsvaras av den så kallade West-
minsterdemokratin i Storbritannien. Som Ruin visar fanns det en avgö-
rande skillnad mellan å ena sidan Socialdemokraterna och högern, som 
inte hade någonting emot ett bipolärt system med tvåpartikonkurrens, 
och å andra sidan Bondeförbundet och Folkpartiet, som befarade att den 
politiska mitten skulle missgynnas i ett sådant system. Då som nu hade 
partiernas uppfattningar i regeringsfrågan ofta mer att göra med parti-
strategiska och partitaktiska överväganden än med principiella idéer om 
demokratin och dess värden.

Under 1960-talet gick det bra för Socialdemokraterna i valen till för-
sta och andra kammaren och partiet kunde regera i minoritet eftersom 
de borgerliga partierna hade färre mandat än Socialdemokraterna och 
kommunisterna tillsammans. Detta gällde även efter det första valet till 
enkammarriksdagen 1970. Efter 1973 års val uppstod en unik situation, 
då ställningen mellan blocken var helt jämn i riksdagen (Socialdemo-
kraterna och VPK hade tillsammans 175 mandat, exakt lika många som 
de tre borgerliga partierna tillsammans). På den borgerliga sidan ansåg 
många att Olof Palme borde avgå, med tanke på Socialdemokraternas 

tillbakagång, så att en ny regeringsbildning kunde äga rum (Isberg 2019, 
127). Så blev det emellertid inte; Palme satt kvar i ytterligare tre år och 
försökte genom förhandlingar med mittenpartierna att få igenom sin 
politik i den så kallade jämviktsriksdagen. Eftersom riksdagen sedan fick 
349 ledamöter istället för 350 kan perioden 1973–1976 betraktas som ett 
särfall och vi kommer därför inte att särskilt uppmärksamma den i vår 
undersökning.

blockPolitikens tid (1970-tal till 2010-tal)
Under första hälften av 1970-talet skedde två saker som fick stora kon-
sekvenser för den svenska demokratins sätt att fungera. Dels ändrades 
författningen, först genom den partiella författningsreform som trädde 
i kraft 1969 och därefter genom att den nya regeringsformen i sin helhet 
trädde i kraft 1975. Förutom att övergången från tvåkammarriks dagen 
till enkammarriksdagen i sig skärpte kampen om regeringsmakten inne-
bar den nya författningen nya och formaliserade regler för regerings-
bildningen, vilken nu sköttes av talmannen istället för kungen (se kapitel 
1 och kapitel 5). Dels fördjupade de borgerliga partierna sitt samarbete 
–  Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna höll till exempel sin för-
sta gemensamma presskonferens år 1971 (Isberg 2019, 99–106) – vilket 
ledde till att kampen om regeringsmakten mer och mer präglades av den 
”blockpolitik” som i sin renaste form, på 00-talet, ledde fram till parti-
samarbetet Allians för Sverige.

Efter valet 1976 fick Sverige sin första icke-socialdemokratiska re-
gering på fyra årtionden, med centerpartisten Thorbjörn Fälldin som 
statsminister. Samarbetet mellan de tre borgerliga partierna präglades 
emellertid av betydande sakpolitiska motsättningar, inte minst när det 
gällde kärnkraftsfrågan, och regeringen Fälldin upplöstes 1978 (Leijon-
hufvud 1979). Regeringens avgång följdes av den enda svenska rege-
ringsbildning som oss veterligen har ägnats en hel statsvetenskaplig bok, 
nämligen Olof Peterssons studie Regeringsbildningen 1978 (1979). Peters-
son visar att slutresultatet – en folkpartistisk enpartiregering med Ola 
Ullsten som statsminister – förklaras dels av sakpolitiska motsättningar 
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mellan de borgerliga partierna, dels av Socialdemokraternas beslut att 
släppa fram regeringen Ullsten, vilket bland annat föranleddes av de-
ras intresse av att förvärra splittringen de borgerliga emellan (Petersson 
1979, 66–67). Petersson tolkar Ullstenregeringen som ett återvändande 
till 1920- och 1930-talens minoritetsparlamentarism, men lämnar öppet 
huruvida förändringen skulle bli bestående, vilket den inte blev (även 
om också regeringen Fälldin III, 1981–1982, passar in i ett minoritets-
parlamentaristiskt mönster). 

1979 års val resulterade i en knapp seger för de tre borgerliga partier-
na. Regeringsbildningen efter det valet är en intressant jämförelsepunkt 
när det gäller vår andra fråga – angående tiden det tog att bilda regering 
–  eftersom det är den enda regeringsbildningen sedan den nuvarande 

I början av 1970-talet inledde de tre borgerliga partierna – Moderaterna, Center partiet 
och Folkpartiet (dagens Liberalerna) – ett närmare samarbete, vilket ledde till den 
”blockpolitik” som sedan kännetecknade svensk partipolitik fram till 2010-talet. Här ses 
Moderaternas partiledare Gösta Bohman, Centerpartiets ledare Thorbjörn Fälldin och 
Folkpartiets ledare Gunnar Helén 1971.

författningen trädde i kraft som tog längre än nitton dagar (med undan-
tag, förstås, för regeringsbildningen 2018–2019); vi återkommer därför 
till regeringsbildningen 1979 längre fram i detta kapitel. Efter 26 dagar 
kunde Thorbjörn Fälldin bilda en ny borgerlig trepartiregering. Den 
överlevde emellertid bara fram till 1981, då Moderaterna lämnade re-
geringen efter de två andra borgerliga partiernas överenskommelse med 
Socialdemokraterna i marginalskattefrågan – en av den tidens viktigaste 
politiska stridsfrågor (Hadenius 1981).

Under perioden 1982–1991 kontrollerade Socialdemokraterna och 
VPK åter en majoritet av riksdagsmandaten, men Socialdemokraterna 
kunde inte på samma sätt som tidigare räkna med VPK:s passiva stöd. 
Detta faktum blev uppenbart i början av 1990, när regeringen misslycka-
des med att få igenom ett ekonomisk-politiskt åtgärdspaket som föran-
leddes av överhettningen av den svenska ekonomin i slutet av 1980-talet. 
Ingvar Carlssons regering avgick i februari och en ny regeringsbildning 
påbörjades. Efter några få dagar återkom Carlsson emellertid som stats-
minister, dock utan det kontroversiella stoppaketet; moderatledaren 
Carl Bildt hade då undersökt möjligheterna att bilda en borgerlig reger-
ing, men menade att förutsättningarna inte fanns (Lindvall 2004, 109). 

Efter 1991 års val hade de fyra borgerliga partierna fler mandat än 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans, men de  saknade 
ändå egen majoritet eftersom ett nytt parti – Ny Demokrati – hade kom-
mit in i riksdagen efter valet. Det har funnits en tendens att bortse från 
denna episod eftersom Ny Demokrati har uppfattats som ett oseriöst 
och ineffektivt parti (se exempelvis Sterzel 1999), men det är värt att no-
tera att majoritetsförhållandena i princip var desamma som efter 2010 
års val: inget av de två stora blocken i svensk politik hade egen majo-
ritet, eftersom ett populistiskt parti på högerkanten var representerat i 
riksdagen, men de fyra borgerliga partierna var tillsammans större än 
Socialdemokratierna och Vänsterpartiet.

Under perioden 1994–2006 kontrollerade dock Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet återigen en majoritet av riksdagsman-
daten. I samband med 2002 års val diskuterade Miljöpartiet möjlighe-
ten att samarbeta högerut – med de borgerliga mittenpartierna (C, L 
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och KD) – men Göran Perssons socialdemokratiska minoritetsregering 
kunde sitta kvar sedan det parlamentariska samarbetet med Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet fördjupades. Detta skedde i form av en formell 
överenskommelse med rubriken ”Hundratjugo punkter för ett tryggare, 
rättvisare och grönare Sverige”, vilken bland annat innebar sakpolitis-
ka utfästelser från Socialdemokraterna till de två samarbetspartierna 
och förbindelser om budgetsamarbete. Samtidigt fick Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet möjlighet att tillsätta ett antal politiska tjänster i rege-
ringskansliet, så att de kunde säkerställa att de 120 punkterna omsattes 
i politiska förslag (Isberg 2007, 36). Precis som 1991 års regeringsbild-
ning var en förebådan om regeringsbildningarna 2010 och 2014, då det 
största av de två etablerade blocken kunde bilda regering trots att de 
inte kontrollerade en majoritet, var 2002 års regeringsbildning en före-
bådan om regeringsbildningen 2018–2019, då de partier som släppte 
fram rege ringen (eller lät regeringen sitta kvar) begärde ett sakpolitiskt 
pris som preciserades i en skriftlig överenskommelse.

Två år efter 2002 års val inleddes den period i svensk politisk historia 
då blockpolitiken fördjupades som mest, eftersom Allians för Sverige 
–  samarbetet mellan Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemo-
kraterna och Moderaterna – då etablerades. Aldrig tidigare hade de bor-
gerliga partierna samarbetat så nära med varandra. Även i regeringen 
1991–1994 fanns ju betydande sakpolitiska motsättningar mellan par-
tierna, vilka bland annat resulterade i att centerledaren Olof Johansson 
lämnade regeringen på våren 1994, några månader före valet samma år. 
Etablerandet av Alliansen innebar att regeringsbildningen 2006, som 
vi nämnde i början av kapitlet, var okomplicerad: Socialdemokrater-
nas partiledare Göran Persson avgick som statsminister efter valet och 
mode raten Fredrik Reinfeldt blev ny statsminister. I regeringarna Rein-
feldt I och Reinfeldt II agerade de borgerliga partierna som om de vore 
ett enda stort parti, vilket bland annat tog sig uttryck i en närmast total 
sammanhållning i riksdagens omröstningar (Lindvall m.fl. 2017, kapi- 
tel 4).

Därmed är vi framme vid 2010-talet, som präglades av det faktum 
att Sverigedemokraterna, med ståndpunkter som ligger långt från de 

äldre partiernas i många politiska sakfrågor, kom in i riksdagen. Efter 
2010 och 2014 års val fungerade regeringsbildningen de facto enligt de 
principer som sedermera formaliserades i den så kallade Decemberöver-
ens kommelsen, som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, 
Krist demo kraterna, Liberalerna och Moderaterna ingick under julen 
2014 (Bjereld, Eriksson & Hinnfors 2016). Partierna i de två gamla 
block en i svensk politik lät alltså det största blocket bilda regering, trots 
att det saknade egen majoritet i riksdagen. Den samsynen fanns inte 
läng re i samband med 2018 års val, vilket är den underliggande orsaken 
till händelseutvecklingen på hösten 2018 och i början av 2019. 

I ett längre historiskt perspektiv innebär regeringsbildningen efter 
valet 2018 slutet på en nästan femtio år lång epok i svensk politik, som 
vi kan kalla blockpolitikens tid. Den inleddes i början av 1970-talet, när 
de borgerliga partierna började samarbeta med varandra och när den 
nya författningen gav partierna incitament att skärpa konflikten om re-
geringsmakten, och nådde sin höjdpunkt i valet 2010, när två samman-
hållna block stod mot varandra – den borgerliga Alliansen och de tre 
rödgröna partierna till vänster – och Sverige i realiteten fungerade som 
ett tvåpartisystem. Men valet 2010 var också början till slutet för den 
moderna blockpolitiken eftersom Sverigedemokraterna kom in i riks-
dagen, varpå inget block längre kunde räkna med att nå egen majoritet.

utdragna regeringsbildningar under 
de senaste hundra åren
Hittills har vi i första hand uppehållit oss vid frågan vilka partier som 
ingick i de regeringar som har bildats i Sverige sedan parlamentarismens 
genombrott. I detta avsnitt vill vi istället sätta in vår andra forsknings-
fråga i ett historiskt sammanhang, frågan varför det tog så lång tid att 
bilda regering efter 2018 års val. Låt oss därför återvända till figur 2.1, 
som beskriver regeringsbildningens längd för de femtio regeringar som 
har styrt Sverige sedan det parlamentariska genombrottet i slutet av 
1910-talet. Vi utgår som tidigare från antagandet att en regeringsbild-
ning påbörjas antingen när ett riksdagsval genomförs, när riksdagen för-
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klarar att regeringen inte har dess förtroende, eller när den föregående 
regeringen upphör av någon annan anledning (till exempel regerings-
chefens död eller avgång). 

En särskild komplikation när det gäller att mäta regeringsbildning-
ens längd under 1920- och 1930-talen, när vår undersökning startar, är 
att riksdagsvalen ägde rum under flera dagar, inte under en för hela lan-
det gemensam valdag. Först 1936 års val genomfördes i hela landet på 
samma dag, den tredje söndagen i september (SCB 1938, 23). Det kunde 
fram till 1920-talet gå flera veckor mellan att valet inleddes i det första 
valdistriktet och avslutades i det sista. Dessutom tog det före 1928 års 
val många dagar att räkna samman rösterna, vilket innebar att valresul-
tatet var klart först långt efter att alla väljare hade gått till valurnorna. 
År 1924 dröjde det till exempel fram till den 3 oktober – mer än en vecka 
efter sista valdagen – innan rösterna ens började räknas i Norrbotten 
(SCB 1925, 24). År 1928 genomfördes för första gången en preliminär 
röstsammanräkning i vallokalerna i direkt anslutning till valet (Esaias-
son 1990, 151). Även denna gång hade det emellertid tagit en vecka att 
genomföra själva valet; när stockholmarna gick och röstade den 21 sep-
tember hade övriga landet redan röstat sedan fem eller sex dagar till-
baka.

I konsekvensens namn har vi i figur 2.1 ändå utgått från att rege-
ringsbildningen tog sin början när det sista valdistriktet hade genom-
fört valet, men med tanke på att det tog så lång tid både att genomföra 
riksdagsvalen och att räkna rösterna är det inte alldeles klart hur skill-
naderna mellan 1920-talets regeringsbildningar bör tolkas. Å ena sidan 
överdriver figur 2.1 i viss mening tidsutdräkten, eftersom rösträkningen 
inte var klar när de sista väljarna röstade. Å andra sidan fanns ofta pre-
liminära uppgifter om röstsammanräkningen från stora delar av landet 
redan innan de sista väljarna gick till valurnorna, vilket innebär att det 
också finns en risk att figur 2.1 underdriver tidsutdräkten. De stora tid-
ningarna började i allmänhet diskutera valresultaten och deras betydelse 
för regeringsfrågan långt innan valet var genomfört överallt i landet.16 

16. Se t.ex. ”Vindens riktning”, SvD 1920-09-11; ”Pendelsvängningen”, DN 

Till följd av dessa gränsdragningsproblem är det lite svårt att avgöra 
vilken regeringsbildning före 2018 som hade rekordet i hur lång tid det 
har tagit att få fram en svensk regering. Vi menar ändå att det mes-
ta talar för att regeringsbildningen efter 1920 års val var den mest ut-
dragna. Det sägs ibland att regeringsbildningen 1979 – vilken tog 26 
dagar – innehade det tidigare rekordet. Om man räknar från den sista 
valdagen tog det emellertid hela 40 dagar att bilda regering efter 1920 
års andrakammarval. Det är högt räknat, med tanke på att rösterna inte 
räknades i omedelbar anslutning till valet, men Gunnar Gerdner (1954, 

1920-09-12; ”Konsekvenserna”, DN 1920-09-15 och ”Valens innebörd”, SvD 
1920-09-15. 

De mest utdragna regeringsbildningarna i Sverige under de första etthundra åren efter 
det parlamentariska genombrottet var regeringsbildningen 1920 och regeringsbildningen 
1979. Här ses Folkpartiets ledare Ola Ullsten, statsminister Thorbjörn Fälldin (Center-
partiet) och Moderaternas partiledare Gösta Bohman under en presskonferens. Deras tre 
partier ingick i regeringen Fälldin II, som bildades efter 1979 års val.
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10) skriver att röstsammanräkningen avslutades ”de sista dagarna i sep-
tember”, vilket innebär att det tveklöst tog mer än 26 dagar att bilda 
en ny regering efter att valresultatet var klart. Då ska man komma ihåg 
att valet 1979 var utomordentligt jämnt – ställningen mellan blocken 
var inte klar förrän onsdagen efter valet (Esaiasson 1990, 278). Det vore 
därför möjligen mer korrekt att säga att regeringsbildningen efter 1979 
års val tog 23 dagar, inte 26. Regeringsbildningen 1920 vinner således 
med minst fyra dagar.

Det framstår i alla händelser som ganska klart att regeringsbildning-
en tog särskilt lång tid efter valen 1920, 1924 och 1979, jämfört med alla 
andra riksdagsval i Sverige sedan det parlamentariska genombrottet. Låt 
oss därför dröja en stund vid dessa tre val.

1920 års riksdagsval ägde rum innan den allmänna rösträtten var fullt 
genomförd, varför regeringsbildningen efter valet inte togs upp i Henrik 
Hermeréns jämförande studie av 1920- och 1930-talets regeringsbild-
ningar (Hermerén 1970, 1975). Men den behandlas i Björn von Sydows 
studie av parlamentarismen i Sverige (1997), liksom i de stora arbeten 
om regeringsproblemet i Sverige som Gunnar Gerdner skrev efter andra 
världskriget (1946 och 1954).

Det var Gerdner (1954) som konstaterade att 1920 års regerings-
bildning innebar att parlamentarismen hade segrat, eftersom alla in-
blandade tog för givet att kungen inte kunde utse en statsminister som 
inte hade stöd i riksdagen – men att den parlamentariska principen pa-
radoxalt nog inte kunde tillämpas, eftersom det inte gick att bilda en 
regering som utgick från riksdagens partier. Resultatet av den utdrag-
na rege ringsbildningen blev ju istället en ämbetsmannaregering, ledd 
av Louis de Geer den yngre. Den gängse förklaringen till att det blev 
så, vilken bland annat omfattas av von Sydow (1997, 135–136), är att 
varken Social demokraterna, liberalerna eller högern ville bilda rege-
ring. Alla visste att det skulle bli ett nytt riksdagsval 1921 – då med all-
män och lika rösträtt för kvinnor och män – och ingen ville gå in i det 
riksdagsvalet i regeringsställning på grund av de vikande ekonomiska 
konjunkturerna. De borgerliga önskade att socialdemokraten Branting, 
som hade blivit statsminister efter den liberal-socialdemokratiska rege-

ringens upplösning tidigare samma år, skulle sitta kvar i spetsen för en 
mino ritetsregering. Men det ville inte Branting. Han undersökte istället 
en ny koalition med liberalerna, som emellertid tackade nej; de ville 
inte heller bilda en rent liberal regering. En högerregering ansågs i sin 
tur olämplig ”av utrikespolitiska skäl” (Carlsson 1961, 650–651), vilket i 
första hand berodde på det känsliga läget i Ålandsfrågan; Sverige befann 
sig mitt i komplicerade förhandlingar om huruvida Åland skulle tillhöra 
Finland eller Sverige.

Frågan om hur lång tid det tog att bilda regeringen de Geer har inte 
uppmärksammats särskilt i den befintliga forskningslitteraturen – det är 
istället partiernas överväganden som har stått i centrum för uppmärk-
samheten – men en tolkning som ligger nära till hands är att det helt 
enkelt tog tid att spela det Svarte Petter-spel de stora partierna hemföll 
åt sedan de gjort bedömningen att det vore bättre om någon annan rege-
rade. Därtill kom att Ålandsfrågan skapade ytterligare dröjsmål.

I riksdagsvalet i oktober 1924 gick högern framåt något, varför den 
sittande statsministern Ernst Trygger först eftersträvade att sitta kvar 
i förhoppningen att finna en lösning på försvarsfrågan, i vilken rege-
ringen lidit ett viktigt nederlag mot slutet av våren samma år. Tidens 
andre store högerledare, Arvid Lindman, hade emellertid redan före va-
let velat upplösa regeringen, och hade samma uppfattning efter  valet 
(Hermerén 1975, 95–96). Trygger ägnade ett tiotal dagar efter detta be-
sked från Lindman åt att hitta en försvarskompromiss med de frisinna-
de, men lyckades inte och lämnade in sin avskedsansökan i mitten av 
oktober. I kungens konsultationer med partiledarna efter valet föror-
dade Lindman en socialdemokratisk regering. De frisinnade skulle ha 
föredragit att Trygger satt kvar, men stödde i det uppkomna läget idén 
om en social demokratisk ministär. Socialdemokraterna önskade också 
själva bilda regering. Några dagar senare utnämnde kungen Branting 
till statsminister. När det gäller 1924 års regeringsbildning är det alltså 
inte uppenbart att processen ska ses som särskilt utdragen, även om den 
dröjde ganska många dagar efter själva valet. Den egentliga regerings-
bildningen inleddes ju först när Ernst Trygger hade givit upp sina försök 
att hitta en kompromiss i försvarsfrågan; när så väl skedde tog det bara 
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fyra dagar att få en ny regering på plats och då fanns en förhållandevis 
hög grad av samsyn partierna emellan.

Sedan den nu gällande regeringsformen trädde i kraft i mitten av 
1970-talet har det i allmänhet tagit nitton dagar att bilda en ny regering 
efter ett val. Undantaget, före 2018, är 1979. Det tog då ungefär en vecka 
längre än normalt. Som vi redan har nämnt berodde dröjsmålet delvis 
på att valet 1979 var ett av de jämnaste valen i Sveriges historia; först 
när onsdagspoströsterna var räknade några dagar efter valet stod det 
klart att det skulle bli en borgerlig majoritet. Det tog ändå lite längre 
än talmannen hade tänkt sig. Som Magnus Isberg (2019, 247) nämner 
i sin studie av 1970- och 1980-talens regeringsbildningar ville Henry 
Allard att den nya talmannen – som blev socialdemokraten Ingemund 
Bengtsson – skulle kunna lägga fram ett förslag på ny statsminister den 
2 oktober. Det kom att dröja en vecka längre än så. Dröjsmålet tycks ha 
handlat om två faktorer. Dels fanns ingen enighet om vilken av de tre 
borgerliga partiledarna – Gösta Bohman, Thorbjörn Fälldin eller Ola 
Ullsten – som borde bli statsminister. Dels fanns relativt stora motsätt-
ningar i politiska sakfrågor mellan de borgerliga partierna (Isberg 2019, 
248). Konflikterna i energifrågan, som fällt den förra borgerliga koa-
litionsregeringen, var inte längre ett avgörande problem eftersom det 
redan stod klart att det skulle bli en folkomröstning om kärnkraften, 
men i de ekonomiska frågorna var konflikterna djupare än 1976.17 Att 
det skulle bli en borgerlig trepartiregering bestämdes redan timmarna 
efter talmannens inledande kontakter med partiledarna (Isberg 2019, 
247); det som tog tid var att regeringspartierna skulle komma överens 
om först ett regeringsprogram, sedan vem som skulle leda regeringen.

Det ligger nära till hands att förklara var och en av dessa utdrag-
na regeringsbildningar med särskilda omständigheter som rådde under 
just dessa tre perioder: vetskapen 1920 om att ett nytt riksdagsval skulle 
hållas inom ett år, vilken fick riksdagspartierna att undvika regerings-
medverkan av valtaktiska skäl, oklarheten om hur valutgången egent-

17. Åren 1979–1980 skedde också en omläggning av den ekonomiska politi-
ken i åtstramande riktning; se Lindvall (2004), 68–73. 

ligen skulle tolkas 1924 och det fördröjda valresultatet samt oenighe-
ten i statsministerfrågan 1979. Vi kommer att återvända till några av 
de teman som var viktiga 1920, 1924 och 1979 senare i boken, särskilt 
förekomsten av tidskrävande sakpolitiska förhandlingar mellan koali-
tions- eller stödpartier (1979) och de ofta återkommande konflikterna 
mellan de liberala och konservativa partierna i svensk politik (1924). 
Huvudintrycket är emellertid att det är svårt att dra några tydliga histo-
riska lärdomar när det gäller just regeringsbildningens längd – exemplen 
på utdragna regeringsbildningar är så fåtaliga före 2018 att enskildheter-
na framträder tydligare än mönstren. Det är av det skälet som vi i kapitel 
4 förlitar oss mer på resultaten från våra jämförande analyser av rege-
ringsbildningsprocesser i stater som liknar Sverige och på en noggrann 
genomgång av vad som gjorde just regeringsbildningen 2018–2019 till 
en så avvikande händelse i Sveriges historia.

historiska lärdomar
För ungefär hundra år sedan, när kung Gustaf V gick med på att göra 
 liberalen Nils Edén till regeringschef, övergick Sverige i realiteten från 
ett monarkiskt till ett parlamentariskt styrelseskick. Ingen kunde längre 
bli statsminister som hade en riksdagsmajoritet emot sig. Utnämningen 
av Edén bidrog också till att Sverige blev en demokrati, eftersom det 
var på regeringen Edéns initiativ som den allmänna och lika rösträt-
ten för män infördes och som kvinnorna fick rösträtt. Samtidigt behölls 
det proportionella valsystem som hade införts 1909, vilket medförde att 
Sverige fick ett flerpartisystem. Fempartisystemet, som stabiliserades 
under 1920-talet, bestod i mer än ett halvt sekel; först i valen 1988, 
1991 och 2010 tillkom nya partier. Men numera är det alltså åtta par-
tier som på något sätt måste komma fram till vilken regeringschef som 
skulle kunna åtnjuta riksdagens förtroende eller åtminstone ”tolereras” 
av riksdagen. I januari 2019 bildades den femtionde svenska regeringen 
sedan det parlamentariska genombrottet: regeringen Löfven II.

När det gäller den historiska bakgrunden till vår första forsknings-
fråga – varför en regering byggd på just Socialdemokraterna och Miljö-



6564 2. från edén till löfven134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

partiet bildades efter valet 2018 – kan vi konstatera att regeringsfrågan 
under långa perioder har varit förhållandevis okomplicerad, antingen 
eftersom Socialdemokraterna har kunnat regera med stöd av Vänster-
partiet och/eller Miljöpartiet eller eftersom de borgerliga partierna har 
kunnat regera tillsammans. Men under sammanlagt 36 av de 103 år som 
har förlupit sedan Edén-regeringens tillkomst år 1917, det vill säga un-
gefär en tredjedel av tiden, har partierna till höger om Socialdemokra-
terna (och Miljöpartiet) haft en majoritet i riksdagen samtidigt som de 
politiska konflikterna mellan dessa partier har varit så stora att de inte 
har kunnat bilda en gemensam koalitionsregering. Under just dessa 36 
år har Sverige, som tabell 2.2 visade, styrts av många olika slags rege-
ringar. Två iakttagelser är här av särskilt intresse när det gäller att tolka 
de händelser som ägde rum 2018–2019 och som vi beskriver närmare i 
nästa kapitel. 

För det första: den lösning på regeringsfrågan som vi i kapitel 1 visa-
de är allra vanligast i andra jämförbara länder när varken den traditio-
nella vänstern eller den traditionella högern har egen majoritet, nämli-
gen en bred koalition mellan vänsterpartier såsom Socialdemokraterna 
och konservativa eller kristdemokratiska partier såsom Kristdemokra-
terna och Moderaterna, har aldrig förekommit i Sverige. Att denna 
möjlighet inte tillhörde huvudalternativen efter 2018 års val är alltså 
ingenting nytt i Sveriges historia; så har det varit länge. Med undantag 
för samlingsregeringen under andra världskriget och de mer principiella 
diskussioner om att införa en samlingsregering som fördes efter kriget 
(Ruin 1968) har frågan om ett samarbete mellan Socialdemokraterna 
och högern, senare Moderaterna, spelat en anmärkningsvärt liten roll i 
svensk politik.

För det andra: det finns en annan lösning på regeringsfrågan som 
inte har varit särskilt vanlig i andra länder – åtminstone inte under 
efter krigstiden – men som däremot har varit vanlig tidigare i Sveriges 
historia, nämligen en minoritetsregering byggd på de borgerliga mitten-
partierna. Som vi kommer in på i nästa kapitel var detta en möjlighet 
som togs upp under hösten 2018, men som snabbt avvisades av Social-
demokraterna och Moderaterna. Kanske lever ett kollektivt minne kvar 

av 1920-talets och det tidiga 1930-talets minoritetsparlamentarism, när 
Socialdemokraterna och högern grämde sig över det lilla frisinnade 
partiets förmåga att genom taktiskt spel om makten dominera Sveriges 
parlamentariska liv, eller av ”1978 års lösning” med en smal folkparti-
regering, vilket särskilt förnärmade Moderaterna och inte heller av So-
cialdemokraterna i efterhand kom att betraktas som en särskilt posi-
tiv erfarenhet. En troligare förklaring är dock det vi redan har påpekat 
ovan: att regeringsmakten har blivit mycket mer eftersträvansvärd i sig 
och att den relativa sorglöshet som i det förflutna kunde utmärka svens-
ka regeringsbildningsprocesser nu är ett minne blott.

Beträffande den historiska bakgrunden till vår andra forskningsfråga 
kunde vi konstatera att de mest utdragna regeringsbildningarna i Sveri-
ges historia före 2018 ägde rum 1920, 1924 och 1979. Vi drog emellertid 
slutsatsen att det är svårt att hämta några lärdomar från den svenska 
historien angående regeringsbildningens längd, eftersom det finns så få 
tidigare exempel på utdragna regeringsbildningar.

När det gäller vår tredje forskningsfråga, som handlar om reglerna 
för regeringsbildningen, är det också angeläget att sätta in dagens poli-
tiska situation i ett historiskt perspektiv, eftersom principerna när det 
gäller regeringsbildningen i 1974 års regeringsform i så hög grad bygger 
på praxis som etablerades långt före 1970-talet (i många fall redan under 
minoritetsparlamentarismens tid på 1920-talet). Den frågan avvaktar vi 
emellertid med till kapitel 5, där vi har samlat hela vår diskussion om det 
konstitutionella regelverket. Nu kastar vi oss istället in i den politiska 
händelseutvecklingen i Sverige i samband med 2018 års riksdagsval.
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3. Nu var det 2018 
Varför återbildades den regering som just avgått?

När riksdagen den 18 januari 2019 röstade om huruvida Stefan Löfven 
skulle få tillträda som statsminister för en koalitionsregering bestående 
av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade 115 leda-
möter för och 153 emot, medan 77 lade ned sina röster (4 var frånvaran-
de). Närmare bestämt röstade de två regeringspartierna för, Vänsterpar-
tiet, Centern och Liberalerna lade ned sina röster, medan Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, samt en centerpartist, 
röstade emot (RD 2018/19:39). Eftersom regeringsformen (6 kap. 4 § 
RF) stipulerar att ett förslag om ny statsminister bara ska förkastas om 
mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar emot, godtogs förslaget. 
Stefan Löfven blev därmed återigen Sveriges statsminister och kunde 
tillträda i spetsen för samma regeringskonstellation som hade suttit vid 
makten under den föregående mandatperioden.

Varför blev det så? Med åtta riksdagspartier kunde, om man även 
räknar in en opolitisk ”ämbetsmannaministär” som ett alternativ, teo-
retiskt sett 28, det vill säga 256 olika typer av regeringskonstellationer ha 
bildats. Om vi därtill lägger möjligheten att processen kunde ha slutat i 
extraval fanns 257 möjliga alternativ. Syftet med detta kapitel är att för-
söka förklara varför, av alla dessa alternativ, S+MP-regeringen slutligen 
återbildades. Det är alltså bokens första huvudfråga som står i fokus. 

Som tidigare nämnts tar vi valresultatet som utgångspunkt; vår am-
bition är inte att säga något om varför de svenska väljarna röstade som 
de gjorde. Däremot kommer vi som ett led i förklaringen av varför det 
just blev S och MP som bildade regering även att behöva förklara vil-
ka partier som stödde denna regeringskonstellation (stödkoalitionen). 

Närmare bestämt visar det sig då vara två saker som behöver förklaras. 
Det första är varför det var just Stefan Löfven i spetsen för en S+MP- 
regering som partierna röstade på den 18 januari 2019. Det andra är var-
för partierna röstade som de gjorde (tryckte rött, gult eller grönt). Det 
är alltså kombinationen av alternativ och partiernas ställningstaganden 
till detta alternativ som behöver förklaras. 

Kapitlet är disponerat efter denna tudelning och inleds därför med 
en genomgång av det komplicerade händelseförloppet och de regerings-
alternativ som partierna faktiskt övervägde under processen. Här kom-
mer även en annan central aktörs överväganden att analyseras, nämligen 
talmannens. Vi övergår därefter till partiernas ställningstaganden. En 
översikt över den tidigare forskningen om regeringsbildning, som vi för 
den särskilt intresserade läsaren har samlat i ett appendix till detta kapi-
tel, visar att existerande teoribildning – med ett partiellt undantag – inte 
räcker för att förklara det svenska fallet efter valet 2018. Undantaget är 
en abstrakt modell över regeringsbildning som kallas ”portföljalloke-
ringsteorin” (Laver & Shepsle 1996), vilken utgår från att partierna en-
bart har sakpolitiska mål för ögonen. Vi inleder därför vår förklaring av 
partiernas ställningstaganden med en analys av det svenska fallet i ljuset 
av just denna teori. Vi övergår därefter till en mer konkret redogörelse, 
parti för parti, för de sakpolitiska och strategiska motiv som låg bakom 
partiernas agerande. Avslutningsvis summerar vi våra slutsatser.

valet av alternativ
Varför var det just Stefan Löfven riksdagen röstade om den 18 janua-
ri 2019? Det enkla svaret på den frågan är naturligtvis: därför att det 
var Stefan Löfven talmannen Andreas Norlén på onsdagen två dagar 
tidigare hade föreslagit som statsministerkandidat.18 Detta förslag bord-
lades sedan två gånger innan beslutet fattades på fredagen. Men varför 
utsåg då talmannen i detta skede Stefan Löfven till regeringsbildare? 

18. När inget annat anges är källan till alla dateringar av det formella händel-
seförloppet samt citat från talmannens pressträffar hämtade från Mattson (2019).
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Även denna fråga har ett mycket enkelt svar: därför att talmannen var 
för vissad om att förslaget skulle passera riksdagen. Två av talmannens 
förslag till ny statsminister hade redan förkastats. Detta var därmed näst 
sista chansen för talmannen att föreslå en kandidat som kunde accepte-
ras. Skulle detta förslag och ytterligare ett ha förkastats hade det istället, 
i enlighet med regeringsformen (6 kap. 5 § RF), slutat med extraval.

I denna sista fas av processen fick Stefan Löfven aldrig något sonde-
ringsuppdrag av talmannen. Han var alltså inte på förhand utsedd till 
regeringsbildare. Eller rättare sagt: han var bara en av två möjliga rege-
ringsbildare. Vad talmannen hade meddelat på sin sista pressträff före jul, 
onsdagen den 19 december, var nämligen att de två huvudkandidaterna 
till statsministerposten, Stefan Löfven samt Moderaternas parti ledare 
Ulf Kristersson, ”uppmanades att använda tiden fram till den 10 januari 
till förhandling och nödvändig intern förankring”. De skulle dessutom 
vid två tillfällen per telefon, och slutligen på ett möte den 10 januari, 
”informera talmannen om sina respektive processer”. Den sista fasen av 
regeringsbildningsprocessen hade alltså två potentiella rege ringsbildare, 
vilka bedrev två parallella förhandlingar. 

Den ena av dessa, som ägde rum mellan S, MP, C och L, ledde fram 
till en bred politisk uppgörelse, preciserad i 73 punkter, som möjliggjor-
de för C och L att acceptera att Stefan Löfven valdes som statsminister 
för att leda en regering bestående av S och MP. Denna ”sakpolitiska 
uppgörelse” kom inledningsvis att gå under olika namn, men den kallas 
nu allmänt Januariavtalet. Den andra förhandlingen, som framför allt 
ägde rum mellan C och M men där även L och KD var delaktiga, regle-
rade förutsättningarna för att C och L istället skulle kunna släppa fram 
Ulf Kristersson som statsminister för att leda en regering bestående 
av M och KD. Denna andra överenskommelse kom aldrig att få någon 
offi ciell benämning. Vi skulle för enkelhetens skull kunna kalla den för 
M+KD-kontraktet.

Stefan Löfven blev regeringsbildare eftersom hans eget parti, MP, 
C och L under en serie partiinterna möten den 10–13 januari ställde 
sig bakom Januariavtalet, medan C och L avvisade M+KD-kontraktet. 
Det var dessa partiers ställningstaganden som gjorde Stefan Löfven till 

regeringsbildare i januari 2019 – inte något tidigare fattat beslut från 
talmannen.

I praktiken var det med andra ord två regeringsalternativ som låg på 
bordet i januari 2019: en S+MP-regering och en M+KD-regering. Bägge 
dessa alternativ hade i själva verket legat på riksdagens bord redan tidi-
gare under hösten. För att skapa en mer överskådlig bild över förloppet 
har vi i figur 3.1 sammanställt en tidslinje med höstens mest centrala 
politiska händelser i anslutning till regeringsbildningsprocessen.

Redan den 12 december hade talmannen första gången föreslagit 
Stefan Löfven som statsminister för en regering bestående av S och 
MP, men detta förslag hade riksdagen röstat ned den 14 december 
med röst siffrorna 200 nej, 116 ja (5 riksdagsledamöter var frånvaran-
de; RD 2018/19:29). Det är nästan exakt samma voteringssiffror som 
när Stefan Löfven med 204 för och 142 mot (3 frånvarande) avsattes 
som stats minister i den obligatoriska statsministeromröstningen i sep-
tember (den enda skillnaden är att V lade ned sina röster i december; 
RD 2018/19:2). I december röstade C och L emot Löfven; de lade inte 
ned sina röster, som i januari. Det berodde i sin tur på att C söndagen 
i samma vecka, den 9 december, hade bestämt sig för att inte acceptera 
en sakpolitisk uppgörelse som också den framförhandlats mellan C, L, S 
och MP. Denna uppgörelse har aldrig blivit offentlig, och har heller ald-
rig namngivits, men vi skulle kunna kalla den för Decemberavtalet. (S var 
för, men L och MP tog aldrig formellt ställning till December avtalet, 
eftersom C redan hade tillbakavisat det.) Under förhandlingarna om 
denna uppgörelse var Stefan Löfven den av talmannen utsedda rege-
ringsbildaren, vilket hade aviserats av talmannen den 23 november, tre 
veckor innan omröstningen till slut ägde rum.

Detta beslut från talmannens sida berodde i sin tur på att höstens 
andra huvudkandidat till statsministerposten, Ulf Kristersson, onsda-
gen den 14 november hade röstats ned i riksdagen med sifforna 154 ja 
(M+KD+SD), 195 nej (V+S+MP+C+L; ingen frånvarande!). Talmannen 
hade den 5 november aviserat att han skulle lägga detta förslag, och den 
12 november meddelade Ulf Kristersson att han ämnade bilda regering 
med företrädare för M och KD. Förutom dessa två partier röstade SD 
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för förslaget; samtliga övriga partier röstade emot (RD 2018/19:14). På 
samma sätt som Löfven senare i december var med andra ord Kristers-
son i november den av talmannen utsedda regeringsbildaren. Att tal-
mannen på detta sätt aviserade ett kommande förslag till statsminister 
med en veckas varsel utan några garantier för att kandidaten skulle få 
riksdagens stöd var en av hösten konstitutionella nyordningar (vi åter-
kommer till dessa i kapitel 5). Detta var dock ett förslag som hade utar-
betats i samråd med partiledarna. Ingen motsatte sig det, inte heller Ulf 
Kristersson själv, trots att både C och L tydligt deklarerat att de skulle 
rösta emot honom.

Sett till vad riksdagen faktiskt fick rösta om stod det därmed i allt 
väsentligt mellan två regeringskonstellationer: M+KD eller S+MP. Den 
första partikonstellationen gick till och med fram med ett budgetförslag 

i form av en gemensam reservation mot övergångsregeringens budget-
proposition. Denna vann den 12 december riksdagens stöd eftersom 
SD valde att rösta på den medan C och L (sedan Decemberavtalet hade 
fallit) lade ned sina röster, i enlighet med den allmänna praxisen i riks-
dagen att lägga ned rösterna i en slutvotering om ens egen motion redan 
fallit i en tidigare omröstning (RD 2018/19:27).

Men det betyder inte att andra möjligheter inte fanns med i dis-
kussionerna eller inte prövades i samtalen partiledarna emellan, eller 
under talmansrundorna. Ett första sådant alternativ var givetvis en 
ren Alliansregering (det vill säga M+KD+C+L). Åtminstone om man 

Den 14 november 2018, strax före omröstningen i riksdagen då Moderaternas Ulf Kris-
tersson blev ned röstad som statsministerkandidat. M, KD och SD röstade för Kristersson, 
medan C och L röstade emot sin allianspartner. Inte en enda riksdagsledamot var från-
varande, vilket är ovanligt.

I en votering i riksdagen har varje riksdagsledamot tre alternativ: ja, nej eller avstår. 
I en omröstning om val av statsminister har ”ja” och ”avstår” samma effekt, eftersom 
talmannens förslag bara röstas ned om en majoritet av ledamöterna väljer alterna - 
tivet ”nej”.
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får tro vadslagningsinstituten så var det i början av processen det mest 
vän tade utfallet. När Kindred Group stängde vadslagningen om rege-
ringskonstellation för spel i mitten av september så gav Alliansen bara 
3,5 gånger pengarna; av höstens två senare huvudalternativ gav M+KD 
4,25 och S+MP 7 gånger pengarna.19 En Alliansregering var också vad 
Ulf Kristersson i första hand försökte bilda under höstens första sonde-
ringsuppdrag, vilket han tilldelades av talmannen den 2 oktober. För att 
en sådan regering skulle kunna tillträda krävdes dock att antingen SD, 
S eller V+MP lade ned sina röster, och både C och L hade tydligt dekla-
rerat att de till skillnad från M och KD inte ville sätta sig i en regering 
som var beroende av SD:s stöd. Denna splittring inom Alliansen ställ-
des i full dager då Ulf Kristersson på det sociala nätverket Facebook den 
12 oktober som alternativ till en ren Alliansregering lanserade förslaget 
”3-2-1”, vilket innebar att han ämnade bilda en regering som ”består av 
enbart Moderaterna, eller av Moderaterna plus de allianspartier som nu 
kan och vill ingå i den regeringen”, det vill säga en ”regering med tre, 
två eller ett alliansparti(er)”.20 Både C och L tog emellertid snabbt och 
i skarpa ordalag avstånd från detta förslag; såväl Annie Lööf som Jan 
Björklund deklarerade på direktsända pressträffar dagen därpå att om 
Ulf Kristersson skulle försöka gå fram med något annat alternativ än 
en ren Alliansregering så skulle de rösta emot honom (se till exempel 
Aftonbladet 2019-10-13).

Ett andra alternativ som också i viss mån prövades redan under Kris-
terssons sonderingsuppdrag var Alliansen tillsammans med MP, men 
även det krävde att V, S eller SD skulle lägga ned sina röster. Att dessa 
alternativ ännu inte hade kunnat avföras från diskussionerna var skälet 
till att talmannen, i en annan konstitutionell nyordning, ordnade med 
gruppvisa samtal med partiledarna efter det att även Stefan Löfven hade 

19. En ren M-regering gav 7,5, lika mycket som en S+M+C eller S+M+C+L- 
regering; en ren S-regering gav 8 gånger pengarna. Data från 2018-09-16. Vi vill 
passa på att tacka Maria Angell-Dupont på Kindred Group, www.kindredgroup.
com, för hjälp med att skicka dessa data.

20. Se inlägget www.facebook.com/UlfKristerssonM/posts/22529900482700 
06?__tn__=K-R (hämtat 2019-06-25).

misslyckats med sitt sonderingsuppdrag. Detta skedde tisdagen den 30 
oktober, då timslånga samtal hölls på talmannens kontor med följande 
konstellationer: Alliansen+S+MP, S+C+L+MP, Alliansen+MP, samt en-
bart Allianspartierna.21

Utöver dessa var det främst ytterligare två regeringskonstellationer 
som diskuterades, framför allt vid tiden för höstens tredje sonderings-
uppdrag, som tilldelades Centerns partiledare Annie Lööf. Detta sked-
de den 15 november, dagen efter att Ulf Kristersson röstats ned som 
statsministerkandidat. Utöver en ren Alliansregering samt en Allians+ 
MP-regering sonderade Lööf då dels möjligheten till en ”tysk lösning”, 
en große Koalition, det vill säga en S+M-regering, dels en liten mitten-
koalition mellan C+L.22 Intressant att notera är att inget av alla dessa 
alternativ skulle ha resulterat i en majoritetsregering. I enlighet med en 
lång svensk tradition (se kapitel 2) handlade diskussionerna om rege-
ringsbildning hösten 2018 nästan uteslutande om olika minoritets-
regeringar och huruvida de skulle kunna tolereras av tillräckligt många 
andra partier för att inte vid tillträdet få en majoritet emot sig. Men till 
skillnad från under 1920- och 1930-talen (eller 1978) var en smal mit-
tenregering aldrig ett reellt alternativ.

Sammanfattningsvis var det alltså sex alternativ som partierna över-
vägde, men endast två av dessa ställdes inför omröstning: M+KD (en 
gång) och S+MP (två gånger). Ingen av dessa omröstningar skedde dock 
utan partiernas på förhand uttalade medgivande till talmannen; den-
ne agerade inte på eget bevåg, oberoende av partierna, utan mer som 

21. Att det första av dessa alternativ, det vill säga en bred koalitionsregering 
som endast uteslöt V och SD, någonsin skulle ha varit på tapeten som en möjlig 
regeringskonstellation har dock inte kunnat beläggas i intervjumaterialet.

22. Annie Lööf har själv i efterhand sagt att hon även sonderade en S+M+C- 
regering (se t.ex. Omni Pod, ”Regeringen framför allt”, med Annie Lööf, Cen  ter-
partiet, https://play.acast.com/s/regeringenframforallt/bab099ef-9afe-4884-  95f6-
0763c972d942, hämtat 2019-10-15), men även om detta alternativ disku terades 
Allianspartierna emellan tycks ingen inom Socialdemokraterna ha noterat eller 
lagt det på minnet. Om man ställer upp det inte helt orimliga kravet att ett alter-
nativ, för att kunna anses ha ”övervägts” i processen, måste ha övervägts av samt-
liga i alternativet ingående partier, faller alltså detta bort.
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riktningsgivare och takthållare. De övriga fyra alternativen fanns endast 
med i diskussionerna partierna emellan: Alliansen, Alliansen+MP, M+S, 
samt C+L. Inget av dessa alternativ fick dock tillräckligt stöd av partier-
na själva för att behöva övervägas som förslag av talmannen.

regeringsbildning som Programrealisering
När vi därmed har klargjort alternativen och uteslutit möjligheten att 
förslagsställaren (talmannen) i realiteten avgjorde vilken regeringskon-
stellation som slutligen valdes är det dags att övergå till partierna och 
deras ställningstaganden. Vi kommer att göra detta på två sätt. Först 
kommer vi att använda en teoretisk modell för att redogöra för rege-
ringsbildningens dynamik i det svenska partisystemet. Därefter kommer 
vi att diskutera de mer konkreta avvägningar som varje parti stod inför.

Utgångspunkten för vår analys av det svenska partisystemet är en 
teori om ”portföljallokering” som har utvecklats av Michael Laver 
och Kenneth Shepsle (1996). Enligt denna teori handlar kampen om 
regeringsmakten om vilket eller vilka partier som ska få vilken minis-
terportfölj – därav namnet – och teorin bygger på ett antagande om 
att ett parti som har fått en viss ministerportfölj ensamt får bestämma 
politiken inom detta politikområde.23 Partierna antas vidare enbart vara 

23. Detta antagande om ”ministeriell autonomi” är kontroversiellt i regerings-
bildningslitteraturen. Laver och Shepsle (1994) ägnade en hel antologi med bidrag 
från länderexperter åt att pröva dess hållbarhet, och kom själva fram till att anta-
gandet fick ”avsevärt stöd” (289). Även fallstudiekapitlet om Sverige i denna anto-
logi kom till slutsatsen att när regeringen presenterar sin politik för riksdagen har 
den ansvariga ministern ett avgörande inflytande över politikinnehållet (Larsson 
1994, 185). Kombinerar man det med tidigare forskning som visar att regeringens 
propositioner endast i ringa omfattning ändras under riksdagsbehandlingen (se 
Lindvall m.fl. 2017, 118 n. 86) innebär det att antagandet om ”ministeriell auto-
nomi” åtminstone kan godtas som en rimlig approximation för det svenska fallet. 

Den mest välgrundade empiriska kritiken mot Lavers och Shepsles antagande 
har formulerats i två artiklar av Martin och Vanberg (2014; 2020), som hävdar 
att en regerings policyposition inte bäst beskrivs som positionen hos det parti 
som kontrollerar den relevanta ministerposten utan som en kompromissprodukt 

motiverade av en vilja att förverkliga sin politik, potentiellt i mer än 
en åsiktsdimension; regeringsmakten är bara ett medel för att nå detta 
ändamål. Som utgångspunkt för analysen behöver vi därför information 
om partiernas positioner i olika sakpolitiska åsiktsdimensioner. Sådan 
information kan hämtas från en mängd olika källor, men de tenderar i 
regel att leda till ungefär samma resultat (Lindvall m.fl. 2017). I figur 3.2 
utgår vi från en etablerad sådan källa, vilken baseras på en undersökning 
där ett antal experter på svensk politik har fått besvara frågor om var 
de placerar partierna längs två etablerade åsiktsdimensioner: den eko-
nomiska vänster-högerdimensionen och en andra åsiktsdimension som 
ofta kallas ”grön-alternativ-libertär” (där ”libertär” betyder ”frihetlig”) 
kontra ”traditionell-auktoritär-nationalististisk”, eller ”GAL-TAN”. 

Mönstret i figuren är välbekant, och även om undersökningen ge-
nomfördes året före valet torde den i allt väsentligt ge en god bild av 
det svenska partilandskapet under hösten 2018, med Vänsterpartiet och 
Moderaterna på ytterkantspositionerna i vänster-högerdimensionen 
och Miljöpartiet och Sverigedemokraterna på motsvarande positioner i 
GAL-TAN-dimensionen.24

Med två konfliktdimensioner – vilket räcker ganska långt för att be-
skriva konfliktstrukturen i riksdagen år 2018 – måste vi utifrån portfölj-
allokeringsteorin vidare anta två uppsättningar ministerportföljer: en 
uppsättning som innebär kontroll över den ekonomiska politiken, sva-
rande mot konfliktdimensionen ekonomisk vänster-höger, och en som 
innebär kontroll över politiken i GAL-TAN-dimensionen. Den första 

(i praktiken genomsnittet av koalitionspartiernas policypositioner viktat efter de-
ras storlek). I den senare artikeln ingår även Sverige under åren 1973–2010, men 
våra reanalyser av Martins och Vanbergs (2020) data visar att i det svenska fallet 
är den relevanta ministerns policyposition starkare kopplad till utfallet än reger-
ingens kompromissposition – särskilt om man renodlar analysen till den relevanta 
gruppen koalitionsregeringar (1976–1982, 1991–1994, samt 2006–2010).

24. Kartan över det svenska partisystemet är till exempel nästan helt identisk 
med den som framkom ur den ”valkompass” SVT lät genomföra med såväl par-
tier som kandidater till riksdags-, landstings- och kommunalvalen samt väljare 
(se ”Svaren från valkompassen”, SVT Nyheter, https://valkompassen.svt.se/2018/, 
hämtat 2019-09-15).
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kan vi ganska oproblematiskt identifiera som finansministerposten. Vil-
ken som ska betraktas som den senare ministerportföljen är dock en 
knivigare fråga: är det migrationsministern, inrikesministern, justitie-
ministern eller kanske miljöministern? Troligen är svaret en kombina-
tion, vilket komplicerar vår analys. Vi tvingas därför göra ett förenklan-
de antagande om att det ändå finns något slags analytisk motsvarighet 
till en ministerportfölj som innebär kontroll över politiken inom åsikts-
dimensionen GAL-TAN (i de fortsatta partivisa analyserna kan vi släp-
pa på detta antagande).

Av det faktum att vi begränsar analysen till två åsiktsdimensioner 

följer en annan, och betydligt mindre uppmärksammad konsekvens av 
portföljallokeringsteorin: eftersom spelet om regeringsmakten bara 
handlar om att vinna den ena eller båda av dessa två ministerportföljer 
kan modellen bara göra förutsägelser om en- eller tvåpartiregeringar. 
Detta kan vid första anblicken uppfattas som kraftigt begränsande, men 
genom ytterligare en analytisk förenkling, som dessutom ska visa sig 
fånga upp en intressant aspekt av dynamiken under hösten 2018, kom-
mer vi ändå att kunna föra ett resonemang om de flesta trovärdiga rege-
ringsalternativen. Denna förenkling är att vi inleder analysen med att 
anta att Alliansen endast är ett parti, vars position i de två åsiktsdimen-
sionerna utgörs av det viktade medelvärdet för de fyra Allianspartierna 
(C+L+M+KD), där vikten utgörs av respektive partis andel av riksdags-
mandaten. En Alliansregering är då i själva verket en fyrpartikoalition, 
en koalition mellan Alliansen och ett annat parti en fempartikoalition, 
och så vidare, men i analysen kommer vi att betrakta dessa som en- res-
pektive tvåpartikoalitioner. Utifrån detta antagande – och med hjälp av 
de data om partiernas policypositioner som presenterades i figur 3.2 – 
kan vi nu påbörja vår analys av spelet om regeringsbildningen.

Alliansen som ett parti
Ett första viktigt steg i analysen är att studera det mönster som uppstår 
om man ritar upp alla möjliga kombinationer av en- och tvåpartirege-
ringar. Detta har vi gjort i figur 3.3. Varje punkt i figuren motsvaras av en 
möjlig regering, där den första partibeteckningen i varje kombination 
utgör namnet på det parti som kontrollerar vänster-högerfrågorna me-
dan den andra är namnet på det parti som kontrollerar GAL-TAN-frå-
gorna. Det spelar alltså roll i vilken ordning partierna anges: S+MP ge-
nomför en annan politik än MP+S. I figuren lyfter vi fram några särskilt 
intressanta alternativ. Det gäller först partiernas egna idealpositioner, 
det vill säga vilken politik de enligt portföljallokeringsmodellen skulle 
genomföra om de ensamma fick sitta i regeringen. För Vänsterpartiet 
handlar det om punkten ”V+V”, för Socialdemokraterna om ”S+S”, och 
så vidare. Vidare har den vid valet 2018 sittande regeringen, S+MP, ritats 
in, där vi antar att S kontrollerar den ekonomiska politiken medan MP 
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Figur 3.2   Partiernas placering i en tvådimensionell åsiktsrymd (2017)
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Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Figuren visar partiernas åsiktsmässiga placering i en undersökning från 2017 
längs den ekonomiska vänster-högerskalan och den så kallade GAL-TAN-skalan, där GAL står 
för grön-alternativ-libertär (eller ”frihetlig”), TAN för traditionell-auktoritär-nationalistisk.
C: Centerpartiet, KD: Kristdemokraterna, L: Liberalerna, MP: Miljöpartiet, M: Moderaterna,
S: Socialdemokraterna, SD: Sverigedemokraterna, V: Vänsterpartiet.
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har tillåtits kontrollera politiken i GAL-TAN-dimensionen. Slutligen 
har vi ritat in en regering av särskilt stort teoretiskt intresse, nämligen 
den där medianpartiet i respektive åsiktsdimension kontrollerar denna 
dimensions ministerportfölj. Om man sorterar partierna längs vänster- 
högerdimensionen och tar hänsyn till deras mandatmässiga storlek till-
faller det 175:e mandatet Sverigedemokraterna; de kontrollerar alltså 
majoriteten i denna dimension. Men i den vertikala GAL-TAN-dimen-
sionen är det istället Alliansen som innehar medianpositionen. Efter 
valet 2018 skulle med andra ord medianregeringen, enligt partipositio-
nerna i figur 3.3, ha varit SD+A.
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Figur 3.3   Möjliga en- och tvåpartiregeringar (Alliansen ett parti)
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Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Figuren visar var alla möjliga enparti- och tvåpartiregeringar efter valet 2018 
skulle placera sig åsiktsmässigt, om Alliansen (A) betraktas som ett parti. Den första 
partibeteckningen i varje kombination anger regeringsalternativets placering längs vänster-
högerskalan, den andra längs GAL-TAN-skalan. De regeringsalternativ som namngivits är 
enpartiregeringarna (där samma parti alltså kontrollerar båda dimensionerna), den sittande 
regeringen (S+MP) samt ”medianregeringen” (SD+A).

MP+MP

Utifrån denna konfliktstruktur är det inte svårt att förklara utfallet 
av den obligatoriska statsministeromröstningen den 25 september 2018, 
då samtliga partier utom V, MP och S röstade för att regeringen Löf-
ven skulle avgå. I figur 3.4 har vi ritat in så kallade indifferenskurvor 
för respektive parti gentemot denna regeringskombination (det vill säga 
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Figur 3.4   Indifferenskurvor till den sittande regeringen (Alliansen ett parti)

Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Cirklarna beskriver partiernas (inklusive Alliansen, A, betraktad som ett parti) 
så kallade indifferenskurvor till den sittande regeringen (S+MP). Cirklarnas ytterkant för 
respektive parti anger vilka politiska alternativ längs vänster-högerskalan och GAL-TAN-skalan 
som partiet tycker lika mycket (eller lite) om som regeringen S+MP – eller med andra ord, 
vilka alternativ de är åsiktsmässigt ”indifferenta” till i jämförelse med denna regering. Varje 
cirkel har samma färg som dess parti. Regeringsalternativen (punkterna) är desamma som i 
figur 3.3. Att cirklarna är olika stora beror på att varje parti befinner sig på olika åsiktsmässiga 
avstånd från den sittande regeringen (MP närmast, SD längst bort). Eftersom avståndet är 
kortare till de möjliga regeringar som ligger innanför respektive cirkel föredrar alltså ett parti 
dessa regeringar framför den sittande regeringen. De skuggade områdena anger de 
alternativ som en majoritet i riksdagen (minst 175 ledamöter) föredrar framför den sittande 
regeringen.

V+V
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S+MP).25 Om vi utgår från att partierna värderar varje tänkbar regering 
med hänsyn till avståndet till partiets egen idealståndpunkt (den politik 
som skulle bli verklighet om partiet fick regera själv) så är varje parti 
”indifferent” när det gäller alla alternativ till den sittande regeringen 
som ligger rakt på respektive cirkels ytterkant (eftersom avståndet till 
dessa punkter är detsamma). Alla de möjliga regeringar som respektive 
parti föredrar framför den sittande regeringen ligger enligt samma reso-
nemang innanför dessa cirklar (eftersom avståndet till dessa punkter är 
kortare). De områden som en majoritet (minst 175 ledamöter) föredrar 
framför den sittande regeringen har skuggats. För MP framgår att indif-
ferenskurvan knappt ens går att skönja, eftersom S+MP-regeringen be-
finner sig extremt nära MP:s idealpunkt. För V och S är cirklarna något 
större, men det finns fortfarande ganska få regeringar som de tre röd-
gröna partierna tillsammans skulle ha föredragit framför den sittande 
(alla inkluderar dem själva i olika kombinationer) – och ingen av dessa 
regeringar kunde uppbringa en majoritet (eller undvika att få en majo-
ritet emot sig). Alliansen och SD har emellertid en stor mängd möjliga 
regeringar som ligger innanför deras respektive cirklar, och de som faller 
inom bägges cirklar skulle få stöd av en majoritet i riksdagen. 

Laver och Shepsle (1996, 48–49) utgår från att en regering bara kan 
sitta kvar om det inte finns någon alternativ regering som föredras av en 
majoritet i parlamentet. Det fanns som framgår en stor mängd sådana 
alternativ i september 2018. Därför tvingades regeringen Löfven avgå 
och därefter fortsätta styra Sverige som övergångsregering.

Så mycket mer kan vi dock inte säga om regeringsspelet utifrån denna 
första modell. En central faktor i portföljallokeringsteorin är förekom-
sten av ”starka partier”. Dessa kännetecknas av att en majoritet i par-
lamentet skulle föredra att de regerade ensamma framför alla alterna tiva 
regeringar (de kallas då ”mycket starka partier”) eller av att de själva 

25. För enkelhetens skull antar vi att de två policydimensionerna är lika vikti-
ga för alla partier; alla indifferenskurvor är därför cirkelformade. Om vi även tillät 
olika vikt (på engelska saliency) skulle vi möjligen få en mer realistisk bild av par-
tier som SD och MP, för vilka GAL-TAN väger mycket tyngre än vänster-höger, 
men vi litar inte riktigt på precisionen med vilken dessa vikter mäts.

ingår i alla alternativa regeringar (Laver & Shepsle 1996, 69–70). Enligt 
figur 3.3 fanns det inga ”starka partier” i riksdagen efter valet 2018.26 För 
samtliga partier gällde att det fanns alternativa regeringar som en majo-
ritet föredrog framför att just detta parti bildade regering på egen hand. 
Detta gällde även Alliansen, trots att Alliansen var det största ”partiet” 
i riksdagen, givet att Allianspartierna höll ihop.27 

Alliansen som två partier
Det som nu skedde, sedan regeringen Löfven avgått, var emellertid att 
Alliansen inte längre höll ihop, och därmed kan den inte längre betrak-
tas som ett parti. På grund av splittring i regeringsfrågan – vilket enligt 
denna modell bara handlar om ideologiska åsiktsskillnader, framför allt 
i GAL-TAN-dimensionen – slets Alliansen isär. I offentligheten blev 
detta uppenbart i samband med att Ulf Kristersson den 12 oktober lade 
ut det ovan nämnda så kallade 3-2-1-förslaget på Facebook. Vi måste 
därför lätta en smula på den förenkling genom vilken vi hittills kunnat 
operera med endast fem riksdagspartier. Vi ska istället dela Alliansen 
i två delar, där C tillsammans med L utgör det ena ”partiet” (skrivet 
”CmL”) medan M tillsammans med KD utgör det andra (”MmKD”). 
Denna uppdelning är naturlig eftersom dessa par av Allianspartier står 
varandra närmast i GAL-TAN-dimensionen.

26. Detta kan man utläsa grafiskt genom att plotta indifferenskurvorna parti 
för parti från alla andra partier och se om det finns några regeringsalternativ som 
föredras av en majoritet. Vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund har vi dock 
även utvecklat en algoritm i statistikprogrammet Stata som istället räknar ut detta 
automatiskt. 

27. Närmare bestämt hade en majoritet föredragit en SD+Allians-, en MP+ 
SD- samt en S+SD-regering framför en ren Alliansregering. Det första av dessa 
alter nativ, SD+Alliansen, utgjorde ”medianregeringen” (eller vad Laver &  Shepsle 
1996, 66, kallar ”DDM”-regeringen, vilket är en förkortning av dimension-by- 
dimension median). Denna hade varit en stabil lösning på regeringsbildnings pro-
blemet, eftersom inget annat regeringsalternativ föredragits av en majoritet i riks-
dagen. På grund av Alliansens splittring i synen på SD var den dock aldrig ett 
realistiskt alternativ. Inte heller Alliansen+MP-regeringen hade några utsikter att 
bildas, då det fanns en lång rad alternativ till den som föredrogs av en majoritet.
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Vi ska samtidigt göra ytterligare en förändring av spelplanen, näm-
ligen att ifrågasätta SD:s placering längs den ekonomiska vänster- 
högerskalan. Experterna som tillfrågats i undersökningen 2017 har även 
ombetts ange hur tydlig partiernas position är i varje policydimen sion. 
På en skala från 0 (”inte alls tydlig”) till 10 (”fullständigt tydlig”) ham-
nar SD här på 3,6, vilket ska jämföras med ett genomsnitt på 6,9 för 
de andra partierna. Eftersom de ekonomiska vänster-högerfrågorna ald-
rig har varit viktigast för SD och eftersom SD dessutom ända sedan 
2014 har röstat på antingen Alliansens eller, senare, Moderaternas bud-
get kan man anta att SD:s placering var stadd i förändring, och att den 
i valrörelsen 2018 borde hamna längre högerut än i figuren. Studerar 
man SD:s valmanifest kan man konstatera att partiet inför valet 2018 
 ville ha lägre skatter, både för enskilda och företagare, bejakade privata 
lösningar inom välfärdssektorn och inte ville lägga ”ideologiska värde-
ringar i driftsform”; SD ville avskaffa arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
såsom nystartsjobb, etableringsanställningar och introduktionsjobb och 
istället satsa på småföretagen; de ville lägga ned Arbetsförmedlingen 
och ersätta den med privata alternativ. Höjda nivåer i arbetslöshets- och 
föräld raförsäkringen hörde till de ganska få punkterna med mer renod-
lad vänsterprofil i SD:s program (men de förespråkade inte höjda ersätt-
ningsnivåer i sjukförsäkringen). 

Detta tycks även väljarna ha uppfattat: i 2018 års väljarundersökning 
placerade de för första gången sedan 2010 SD lika långt till höger som 
M på vänster-högerskalan (Oscarsson 2019, 19). Det är också vad SD:s 
parti ledare Jimmie Åkesson själv gjorde i SVT:s partiledarutfrågning före 
valet 2018: han placerade sitt parti rakt under M i de ekonomiska vänster- 
högerfrågorna.28 Utan att dra för långtgående slutsatser om var SD egent-
ligen befann sig i vänster-högerdimensionen förefaller det därmed rimligt 
att tro att de andra partierna uppfattade att SD låg längre till höger än i 
den första figuren, vilket är vad som avgör de andra partiernas agerande.

Vi har därför i figur 3.5 gjort denna omflyttning och dessutom lagt 

28. ”Analys: Åkesson placerade SD sida vid sida med M”, SVT Nyheter, 2018-
09-02, www.svt.se/nyheter/akesson-placerade-sd-vid-m (hämtat 2019-10-20).

till indifferenskurvor för hur de andra partierna ser på CmL. Situatio-
nen ser nu väsentligt annorlunda ut.29 Eftersom varken S eller MmKD 
hade egen majoritet tillsammans med SD kan vi koncentrera oss på de 
skuggade fälten, där cirklarna för S, V och SD respektive S och MmKD 
överlappar (det senare överlappar även med SD). Här finns bara tre 
rege ringar, och i en av dem ingick CmL, nämligen CmL+S. Detta är nu 
den nya medianregeringen, eftersom CmL i och med SD:s flytt högerut 
övertar medianpositionen i vänster-högerdimensionen, och som fram-
går av figur 3.6 är detta alternativ oslagbart voteringsmässigt: eftersom 
det inte finns något regeringsalternativ i något av de skuggade fälten 
finns det ingen annan regering än CmL+S som föredras av en majoritet. 

Det finns dock ytterligare två regeringar som föredras av en majori-
tet framför CmL. Bägge är markerade i figur 3.5, nämligen S+MmKD 
(große Koalition) och MP+MmKD. Båda regeringarna föredras framför 
CmL som enpartiregering av en ohelig majoritetsallians bestående av V, 
S och SD. Men som framgår ligger de båda ytterst nära SD:s indifferens-
kurva. Det krävs bara ett oansenligt mätfel i SD:s vänster-högerposition 
för att de ska falla utanför denna kurva. Eftersom de andra partierna, av 
skäl som redan anförts, borde ha varit mycket osäkra om var SD skulle 
placeras är en alternativ värld där SD inte skulle föredra dessa regeringar 
inte särskilt svår att föreställa sig. Detta gör i sin tur CmL till ett ”starkt 
parti” – om än inte ett ”mycket starkt parti”, eftersom det fortfarande 
finns en möjlig regering som en majoritet föredrar framför en enpartire-
gering med CmL, nämligen CmL+S. Då de själva ingår i denna regering 
–  och därmed har makten att förhindra att den bildas – förblir CmL:s 
förhandlingsläge mycket starkt. 

Vi kan givet denna konfliktstruktur även enkelt förklara utgången 

29. En icke redovisad analys ger vid handen att det är kombinationen av att 
dela upp Alliansen i två partier och att flytta på SD i vänster-höger som ger upp-
hov till denna situation. Om vi bara hade delat på Alliansen fanns det en stor 
mängd möjliga alternativ till en CmL-regering. Om vi omvänt bara hade flyttat 
på SD, utan att dela upp Alliansen, blir Alliansen ett ”mycket starkt parti”. Detta 
illustrerar återigen betydelsen för regeringsbildningens utgång av att Alliansen 
inte kunde hålla ihop.
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av statsministeromröstningen om Ulf Kristersson som ledare för en 
M+KD-regering den 14 november. I figur 3.7 har vi ritat in de andra 
partiernas indifferenskurvor när det gäller denna regering, och som fi-
guren visar fanns det en rad möjliga alternativ som en majoritet före-
drog. Detta är kanske mindre förvånande för de rödgröna partierna 
men det gäller som framgår även för CmL, som förutom att regera 
själva skulle föredra en regering tillsammans med S, en Alliansregering 
 (CmL+MmKD) eller en ”storkoalition” med S+MmKD. Utifrån detta 
per spektiv kan man även förklara varför Ulf Kristerssons löfte om att 
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Figur 3.5   Indifferenskurvor till CmL (Alliansen två partier, SD flyttat)

Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Figuren anger respektive partis indifferenskurva (se figur 3.4) till en regering 
bildad av Centern och Liberalerna, betraktade som om de vore ett parti (kallat ”CmL”). 
Sverigedemokraterna har förflyttats på vänster-högerskalan så att de har samma uppfattning 
som Moderaterna och Kristdemokraterna, också de betraktade som om de vore ett parti 
(kallat ”MmKD”). De skuggade områdena anger de alternativ som en majoritet i riksdagen 
(minst 175 ledamöter) föredrar framför en CmL-regering. De enda regeringsalternativ 
(punkter) som hamnar i detta område är en koalition mellan Socialdemokraterna (S) och 
CmL, en mellan S och MmKD, samt en mellan Miljöpartiet (MP) och MmKD.

CmL+CmL

MmKD+MmKD

V+V

MP+MP

MP+MmKD

en MmKD-regering enbart skulle bedriva allianspolitik i CmL:s ögon 
inte framstod som trovärdigt rent sakpolitiskt (alltså helt oberoende av 
CmL:s syn på SD i andra avseenden). 

Figurerna kastar även ljus över varför partierna bakom Januariavtalet 
i regeringsbildningens slutskede inte såg Vänsterpartiet som något reellt 
hot och i avtalet till och med vågade sig på att skriva in den beryktade 
formuleringen om att V ”inte kommer att ha inflytande över den poli-
tiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden”. 
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Figur 3.6   Indifferenskurvor till CmL+S (Alliansen två partier, SD flyttat)
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Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Figuren anger respektive partis indifferenskurva (se figur 3.4) till den så 
kallade medianregeringen, vilket är en koalition mellan de partier som kontrollerar det 
175:e mandatet i respektive åsiktsdimension. I detta fall är det Centern och Liberalerna, 
betraktade som om de vore ett parti (CmL), som kontrollerar medianen på vänster-
högerskalan, och Socialdemokraterna (S) som kontrollerar den på GAL-TAN-skalan. 
Partierna och deras positioner är desamma som i figur 3.5. Eftersom inget regerings-
alternativ (ingen punkt) hamnar i de skuggade områdena finns det inget regeringsalter-
nativ som en majoritet i riksdagen (minst 175 ledamöter) föredrar framför en CmL+S-
regering.
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Studerar vi V:s indifferenskurva i figur 3.6 framgår att det inte finns nå-
got alternativ som V föredrar framför CmL+S-regeringen som inte sam-
tidigt har en majoritet i riksdagen emot sig. I detta ljus bör man även 
ta V:s ”misstroendelöfte” från januari 2019 med en viss nypa salt. V har 
förvisso makten att tillsammans med M, KD och SD avsätta regeringen 
Löfven, men inte makten att på så sätt få fram en annan regering som de 
föredrar. (Vi ska dock återkomma till V:s misstroendelöfte i kapitel 5, då 
frågan kompliceras av att regeringen kan svara med att utlysa extraval.)

Att på detta sätt enbart utgå från partiernas sakpolitiska preferen-
ser räcker också långt för att förklara varför ett annat av de alternativ 

0

2

4

6

8

10GRÖN-
ALTERNATIV-

LIBERTÄR

TRADITIONELL-
AUKTORITÄR-

NATIONALISTISK

0 2 4 6 8 10
VÄNSTER HÖGER

Figur 3.7   Indifferenskurvor till MmKD (Alliansen två partier, SD flyttat)
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Källa: Polk m.fl. (2017).

Kommentar: Figuren anger respektive partis indifferenskurva (se figur 3.4) till en regering 
bildad av Moderaterna och Kristdemokraterna, där dessa betraktas som om de vore ett och 
samma parti (kallat ”MmKD”). Partierna och deras positioner är desamma som i figur 3.5.
De skuggade områdena anger de regeringsalternativ (punkter) som en majoritet i riksdagen 
(minst 175 ledamöter) föredrar framför en MmKD-regering. Till dessa hör bland annat en 
CmL-regering och en CmL+S-regering.

MP+MP

CmL+CmL

som diskuterades under hösten 2018, en ”storkoalition” mellan S och 
M, inte var politiskt gångbar; det fanns helt enkelt en rad olika rege-
ringsalternativ som en majoritet föredrog. Detta gäller oavsett hur S och 
M hade fördelat portföljerna som styr vänster-höger eller GAL-TAN 
mellan sig, men i synnerhet om S hade fått kontrollera vänster-höger 
och MmKD hade kontrollerat GAL-TAN (alltså S+MmKD). Den om-
vända arbetsfördelningen (MmKD+S) hotas av färre alternativ, men en 
majoritet skulle ändå ha föredragit såväl en ren Alliansregering som me-
dianregeringen (CmL+S) och en smal mittenregering (enbart CmL).30 
Det finns således en sakpolitisk förklaring till att en storkoalition inte 
bildades efter valet 2018. Som vi såg i kapitel 2 finns det därtill rimligen 
historiska förklaringar, eftersom en koalition mellan Socialdemokrater-
na och högern/Moderaterna aldrig någonsin tidigare bildats i Sverige, 
förutom under andra världskriget.

Genom att även studera konfliktstrukturen utan den analytiska för-
enk lingen att betrakta Alliansen som bestående av antingen ett eller två 
partier (men fortfarande med SD flyttat högerut) kan vi även kasta visst 
ljus över C:s och L:s ambition att koordinera sitt  handlande under rege-
ringsbildningen. Det visar sig nämligen att med en mer kom plicerad 
konfliktstruktur, som utgår från att samtliga åtta riksdags partier agerar 
på egen hand, är spelsituationen i allt väsentligt densamma som den 
ursprungliga (där hela Alliansen höll ihop). Där finns inga ”starka par-
tier” och det finns en lång rad andra möjliga rege ringar som föredras av 
en majoritet framför medianregeringen (vilken då visar sig vara KD+S, 
eftersom KD har medianpositionen i vänster-höger dimensionen). Detta 
betyder att C och L fungerade som ett (i det närmaste) ”starkt parti” 
just genom att de höll ihop och villkorade sitt agerande under regerings-
bildningen med det andra partiets deltagande.31

30. Detta visar en ej redovisad analys av indifferenskurvorna till dessa två re-
geringsalternativ.

31. Laver och Shepsle (1996, 258) påpekar faktiskt detta i en passus om hur 
partiintern politik kan förstås i ljuset av deras modell, nämligen att det under vissa 
förutsättningar kan vara rationellt för två partier att gå samman för att på så sätt 
förstärka sin förhandlingsposition.
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Teorins förtjänster och svagheter
Med dessa enkla men inte helt orealistiska antaganden går det alltså att 
förklara ganska mycket av spelet om regeringsmakten i Sverige efter va-
let 2018: den sakpolitiska anledningen till att Alliansen drogs isär; var-
för strålkastarljuset sedan kom att riktas mot just C och L; varför dessa 
kom att föredra Stefan Löfven framför Ulf Kristersson; varför de hade 
incitament att hålla ihop och villkora sitt agerande med hur den andra 
parten ställde sig; varför de hade en så stark förhandlingsposition när de 

Regeringsförhandlingarna efter 2018 års val resulterade i att Alliansen spräcktes, i och 
med att C och L valde att inte stötta Ulf Kristersson som statsministerkandidat. Här 
ses Alliansens fyra partiledare från vänster till höger, Ebba Busch Thor (KD), Ulf 
 Kristersson (M), Annie Lööf (C), och Jan Björklund (L) under SVT:s valvaka den 10 
september 2018.

gick in i förhandlingarna om Januariavtalet; samt varför V, trots uttalat 
missnöje, i slutändan släppte fram regeringen Löfven II.

Men vi har inte kunnat förklara alla aspekter av regeringsbildning-
en. För det första bör frågan ställas om politisk oenighet i GAL-TAN- 
frågorna verkligen räcker som förklaring till att Alliansen sprack. Mot 
bakgrund av denna partikoalitions förmåga att tidigare kompromissa 
sig fram till en gemensam linje i konfliktfyllda sakfrågor kan man fråga 
sig om den inte skulle ha kunnat lyckas med det konststycket igen, om 
Allianspartierna hade fått bilda regering. Mycket talar för att det även 
fanns andra mer strategiska frågor som låg bakom Alliansens splittring. 
En sådan analys kräver dock, som vi ska se nedan, att vi går bortom 
portföljallokeringsteorin genom att även ta hänsyn till andra motiv än 
enbart politikens innehåll. Detsamma gäller en andra aspekt som vi inte 
har kunnat förklara ännu: varför C och L valde att utnyttja sin förhand-
lingsposition till att driva fram Januariavtalet men utan att själva sätta 
sig i regeringen. 

För det tredje har vi inte lyckats kasta något förklarande ljus över 
Miljöpartiets roll i regeringsförhandlingarna. Mot det kan man invän-
da att portföljallokeringsmodellen som nämnts inte gör några förut-
sägelser om trepartiregeringar givet två dimensioner i konfliktstruk-
turen, och att MP:s inkludering i koalitionen CmL+S därmed ligger 
bortom modellens räckvidd. Men enligt figur 3.6 skulle det ha legat 
i MP:s intresse att stödja en CmL+S-regering även om de inte själva 
ingick i den, eftersom det inte fanns någon alternativ regering som MP 
skulle ha föredragit som inte också hade haft en majoritet emot sig. 
MP hade därmed ingen särskilt stark förhandlingssituation; ändå in-
kluderades de i förhandlingarna om Januariavtalet och i den regering 
som till slut bildades. Kanske är det mot denna bakgrund man bör se 
MP:s besked i slutet av november att de tänkte rösta emot alla rege-
ringskoalitioner där de inte själva ingick (mer om detta nedan). Det lig-
ger förvisso inte inom ramen för portföljallokeringsteorin att förklara 
varför de andra partierna betraktade detta hot som trovärdigt, och som 
vi ska se fanns i själva verket ett helt annat motiv för att inkludera MP 
i regeringen, men det kastar samtidigt visst förklarande ljus över MP:s 
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plötsligt mycket starka uttalande inför de då förestående förhandling-
arna om Decemberavtalet.

Partiernas val
Det är med andra ord hög tid att lämna den mer abstrakta analysen av 
det svenska partisystemets struktur och bereda plats för partiernas egna 
redogörelser för sina ställningstaganden i regeringsfrågan. Diskussionen 
som följer är för överskådlighetens skull disponerad partivis. Här lutar 
vi oss mot en stark både svensk och internationell forskningstradition 
enligt vilken partier inte bara är inriktade på att genomföra sin politik 
(policy-seeking), utan att de även betraktar det som ett värde i sig att ingå 
i regeringen (office-seeking), samt, som ett medel för att uppnå dessa mål, 
att vinna röster (vote-seeking) (Strøm 1990; Müller & Strøm 1999).32 Vi 
kommer också att beakta att partierna väger dessa mål mot varandra 
utifrån delvis olika tidshorisonter. Att ingå i regeringen ökar exempelvis 
sannolikheten för att ett parti kan genomföra sin politik under mandat-
perioden, men kan innebära att det riskerar att förlora röster i komman-
de val, särskilt om ett parti i regeringsställning ingår kompromisser som 
partiets väljare inte uppskattar. Vad som är eftersträvansvärt på kort sikt 
är det med andra ord inte alltid på längre sikt, och vice versa.

I den tidiga forskningen om regeringsbildning antog man ofta att 
partierna kan ses som enhetliga aktörer (se till exempel Riker 1962 och 
De Swaan 1973), men senare forskning har pekat på att det ibland är 

32. I den svenska traditionen bör särskilt Molin (1965) nämnas som en ti-
dig företrädare för detta perspektiv. Enligt Molin vägleds partierna delvis av en 
”intressefaktor” (policy-seeking), men därutöver av viljan att bilda regering (office- 
seeking), vilket kräver att partierna tar hänsyn till dels en ”parlamentarisk faktor”, 
dels en ”opinionsfaktor” (vote-seeking). En fjärde målsättning, som brukar beaktas 
i den svenska traditionen, handlar om en strävan att hålla ihop partiet (Sjöblom 
1970). I vår studie har vi dock inte funnit några exempel på när en sådan målsätt-
ning skulle kunna betraktas som vägledande. Snarare är det så att bristen på intern 
sammanhållning i vissa (läs: Liberalernas) fall framtvingat ett ur partiledningens 
perspektiv annorlunda förhållningssätt (mer om detta nedan).

problematiskt att göra ett sådant antagande. Hanna Bäck (2003; 2008) 
argumenterar för att vi bör ta hänsyn till att partier består av olika grup-
peringar och kan vara mer eller mindre splittrade, vilket kan påverka 
regeringsbildningen. Bäcks analyser av koalitionsbildningen på kom-
munal nivå i Sverige visar till exempel att partier som är internt splitt-
rade i mindre utsträckning ingår i en styrande majoritet. En tänkbar 
förklaring är att splittrade partier har svårare att komma överens om 
vilka koa litionspartners som vore bäst och vilka kompromisser partiet 
ska göra för att ingå i en koalition. Men bristen på intern sammanhåll-
ning kan även göra ett parti till en oattraktiv samarbetspartner, eftersom 
partiet inte med säkerhet kommer att leverera de röster som krävs för 
att regeringen ska kunna få igenom sin politik i den lagstiftande för-
samlingen. Vi kommer därför även att redogöra för hur eniga internt 
partierna var under regeringsbildningen 2018–2019.

Moderaterna
Stor medial uppmärksamhet ägnades under regeringsbildningen åt 
Centerns och Liberalernas agerande, och som redan konstaterats finns 
det goda skäl till detta. Men om man jämför statsministeromröstningen 
2019 med statsministeromröstningen efter valet 2014 är det faktiskt två 
helt andra partier som ändrat sin röst: M och KD, vilka precis som C 
och L lade ned sina röster vid omröstningen om Stefan Löfven efter va-
let 2014 (RD 2014/15:5) men röstade emot i januari 2019, trots att den 
parlamentariska situationen egentligen rent strukturellt var densamma. 
De rödgröna partierna var 2018, precis som 2014, mandatmässigt större 
än Alliansen, och ingen av de två ”blocken” hade egen majoritet. Så var-
för hade M ändrat sig?

För att kunna besvara den frågan behöver vi anlägga ett något längre 
tidsperspektiv än bara hösten 2018. M:s syn på regeringsfrågan hade 
nämligen förändrats redan under föregående mandatperiod. Partiets 
age rande hösten 2014 sker i skuggan av dess tidigare partiledare, Fred-
rik Reinfeldt, som redan inför valet 2010 hade formulerat en princip 
enligt vilken SD:s mandat skulle räknas bort i avgörandet om vilken 
partikonstellation – Alliansen eller de rödgröna – som skulle få bilda 
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regering. Det krävdes därmed inte absolut utan relativ majoritet, och 
regeringsfrågan avgjordes av vilket av de två ”blocken” som fick flest 
mandat. Trots att Reinfeldt hade aviserat sin avgång redan på valnatten 
följer partiet, som i praktiken ännu inte har någon ny partiledare, denna 
princip vid statsministeromröstningen den 2 oktober 2014. Principen 
blir sedan stadfäst i den så kallade Decemberöverenskommelsen senare 
samma höst (Bjereld, Eriksson & Hinnfors 2016).

Mindre än ett år senare överger emellertid först KD och sedan Mo de-
raterna Decemberöverenskommelsen, och en diskussion inom M upp -

Den 27 december 2014 meddelade sex av riksdagens åtta partier att de hade ingått en 
politisk överenskommelse, Decemberöverenskommelsen, i syfte att underlätta för minori-
tetsregeringar att styra Sverige. MP, S, C, FP, KD och M förband sig att fram till 2022 
års val låta den största partikonstellationen bilda regering. De åtog sig också att under 
samma period låta eventuella minoritetsregeringar få igenom sina budgetförslag. På 
pressträffen i riksdagen meddelade Stefan Löfven (nr 3 från vänster) därmed att det inte 
skulle behövas något extraval i mars 2015.

står därmed om hur man nu ska ställa sig i regeringsfrågan. Ska Rein-
feldts relativitetsprincip fortsätta gälla eller ska man – nu omgående eller 
efter nästa val – försöka gripa regeringsmakten med hjälp av passivt stöd 
från SD? Beslutet kompliceras av att man är väl medveten om att de 
olika Allianspartierna tycker olika i frågan, och att hålla ihop Alliansen 
betraktas fortfarande som centralt för partiet. Förloppet ba kom detta 
ställningstagande under hösten–vintern 2015–2016 har inte studerats i 
detalj i vårt intervjumaterial, men avgörandet finns väl beskrivet av den 
som var närmast ansvarig för det: Moderaternas dåvarande partiledare, 
Anna Kinberg Batra. Decemberöverenskommelsen hade redan från bör-
jan väckt stark intern kritik inom M, och även den moderata väljarkåren 
var splittrad i synen på huruvida man skulle gripa makten med stöd av 
SD. Med särskild hänvisning till det förra – kritiken internt i partiet – 
går Batra ut i en radiointervju i juni 2016 och säger att M efter nästa 
val tänker trycka rött till Stefan Löfven som statsminister (Batra 2018, 
138–145). Kompromissen, om man så vill, blir att låta S+MP regera vi-
dare för ögonblicket, men tydligt deklarera att M efter nästa val skul-
le rösta nej till Stefan Löfven som statsminister – oavsett valresultatet.

Detta löser dock inte knuten inom Alliansen, som även Batras efter-
trädare (från 1 oktober 2017) Ulf Kristersson prioriterar att hålla ihop 
och presentera som ett regeringsalternativ inför väljarna 2018. Därmed 
uppstår en annan fråga internt inom M, nämligen hur man ska agera 
om Alliansen blir mindre än de rödgröna efter valet. Journalisterna pres-
sar vid upprepade tillfällen Kristersson om svar på den frågan, närmare 
bestämt huruvida han då skulle kunna tänka sig att försöka bilda en 
moderat enpartiregering. I en av valrörelsens mer kända formuleringar 
förnekar Kristersson detta i Sveriges Radios partiledarutfrågning den 22 
augusti – om inte ”himlen faller ner”.33 Men utspelet kring ”3-2-1” re-

33. Ordagrant lyder ordväxlingen mellan SR:s utfrågare Daniel Alling och 
Kristersson som följer (20 min. och 52 sek. in i programmet): Alling: ”Vi har haft 
alla tre Allianspartier, dina Allianskollegor, i den här studion, på den här stolen där 
du sitter. De ser det, och har sagt det här, som ett löfte från dig att du inte ska bilda 
en moderat minoritetsregering som många ser som en väg ur det här dilemmat vi 
står inför. Är det ett löfte som du kan hålla och som du nu kan säga igen, ett löfte 
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dan under Kristerssons sonderingsuppdrag i oktober skulle kunna tolkas 
som att M i själva verket planerat ett dylikt drag sedan länge. Frågan om 
så var fallet är inte helt lätt att besvara; det har efter ”3-2-1” och ännu 
mer efter att regeringsbildningen avslutades uppstått en infekterad de-
batt inom Alliansen om vem som bär skulden för att den splittrades. Det 
går därför inte med säkerhet att säga att ledande moderater ger ärliga 
svar på denna fråga, men möjligen kan ändå anonymiteten här öka vår 
tilltro till det svar de faktiskt ger. Och det är att ”3-2-1”, eller närmare 
bestämt en moderat enpartiregering, givetvis var ett scenario som hade 
diskuterats i partiet före valet, men inte som en framträdande plan eller 
strategi. Siktet var helt inställt på att Alliansen skulle bli större än de 
rödgröna, och både att öppet diskutera andra scenarier och att internt 
förbereda dem betraktades i det ljuset som för riskabelt. ”3-2-1” var, en-
ligt detta perspektiv, en lösning som inte på allvar uppstod förrän under 
Kristerssons sonderingsuppdrag, då man fick tydligt bekräftat dels att 
S inte på några villkor tänkte släppa fram en Alliansregering, dels att C 
och L inte tänkte backa från sitt löfte att inte ingå i en regering som för 
att tillträda (eller få igenom sin politik) skulle bli beroende av nedlagda 
röster från SD.

Det finns ett intressant fotografi av en whiteboard på Moderaternas 
partikansli från denna tid som åskådliggör resonemanget. Partiets för-
stahandsalternativ beskrivs här som ”Alliansen framsläppt av S”, andra-
handsalternativet ”Alliansen framsläppt av SD”. På tredjeplats kommer 
”3-2-1” och på fjärde – extraval. Först på femteplats kommer ”storkoa-
litionen” S+M, och en S-minoritetsregering kommer på sjätteplats, till 

att inte bilda en moderat enpartiregering?” Kristersson: ”Ja, jag tycker de har tol-
kat mig helt korrekt, jag har inga sådana planer överhuvudtaget.” Alling: ”Ja, du 
har inga planer, men är det ett löfte att inte göra det?” Kristersson: ”Ja, men alltså 
om himlen faller ner så måste väl alla kunna tänka sig – .” Alling: ”Så illa kommer 
det nog inte gå.” Kristersson: ”Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja 
se en samlingsregering. Alltså, med all den information jag har just nu så är min 
entydiga plan att tillsammans med Alliansen bilda en bättre regering än den vi 
har idag.” ”Utfrågning av Ulf Kristersson”, P1-morgon, Sveriges Radio, 2018- 08-
22, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel= 7024540 
(häm tat 2019-12-05).

och med före en ”mittenregering” med C+L och kanske MP. På samma 
gång har M:s uppfattning av Socialdemokraternas rangordning inklude-
rats: på S:s förstaplats kommer en ren S-regering, på andra S+MP+C+L, 
och på tredje (något märkligt kan tyckas) ”3-2-1”; det viktiga är dock att 
även S uppfattas ha extraval på fjärdeplats, före såväl S+M och ”mitten-
regeringen” C+L som, på sista plats, en Alliansregering. Huruvida denna 
bild verkligen exakt återspeglar M:s preferensordning och uppfattning 
av S kan givetvis diskuteras; det kan inte uteslutas att den innehåller ett 
visst inslag av taktik, i syfte att rationalisera ett redan gjort ställnings-
tagande. Men även intervjuerna med partiets ledande företrädare gör 
fotografiet rättvisa i två viktiga avseenden. Det första är hur synnerligen 
otänkbara man vid denna tid anser tre av höstens alternativa regerings-
konstellationer vara: Alliansen+MP finns inte ens med på bilden, och 
varken ”den tyska lösningen” (S+M) eller en liten mittenregering med 
C+L säger man sig föredra ens framför extraval.34 Det andra är hur full-
ständigt omöjligt man anser det vara att S ens skulle kunna tänka sig att 
överväga att släppa fram en Alliansregering (en bedömning som, vilket 
vi ska se nedan, är helt korrekt). 

I det läget, den 12 oktober, efter ett långt gemensamt telefonmöte 
med partistyrelse och riksdagsgrupp, väljer M alltså att frångå sin tidi-
gare linje utåt och nu också förorda en regering bestående av endast ett 
eller flera Allianspartier. Att KD ställer sig positiva räknar man med, 
men det finns även beredskap från M att gå fram själva, försåvitt detta 
skulle göra det lättare för C och L att släppa fram Kristersson som stats-
minister. Både C och L gör det dock fullständigt klart att ”det är SD, 
inte KD, som är problemet”. 

34. Den moderata uppfattningen är att det framför allt var Jan Björklund som 
drev alternativet C+L (med Annie Lööf som statsminister), medan det var Annie 
Lööf som drev alternativet S+M. Inget av dem betraktades som seriöst av M: C+L 
för att det skulle ha för svagt parlamentariskt stöd samt att man – med direkt hän-
visning till Petersson (1979) – ansåg att M förlorat historiskt på att inte betraktas 
som det ledande borgerliga partiet; S+M (med det möjliga tillägget C) för att det 
skulle betraktas som ännu ett sätt att hålla SD ute i kylan i svensk politik, vilket 
troligen bara hade genererat ännu starkare röststöd för dem. 
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Partiet beskrivs i intervjumaterialet som i hög grad enat bakom 
”3-2-1”-utspelet. Det väljarstrategiska underlaget för beslutet är inte 
uppenbart, då M:s väljare sedan tidigare visat sig vara splittrade i frågan 
om man skulle samarbeta med SD eller inte. M gör heller inga egna 
opinionsmätningar under hösten 2018, och tycks inte ha tagit några 
särskilda sådana hänsyn. Den uttalade motiveringen för beslutet finns 
dock tydligt formulerad i Ulf Kristerssons Facebook-inlägg: att på detta 
sätt få igenom så mycket av Alliansens politiska program som möjligt. 
(Formuleringen lyder: ”Det skulle vara Alliansens reformagenda och 
 Alliansens ekonomiska politik som utgör basen för den nya regeringens 
politik.”) Att sakpolitiska överväganden väger tungt framgår även av det 
faktum att Moderaterna senare under hösten går fram med en gemen-
sam budgetreservation tillsammans med KD; de ville verkligen genom-
föra sin politik så långt det var möjligt, ”ända in i kaklet” (se till exempel 
Dagens Industri 2018-09-27). Men eftersom M samtidigt motsätter sig att 
C och L (istället för M och KD) skulle få bli de som ”representerade” 
 Alliansen i regeringen, bör självklart en ytterligare målsättning formule-
ras i anslutning till denna: detta ses nu i praktiken som M:s enda chans 
att hamna i regeringsställning och överta statsministerposten. 

En sista iakttagelse som kan göras i anslutning till M:s överväganden 
gäller tidsperspektivet. Här kan en förskjutning skönjas. Medan Rein-
feldts ”relativitetsprincip”, liksom Decemberöverenskommelsen 2014, 
var en formel som skulle ange vem som regerade från ett val till nästa, är 
Moderaterna hösten 2018 beredda att gripa regeringsmakten utan några 
garantier om hur långlivad denna skulle bli. Det framgår av intervju-
materialet att man tvärtom är väl medveten om risken för att beroendet 
av SD:s stöd – kombinerat med en uttalad ovilja att på något sätt göra 
upp med SD om villkoren för detta stöd – kunde leda till en regerings-
kris och kanske till och med extraval. Det tycks dock som en risk man 
i det här läget är beredd att ta, delvis med motiveringen att SD i så fall 
skulle få möta väljarna i ett helt nytt läge, nämligen som ansvariga för 
att ha fällt en borgerlig regering. I detta avseende kan Moderaternas 
tidshorisont i synen på regeringsmakten sägas ha krympt. Om detta re-
sonemang stämmer är det ytterligare ett skäl att tona ned sakpolitiken 

som M:s övergripande målsättning, och i gengäld ett sätt att ändå hit-
ta en väljarstrategisk motivering bakom partiets handlande. Principen 
skulle kunna formuleras ungefär så här: ”Hellre gripa regeringsmakten 
nu, även om vi förlorar den före nästa val, för då kan vi öka vårt väljar-
stöd på bekostnad av SD:s.”

Kristdemokraterna
KD är det andra partiet som ändrar uppfattning i regeringsfrågan mel-
lan oktober 2014 och januari 2019. I KD:s fall påbörjas denna resa ännu 
tydligare på hösten 2015 när partiets riksting beslutade att man skulle 
överge Decemberöverenskommelsen. Det mer exakta förloppet bakom 
detta skifte har som nämnts inte studerats i detalj i intervjumaterialet, 
men KD:s motiv har redogjorts för i tidigare forskning: de menar att 
uppgörelsen blev omöjlig att försvara. Varför ska man sitta på händerna 
i en hel mandatperiod och låta en oönskad regering få driva igenom sin 
politik när det egentligen finns en majoritet i riksdagen för en annan 
politik? Självklart spelar även partiledarskiftet inom KD roll. Göran 
Hägglund hade varit en av uppgörelsens främsta arkitekter, men Ebba 
Busch Thor (sedermera Ebba Busch) gör ingen stor sak av omröstningen 
på tinget och låter ombuden rösta efter sitt samvete (Bjereld, Eriksson 
& Hinnfors 2016, 268–272). När uppgörelsen väl fallit är KD:s linje att 
man bör försöka ta tillbaka regeringsmakten, och att det första steget i 
den riktningen vore att Alliansen återigen skulle gå fram med en gemen-
sam budget. Detta förslag avfärdas av de andra Allianspartierna, men 
KD:s ledande representanter tycker själva att de fått bära för mycket av 
skulden till den fortsatta splittringen inom Alliansen. Att Moderaterna 
öppnade för samarbete med SD i januari 2017 var minst lika viktigt för 
att förstå denna splittring, menar KD, för nu var det M som bröt mot 
den tidigare principen att man förhandlar fram nya ståndpunkter inom 
Alliansen först, innan man gör dem offentliga.

Kristdemokraterna går således in i valrörelsen 2018 med ungefär 
samma uppfattning som Moderaterna: de vill i första hand bilda en Al-
liansregering, men de går ett steg längre än M – om de rödgröna blir 
större hävdar KD med större tydlighet att de även i det läget vill försöka 
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bilda en Alliansregering. Också i KD:s fall bygger denna logik på en 
tidshorisont som är kortare än en mandatperiod. De ser helt klart risken 
för att SD, om inte vid första budgeten så kanske vid andra eller tredje, 
ska börja villkora sitt passiva stöd och börja ställa tydligare sakpolitiska 
krav på en Alliansregering. Det är en risk man är beredd att ta – att en 
Alliansregering kanske inte kan sitta ända till nästa val. Dock är det inte 
i första hand ett extraval man då befarar, utan snarare en regeringskris 
med oviss utgång. Just den ovissheten hoppas KD även kunna använda 
som ett vapen mot SD, exempelvis genom att ställa kabinettsfråga på 
budgeten och på så sätt tvinga SD att ge vika. I valet mellan Kristersson 
och Löfven räknar man med att SD i slutändan ska komma att välja 
Kristersson.

När brytningen inom Alliansen blir offentlig i och med ”3-2-1” är 
valet därför ganska enkelt för KD; det råder aldrig någon tvekan om 
att de vill försöka bilda regering tillsammans med M, även utan C:s och 
L:s medverkan. Precis som i M:s fall är man dock i intervjumaterialet 
noga med att påpeka att detta aldrig är den ursprungliga planen – att 
man inte har förberett sig på just det alternativet före valet. Det tror 
man nämligen skulle ha skadat Alliansens chanser att faktiskt bli störst. 
Först efter valet, när det står klart att Alliansen får ett mandat mindre än 
de rödgröna, påbörjas förberedelserna för en M+KD-regering. De inne-
fattar även en intern önskelista på möjliga ministerposter, men denna 
lista hålls inom en extremt liten krets inom partiledningen och diskute-
ras aldrig med Moderaterna. 

KD:s motiv framstår som ungefär samma legering av sakpolitiska 
och regeringsinriktade motiv som för M. Redan missnöjet med Decem-
beröverenskommelsen bottnar i en motvilja mot den sittande regering-
ens politik, och en lika stark vilja att få ersätta den med sin egen. Stödet 
för den gemensamma budgetreservationen med M senare under hösten 
är ett uttryck för samma sak. Samtidigt är partiets demonstrativa ovil-
ja mot att låta C och L bli de som skulle få ansvara för att genomföra 
Allian sens politik i en smal mittenregering ett tecken på att KD också 
ser ett egenvärde i att få sitta på taburetterna. Ett argument som nämns 
mot att släppa in SD och ge dem ministerposter i en M+KD-regering 

–  att ”man inte bör ge bort makt i onödan” – pekar i samma riktning. 
Väljarstrategiska kalkyler tycks dock ha en mindre framträdande roll; 
det egna valresultatet är förstås mycket tillfredsställande, och även om 
opinionsstödet börjar svikta något senare under hösten är detta inget 
man oroar sig särskilt mycket över. KD har heller inte resurser att ge-
nomföra några egna opinionsundersökningar som hade kunnat fördjupa 
bilden; de har vant sig vid rollen som ”hängmatteparti”, det vill säga ett 
parti som gör bra ifrån sig vid valen men vars opinionssiffror däremellan 
brukar dala.

Det ska dock avslutningsvis påpekas att KD:s röster egentligen inte 
spelar någon roll för utfallet i någon av höstens statsministeromröst-
ningar. De hade kunnat rösta för Löfven eller lägga ned sina röster, han 
hade ändå avsatts i september (eller hindrats från att tillträda i decem-
ber); att de röstar för Kristersson gör heller ingen skillnad. KD är där-
med troligen det minst viktiga partiet i spelet om regeringsmakten un-
der hösten 2018.

Sverigedemokraterna
Eftersom inget av de andra partierna för formella samtal eller diskussio-
ner med dem, åtminstone inte på partiledarnivå, kan det i förstone 
framstå som om ett annat parti borde göra anspråk på positionen som 
minst viktiga parti: SD. Men både när Stefan Löfven avsätts i den obli-
gatoriska statsministeromröstningen i september, och när han röstas 
ned som statsministerkandidat i december, hade utfallet blivit ett annat 
om SD inte röstat emot. Det är endast när C och L röstar annorlunda än 
SD, det vill säga i omröstningen om Kristersson i oktober och den avgö-
rande om Löfven i januari, som SD:s röster inte påverkar utfallet. Även 
i den första av dessa omröstningar, då SD väljer att stödja bildandet av 
en M+KD-regering i oktober – och inte bara genom att lägga ned sina 
röster (trycka gult), utan faktiskt rösta för den (trycka grönt) – kan de-
ras agerande ändå sägas ha en symbolisk eller ”signalpolitisk” betydelse. 
Detsamma gäller då SD väljer att stödja M:s och KD:s gemensamma 
budgetreservation i december. Vid båda dessa tillfällen manifesterar sig 
nämligen det ”konservativa block” som SD så länge eftersträvat.
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Så vad motiverar SD:s agerande? Ifråga om inställningen till  Löfven 
och S+MP-regeringen är det hela ganska okomplicerat: SD hade ända se-
dan före valet 2014 haft som uttalat mål att bilda ett konservativt block i 
svensk politik, som ett alternativ till både Alliansen och de rödgröna. De 
röstade i konsekvens med detta emot Stefan Löfven som stats minister 
redan 2014, och deras ställningstagande på hösten 2018 behöver i det-
ta avseende inte förnyas. Deras ställningstagande till en M+KD-rege-
ring och budget är intressantare. Det är väglett av samma målsättning, 
och motiveringen är här helt strategisk: de röstar i båda fallen ja för att 
splittra Alliansen, vilket de ser som en förutsättning för att kunna bilda 
ett nytt block tillsammans med M och KD (men utan C och L; ”särskilt 
utan C”, som en av våra intervjupersoner uttryckte det). Till viss del kan 
naturligtvis ett sakpolitiskt motiv läsas in i detta, eftersom man ser sig 
som stående närmare M och KD i frågor som handlar om migration och 
invandring, men i många frågor som har att göra med ”kulturpolitik” 

i bred bemärkelse (återupprätta kulturarvet, införa en svensk kultur-
kanon i skolundervisningen, förändra inriktningen på vad som visas på 
svenska museer, programutbudet inom public service med mera) anser 
inte SD att de egentligen står nära något annat parti i svensk politik. 
Och i den traditionella ekonomiska vänster-högerdimensionen menar 
de, i enlighet med figur 3.2 ovan, att de i själva verket snarast står i mit-
ten, mellan de rödgröna och Alliansen – även om de inte uppfattas så av 
de andra partierna. I denna dimension är ett M+KD-samarbete snarare 
en sakpolitisk uppoffring för SD.35 Dessutom har partiets konsekvent 
hållna linje i valrörelsen varit att bara säga sig vilja släppa fram en re-
gering som ger dem rejält sakpolitiskt inflytande. Detta förhållningssätt 
hävdar SD att de skulle ha tillämpat även om Kristersson hade försökt 
bilda en Alliansregering, att de aldrig hade släppt fram en sådan utan 
 rejäla och svidande politiska eftergifter; då hade de till och med före-
dragit extraval. Huruvida detta verkligen skulle blivit fallet är svårt att 
avgöra i efterhand. Vad vi kan konstatera är att SD i praktiken bryter 
mot denna sakpolitiskt orienterade hållning när de röstar för Kristers-
son i oktober och för M+KD-budgeten i december – utan att ha vare sig 
utlovats eller fått något sådant inflytande .

Även om det finns några få avvikande röster är uppslutningen i SD:s 
partiledning (verkställande utskott, VU) och riksdagsgrupp mycket stor 
kring denna hållning. Motiveringen är strategisk och inriktad på att 
 erövra regeringsmakten, men på sikt, med förhoppningarna inställda på 
nästa val eller kanske till och med valet efter det. Perspektivet är lång-
siktigt. Möjligen kan man drista sig till att säga att SD under hösten 
2018 är riksdagens mest tålmodiga parti.

Socialdemokraterna
Efter bildandet av Alliansen och förlusten av regeringsmakten 2006 
ställdes S inför ett strategiskt val. Skulle vägen tillbaka till regerings-

35. Förklaringen till att Jimmie Åkesson i SVT:s partiledarutfrågning väljer 
att på vänster-högerskalan placera sig i jämnhöjd med Moderaterna, som nämn-
des ovan, är lika strategiskt motiverad: det handlar om att signalera till M att ”vi 
finns här”, ”ni kan göra upp med oss”.

Sverigedemokraterna röstade för Ulf Kristersson som statsministerkandidat i november 
2018, men Kristersson blev nedröstad. Här ses SD-ledaren Jimmie Åkesson i talar stolen 
inför omröstningen. 
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makten ske genom ett samarbete med MP och V, eller skulle S bida sin 
tid och hoppas på att i framtiden kunna splittra Alliansen och inleda 
ett blocköverskridande samarbete som även inkluderade L och C? Inför 
valet 2010 följdes den förra strategin, vilket misslyckades och ledde till 
Mona Sahlins avgång. Sedan Stefan Löfven valts som partiledare 2012 
ställdes siktet istället om på den senare strategin. Denna är första gång-
en tydligt manifesterad i en debattartikel i Dagens Nyheter från oktober 
2013, där Löfven klargör att inför valet 2014 tänker S gå fram ensamma, 
det vill säga inte före valet utlova en koalition med något annat parti, 
men att de efter valet vill söka samarbete med samtliga partier utom SD. 
Partier som nämns är V, MP, C och L (Löfven & Jämtin 2013). Detta 
kom även att bli Socialdemokraternas löfte till väljarna inför valet 2018.

Att det som slutligen blev resultatet av 2018 års regeringsbildning, 
det vill säga ett samarbete mellan S, MP, C och L, var ett långsiktigt mål 
för socialdemokratin är således knappast en hemlighet. Men vägen dit 
är inte spikrak och betingar vad de flesta bedömare anser vara ett högt 
politiskt pris. Den fråga som framför allt behöver besvaras är varför S är 
beredda att betala det priset.

En möjlighet hade nämligen varit för S att gå i opposition och släppa 
fram en Allians- eller möjligtvis en Allians+MP-regering, men genom 
att själva ange sitt politiska pris. S hade kunnat agera på samma sätt 
som C och L senare gjorde: kräva rejäla sakpolitiska eftergifter från en 
sådan regering, inte släppa fram den om inte ett antal viktiga områ-
den (exempelvis värnskatten och arbetsrätten) fredades, eller ett antal 
reformförslag (exempelvis inom arbetsmarknadspolitiken) stoppades. 
Detta är ju vad framför allt C och L hoppas att de ska göra, och det hade 
också väljarstrategiskt kunnat visa sig fördelaktigt. Socialdemokraterna 
har när allt kommer omkring gjort sitt sämsta riksdagsval sedan demo-
kratins genombrott. Kanske vore det nu dags att backa hem, slicka såren, 
och i lugn och ro utveckla nya strategier för att kunna öka sitt väljarstöd 
i valet 2022?

Faktum är att denna hållning förfäktas av några före detta ledande 
socialdemokrater på Dagens Nyheters debattsida i början av november 
(Anell m.fl. 2018). Inom den socialdemokratiska partiledningen är det-

ta dock en möjlighet som knappt ens tyckts övervägas. Motiveringen 
handlar om regeringsmakten på längre sikt. Även om S backat har de 
rödgröna trots allt blivit ett mandat större än Alliansen. Och även om 
det framstår som oklart hur Sverigedemokraterna skulle ställa sig till 
en Alliansregering, så står det bortom allt tvivel klart att de inte tänker 
hjälpa S att sitta i regeringen, varken nu eller inom en snar framtid. S 
ser det därför som att de är tvungna att nu fortsätta åberopa Reinfeldts 
princip om det största blocket och sitta kvar vid makten. Annars kan det 
dröja länge innan de får chans att återvinna den. 

Till detta kommer förstås ett annat strategiskt motiv kopplat till 
rege ringsmakten, nämligen detsamma som SD:s – att spräcka Alliansen. 
Traditionellt har socialdemokratins chanser att vinna och behålla rege-
ringsmakten alltid gynnats av en splittrad borgerlighet, eller omvänt: 
nära samverkan mellan de borgerliga partierna har ur ett S-perspektiv 
alltid betraktas som ett hot. Och Alliansen får i detta avseende betraktas 
som det utan tvekan mest djupgående exemplet på regeringssamverkan 
mellan borgerliga partier i svensk historia, med gemensamma valmani-
fest vid tre på varandra följande val, nära personliga relationer mellan 
partiledarna under många år, en uttalad värdegemenskap med mera. Att 
slå in en kil i detta framgångsprojekt är därför tveklöst ytterligare en 
stark drivkraft för S, i syfte att på både kort och längre sikt öka sina 
chanser att få regera landet.36

Men detta betyder inte att S-kalkylen bara ska formuleras i termer 
av ”kostnader sakpolitiskt” i relation till ”vinster i regeringsmakt”. 
Denna enkla formel, som efter Januariavtalet fått visst genomslag i 
medierna, missar två väsentliga saker. Det första är att alternativet 
till en S+MP- regering hade varit en M+KD-regering, vars tillträde 
och budget skulle ha blivit beroende av stöd från SD. Redan inrikt-
ningen på M+KD-budgeten visar tydligt för ledande socialdemokra-

36. Motiven för att inte vilja släppa fram en C+L-regering, eller att vilja ingå 
i en S+M-regering, liknar Moderaternas. En smal mittenregering hade blivit för 
parlamentariskt svag, och alternativet storkoalition reserverar man för allvarliga 
krissituationer. 
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ter vad detta alternativ hade inneburit sakpolitiskt. I sakpolitiska ter-
mer står inte valet mellan S:s parti program eller valmanifest å ena 
sidan och Januariavtalet å den andra. Valet står mellan Januariavtalet 
och en M+KD-regering. Det är det ena. Det andra är att Januariavta-
let inte enbart innehåller sakpolitiska vinster för C och L (eller MP). 
På flera viktiga områden, framhåller S-företrä dare själva, tvingas även 
C, L och MP till viktiga politiska eftergifter. Att Januariavtalet även 
är S-märkt framgår redan strax efter dess tillkomst, då Dagens Nyheter 
låtit göra en jämförelse mellan de 73 punkterna och respektive parti-

ers valmanifest för att på ett grovt kvantitativt sätt mäta vilket parti 
som fått störst genomslag i förhandlingarna. Resultatet: 26 procent för 
L och 25 för C, men 22 procent för MP och 21 för S (DN 2019-02-
07).37 Förvisso en viss skillnad mellan partierna, men ganska marginell. 

Ledande socialdemokrater lyfter också fram att flera av de tunga re-
former som brukar beskrivas som vinster för C i själva verket var kom-
promisser (vi återkommer till detta i nästa kapitel). Skrivningen om att 
LAS ”ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreg-
lerna” måste till exempel läsas tillsammans med de andra skrivningarna 
om arbetsrätten, som också ger arbetsgivarna ett utökat ansvar för de 
anställdas fortbildning och omställning, och inte minst formuleringen 
om att regeringen inte ens behöver vidta några åtgärder på arbetsrättens 
område om parterna själva först når en överenskommelse. Att balansen 
mellan arbetsmarknadens parter ska bibehållas är för S en grundprincip 
som de menar att ändrade LAS-regler inte kommer att tillåtas rucka 
på. På samma sätt är det för S av central betydelse att införandet av 
marknadshyror bara gäller för nybyggnation, eller vad de kallar ”den 
första hyran”. Till detta kan partiet sedan lägga de mer rent S-märkta re-
formerna, som familjeveckan, höjd grundpension och sänkt pensionärs-
skatt, samt flerårig ökning av bidragen till kommunerna. Sammantaget 
blir därför bilden av Januariavtalet som en produkt där S har vikt ned 
sig innehållsligt för att få behålla regeringsmakten starkt förenklad. S får 
även igenom stora delar av sin politik.

Mot denna bakgrund bör också det ganska anmärkningsvärda fak-
tum ses att i stort sett ingen ledande socialdemokrat verkar ställa sig 
kritisk till Januariavtalet när det förankras på först VU och sedan par-
tistyrelsen fredagen den 11 januari. Självklart höjs kritiska röster mot 
enskilda eftergifter, men helheten godtas. Tidsperspektivet tycks främst 
vara framåtblickande. S gör fortlöpande egna interna opinionsmätning-
ar, och resultaten av dessa finns också med i diskussionerna under hös-
ten, men eftersom den allmänna trenden är ett ökat stöd för S tycks någ-
ra större väljarmässiga risker, åtminstone kortsiktigt, inte ha urskilts. 

37. 6 procent räknades som ”övriga punkter” utan motsvarighet i något partis 
manifest. 

Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven utses till statsminister vid omröstningen 
den 18 januari 2019 och bildar regering tillsammans med Miljöpartiet. Resultatet i om-
röstningen blev 115 ja (S och MP), 77 nedlagda röster (C, L och V) och 153 nej (SD, M, 
KD och en riksdagsledamot från Centerpartiet). För att förhindra att Löfven skulle bli 
vald hade det krävts 175 nejröster.
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Ett möjligt tapp till V var inte svårt att förutse, men eftersom man ändå 
räknar med V:s stöd för en S-ledd regering är det inget man oroar sig 
för nämnvärt. Eventuella sakpolitiska eller opinionsmässiga förluster på 
kort sikt menar man behöver vägas mot vinster, både sakpolitiskt och 
ifråga om regeringsmakten, på längre sikt.

Miljöpartiet
MP flyger på ett märkligt sätt under radarn hösten 2018. I regerings-
ställning tillsammans med S sedan 2014 gör MP med 4,4 procent av 
rösterna sitt sämsta riksdagsval sedan 1991. Det hade i det läget inte 
varit orimligt om partiet ställt sig själv frågan om inte the cost of ruling 
hade blivit för högt. Frågan som kan ställas till S gäller i än högre grad 
för MP, ett parti som knappt höll sig kvar i riksdagen. Vore det inte dags 
att gå i opposition?

Riktigt så tycks dock inte frågan formuleras internt inom partiet, åt-
minstone inte bland dess ledande företrädare. Det man undrar är istället: 
vilka politiska krav ska vi ställa för att fortsätta att regera tillsammans 
med S? Inviterna från Alliansen, som sker redan under Ulf Kristerssons 
sonderingsuppdrag, ses aldrig som seriösa. Eller rättare sagt: de bilatera-
la samtalen med C och L, som framför allt sker mellan Gustav Fridolin, 
Jan Björklund och Annie Lööf, ses som både konstruktiva och seriösa, 
men inviterna från M gör det inte. Ulf Kristersson ringer pliktskyldigt 
upp Isabella Lövin, bara timmarna innan ”3-2-1” läggs ut på Facebook, 
i syfte att en sista gång formellt pröva MP:s eventuella stöd för en Alli-
ansregering. Men moderatledarens utsträckta hand uppfattas som tom; 
i själva verket är det för miljöpartisterna ganska tydligt att M inte vill ha 
med MP i något regeringssamarbete.38

Regeringsfrågan ställs sedan på sin spets för MP under två kritis-
ka skeden. Det första är under förhandlingsomgången i december, den 

38. Detta bekräftas även från moderat håll; dels betraktas MP av M som stå-
ende för långt till vänster för att på nationell nivå kunna vara en attraktiv samar-
betspartner sakpolitiskt, dels har man väljarstrategiska skäl att tro att MP inte står 
särskilt högt i kurs hos moderata väljare.

som leder fram till Decemberavtalet. Inför förhandlingarna har MP som 
nämnts låtit deklarera att partiet tänker rösta nej till alla regeringar de 
inte själva ingår i, för i själva verket är MP:s röster inte avgörande för att 
Löfven ska kunna tillträda som statsminister (tillsammans med V för-
fogar S, C och L nämligen över 179 mandat). Det som gör att MP ändå 
inkluderas är dels det pågående regeringssamarbetet med S, värdesatt i 
synnerhet av statsministern, dels det faktum att MP:s mandat behövs 
för att regeringens budget-alternativ ska bli större än M+KD+SD. Frå-
gan för MP blir därmed vilket politiskt innehåll partiet ska kräva för att 
kunna ställa upp på uppgörelsen. När partistyrelse och riksdagsgrupp 
samlas söndagen den 9 december då avtalet ligger på bordet är beslu-
tet inte helt självklart. Gustav Fridolin, som i oktober meddelat att han 
avgår som språkrör till våren, väljer till och med att inte ge någon re-
kommendation. Det gör dock hans språkrörskollega Isabella Lövin; hon 
menar att MP ska säga ja till Decemberavtalet och fortsätta i regeringen. 
Men det är mycket miljöpartisterna inte är nöjda med: skatteväxlingen 
är för svag, flera miljömål är för vagt formulerade, och på flykting- och 
migrationsområdet innehåller uppgörelsen nästan ingenting (förutom 
en punkt om att lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att 
få uppehållstillstånd ska förlängas och en om återinförd familjeåterföre-
ning för alternativt skyddsbehövande). Det är därför inte självklart hur 
partiet skulle ha ställt sig om det nu tvingades till ett avgörande; en liten 
möjlighet finns att MP hade gjort som C och L, det vill säga valt att läg-
ga ned sina röster men inte längre ingå i regeringen.

MP slipper dock ta ställning. Detta beror delvis på att hela rege-
ringsöverenskommelsen, den som även skulle täcka alla politikområden 
som inte fanns med i Decemberavtalet, inte var klar. Men framför allt 
meddelar Centern att de inte går med, och därmed faller alltihop. 

Den andra skarpa processen för MP är givetvis förhandlingarna som 
leder fram till Januariavtalet. Utgångspunkten för detta är det redan 
liggande Decemberavtalet. Förhandlingarna kommer på partiledarnivå 
igång under trettonhelgen, men för MP har det under mellandagarna 
tillstött komplikationer. I sin iver att få C att ändra uppfattning har näm-
ligen S tillsatt två bilaterala arbetsgrupper på tjänstemannanivå, med 
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enbart företrädare för S och C, där den ena fått till uppgift att  diskutera 
arbetsmarknadspolitiken, den andra de komplicerade frågorna kring 
strandrätten och äganderätten i skogen. På dessa senare områden  brukar 
S traditionellt ha ungefär samma uppfattning som C, men  under för-
handlingarna som leder fram till Decemberavtalet har S låtit MP diktera 
skrivningarna. Detta är, om än på marginalen (som vi ska se), ett av skälen 
till att C inte ställer upp på Decemberavtalet. I separata förhandlingar 
kommer dock S och C nu överens, bland annat om den slutgiltiga 
skrivningen om att ”nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas” – och 
detta redan före jul. När förhandlingarna börjar igen på riktigt efter 
nyår får MP klart för sig att denna skrivning är omöjlig att omförhandla. 
Partiet måste därför få igenom några tydliga nya förhandlings vinster, 
och flera av dem sker i direkt polemik med S. Dit kan exempelvis räknas 
in förandet av en humanitär skyddsgrund och de skarpa skrivningarna 
om vapenexporten. Förhandlingarna i januari kan således inte enbart 
beskrivas som att partierna i den sittande övergångsregeringen för-
handlade med de nya stödpartierna C och L; minst lika viktiga var 
förhandlingarna inom den sittande regeringen, mellan S och MP.39m 

Sammanfattningsvis framstår MP:s övergripande motiv för att sitta 
kvar i regeringen, trots potentiella väljarförluster, som övervägande sak-
politiska. Uppslutningen bakom denna linje i partiet är stor.40 Eftersom 
MP ser sig som garanten för att miljömålen får genomslag i regering-
ens politik, och anser att dessa mål är av allt större vikt för att rädda 
planeten och därmed allt mer brådskande, kan partiets tidsperspektiv 
sakpoli tiskt möjligen beskrivas som kortare än de andra partiernas. 

Centerpartiet
C har under valrörelsen lovat sina väljare två saker: å ena sidan att de ska 

39. Att dessa förhandlingar skulle ha underlättats av de två partiernas erfaren-
het av att ha regerat tillsammans, i enlighet med Martins och Stevensons (2010) 
teori (se appendix), finns det med andra ord inte mycket stöd för.

40. Ett marginellt undantag utgörs av exempelvis Carl Schlyter, tidigare par-
tistyrelse- och riksdagsledamot för MP, men vid tiden för regeringsbildningen ef-
ter valet 2018 utan ledande position i partiet (se t.ex. SvD 2019-02-14).

avsätta regeringen Löfven och försöka bilda en Alliansregering, i hän-
delse av att de rödgröna blir större än Alliansen på basis av ”blocköver-
skridande samarbete”, å den andra att de inte ska ingå i en regering som 
ger SD något inflytande. Deras lösning på dessa till synes oförenliga 
krav är i första hand att försöka förmå S att släppa fram en Allians-
regering till priset av rejäla politiska eftergifter, som nämndes ovan. 
Socialdemokraternas konsekventa tillbakavisande av detta alternativ, i 
kombination med M:s tillbakavisande av alla regeringsalternativ där de 
inte själva innehar statsministerposten (såsom C+L eller S+M), innebär 
att C till slut tvingas välja mellan att släppa fram M+KD eller S+MP, två 
alternativ som står längre ned på partiets prioriteringslista. Att faktiskt 
sätta sig i en S-ledd regering tycks dock aldrig ha övervägts, av fram-
för allt väljarstrategiska skäl; det hade kostat för mycket i väljarstöd. 
Det är dessutom så att C är ett ekonomiskt resursstarkt parti (Rosén 
Sundström & Sundström 2010, 199), vilket innebär att de har mindre 
att förlora än de flesta andra partier på att avstå från regeringskansliets 
utredningsresurser. 

Därmed inte sagt att Centerpartiet på längre sikt givit upp målet att 
sitta i regeringsställning. Man tvingas denna gång offra detta mer lång-
siktiga mål för att inte riskera att förlora i väljarstöd. Partiet hade gjort 
sitt bästa val sedan 1970-talet, och stor kraft lades nu på att behålla väl-
jarna. C har i kraft av sin resursstyrka även råd att kontinuerligt göra 
sina egna opinionsundersökningar, eller att ibland köpa loss de stora 
opinionsinstitutens rådata för att kunna göra egna analyser. 

Att inte sätta sig i en Alliansregering eller vara beredda att släppa 
fram en M+KD-regering motiveras framför allt av oviljan att ge SD in-
flytande. Man vad bottnar denna ovilja i mer exakt, bortom retoriken? 
Försöker man formulera det i rent sakpolitiska termer stöter man på 
vissa problem. Ifråga om flykting- och integrationspolitiken står man 
långt ifrån varandra, men i ekonomisk vänster-högerpolitik, som ändå 
har varit och är överordnad som åsiktsdimension för C, är avstånden 
inte lika stora. Som redan nämnts stödde SD till exempel i sitt valmani-
fest att Arbetsförmedlingen skulle läggas ned, och ville hellre se insatser 
för småföretag än arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Centerpartisterna 
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själva vill dock i intervjumaterialet inte se skillnaderna mot SD i sakpo-
litiska utan i ”ideologiska” termer. Det handlar om en ”auktoritär män-
niskosyn”, att SD ställer grupp mot grupp och söker syndabockar, men 
också om demokratisyn; C pekar gärna på utvecklingen i Ungern, Polen 
och Österrike och vad som kan hända med politiken om SD släpps in i 
maktens finrum – att man hamnar på ett sluttande plan där även demo-
kratin i förlängningen ses som hotad. 

Man kan fråga sig vad ”ideologi” är för motiv om det inte går att 
översätta i sakpolitiska termer. Svaret är nog återigen framför allt väljar-
strategiskt. C vet att deras väljare känner stor avsky mot Sverigedemo-
kraterna, och man ser en potential för väljarvinster genom att utmåla 
just SD som huvudfienden. I valrörelsen hade man därför också gjort 
det tydliga ställningstagandet att inte sätta sig i en regering som blev 
beroende av SD. Den sortens utfästelser kan ses som en form av vallöfte, 
och att bryta ett löfte om att inte samarbeta med ett specifikt parti kan 
leda till förluster i kommande val (se till exempel Debus 2009). Samti-
digt går det givetvis att åtminstone delvis inordna ”demokrati”-dimen-
sionen i GAL-TAN-skalans termer, men uppfattningen syns mer af-
fektiv än kognitiv, för att låna en distinktion från politisk psykologi (se 
till exempel Iyengar, Sood & Lelkes 2012; Iyengar & Westwood 2015). 
Om den inte kan omformuleras i väljarstrategiska termer innebär det att 
denna ”ideologiska” motivering inte riktigt går att passa in i det tradi-
tionella analysschema vi här söker följa.

Om man ser det som att C uppfattar Sverigedemokraterna som läng-
re till höger i den ekonomiska politiken än var de egentligen befinner 
sig är det också tydligt att C inte behöver andra än sakpolitiska motiv 
för att i slutändan släppa fram en S+MP-regering. Efter Annie Lööfs 
sonderingsuppdrag, då talmannen aviserar att Stefan Löfven nu åter-
igen ska bli föremål för en omröstning som statsministerkandidat, vid-
tar ett intensivt förberedelsearbete inom C inför att eventuellt påbörja 
reella sakförhandlingar. Det är dock ett tveksamt Centerparti som rör 
sig i denna riktning. Misstron mot S är stor, särskilt vad gäller vilka sak-
politiska eftergifter de egentligen är beredda att göra. Det finns också 
olika uppfattningar i partiets ledning om huruvida förhandlingar med 

S är rätt väg att gå (Nilsson 2018; 2019). Man börjar därför med att, 
via medierna, skicka en ”kravlista”, som ursprungligen inte ens uttrycks 
som ett förhandlingsbud utan som en lista på åtgärder som S villkorslöst 
måste uppfylla för att C ska kunna tänka sig att släppa fram Löfven som 
statsminister (DN 2018-11-27). C uppfattar inledningsvis Socialdemo-
kraternas svar som ytterst innehållslösa (rent av ”god dag yxskaft”), 
men det är ändå tillräckligt för att man ska vara beredd att sätta sig i 
förhandlingar. 

Dessa pågår intensivt under fem dagar, och det är inget lättviktigt 
dokument man till slut enas om att pröva internt inom respektive parti. 
Januariavtalet innehåller som bekant 73 punkter, men redan December-
avtalet innehåller 60 punkter, på i stort sett identiska politikområden. S 
har redan nu gått C och L till mötes på många områden, såsom sänkt 
skatt på arbete, sänkta arbetsgivaravgifter, breddning av RUT-avdragen, 
stoppade förslag om vinstförbud i välfärden, marknadshyror vid nypro-
duktion med mera. Även vad gäller konfliktlinjen med MP gällande 
strandskyddet och förstärkt äganderätt i skogen finns de flesta formule-
ringarna redan på plats. 

Men det räcker ändå inte för C, som på ett gemensamt riksdagsgrupp- 
och partistyrelsemöte den 9 december kommer fram till att inte stödja 
uppgörelsen. Som vi ska se i kapitel 4 handlar detta egentligen ganska 
lite om det sakpolitiska innehållet i uppgörelsen, och mer om att C inte 
litar på att S kommer att leva upp till den. Förslagens genomförande är 
på flera punkter för vagt formulerat och saknar tydlig tidsplan. Detta 
handlar även om vad C betraktar som en stor risk för fortsatt inflytande 
för V. Att både utesluta SD och V från regeringsinflytande är nämligen 
både Centerns och, som vi ska se, Liberalernas mål. Men just då för-
handlingarna i december ska inledas ställer sig Jonas Sjöstedt i Aktuellt 
och börjar prata om sina ”röda linjer”, som också ska överlämnas till Ste-
fan Löfven.41 Detta väcker mycket ont blod inom både C och L, som blir 

41. ”Jonas Sjöstedt: ’Vi har klargjort var vår gräns går’”, SVT Nyheter, 2018-12- 
04, www.svt.se/nyheter/inrikes/sjostedt-vi-har-klargjort-var-var-grans-gar (häm- 
tat 2019-09-20).
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oroliga för att S separatförhandlar, alternativt i själva verket kommer 
att svika sina löften till C och L i syfte att blidka V. De begär därför ett 
klargörande från S, och Stefan Löfven visar då både Annie Lööf och Jan 
Björklund vad det är för ”kravlista” Jonas Sjöstedt pratar om. Detta är 
avsett som en förtroendeskapande åtgärd, men eftersom C på denna lis-
ta tycker sig se just de frågor gällande arbetsrätten, Arbetsförmedlingen 
och hyressättningen där S inte vill precisera en tydlig tidsplan, blir deras 
slutsats att S ännu inte ”kapat banden till Vänsterpartiet”. Sammantaget 
gör detta att C inte kan ställa upp på Decemberavtalet.

Det som sedan händer är att S, som också nämnts ovan, omedelbart 
återupptar kontakterna med C, först på tjänstemannanivå, i syfte att 
sondera var det gick fel och vad som nu krävs för att C ska kunna ändra 
sig. Här sker sedan ett genombrott, och C upplever därefter att förhand-
lingarna om Januariavtalet i allt väsentligt går deras väg, dels vad gäller 
konfliktytorna mot MP, dels vad gäller precisionen och tidsplanen för 
reformernas genomförande. Därutöver kommer en kortsiktig väljarför-
lust för C att spela in i processen. Efter att C den 14 december för andra 
gången röstat nej till Löfven som statsminister tappar partiet för första 
gången i opinionen, vilket man inom partiledningen märker både i of-
fentliggjorda mätningar och de egna mätningarna. Detta är inget avgö-
rande skäl för det nya ställningstagande som sedan följer, men det finns 
med på marginalen, och det gör samtidigt extraval till ett något mindre 
attraktivt utfall för C. 

Det tredje och sista som händer är att förhandlingarna om 
M+KD-kontraktet, som framför allt sker på partisekreterarnivå mellan 
M och C, inte leder fram till något som upplevs övertygande i frågan 
om en M+KD-regerings stabilitet eller SD:s inflytande över den. Det 
har stundom påpekats att sakpolitiskt inflytande inte kan ha varit det 
övervägande motivet för C (eller L) under regeringsbildningen 2018, 
eftersom man troligtvis hade fått igenom precis samma politik i en Al-
liansregering. Mot det bör dock invändas att allt som kommit med i en 
regeringsförklaring för en Alliansregering inte självklart gått igenom i 
riksdagen. Det är det som ur C:s (och L:s) perspektiv är den stora skill-
naden med Januariavtalet: att så länge inte V gör upp med M, KD och 

SD så går dess politik och budget igenom i riksdagen. Detta sakpolitiskt 
motiverade övervägande var ytterligare ett viktigt skäl till Centerns val.42

En sista kommentar till Centerns beslutsprocess är att den tycks ha 
landat i stor enighet. På VU-mötet den 10 januari, när Januariavtalet 
är klart, är bara två personer, vice ordförande Fredrick Federley och 
den ekonomisk-politiska talespersonen Emil Källström, emot (Nilsson 
2019). Men de väljer sedan att sluta upp bakom sin partiledare och på det 
gemensamma styrelse- och riksdagsgruppsmötet dagen efter är det ingen 

42. Att V ett knappt år senare vad gäller Arbetsförmedlingen och de statliga 
bidragen till kommunerna faktiskt gjorde upp med M och KD, med stöd av SD, 
var en möjlighet som inte tycktes ha föresvävat någon under regeringsförhand-
lingarna – eller ens under sommaren och tidig höst 2019, då merparten av våra 
intervjuer genomfördes.

Under en pressträff den 11 januari 2019 meddelar Centerpartiets ordförande Annie 
Lööf att partiet säger ja till ett mittensamarbete med S, MP och L. Detta beslut sker efter 
 förhandlingar om en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, C och L, det 
så kallade Januariavtalet.
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som reserverar sig mot beslutet att ingå i Januariavtalet; på förtroende-
rådet på lördagen finns endast två reservanter (från studentförbundet). 
Denna enighet ska dock inte uppfattas som att C tyckte samma sak hela 
tiden. Tvärtom sker ett ganska stort skifte från den obligatoriska stats-
ministeromröstningen i september, då Löfven avsätts, till beslutet att 
rösta emot Ulf Kristersson i november och att sätta sig i skarpa förhand-
lingar i december. Därefter skiftar det igen, när C bestämmer sig för 
att återigen rösta emot Löfven i december, följt av det sista skiftet, när 
man slutligen bestämmer sig för att släppa fram honom. Denna besluts-
process ser dock väldigt annorlunda ut än inom Liberalerna. Medan L 
som vi strax ska se är splittrat i mer eller mindre starka fraktioner som 
driver olika linjer i regeringsfrågan, och där partiledaren står i spetsen 
för den ena fraktionen, svänger Centern tillsammans med Annie Lööf 
nästan som ett kollektiv fram och tillbaka. Enstaka centerpartister som 
konsekvent tycker att M+KD är att föredra framför S+MP existerar. 
Men de är undantaget som bekräftar regeln: att C, tillsammans med sin 
parti ledare, pendlar mellan de olika alternativen, för att slutligen nästan 
helt utan motstånd landa i att förorda det senare alternativet.

Liberalerna
Under hösten 2018 är L tveklöst det parti som är mest splittrat i rege-
ringsfrågan. Före valet var partiets officiella hållning både klar och in-
ternt förankrad: redan på landsmötet i november 2017 antogs linjen att 
bilda en Alliansregering om Alliansen blev större än de rödgröna, men 
att det annars krävdes ”blocköverskridande samarbete”: ”Det kan hand-
la om samverkan i riksdagen eller om en blocköverskridande regering, 
där strävan ska vara att alliansen ska agera gemensamt.”43 När det första 
och mest önskvärda scenariot inte infrias kommer valet framför allt att 
stå mellan de två huvudalternativen, M+KD eller S+MP, men i tidigare 
skeden finns även en S+L-regering och Alliansen+MP med i de interna 
diskussionerna i partiledningen. Därtill står ytterligare en fråga under 

43. Se ”Beslut i korthet – allmänpolitik”, 2017-11-17, www.liberalerna.se/
landsmote-2017/beslut-korthet-allmanpolitik/ (hämtat 2019-09-20).

ett kritiskt skede högt på Liberalernas dagordning: ska L själva ingå i 
en S-ledd regering, om man bestämmer sig för att släppa fram en sådan, 
eller ska man bara ingå i stödkoalitionen?

Avgörandet fälls under två dramatiska skeden, det första under da-
garna efter det att Annie Lööf avslutat sitt sonderingsuppdrag den 22 
november, det andra efter det att Januariavtalet och M+KD-kontraktet 
framförhandlats i januari. Det första skedet utspelar sig i slutna rum, 
även om valda delar av processen läcker ut till medierna. Det andra ut-
spelar sig i det närmaste inför öppen ridå, i synnerhet partirådets slut-
giltiga avgörande söndagen den 13 januari, en beslutsprocess som av 
allmänheten kan följas i realtid på SVT Forum.

Fredagen den 23 november, dagen efter att Lööf avslutat sitt son-
deringsuppdrag, samlas L:s riksdagsgrupp för att diskutera regerings-
frågan. Jan Björklund begär då gruppens mandat för att få inleda för-
handlingar med S, C och MP om ett möjligt regeringssamarbete, och 
diskussionen kommer även in på huruvida L skulle kunna tänka sig att 
sätta sig i en sådan regering, något Björklund förordar. Mötet blir uppåt 
7 timmar långt och det är uppenbart att splittringen är stor. Av riksdags-
gruppens (då) 20 ledamöter är ca 8 för Björklunds linje, ca 4 kan tänka 
sig att inleda förhandlingar men vill inte att L ska ingå i regeringen, 
och 8 personer motsätter sig bådadera.44 Inget beslut fattas dock utan 
gruppen ajournerar sig för att på söndagen återigen sammanträda, den-
na gång tillsammans med partistyrelsen. Vid detta möte har Björklund 
dragit tillbaka förslaget att L ska ingå i regeringen, med motiveringen 
att detta skulle bli politiskt omöjligt med ett så splittrat parti bakom 
sig. Mötet blir ännu längre än det på fredagen och slutar inte förrän 
kring midnatt, och splittringen som på fredagen funnits i riksdagsgrup-
pen finns nu även i partistyrelsen, om än med något större övervikt för 
linjen att inleda förhandlingar (uppskattningsvis kan det ha varit ca 15 
styrelseledamöter för, 7 emot). Detta blir också partiets beslut.

44. Detta är samma åtta riksdagsledamöter, med den ekonomisk-politiska ta-
lespersonen Mats Persson i spetsen, som i en debattartikel i Expressen den 8 januari 
menar att L borde släppa fram Kristersson (Persson m.fl. 2019).
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Förhandlingarna som omsider inleds resulterar i Decemberavtalet, 
där L:s största sakpolitiska framgångar är slopandet av värnskatten från 
årsskiftet, hårdare straff för hedersrelaterat våld, skärpta krav på kunska-
per och studiero i skolorna, samt återinföring av LSS-reformen. Partiet 
tar dock aldrig formellt ställning till det avtalet, i avvaktan på Centerns 
beslut, även om de flesta bedömare är ense om att man nog skulle ha 
accepterat det som grund för att släppa fram Stefan Löfven som stats-
minister. Istället blir det nya förhandlingar efter jul, där L kräver nya 
tydliga genomslag för sin politik eftersom det nu inte längre gick att få 
igenom slopandet av värnskatten förrän till nästa årsskifte. Några av de 
tydligaste vinsterna för L denna gång blir införandet av språktest för 
medborgarskap, stopp för etablering av nya religiösa friskolor, ytterli-
gare skärpta skrivningar om hedersvåldet, införandet av betyg i årskurs 
fyra för skolor som så önskar, samt slopandet av den så kallade flyttskat-
ten (det vill säga räntan på uppskovsbeloppet).

Splittringen inom partiet kvarstår dock och redan dagarna innan 
avtalet är färdigförhandlat, måndagen den 7 januari, samlas partistyrel-
sen och riksdagsgruppen återigen. Till detta möte har de två statsmi-
nisterkandidaterna kallats, och den ene av dem, Ulf Kristersson, kan nu 
även presentera det ”Utkast till överenskommelse” som vi valt att kalla 
M+KD-kontraktet. På torsdagen i samma vecka är dock Januariavtalet 
klart, på fredagen presenteras det för allmänheten (under en pressträff 
med Annie Lööf), och på lördagen ska först Liberalernas partistyrelse och 
riksdagsgrupp ta ställning till det. Röstsiffrorna slutar i styrelsen 17–8 i 
favör för Januariavtalet, och i riksdagsgruppen 13–7; i båda beslutsorga-
nen (som också har viss personöverlappning) har således stödet för par-
tiledningens linje stärkts något sedan Januariavtalet framförhandlats.45 

På söndagen fattas så det slutgiltiga beslutet av Liberalernas partiråd 

45. Röstsiffrorna återger Jan Björklund själv till SVT i direkt anslutning till 
mötena, se ”L-toppen föreslår ett ja till Löfven”, SVT Nyheter, 2019-01-12, www.
svt.se/nyheter/snabbkollen/l-toppen-foreslar-ett-ja-till-lofven (hämtat 2019-09-
25). Den riksdagsledamot som bytt sida sedan debattartikeln i Expressen den 8 
januari (jfr Persson m.fl. 2019) är Bengt Eliasson (Hallandsposten 2019-01-14).

i direktsänd tv. Eftersom C hade villkorat sitt stöd för Löfven och Janua-
riavtalet med att även L skulle ställa upp, är detta beslut helt avgörande 
för den fortsatta processen. Efter en knappt 4 timmar lång debatt faller 
avgörandet, återigen i favör för Januariavtalet. Röstsiffrorna blir denna 
gång 62 för, 30 emot.

Varför väljer L denna väg? Några regeringsposter blir det ju inte, 
på grund av den starka interna splittringen, så just den sortens övervä-
ganden kan precis som i C:s fall uteslutas. Väljarstrategiskt är det ock-
så, åtminstone på kort sikt, svårt att se någon tydlig fördel med ettdera 
valet av statsministerkandidat. L har inte resurser att själva genomföra 
opinionsmätningar, vilket också var ett skäl till att det inte fanns några 
tungt vägande sådana i de interna diskussionerna. Men en stiliserad be-
skrivning av L:s väljarkår, lämnad av en partiföreträdare, är att ungefär 
en tredjedel anser att ”Socialdemokraterna är det värsta som finns”, en 
tredjedel att ”Sverigedemokraterna är det värsta som finns”, medan den 
återstående tredjedelen rör sig någonstans däremellan. Vilket val partiet 
än hade gjort i regeringsfrågan, är bedömningen, så hade man förlorat 
väljarstöd.

Intervjumaterialet pekar istället mot att vad det till syvende och sist 
handlar om – precis som för C – är att L genom Januariavtalet inte bara 
ser ett sakpolitiskt stort genomslag för sin politik, utan att detta sker 
genom en regeringssamverkan som skapar stabilitet och möjlighet till 
sakpolitiskt inflytande ända fram till nästa val. Till detta kommer att 
L rent väljarstrategiskt är mycket rädda för ett extraval. Upplevelsen i 
den liberala riksdagsgruppen är inte bara att man ligger riskabelt nära 
fyraprocentsspärren som parti, utan dessutom att flera av ledamöterna 
sitter på mycket svaga mandat i sina valkretsar (det vill säga mandat som 
var mycket nära att gå till ett annat parti). Kombinerat med det faktum 
att Jan Björklund, i och med att chanserna grusades till att faktiskt få 
sitta i en regering efter valet, har bestämt sig för att avgå kort efter att 
regeringsbildningsprocessen är klar, ger detta L ett ganska kortsiktigt 
tidsperspektiv.

Om Liberalernas beslut att stödja Januariavtalet och släppa fram 
Löfven som statsministerkandidat när allt kommer omkring fattas av 
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sakpolitiska skäl kan man samtidigt fråga sig vad som motiverar de libe-
raler som förordar alternativet Kristersson. Är de också motiverade av 
sakpolitik, och i så fall i vilken åsiktsdimension? Intressant nog kan vi 
göra en undersökning av detta i just Liberalernas fall, eftersom vi som 
framgått ovan känner till precis vilka riksdagsledamöter som röstar för 
respektive emot på det avgörande mötet den 12 januari. Genom SVT:s 
så kallade valkompass, vars resultat finns tillgängliga på nätet, vet vi 
dessutom var dessa ledamöter placerar sig på de två underliggande sak-
politiska skalorna: vänster-höger respektive GAL-TAN.46 I figur 3.8 har 
vi ritat in dessa policypositioner, för partiet som helhet samt tillsam-
mans med respektive riksdagsledamots ställningstagande.47

Mönstret är tydligt: de som röstar för Kristersson står förvisso nå-
got till vänster om dem som röstar för Löfven, men den stora skillna-
den återfinns i den andra åsiktsdimensionen. De liberaler som stödjer 
Kristersson står närmare den ”traditionella”, ”auktoritära” och ”natio-
nalistiska” änden av GAL-TAN-dimensionen. De står med andra ord 
närmare Sverigedemokraterna i synen på immigration, integration och 
brottsbekämpning med mera. Skillnaden är inte enorm, men den är sta-
tistiskt säkerställd, även om båda åsiktsdimensionerna tas i beaktande 

46. Positionerna är baserade på partiernas svar på 33 konkreta frågor om dags-
aktuella ämnen i svensk politik, frågor som spänner över ett brett fält av politik-
områden, inklusive synen på skatter och företagande, mångkulturalism, flykting-
mottagande, könskvotering, arbetsmarknad, brottsbekämpning, tiggeriförbud, 
miljö, skola, sjukvård och internationellt samarbete. De 33 frågorna har redu-
cerats till partipositioner i de två dimensionerna med hjälp av flerdimensionell 
utvikningsanalys (e-postuppgift från Staffan Betnér 10 maj 2019). Resultatet på 
partinivå är närmast identiskt med det från expertundersökningen som vi hittills 
använt i detta kapitel (Polk m.fl. 2017), men har dessutom fördelen i detta fall att 
det möjliggör analyser på individnivå. Data har genom manuell avläsning hämtats 
från ”Hur lika är kandidaterna sina partier?”, SVT Nyheter, 2018-08-28, www.svt.
se/special/hur-lika-ar-kandidaterna-sina-partier/ (hämtat 2020-01-31).

47. Uppgifter i Valkompassen saknas för en av de ledamöter som röstade för 
Kristersson, och för två av dem som röstade för Löfven. Den ene av de senare är 
emellertid partiledaren Jan Björklund. I det följande gör vi därför det förenklande 
antagandet att han hade samma position som partiet. 

samtidigt.48 Samma sakpolitiska konflikt som drar isär Alliansen splitt-
rar alltså L internt – och precis som för Allianspartierna i stort är denna 
sakpolitiska konflikt givetvis nära sammankopplad med den strategiska 
synen på huruvida man skulle stödja en regering med passivt stöd av 
Sverigedemokraterna. Det som i slutändan avgör partiets ställningsta-
gande till Löfvens fördel är att de liberaler som hyser samma uppfatt-
ning som M och KD är i minoritet.

48. Detta enligt resultatet av en linjär regression för de 18 liberala riksdagsle-
damöter för vilka vi har data från Valkompassen (givet att Jan Björklund tilldelas 
positionen för partiet som helhet).

Källor: SVT:s valkompass; Persson m.fl. 
(2019); Hallandsposten (2019-01-14).

Kommentar: Figuren anger de liberala riksdagsledamöternas åsiktsmässiga placering på 
vänster-högerskalan och GAL-TAN-skalan, samt hur de röstade på det liberala riksdagsgrupps-
mötet den 12 januari 2019: för Löfven eller Kristersson som statsminister. Punkten för 
”Liberalerna” anger hela partiets position; i analysen antar vi att detta är partiledaren Jan 
Björklunds uppfattning.
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Vänsterpartiet
Slutspelet tillhör V. När alla tror att det hela är över, när Januariavta-
let är framförhandlat och har accepterats av samtliga inblandade parti-
er internt, då stiger plötsligt Jonas Sjöstedt upp på scenen, måndagen 
den 14 januari, och säger att han tänker rösta nej till Stefan Löfven som 
statsminister. Den uttryckliga motiveringen är den skrivning i avtalets 
inledning där följande, som eftergift till Liberalerna, slås fast: ”Denna 
överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha infly-
tande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande 

mandatperioden.” Beskedet från V borde kanske inte ha kommit som 
en överraskning med tanke på att partiets nedlagda röster fortfarande 
krävs för att Löfven ska kunna bli statsminister, men att S trots detta 
inte alls kontaktat V under förhandlingarna som leder fram till Januari-
avtalet. Överraskning tycks det ändå bli, inte minst hos talmannen som 
är påfallande störd av att nu tvingas ändra på den tidsplan för regerings-
bildningen han slagit fast i december. 

Talmannen flyttar dock motvilligt fram statsministeromröstningen 
två dagar, och på onsdagen har Jonas Sjöstedt ett nytt besked att ge: V 
kommer att lägga ned sina röster, men i gengäld utfärdar de ett ”miss-
troendelöfte”. Om regeringen under den kommande mandatperioden 
löser upp turordningsreglerna inom LAS eller inför marknadshyror på 
nyproduktion – två av reformerna som C lyckats få med i Januariavtalet 
–  då tänker V ta initiativ till en misstroendeomröstning på Löfven. 

Motiveringen är sakpolitisk, och till denna kommer att Löfven i pri-
vata samtal med Sjöstedt utlovat ytterligare en sak: att han ska sträva 
efter att värna och, i de fall de tagits bort i M+KD-budgeten och i den 
mån de inte direkt omfattas av Januariavtalet, återinföra de reformer V 
gjort upp med S och MP om under föregående mandatperiod. Utöver 
det sakpolitiska kommer dock även en ganska enkel väljarstrategisk kal-
kyl, enligt vilken V förväntar sig att vinna röster på S:s bekostnad som 
resultat av de stora eftergifterna S hade tvingats till i Januariavtalet.

På V:s pressträff nämns även ett ”hemligt papper”, men det finns 
ingen annan hemlig överenskommelse eller separatfred sluten mellan S 
och V. Det hemliga pappret är helt enkelt Sjöstedts minnesanteckningar 
från samtalen med Löfven, nu arkiverade på V:s partikansli. Därtill är 
det en viktig prestigevinst för V att kunna sätta formuleringen om sitt 
försvunna ”inflytande över den politiska inriktningen i Sverige” ur spel 
genom det blotta faktum att alla nu såg att deras röst var helt avgöran-
de för att S+MP-regeringen ska kunna tillträda. Sammantaget innebär 
detta att en enig partistyrelse inom V redan på tisdagskvällen, den 15 
januari, kan ge klartecken för V att trycka gult. 

Saken är avgjord. Regeringsbildningen är i hamn.

Den 16 januari 2019, två dagar efter att Vänsterpartiet aviserat att de kommer rösta nej 
till Löfven vid statsministeromröstningen, meddelar deras partiledare Jonas Sjöstedt att 
Vänsterpartiet istället kommer att lägga ner sina röster. Detta sker efter samtal mellan 
Sjöstedt och Löfven samt klartecken från en enig partistyrelse.
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sammanfattning och slutsatser
Vi kan därmed sammanfatta våra slutsatser om varför Sverige återigen 
fick en S+MP-regering efter valet 2018. Det börjar med att Alliansen 
dras isär, vilket i sin tur beror på en kombination av sakpolitiska åsikts-
skillnader i flykting- och integrationspolitiken samt i den strategiska 
synen på SD. I och med Alliansens splittring kommer strålkastarljuset 
att riktas mot C och L, som – förutsatt att de håller ihop och koordi-
nerar sitt agerande – befinner sig i en unik förhandlingsposition ifråga 
om regeringsmakten. Det finns nu nämligen (i det närmaste) endast ett 
regeringsalternativ som föredras av en majoritet i riksdagen framför en 
ren C+L-regering, och det är en regering med S och C+L (ovan kallad 
”S+CmL”). Detta alternativ är därmed väldigt starkt, då det inte finns 
något annat regeringsalternativ som föredras av en majoritet. För att 
detta alternativ ska få igenom sin budget krävs dock även MP:s med-
verkan. Om C+L kan bilda regering med S+MP kommer denna således 
att ha goda chanser att sitta kvar till nästa val och därigenom få igenom 
det mesta möjliga av sin politik. De föredrar därför detta alternativ, men 
–  för att undvika väljarförluster, och för L på grund av den interna splitt-
ringen – utan att själva ingå i det. Därför väljer C och L att driva fram 
Januariavtalet. S ställer upp på detta, trots stora sakpolitiska eftergifter, 
för att undvika alternativet M+KD och för att inte på längre sikt hamna 
utanför diskussionerna om regeringsmakten i Sverige. V har i sin tur 
inga sakpolitiska eller strategiska vinster av att motsätta sig S+MP-re-
geringen; alternativen hade varit värre. Därför kan Stefan Löfven den 
18 januari 2019 bli framröstad som statsminister för en koalitionsrege-
ring bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Tre synpunkter ska avslutningsvis anläggas på dessa slutsatser. Den 
första gäller talmannens roll. Talmannen är förvisso den som formellt 
nominerar statsministerkandidaterna, men som framgått gör han det-
ta utifrån vad det parlamentariska läget påbjuder och efter ingående 
samråd med partiledarna. Med avseende på den fråga som här har stått 
i fokus, nämligen varför just en S+MP-regering bildades, var talmans-
funktionen alltså tämligen betydelselös. Samma regering hade rimligen 

blivit resultatet om makten att nominera en statsministerkandidat hade 
legat kvar hos statschefen, såsom före 1974, eller helt legat hos riksda-
gens partier, såsom på Irland eller i Nederländerna sedan 2012. Talman-
nens partitillhörighet (M) hade heller ingen betydelse. 

Därmed inte sagt att talmannen saknar all politisk betydelse eller att 
valet av talman bör ses som en småsak. Som vi ska se i nästa kapitel ut-
övade nämligen talmannen ett större inflytande över takten och tempot 
i regeringsbildningsprocessen.

Den andra synpunkten gäller de motiv som mer konkret vägledde 
partiernas agerande. Som framgått kommer man långt, men inte riktigt 
hela vägen, genom att enbart anta att partierna vägleds av målsättning-
en att förverkliga sin politik, medan regeringsmakten i själva verket en-
dast är ett medel för att uppnå detta mål. I synnerhet två avvikelser kan 
noteras. Den första gäller Moderaterna och Socialdemokraterna, vars 
insisterande på att inte släppa fram något regeringsalternativ där de inte 
själva besitter statsministerposten kan ses som att regeringsmakten även 
har ett egenvärde, vid sidan av de sakpolitiska målen. Det andra gäller 
Centerpartiet och Liberalerna, som tvärtom (denna gång) valde att inte 
betrakta regeringsmakten som ett önskvärt medel för att förverkliga sin 
politik. Det troliga skälet till detta, i sin tur, är väljarstrategiskt, i L:s fall 
dessutom orsakat av den interna splittringen.

Detta leder oss, till slut, till den tredje synpunkten. Om man jämför 
med den tidigare kanske mest noggrant studerade regeringsbildnings-
processen i svensk politisk historia, regeringsbildningen 1978, så upp-
träder först och främst ett antal likheter. Som vi såg i kapitel 2 kunde 
spelet även den gången till en början förstås utifrån en sakpolitisk rums-
modell: den sittande borgerliga regeringskoalitionen mellan Centern, 
Moderaterna och dåvarande Folkpartiet drogs isär av en sakpolitisk 
konflikt inom en ny konfliktdimension som bröt mot den traditionella 
vänster-högerskalan. Då handlade den nya dimensionen om energipoli-
tiken, med synen på kärnkraften som den mest brännande konfliktfrå-
gan. Sedan Centern valt att lämna regeringen på grund av oenighet i 
denna fråga slets även Folkpartiet och Moderaterna isär, men på grund 
av oenighet i den ekonomiska politiken. För att den folkpartistiska en-
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partiregeringen sedan skulle kunna tillträda krävdes dock nedlagda rös-
ter från Socialdemokraterna, och här hamnar istället strategiska motiv 
i förgrunden: S tog tillfället i akt att så splittring inom borgerligheten, 
med siktet inställt på ett möjligt framtida regeringssamarbete med Folk-
partiet (Petersson 1979, 94–110).

Så långt likheterna. Men det konstateras samtidigt att ”övervägan-
den av valstrategisk natur förefaller att ha haft underordnad betydelse” 
under regeringsbildningen 1978; ”i flera fall har ställningstagandet gått 
tvärt emot vad man ansåg vara opinionsmässigt motiverat” (Petersson 
1979, 107). Detta står i bjärt kontrast till regeringsbildningen 2018–
2019, där framför allt Centerns val att inte själva sätta sig i regeringen 
är svårt att förstå ur något annat än ett väljarstrategiskt perspektiv och 
där Liberalerna delvis vägleddes av en fruktan för nyval. Det är inte 
helt enkelt att avgöra huruvida denna skillnad endast avser regerings-
bildningen 1978 eller om det finns en mer långsiktig trend. Den senare 
tolkningen framstår som trolig med hänsyn till framväxten av allt fler 
opinionsundersökningar och konkurrerande opinionsundersöknings-
institut och en allt tätare rapportering av väljarnas partisympatier i me-
dierna (Petersson & Holmberg 1998). Huruvida detta är ett styrke- eller 
svaghetstecken för den parlamentariska demokratin i Sverige är en fråga 
som ligger bortom syftet med den här undersökningen.

aPPendix: 
vad är det egentligen som ska förklaras?
Den existerande forskningen om utfallet av regeringsbildningsprocesser 
har brottats åtskilligt med frågan om vad det egentligen är den försöker 
förklara. Vi har i detta appendix sammanställt en diskussion om de tre 
mest framträdande perspektiven, för att avslutningsvis argumentera för 
vårt eget angreppssätt. 

Det partivisa perspektivet
Enligt det första framträdande angreppssättet vill man förklara vilka 
partier som hamnar i regeringen (se till exempel Warwick 1996; Döring 
& Hellström 2013). Analysenheten är alltså här enskilda partier (i re-
gel i olika länder vid olika tidpunkter), och det som ska förklaras är ett 
binärt utfall för respektive parti: hamnar det i regeringsställning eller 
inte? Problemet med detta angreppssätt är emellertid att något beslut 
av det slaget i princip aldrig fattas av något parti i praktiken, åtmins-
tone inte i parlamentariska demokratier med proportionalitetssystem. 
Den avgörande frågeställningen för det enskilda partiet i en regerings-
bildningsprocess i dessa system är inte: ska vi sitta i regering eller inte? 
Förutom i den ytterst ovanliga situationen att partiet ifråga har egen 
majoritet (och då brukar svaret på frågan vara ganska självklart) är det 
nämligen inte enbart upp till varje parti att självt besluta om det ska 
ingå i regeringen eller inte. För att förklara varför ett parti hamnar i 
regeringsställning krävs att även andra partiers inställning och agerande 
tas hänsyn till, vilket gör detta angreppssätt problematiskt. 

Vi kan anföra tre exempel, som dessutom har bäring på det svenska 
fallet, för att illustrera problemet med detta första angreppssätt. Enligt 
en föreställning har partiers storlek en avgörande inverkan på sannolik-
heten för att de ska hamna i regering. Närmare bestämt går idén ut på 
att det största partiet under vissa omständigheter är ett så kallat domi-
nerande parti, vilket innebär att det har en särskilt stark förhandlings-
position i relation till de övriga partierna. Enkelt uttryck kan man säga 
att denna ”dominans” kommer sig av att partiet som enda parti kan 
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lämna en majoritetskoalition och skapa en annan tillsammans med ett 
oppositionsparti (van Deemen 1989). Tillämpat på fallet Sverige efter 
valet 2018 är dock förklaringsvärdet i denna förväntning begränsat. S 
var självfallet det största partiet, men inte så stort att det var ”domine-
rande”.49 

Om man även tar hänsyn till att partier bryr sig om sakpolitiskt inne-
håll finns en annan stark förväntan i forskningslitteraturen, nämligen 
att så kallade centrala partier borde kunna spela ut de andra partierna 
mot varandra på ett sådant sätt att de själva hamnar i regeringsställning. 
Dessa partier befinner sig enligt teorin i ”mitten” av den mest domi-
nerande åsiktsdimensionen, närmare bestämt vid medianpositionen i 
parlamentet (Laver & Schofield 1990, 111; van Roozendaal 1990, 1992). 
Som konstaterades i föregående kapitel kan man exempelvis utgå från 
socialdemokratins centrala position i den traditionella svenska vänster- 
högerdimensionen om man vill förstå partiets historiska dominans som 
regeringsbildare. Under en stor del av efterkrigstiden var ”medianleda-
moten” i Sveriges riksdag socialdemokrat. Såvida V inte gjorde upp med 
något av de borgerliga partierna, vilket var extremt osannolikt så länge 
politiken framför allt handlade om en konflikt om vänster mot höger, så 
kunde S fridfullt regera vidare. Men hur såg situationen i detta avseende 
ut efter valet 2018?

Problemet är att vi med två åsiktsdimensioner, vilket de flesta be-
dömare nog skulle anse vara nödvändigt för att förstå konfliktstruktu-
ren i det svenska partisystemet efter valet 2018, i det här fallet har två 
median partier – och därtill kanske inte riktigt dem man skulle förvän-
ta sig. Enligt uppställningen i figur 3.2 är Socialdemokraterna förvisso 
 medianparti, men i den vertikala dimensionen, det vill säga GAL-TAN. 
I den horisontella (ekonomiska) vänster-högerdimensionen är det istäl-

49. Det kanske enklaste sättet att ta reda på om det finns ett ”dominerande 
parti” är att undersöka om det näst största och tredje största partiet vart och ett 
för sig kan säkra en majoritet av rösterna i parlamentet tillsammans med det störs-
ta partiet, men inte tillsammans, det vill säga utan det största partiet (Laver 1998, 
10). Det första av dessa villkor var dock inte uppfyllt i det svenska fallet 2018, 
eftersom varken S+M eller S+SD uppnådde egen majoritet.

let ett annat parti som innehar medianpositionen, nämligen Sverige-
demokraterna. Det leder därmed inte särskilt långt att fokusera på 
median partier för att förstå regeringsbildningen 2018, för även om det 
ena median partiet (S) mycket riktigt hamnade i regeringen så förklarar 
inte det varför partierna plötsligt efter 100 år av konflikt i den traditio-
nella vänster-högerskalan skulle ställa denna åt sidan och bara fokusera 
på den andra åsiktsdimensionen (GAL-TAN). Inte heller förklarar det 
varför SD inte lyckades dra någon nytta av sin medianposition i den 
traditionella konfliktdimensionen.

För det sistnämnda finns det dock en annan möjlig förklaring, vilket 
är vårt tredje och sista exempel på varför ”vilka partier som hamnar i re-
gering” inte är den rätta frågan att ställa. Det har i litteraturen om rege-
ringsbildning hävdats att så kallade pariapartier brukar blockeras från 
regeringsmakten av de andra partierna (Martin & Stevenson 2001). I 
den mån SD kan betraktas som ett sådant parti stämmer ju den förvänt-
ningen på fallet Sverige hösten 2018. Men vad har därmed egentligen 
förklarats? Det är svårt att entydigt uttala sig om huruvida ett parti är 
ett pariaparti eller inte utan att snegla på om det suttit i regeringen. SD 
betraktas som ett pariaparti för att de andra partierna inte vill ha med 
dem i regeringen, och det senare sägs bero på att SD betraktas som ett 
pariaparti. Som framgår har vi stor risk för ett cirkelresonemang (Laver 
& Schofield 1990, 201). 

Systemperspektivet
Ett annat angreppssätt är att istället för partierna göra de 2n teoretiskt 
möjliga regeringskonstellationerna till tänkbara alternativ, där n är an-
talet partier i parlamentet, och sedan försöka förklara vilken av dem som 
till slut ”valdes” (Martin & Stevenson 2001). Angreppssättet bygger på 
en förenklad föreställning om att det politiska systemet på något sätt 
”väljer” ett av alternativen,50 men problemet är återigen att det inte är 

50. Den spelteoretiskt orienterade läsaren kan notera att detta perspektiv är 
ett exempel på vad som brukar kallas kooperativ spelteori (se Laver 1998); för en 
teoretisk kritik av denna, se Humphreys (2008).
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så regeringar i praktiken bildas. Knappast någon skulle heller påstå att 
utfallet vore strukturellt förutbestämt. Tvärtom utgår forskningen om 
regeringsbildning nästan alltid från ett aktörsperspektiv, där aktörerna 
gör mer eller mindre avvägda val mellan ett antal handlingsalternativ. 
Men med ”teoretiskt möjliga utfall” som analysenhet försvinner i själva 
verket detta aktörsperspektiv.

Vi ska återigen illustrera med några nedslag i forskningslitteraturen, 
och samtidigt passa på att visa på dessa teoriers tillkortakommanden 
när det gäller att förklara det svenska utfallet efter valet 2018. Enligt 
den mest klassiska av alla koalitionsteorier borde den regeringskonstel-
lation som ”väljs” bara bestå av precis så många partier att om ett av 
dem plockades ut ur samarbetet skulle koalitionen förlora sin majoritet. 
En sådan koalition kallas i litteraturen ”minimalt vinnande”, och föl-
jer av en logik enligt vilken partier endast bryr sig om regeringsmak-

ten, inte om att få igenom en viss politik. Med ett sådant synsätt borde 
partierna enbart fördela ”kakan” som ministerposterna innebär på ett 
så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Således borde de inte inkludera 
några partier som inte krävs för att uppnå majoritet (von Neumann & 
Morgenstern 1953, 430; De Swaan 1973, 49–52).

I tabell 3A.1 listas samtliga ”minimalt vinnande koalitioner” i den 
svenska riksdagen efter valet 2018 (politiska ”vildar” som lämnat sitt 
parti under våren–hösten 2019 räknas här fortfarande som tillhörande 
det parti de valdes in för). Tyvärr tar teorin oss inte särskilt långt i för-
ståelse av varför en S+MP-regering bildades med passivt stöd från V, C 
och L. Den koalition som faktiskt bildades var ju nämligen ingen ”mini-
malt vinnande koalition” utan en minoritetskoalition med endast 116 
mandat i riksdagen (175 är som bekant minsta antalet mandat för att 
uppnå majoritet). Men som framgår är inte heller den stödkoalition som 
röstade fram denna minoritetsregering listad i tabellen. Denna innehöll 
nämligen två partier som vart och ett för sig var överflödigt för att upp-
nå en majoritet. I omröstningen om huruvida S+MP-regeringen kunde 
tolereras av riksdagen krävdes nämligen varken L:s eller MP:s stöd (vil-
ket framgår av att såväl V+S+MP+C som V+S+C+L var minimalt vin-
nande, men inte V+S+MP+C+L).

Eftersom det tenderar att finnas ganska många ”minimalt vinnande” 
koalitioner i en given regeringsbildningssituation har forskare försökt 
precisera teorin till att bara inkludera en mindre delmängd av dessa. 
Några av dem har hållit fast vid antagandet att partier enbart bryr sig 
om att vinna regeringsmakten (se till exempel Rikers 1962; Leiserson 
1968; Dodd 1974), medan andra utgått från att partier främst är mo-
tiverade av att förverkliga sitt politiska program (Axelrod 1970; De 
 Swaan 1973). Eftersom utfallet i vår regeringsbildningsprocess inte var 
en mini malt vinnande koalition behöver vi emellertid inte spilla mer 
krut på dessa teorier heller.51 

51. Ifrågasättandet av den traditionella koalitionsforskningens antagande om 
att en regering för att kunna tillträda alltid måste vila på en explicit majoritet i 
parlamentet har givit upphov till en viktig litteratur som försöker förklara var-
för minoritetsregeringar tenderar att bildas oftare i vissa länder än andra (Strøm 

Partier Antal mandat Antal partier Partier Antal mandat Antal partier

V+S+MP+C 175 4 V+S+MP+L+KD 186 5

V+MP+M+SD 176 4 S+MP+M 186 3

S+MP+SD 178 3 V+MP+C+L+KD+M 187 6

MP+C+M+SD 179 4 S+MP+C+L+KD 189 5

V+MP+C+L+KD+SD 179 6 V+S+SD 190 3

V+S+C+L 179 4 S+L+M 190 3

V+L+M+SD 180 4 MP+L+KD+M+SD 190 5

V+S+C+KD 181 4 V+C+M+SD 191 4

S+L+SD 182 3 S+KD+M 192 3

V+KD+M+SD 182 4 S+C+SD 193 3

C+L+M+SD 183 4 V+S+M 198 3

S+KD+SD 184 3 S+C+M 201 3

C+KD+M+SD 185 4 S+M+SD 232 3

Tabell 3A.1   Minimalt vinnande koalitioner efter valet 2018

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/valet-2018/den-nya-riksdagen-efter-valet/ (2019-09-10).

Kommentar: En ”minimalt vinnande koalition” är en kombination av partier vars mandat- 
antal tillsammans uppgår till minst 175, men som skulle få mindre än 175 mandat om något av 
partierna togs bort ur kombinationen.
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Ett annat exempel på ”systemperspektivets” tillkortakommanden 
gäller några av de starka empiriska regelbundenheter som framkommer 
i Lanny Martins och Randolph Stevensons (2001) brett upplagda studie 
av regeringsbildning i 14 parlamentariska demokratier – bland annat 
Sverige – under efterkrigstiden. En första sådan är att de regeringar som 
bildas tenderar att avspegla vad partierna förbundit sig till inför väljar-
na. Närmare bestämt finner Martin och Stevenson (2001) att när partier 
före valet lovat att bilda en viss koalition ökar sannolikheten för att den 
koalitionen bildas; på motsvarande sätt minskar sannolikheten för att 
en viss regeringskonstellation bildas om partier före valet lovat att inte 
ingå i den. Eftersom den enda regeringskonstellation där alla ingående 
partier före valet gjort några utfästelser i detta avseende var Alliansen 
(Bergman, Hellström & Sandström 2018; Aylott & Bolin 2019), är inte 
heller denna hypotes till någon större hjälp i det svenska fallet. Alliansen 
bildade som bekant inte regering.

En annan stark empirisk regelbundenhet tycks dock komma till 
undsättning, som uppenbart stämmer på det svenska fallet: nämligen 
den att sittande regeringar tenderar att sitta kvar! I en uppföljande arti-
kel försökte Martin och Stevenson (2010) utveckla och testa en teore-
tisk förklaring till denna regelbundenhet, som kombinerar parti- och 
system perspektivet på regeringsbildningsprocessen. Närmare bestämt 
utvecklar de två huvudmekanismer: den ena handlar om varför den sit-
tande regeringen, allt annat lika, skulle kunna tänkas vilja återbildas, 
den andra om olika normer och procedurer som skulle kunna ge den 
sittande regeringen ett slags institutionell fördel för att kunna återbildas. 
Den första mekanismen grundar sig framför allt på att partier som rege-
rat ihop en tid borde vara mer bekanta med varandras politiska stånd-
punkter i en rad olika frågor, vilket borde underlätta för dem att kunna 

1990; Bergman 1995). Denna besvarar dock en annan fråga än den vi försöker 
besvara i detta kapitel. Av alla de möjliga regeringskonstellationerna var hälf-
ten minoritetsregeringar; tillämpat på ett enskilt fall leder denna forskning med 
 andra ord inte särskilt långt i utökad förklaringskraft. Vår fråga är inte varför 
en mino ritetsregering bildades efter valet 2018, utan varför, av dessa 128 möjliga 
mino ritetskoalitioner, just S+MP bildade regering.

enas och samarbeta igen i framtiden. Härutöver formuleras och testas en 
hypotes om att det bara under vissa omständigheter borde vara en fördel 
för den sittande regeringen att fortsätta samarbeta, nämligen när den 
hållit ihop utan att interna konflikter uppstått mellan partierna, samt 
när den gått framåt i det senaste valet.

De mekanismer som föreslås tycks dock inte stämma överens med 
det svenska fallet. För det första har idén om institutionella fördelar 
knappast någon bärighet. Det finns ingenting i svensk konstitutionell 
praxis eller (som vi ska se) i hur denna tillämpades hösten–vintern 2018 
som på något sätt gav den sittande regeringen större chans att kunna 
återbildas än något annat regeringsalternativ.52 För det andra gick den 
sittande regeringen inte alls framåt i valet 2018; tvärtom förlorade S+MP 
22 riksdagsmandat i jämförelse med föregående mandatperiod. Även 
om de hade lyckats hålla ihop kan man fråga sig på vilket sätt det hade 
varit en fördel att de regerat tillsammans förut. Slutligen kan det starkt 
ifrågasättas huruvida det faktum att S och MP var mer bekanta med 
varandra på något sätt förklarade varför de önskade bilda regering igen. 
Som framgår ovan utspelade sig nämligen några av de tuffaste rege-
ringsförhandlingarna i januari 2019 mellan just dessa två partier.

Det sekventiella perspektivet
Ett tredje angreppssätt i forskningslitteraturen är att dela upp regerings-
bildningsprocessen i olika faser, där den första fasen handlar om att få 

52. Det är till och med så att Martins och Stevensons (2010) empiriska belägg 
för att det skulle finnas en sådan fördel troligen grundar sig på en märklig kod-
ningsregel, nämligen att norska, danska och (fram till 2010) svenska ”regerings-
bildningar” efter val över huvud taget räknas som regeringsbildningar givet att 
den sittande regeringen sitter kvar. I just dessa länders konstitutionella system (i 
Sverige före införandet av den obligatoriska statsministeromröstningen) behöver 
ju nämligen inte regeringen avgå vid val. Att då ens räkna dessa ”processer” som 
regeringsbildningar är ju i grunden felaktigt, eftersom någon sådan inte kan sägas 
äga rum förrän den sittande regeringen avgått. Det empiriska stödet för den ”in-
stitutionella fördelen” grundar sig därmed på det helt banala faktum att i länder 
där regeringen kan sitta kvar vid ett val, där tenderar den sittande regeringen att 
sitta kvar!
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fram en potentiell regeringsbildare53 och den andra om hur partierna 
ställer sig till det förslag54 denna regeringsbildare presenterar för dem. 
Det är nu alltså två saker som ska förklaras, i en tänkt sekvens: först 
valet av regeringsbildare, sedan partiernas ställningstagande till rege-
ringsbildarens förslag (Bäck & Dumont 2008). Problemet med detta an-
greppssätt gäller vem som egentligen fattar beslutet i den första fasen, 
och hur oberoende detta beslut är från beslutet i den andra. I exempelvis 
Nederländerna (fram till 2012) och Belgien kan det vid första anblick-
en framstå som väldigt tydligt att regeringsbildningsprocessen har dessa 
två (ibland upprepade) faser. Statschefen utser en regeringsbildare som 
tar fram ett förslag på regering som de andra partierna sedan har att 
ta ställning till. Men inte heller i dessa system med mer formaliserade 
rege ringsbildare är gränsdragningen mellan de två faserna särskilt skarp, 
för självfallet tar statschefen hänsyn till partiernas förväntade ställnings-
taganden när regeringsbildaren utses. Valet i den första fasen är med 
andra ord inte oberoende av valet i den andra. 

I länder som saknar formaliserade regeringsbildare, såsom det svens-
ka, är denna gränsdragning ännu otydligare. Även om den svenska tal-
mannen enligt praxis kan utse en sonderingsperson, vilket kan liknas 
vid en potentiell regeringsbildare, så bildas ofta regeringar utan att så är 
fallet. På så sätt är den första och den andra fasen av regeringsbildningen 
en och densamma, eller ibland till och med omvänd: både regerings-
alternativet och partiernas ställningstaganden formar då varandra i en 

53. Baserat på den parlamentariska traditionen i Belgien och Nederländer-
na kallas den potentiella regeringsbildaren ofta för formateur, eller ”formatör” på 
svenska. Regeringsbildaren kan i dessa länder ibland utses först sedan en informa-
teur – ofta en senior partianhängare utan formell ledarskapsposition – sonderat 
förutsättningarna hos partierna att godta utnämningen av en regeringsbildare.

54. Förslagets omfattning varierar mellan länder och kan inbegripa valet av 
statsminister, vilka partier som ska ingå i regeringen, fördelningen av minister-
poster och/eller själva regeringsprogrammet (Rasch, Martin & Cheibub 2015, 16). 
I Sverige är det enligt regeringsformen bara statsministern riksdagen röstar om, 
men enligt praxis utvecklad sedan 1978 inbegriper det även vilka partier som ska 
ingå i regeringen (Petersson 1979).

gemensam process genom så kallade fria förhandlingar (Laver & Scho-
field 1990, 63).55 

Trots dess problem ligger det tredje angreppssättet närmast hur vi 
betraktar regeringsbildningsprocessen i detta kapitel. Den viktiga skill-
naden är att vi bara gör en analytisk distinktion mellan den första och 
den andra fasen, utan att vi för den skull behöver göra några antaganden 
om att de skedde i den tänkta tidsmässiga sekvensen, eller att besluten i 
de två faserna var oberoende av varandra. Att vi kan ta oss den friheten 
är en av fallstudiens fördelar. Det möjliggör också att vi dispositions-
mässigt kan skilja mellan två saker: å ena sidan en redovisning av de 
regeringsalternativ som partierna framför allt övervägde, å den andra en 
mer systematisk analys av deras ställningstaganden till dessa alternativ. 

55. Förutom dessa teoretiska problem är en annan svaghet med det sekventiel-
la perspektivet den empiriska svårigheten att peka ut en regeringsbildare obero-
ende av regeringsbildningsprocessens utfall. I regel likställs regeringsbildaren med 
den blivande statsministern, men den senare väljs ju enligt modellen inte förrän i 
den andra fasen; de två faserna blir därmed empiriskt starkt överlappande (Laver, 
Marchi & Mutlu 2011).
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4. Men sedan blev det 2019
Varför tog det så lång tid?

Varför tog det så lång tid att bilda en ny regering efter 2018 års val? 
 Enligt forskningen på området bestäms regeringsbildningens längd i 
första hand av två faktorer: de inblandade aktörernas osäkerhet om var-
andras pre ferenser och förhandlingssituationens komplexitet. Studier 
visar att regeringsbildningens längd bland annat hänger samman med 
hur många partier som är representerade i parlamentet och hur polari-
serat parti systemet är. 

I Sverige har det parlamentariska läget förändrats i bägge dessa av-
seenden på senare år – antalet partier i riksdagen har ökat och partier-
na tycks inta mer skilda ideologiska ståndpunkter, åtminstone om man 
ser till den så kallade GAL-TAN-dimensionen (se till exempel Lindvall 
m.fl. 2017). Dessa förändringar har på en och samma gång ökat kom-
plexiteten i förhandlingarna mellan partierna och partiernas osäkerhet 
om varandras inställning i regeringsfrågan och i politiska sakfrågor. En 
huvudfråga i detta kapitel är om dessa politiska förändringar räcker som 
förklaring till att det tog så lång tid 2018–2019 eller om de behöver kom-
pletteras med andra förklaringsfaktorer.

Det är alltså bokens andra huvudfråga som står i fokus i detta kapitel. 
Eftersom det finns få exempel på utdragna regeringsbildningar i Sveri-
ges historia (se kapitel 2) försöker vi i första hand besvara den frågan 
på basis av internationella erfarenheter. Vi kommer därför att presen-
tera nya statistiska analyser av hur lång tid det har tagit att bilda nya 
rege ringar i de västeuropeiska länderna sedan andra världskriget. Men 
vi kompletterar också detta med en mer ingående kvalitativ analys av 
rege ringsbildningen 2018–2019, vilken i likhet med analyserna i kapitel 

3 bygger på de intervjuer som vi har genomfört med de politiska huvud-
aktörerna. Våra slutsatser bygger alltså både på internationella jämförel-
ser och på en studie i vilken vi kan ta hänsyn till institutionella särdrag 
och andra faktorer som är unika för fallet Sverige.56 

varför tar det ibland lång tid 
att bilda regering?
Som vi såg redan i kapitel 1 varierar regeringsbildningens längd mycket 
mellan olika länder. I Danmark och Sverige brukar regeringsförhand-
lingarna normalt vara över på två–tre veckor, i Grekland brukar det gå 
ännu fortare. I länder som Nederländerna, Belgien och Österrike är det 
dock inte ovanligt att det tar flera månader att bilda regering. För att 
förklara denna variation har forskningslitteraturen på området i första 
hand uppmärksammat två faktorer: dels hur osäkra de politiska aktörer-
na är på varandras preferenser, dels hur komplex förhandlingssituatio-
nen är. Till viss del har forskningen även undersökt institutionella fakto-
rers betydelse för regeringsbildningens längd, men det finns mindre av 
en konsensus om dessas betydelse.

Betydelsen av osäkerhet och komplexitet i förhandlingsprocessen
Den tidigare forskningen om regeringsbildningens längd bygger på för-
handlingsteoretiska modeller som utgår från att aktörer har ofullständig 
information. Om alla partier visste exakt vad de andra partierna vill och 
var deras gränser går, lyder resonemanget, skulle inte regeringsförhand-
lingarna behöva uppta någon tid; en potentiell regeringsbildare skulle 
istället direkt kunna presentera det förslag som man redan på förhand 
räknat ut att alla andra partier kommer att acceptera. I praktiken tar 
emellertid regeringsförhandlingar tid, ibland ganska lång tid, varför 
an tagandet om fullständig information måste förkastas. I den första 
em piriska studien av regeringsbildningars längd argumenterar Daniel 

56. Det metodologiska angreppssättet, i litteraturen ofta kallad nested analysis, 
är inspirerat av Coppedge (2005).



139138 4. men sedan blev det 2019134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

Dier meier och Peter van Roozendaal (1998) istället för att politiska ak-
törer ofta är osäkra på andra aktörers preferenser – exempelvis hur de 
står i olika politiska frågor, hur de ser på olika regeringsalternativ, och 
vilka mål de har (Ecker & Meyer 2020). Huvudtanken i dessa studier är 
att regeringsbildningsprocessen tar längre tid om partierna vet relativt 
lite om varandras preferenser – om deras så kallade preferensosäkerhet 
är hög. Först under förhandlingarnas gång kan partierna samla in mer 
information om de andra aktörernas preferenser och därmed bli mindre 
osäkra; men detta tar tid.

Flera empiriska studier har visat att regeringsförhandlingar som sker 
direkt efter ett val tar längre tid än förhandlingar som sker under en man-
datperiod (Diermeier & van Roozendaal 1998; De Winter & Dumont 
2008; Golder 2010; Ecker & Meyer 2020). Även om detta knappast är 
ett perfekt mått på osäkerhet är det svårt att hitta bättre alternativ i bre-
da, jämförande studier, och det finns goda skäl att förvänta sig att osä-
kerheten är större efter ett val än i regeringsbildningsprocesser som äger 
rum mellan valen (Curini & Pinto 2016). Inför valkampanjer utvärde-
rar och reviderar de politiska partierna sina valplattformar, och det sker 
ofta förändringar både i partiledningen och bland de förtroendevalda 
när nya kandidater väljs in i de politiska församlingarna (Falcó-Gimeno 
& Indridason 2013). Valkampanjer kan också vara hätska och alienera 
poten tiella partners, och det är inte ovanligt med utspel om vilka par-
tier man kan tänka sig att samarbeta med eller direkta avståndstaganden 
från andra partier. Med andra ord kan själva valkampanjerna göra det 
svårare för partier att gemensamt sätta sig ned vid förhandlingsbordet 
(De Winter & Dumont 2008, 136). Om partier drabbas av oväntade 
valförluster eller får oväntade framgångar kan också valresultatet i sig 
resultera i en förhandlingssituation som partierna inte hade förutspått 
före valet. Lieven De Winter (1995) visar att oförutsedda valresultat är 
en viktig anledning till att regeringsbildningar efter val tar längre tid, 
eftersom partierna och deras inre grupperingar måste anpassa sig till 
den nya situationen och till tänkbara regeringsalternativ som inte stod 
högt på prioriteringslistan före valet.57 

57. Vissa andra mått på osäkerhet har presenterats i nyare forskning på om-
rådet. Till exempel argumenterar Ecker och Meyer (2020) för att osäkerheten i 
en situation minskar om partierna i en (möjlig) regering har regerat tillsammans 
tidigare. Tanken är att tidigare samarbete gör att partierna har större kunskap om 
varandras preferenser och alternativ. Ecker och Meyer menar också att osäker-
heten i förhandlingssituationen minskar om partiledarna har suttit på sin post 
en längre tid. Deras empiriska analys visar att bägge dessa faktorer tycks påverka 
regeringsbildningsprocessens längd – i situationer med både nya partiledare och 
nya förhandlingspartners tar det längre tid att bilda regering. Eftersom vi saknar 
jämförbara data på dessa faktorer för vår uppsättning länder har vi inte kunnat 
inkludera dem i den statistiska analysen nedan.

I Nederländerna har det ibland tagit lång tid att bilda regering. Efter valet 2017 tog det 
den sittande premiärministern, högerliberalernas (VVD) Mark Rutte, 224 dagar att 
bilda regering tillsammans med kristdemokraterna (CDA), socialliberalerna (D66) 
och de värdekonservativa (CU). Detta är den längsta regeringsbildningsprocessen i 
 Nederländernas historia. Här ses högerpopulisternas (PVV) ledare Geert Wilders, 
Mark  Rutte, samt den gröna vänsterns (GL) ledare Jesse Klaver under ett första möte 
efter valet med samtliga partiledare och parlamentets ordförande.
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Den andra viktiga förklaringen till att det ibland tar lång tid att bil-
da regering handlar om förhandlingssituationens komplexitet. Huvud-
tanken är att det är svårare att förhandla om antalet regeringsalternativ 
är många och om det finns stora politiska konflikter mellan partierna. 
Lieven De Winter och Patrick Dumont (2008) visar till exempel i sin 
studie av alla regeringar som har bildats i Västeuropa under efterkrigs-
tiden att ideologiska skillnader mellan partierna är avgörande för hur 
många ”förhandlingsrundor” som krävs och för hur lång tid det tar 
att bilda regering (se även Laver & Benoit 2014). I en liknande studie 
visar Sona Golder (2010) att det tar längre tid att bilda regeringar när 
antalet partier i parlamentet är stort och när graden av polarisering i 
systemet är hög (se även Blockmans m.fl. 2016; Ecker & Meyer 2020). 
En annan aspekt av polarisering som lyfts fram i litteraturen är bety-
delsen av ”extrema” partier, med vilket avses partier som befinner sig 
långt ifrån de andra partierna i de åsiktsdimensioner som dominerar 
ett lands politiska konfliktlinjer. De Winter och Dumont (2008) inklu-
derar till exempel en variabel som mäter hur stor andel av mandaten i 
parlamentet som kontrolleras av kommunistiska och högerpopulistiska 
partier och finner att det går långsammare att bilda regering om den 
typen av  partier är stora (2008, 151). Detta är ett intressant fynd, som 
inte plockats upp av den senare forskningen. Vi ska därför återkomma 
till det nedan.

Det ska samtidigt påpekas att det inte alltid är enkelt att skilja på om 
en empirisk indikator är ett mått på preferensosäkerhet eller förhand-
lingskomplexitet. Lanny Martin och Georg Vanberg (2003) argumente-
rar för att både antalet partier och graden av polarisering även kan tolkas 
som mått på osäkerhet. Tanken är att det är lättare att bedöma vilka 
förslag som kommer att accepteras om få aktörer är inblandade och om 
dessa aktörer också liknar varandra. 

Betydelsen av institutionella förhållanden 
Har den institutionella kontexten någon betydelse för regeringsbild-
ningsprocessens längd? Med undantag för att semi-presidentiella sys-
tem tycks ha kortare regeringsbildningsprocess än rent parlamentariska 

system (De Winter & Dumont 2008; Savage 2018) har den empiriskt 
inriktade forskningslitteraturen inte kommit fram till några robusta 
svar på den frågan. 

Diermeier och van Roozendaal (1998) finner till exempel att länder 
som enligt dem tillämpar en ”kontinuitetsregel”, det vill säga att en re-
gering kan sitta kvar efter ett val om den inte fälls i en misstroende-
omröstning (se tabell 1.2), har kortare regeringsbildningsprocesser. 
Martin och Vanberg (2003) och Golder (2010) kommer fram till samma 
resultat, men i De Winters och Dumonts (2008) breda jämförande ana-
lyser är ”kontinuitetsregeln” inte av betydelse.58 

Diermeier och van Roozendaal (1998) undersöker även förekomsten 
av en investituromröstning, det vill säga en regel enligt vilken parla-
mentet måste genomföra en omröstning för att regeringen, eller den 
tilltänkta statsministern, ska kunna tillträda (se tabell 1.2), men hittar 
ingen effekt på regeringsbildningens längd. De Winter (1995) hittar en 
positiv effekt när det handlar om investituromröstningar med en posi-
tivt formulerad beslutsregel, det vill säga huruvida en majoritet i parla-
mentet måste stödja en tillträdande regering eller statsminister. Däremot 
finner varken De Winter och Dumont (2008) eller Golder (2010) någon 
effekt av ”positiv parlamentarism” i denna bemärkelse, medan Alejand-
ro Ecker och Thomas Meyer (2020) – till sin egen förvåning – finner att 
det går snabbare att bilda regering i de länder som tillämpar en positiv 
investiturregel. 

Utöver detta utvecklar och testar Daniel Diermeier, Hülya Eraslan 
och Antonio Merlo (2003) en formell modell för fyra olika institutio-
nella regler som påverkar regeringsbildningens längd (jfr Merlo 1997): 
förekomsten av investituromröstning, positiv parlamentarism, så  kallat 
konstruktivt misstroendevotum (vilket innebär att en regeringschef 

58. De Winter och Dumont (2008) bygger dock sin analys på att betydligt 
fler länder kodas som tillämpare av regeln: förutom Sverige, Norge och Danmark, 
som i Diermeier och van Roozendaal (1998), även Frankrike, Grekland, Island, 
Irland, Luxemburg och Nederländerna – det vill säga samma länder som i tabell 
1.2, med undantag för Sverige efter införandet av den obligatoriska statsminister-
omröstningen 2010. 
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bara kan avsättas genom att ersättas av en annan), samt fasta mandat-
perioder. Resultaten visar att förekomsten av en investiturregel förläng-
er regeringsbildningsprocessen något, medan negativ parlamentarism 
förkortar den. Ingen av dessa effekter är emellertid särskilt starka tagna 
var för sig, och för fasta mandatperioder finns knappt några effekter alls. 
Det tydligaste sambandet finns för förekomsten av konstruktivt miss-
troendevotum, vilket gör regeringar mer stabila (som förväntat), men 
minskar tiden för regeringsbildning (Diermeier, Eraslan & Merlo 2002, 
903), av skäl som inte är helt uppenbara. Michael Laver och Kenneth 
Benoit (2014) finner dock att konstruktivt misstroendevotum bara för-
enklar regeringsbildningar som inte sker efter ett val, vilket förefaller 
rimligt: avsättningen av den föregående regeringen innebär ju med en 
sådan regel per definition att en ny samtidigt utses. 

Tänkbara förklaringar till varför det tog så lång tid 
Med utgångspunkt från de idéer som presenterats inom ramen för 
 tidigare forskning om regeringsbildningsprocessens längd ska vi nu ut-
veckla en statistisk modell för att förklara variation i förhandlingarnas 
längd mellan länder och över tid. Denna ska vi sedan tillämpa på frågan 
om varför det tog så lång tid att bilda regering i Sverige efter 2018 års 
val. Vi har i vår tidigare forskning lyft fram att den parlamentariska 
situationen har blivit mer komplex, både i Sverige och i andra länder i 
Västeuropa, eftersom fragmenteringen av partisystemet har ökat under 
senare år och även polariseringen, åtminstone i GAL-TAN-frågor (se 
till exempel Lindvall m.fl. 2017). Även det faktum att högerpopulis-
tiska partier, som i många fall betraktas som paria av övriga partier, 
har fått större representation i västeuropeiska parlament kan påverka 
komplexi teten i regeringsbildningsprocessen (se till exempel Bäck & 
Hellström 2018). 

Just ökad polarisering lyfts i amerikansk forskning sedan länge fram 
som ett hot mot det politiska systemet, där konflikter mellan kongress-
ledamöter gör samarbete omöjligt och leder till politiska dödlägen (grid-
lock), som innebär att det är svårt att fatta några beslut alls (se till exem-
pel McCarty m.fl. 2016). I parlamentariska system kan den här typen av 

polariserad situation istället leda till att det blir svårare att bilda regering 
och att det uppstår en situation som liknar gridlock, i och med att den 
sittande övergångsregeringen inte kan fatta viktiga policybeslut (Bäck 
& Carroll 2018). Liksom det beskrivs ovan tycks ideologisk polarise-
ring öka regeringsbildningsprocessens längd i vissa empiriska analyser, 
i varje fall om man använder enkla mått på skillnader i vänster-höger-
positioner mellan partier med mer extrema ståndpunkter (se till exem-
pel De Winter & Dumont 2008).

Varför ska vi då förvänta oss att ökad polarisering leder till ökad 
komplexitet och därmed till längre regeringsbildningsprocesser? Vi 
vill poängtera att det inte nödvändigtvis är så att polarisering leder till 
en mer komplex förhandlingssituation, i varje fall inte om någon av de 
båda sidorna i ett polariserat system erhåller en majoritet i parlamen-
tet. I det svenska fallet underlättade den tydliga blockpolitiken länge 
regeringsbildningen, innan Sverigedemokraterna kom in i bilden och 
de två politiska blocken förlorade möjligheten till att få egen riksdags-
majoritet. Dessutom kan en hög grad av polarisering, såsom Indridi In-
dridason (2011) visar, förenkla regeringsbildningsprocessen i och med 
att det minskar alternativen av någorlunda ideologiskt sammanhållna 
koalitionsregeringar.

Polarisering handlar dock inte nödvändigtvis enbart om att politis-
ka partier och företrädare står långt ifrån varandra ideologiskt eller i 
olika politiska sakfrågor. Inom amerikansk forskning visar flera studier 
av demokratiska och republikanska väljare att den så kallade affektiva 
polariseringen har ökat (se till exempel Iyengar m.fl. 2012; 2019; Mason 
2015; 2018). Den här typen av polarisering skiljer sig från den ideolo-
giska polarisering vi är vana vid inom statsvetenskapen; den handlar 
istället om att partiers anhängare hyser djup motvilja mot ett annat par-
tis anhängare. Den sortens aversion kan göra det svårare att samarbeta 
i och med att parterna kan känna stark misstro, eller till och med hat, 
gentemot andra partier.59 

59. Det finns få analyser av den här typen av affektiv polarisering bland parti-
eliter i Sverige, men i en nyligen genomförd analys av debatter i Sveriges riksdag 
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Uttalanden som partiers representanter gör före val, till exempel i 
termer av att de absolut inte kan tänka sig att samarbeta med vissa par-
tier – som till exempel Socialdemokraternas, Centerpartiets och Libe-
ralernas ledare gjorde före valet 2018, där de tog tydligt avstånd från 
Sverigedemokraterna – kan också kopplas till den här typen av affektiv 
polarisering. Det kan givetvis handla om att dessa partiers ledare ut-
tryckte detta på basis av politiska skillnader mellan partierna i sakfrågor 
som handlar om invandring och integration, men som vi påpekade i 
kapitel 3 skulle det även kunna ses som att partierna tog avstånd från 
Sverigedemokraterna på ett sätt som uttryckte något utöver sakfråge-
politiska skillnader. 

Generellt sett borde den här typen av polarisering göra det svårare 
för partierna att samarbeta med ett parti som de har tagit så starkt av-
stånd ifrån, eftersom man kan ses som en ”förrädare” om man väljer att 
samarbeta med den andra sidan, såväl inom partiet som bland medlem-
marna och inför väljarna. Detta kan öka komplexiteten i förhandling-
arna eftersom partiledarna måste förankra beslut och kompromisser i 
större utsträckning, och kan även leda till att partiledare ”för syns skull” 
drar ut på förhandlingar, för att det inte ska se ut som att man enkelt kan 
ändra sig när sådana uttalanden har gjorts före valet. 

Sammanfattningsvis kommer vi alltså att fokusera på strukturellt 
mätbara faktorer som kan tänkas ha ökat regeringsbildningsprocessens 
komplexitet. Detta gäller i första hand partisystemets fragmentering och 
andelen ”extrempartier” i parlamentet. 

visar Baumann m.fl. (2017) att ”negativiteten” mellan de båda blocken har ökat 
något de senaste mandatperioderna; det tycks även vara så att ledamöter från de 
olika blocken uttrycker sig mer olika över tid (se Bäck & Carroll 2018). Vi kan 
även nämna Esaiassons (2018) analys av händelserna kring rösträttsöverenskom-
melsen och kronförsvaret. Han ställer frågan om hur det ligger till med tilliten 
mellan politikerna i Sverige, och menar att det är ”slående hur svårt det har varit 
för ledarna att ha förståelse för motståndarnas positioner och hur lätt det har varit 
att tillskriva den andra parten mindre ädla motiv” (2018, 264). 

regeringsbildningsProcessens längd 
i jämförande PersPektiv
Vi inleder vår empiriska analys med att presentera enkla samband mel-
lan olika förklaringsfaktorer och regeringsbildningsprocessens längd, 
för att ge en första bild av vad som tycks påverka hur lång tid det tar att 
bilda regering i Västeuropa. Först därefter vänder vi oss till en analys 
som tar hänsyn till flera av dessa faktorer samtidigt. I samtliga jämfö-
relser studeras perioden 1945–2018 om ingenting annat anges i texten. 

I dessa analyser har vi exkluderat de regeringsbildningar där inga för-
handlingar mellan partier ägde rum – när en sittande regering i avsak-
nad av investituromröstning (eller misstroendeomröstning) utnyttjade 
möjligheten att sitta kvar i regeringsställning efter ett val, eller med an-
dra ord när ingen regeringsbildningsprocess i egentlig mening inträf-
fade. Vi utesluter även de regeringsbildningar som endast innebar ett 
byte av statsminister (eller regeringschef), i regel som följd av ålderdom, 
hälsoskäl eller dödsfall, eftersom de tenderar att påverkas av helt andra 
faktorer.

Enkla samband mellan komplexitet och regeringsbildningsprocessens längd
Den vänstra delen av figur 4.1 visar den genomsnittliga tiden det tar 
för en regering att bildas under mellanvalsperioden respektive efter ett 
nationellt parlamentsval. Figuren visar att eftervalsregeringar i genom-
snitt tar mer än dubbelt så lång tid att bilda än mellanvalsregeringar 
(48 dagar jämfört med endast 22 dagar i genomsnitt). Givet denna kon-
staterade skillnad visar resterande figurer i avsnittet den genomsnitt-
liga tiden det tar att bilda regering oavsett om processen sker efter eller 
mellan parlamentsval. De samband som vi studerar i denna enkla ana-
lys  visar dock på samma mönster oavsett om det gäller eftervals- och 
mellan valsregeringar, med ett undantag, vilket vi återkommer till.

En viktig faktor som påverkar graden av komplexitet i förhandling-
arna är hur många olika typer av regeringsalternativ som i praktiken 
är möjliga. Om det finns många jämnstarka alternativ, eller inget rege-
ringsalternativ som majoriteten i parlamentet vill se, kan förhandlingar-
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En annan faktor som påverkar förhandlingskomplexiteten är om 
parla mentet rymmer starka ”extrempartier” som övriga partier ogär-
na vill inkludera i regeringen eller göra sig beroende av som stödparti, 
 eller som med andra ord behandlas som paria av andra partier. Tidigare 
gällde detta framför allt kommunistiska partier, men denna roll har på 
senare tid övertagits av framför allt högerpopulistiska partier. Ju mer 
parlamentariskt betydelsefulla sådana partier är, det vill säga ju större 
andel av mandaten i parlamentet de har, desto svårare blir det för en ny 
regering att få tillräckligt stöd i parlamentet. Detta kan visa sig antingen 
direkt, i en investituromröstning, eller indirekt, genom att potentiella 
regeringsbildare måste försöka garantera en tillräcklig majoritet för att 
inte riskera att bli lamslagna i sitt maktutövande eller löpa risk att förlo-
ra en framtida misstroendeomröstning. 

22

48
32

49

Figur 4.1   Typ av regeringsbildning, fragmentering och regeringsbildningsprocessens längd

Kommentar: Figuren anger de liberala riksdagsledamöternas åsiktsmässiga placering på 
vänster-högerskalan och GAL-TAN-skalan, samt hur de röstade på det liberala riksdagsgrupps-
mötet den 12 januari 2019: för Löfven eller Kristersson som statsminister. Punkten för 
”Liberalerna” anger hela partiets position; i analysen antar vi att detta är partiledaren Jan 
Björklunds uppfattning.

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figurerna visar regeringsbildningsprocessens längd för (a) mellanvalsregeringar 
respektive eftervalsregeringar (vänstra figuren) och (b) när det är en låg respektive hög 
fragmentering av partisystemet (högra figuren). Låg fragmentering definieras här som att det 
så kallade bargaining power fragmentation index är mindre än eller lika med medelvärdet.

GENOMSNITTLIGT ANTAL DAGAR

MELLAN VAL EFTER VAL LÅG HÖG

När bildas regeringen? Fragmentering

Den 14 januari 2019, vid en av de sista pressträffarna som hölls under den 134 dagar 
långa regeringsbildningen, meddelar talman Andreas Norlén att statsministeromröst-
ningen skjuts upp 48 timmar.

na dra ut på tiden. Den högra delen av figuren visar den genomsnittliga 
skillnaden mellan tiden det tar att bilda regeringar då det är låg respek-
tive hög fragmentering i parlamentet (i termer av antal regeringsalter-
nativ rent numerärt med hänsyn tagen till partiernas ”förhandlingsstyr-
ka”).60 Om fragmenteringen är hög tar det längre tid att bilda regering. 
I de länder där parlamentet omfattar få partier eller domineras av några 
få partier tar regeringsbildningen i genomsnitt ungefär en månad. I de 
länder där det sitter fler och mer parlamentariskt jämnstarka partier i 
parlamentet tar det istället i genomsnitt drygt 1,5 månad. 

60. Ett vanligt sätt att mäta fragmentering är att räkna ut det effektiva an-
talet parlamentariska partier (Laakso & Taagepera 1979). Här använder vi oss 
istället av bargaining power fragmentation index (se Strøm m.fl. 2003). Detta index 
räknas ut på liknande sätt som det effektiva antalet parlamentariska partier, men 
använder partiers förhandlingsvikt – så kallade normaliserade Banzhaf-index – 
snarare än deras mandatandelar. En stor fördel med detta är att partier som sanno-
likt inte kommer att påverka koalitionsbildningsförhandlingarna inte tas hänsyn 
till i samma omfattning. Indexet räknas ut på följande sätt: där bi står 
för förhandlingsvikten för parti i. Förhandlingsvikten i sin tur beräknas utifrån 
i vilken grad ett enskilt parti är avgörande för att majoriteter ska kunna bildas i 
parlamentet. 
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I våra analyser fokuserar vi på att mäta andelen mandat kommunis-
tiska och (populistiska) högerradikala partier har i parlamentet. Den 
vänstra delen av figur 4.2 visar det genomsnittliga antalet dagar för att 
bilda regering där så kallade extrempartier har en lägre respektive högre 
andel av mandaten i parlamentet.61 Sambandet är inte speciellt tydligt: 
när extrempartier har en större andel av mandaten är den genomsnittliga 
regeringsbildningstiden i genomsnitt 4 dagar längre än när dessa partier 
har en lägre eller ingen parlamentarisk representation. Detta samband 
blir markant tydligare om vi endast tittar på bildandet av eftervalsrege-

61. I ca 20 procent av regeringsbildningarna i vårt datamaterial har ”extrem-
partier” haft 20 procent eller mer av parlamentsmandaten.

Talman Andreas Norlén tillsammans med Liberalernas partiledare Jan Björklund under 
en av de så kallade talmansrundorna.

ringar, då regeringsförhandlingar mellan val går relativt snabbt oavsett 
om det finns starka extrempartier eller inte. För eftervalsregeringar för-
länger förekomsten av starkare extrempartier regeringsbildningsproces-
sen med drygt en månad i genomsnitt.

En annan faktor som lyfts fram inom forskningen som förklaring till 
att det i vissa fall tar lång tid att bilda regering är, som nämnts, graden 
av ideologisk polarisering i partisystemet. I den högra delen av figur 4.2 
presenterar vi en enkel analys av sambandet mellan ideologisk polarise-
ring på en vänster-högerskala och regeringsbildningsprocessens längd i 
de västeuropeiska länderna. Vi använder oss här av data om partiers po-
sitioner som bygger på expertstudier (Döring & Manow 2019). Indexet 
bygger på det dominerande sättet att mäta polarisering: standardavvi-

Talman Andreas Norlén och Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven under en 
pressträff i riksdagen den 16 januari 2019. Norlén har just berättat att han senare samma 
dag kommer att föreslå att riksdagen väljer Löfven till statsminister.
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kelsen av vänster-högerpositioner viktad efter partiernas storlek (Dodd 
1976; Warwick 1998; Dalton 2008).62 Resultaten indikerar att det tycks 
ta något längre tid att bilda regering när polariseringen är hög, men 
sambandet tycks inte vara starkt. Detta skulle kunna bero på att den 
polarisering som komplicerar regeringsbildningsprocessen inte gäller 
åsiktsdimensionen vänster-höger utan GAL-TAN, men för den senare 
finns inga användbara empiriska mått som täcker alla länder och hela 
den relevanta tidsperioden. Liksom vi nämnde tidigare i det här kapitlet 
är det inte heller givet att vi ska förvänta oss att ökad polarisering leder 
till längre regeringsbildningsprocesser. Det är möjligt att ideologisk po-
larisering endast gör det svårare att bilda regering i de fall där det finns 
mer extrema partier som andra partier inte vill samarbeta med eller be-
traktar som paria.

Avslutningsvis ska vi titta närmare på betydelsen av olika institutio-
nella faktorer. Som vi tidigare nämnt tycks semi-presidentiella system 

62. Formellt beräknas index enligt följande formel:
proportionen av mandat för parti i , xij är dess position på vänster-högerskalan och 
‒xj är det viktade medelvärdet av positionerna för partierna på skalan, summerat 
över partierna n.

!∑ 𝑝𝑝$(𝑥𝑥$' − 𝑥𝑥')*+
$,-   

ha kortare regeringsbildningsprocesser än parlamentariska system, och 
även förekomsten av konstruktivt misstroendevotum förkortar tiden – 
men då främst för bildandet av regeringar mellan, och inte efter, par-
lamentsval (Laver & Benoit 2014). Huruvida positiv parlamentarism, 
vilket här innebär en kombination av investituromröstning och en posi-
tivt formulerad omröstningsregel, har någon inverkan på regeringsbild-
ningens längd är mer osäkert. I figur 4.3 bekräftar vi resultaten från den 
tidigare forskningen i detta avseende. I semi-presidentiella system, det 
vill säga länder med en direktvald president, går det fortare att bilda 
regering. I länder med positiv parlamentarism tar det något längre tid 
att bilda regering, men skillnaden är inte särskilt stor. I länder med kon-
struktivt misstroendevotum, slutligen, ser mönstret olika ut beroende 
på vilken typ av regeringsbildningar man tittar på. Efter val komplicerar 
ett konstruktivt misstroendevotum regeringsbildningsprocessen, men 
mellan val påskyndas den.63 

Givet dessa institutionella skillnader skulle man även kunna tänka 
sig att olika faktorer som mäter förhandlingskomplexitet samspelar med 
institutionella regler som omgärdar regeringsbildningen. Förhandlings-
komplexitet borde till exempel ha en starkare effekt i länder som tilläm-
par positiv parlamentarism, det vill säga det bör ta längre tid att bilda 
regering i sådana länder när komplexiteten ökar. Det är däremot inte 
säkert att ökad förhandlingskomplexitet har någon betydande effekt i 
länder som Sverige, där det är relativt enkelt att bilda en minoritets-
regering. I figur 4.4 presenterar vi en sådan analys med fokus på hur 
fragmenterat partisystemet är och hur lång regeringsbildningsprocessen 
blir i länder med och utan en positiv parlamentarism. Här grupperas 
alltså länder som Sverige, som tillämpar en investituromröstning med 

63. Det senare resultatet beror dock på en enda observation, då regeringsbild-
ningen i Belgien 2008 är det enda exemplet vi har data på där en regeringsbild-
ning ägde rum mellan två val i ett system med konstruktivt misstroendevotum där 
regeringsbildningen tagit mer än en dag – det vill säga där det har gått att obser-
vera en faktisk regeringsbildningsprocess. Det finns dock ytterligare 13 fall där en 
ny regering tillträtt samma dag som den gamla regeringen avsatts. Hur länge det 
pågick förhandlingar mellan partier dessförinnan är däremot okänt.
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Figur 4.2   Extrempartier, ideologisk polarisering och regeringsbildningsprocessens längd

Källor: Hellström m.fl. (2019); Döring & Manow (2019). 

Kommentar: Figurerna visar regeringsbildningsprocessens längd beroende på (a) extrempar-
tiers andel av mandaten (vänstra figuren) och (b) graden av polarisering av partisystemet 
(högra figuren). Låg polarisering definieras här som att polariseringsindexet är mindre än eller 
lika med medelvärdet.

MINDRE ÄN 20% MER ÄN 20% LÄGRE HÖGRE

Extrempartiernas andel av mandaten Polarisering

där pi är
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en negativ regel, tillsammans med länder som inte har någon investi-
turomröstning (se till exempel Bergman 1995). Som vi kan se är det 
framför allt bland länder som tillämpar positiv parlamentarism och där 
förhandlingskomplexiteten är hög som det tar lång tid att bilda regering 
(63 dagar i genomsnitt jämfört med 40 dagar för länder utan investi-
turomröstning eller med en negativ omröstningsregel). När fragmen-
teringen är lägre tycks det dock i genomsnitt gå något fortare att bilda 
regering i länder med positiv parlamentarism. Detta samband står sig 
dock inte när vi tar hänsyn till andra förklaringsfaktorer, varför vi inte 
återkommer till det nedan. 

En sambandsanalys med flera förklaringsfaktorer
Flera av de förklaringsfaktorer som vi har diskuterat i det föregående 
avsnittet kan samvariera och vi bör även undersöka effekten av en egen-
skap då vi tar hänsyn till alla andra faktorer som kan ha påverkat rege-
ringsbildningsprocessens längd. Nedan presenterar vi resultaten i en så-
dan analys, närmare bestämt en form av regression som gör det möjligt 
att ta hänsyn till flera förklaringsfaktorer i samma modell.64 Utöver de 
förklaringsfaktorer som redovisas i den beskrivande sambandsanalysen 
ovan ingår ytterligare en, nämligen om en eftervalsregering bildades 
 efter ett nyval eller inte (se Ecker & Meyer 2015). 

Hur graden av polarisering i en vänster-högerdimension enligt ovan 
nämnda polariseringsindex påverkar regeringsbildningens längd under-
söks endast i appendix till detta kapitel. Detta beror på att polariserings-
index är starkt korrelerat med förekomsten av extrempartier; dessa två 

64. För mer information om den analysmetod som använts och resultaten i 
denna analys, se appendix till detta kapitel. 

GENOMSNITTLIGT ANTAL DAGAR

Figur 4.3   Tre politiska institutioner och regeringsbildningsprocessens längd

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figurerna visar den genomsnittliga tiden för att bilda regering beroende på 
förekomsten av tre olika politiska institutioner: (a) semi-presidentialism (att landet har en 
folkvald president med betydande makt), (b) positiv parlamentarism (att det krävs majoritets-
stöd för att bilda regering), samt (c) konstruktivt misstroendevotum (att en statsminister bara 
kan avsättas genom att ersättas med en annan), i det senare fallet uppdelat för regerings-
bildningar som äger rum efter och mellan val.
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GENOMSNITTLIGT ANTAL DAGAR

Figur 4.4   Fragmentering, positiv parlamentarism och regeringsbildningsprocessens längd

Källa: Hellström m.fl. (2019).

Kommentar: Figurerna visar skillnader i tiden det tar att bilda regering beroende på (a) 
graden av fragmentering av partisystemet (definierat som i figur 4.1) och (b) förekomsten av 
positiv parlamentarism (definierat som i figur 4.3).
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indikatorer kan därför inte användas i samma statistiska modell om vi 
vill ha pålitliga resultat.65 

Figur 4.5 redovisar resultat från två olika typer av modeller. I mo-
dell 1 söker vi förklara variationer i regeringsbildningens längd både 
 mellan länder och inom länder över tid, och inkluderar även de tre in-
stitutionella variablerna – semi-presidentialism, konstruktivt misstro-
endevotum och positiv parlamentarism. I modell 2 inkluderar vi istället 
en uppsättning variabler som fångar upp den landspecifika variationen i 
regeringsbildningstid som är konstant över tid.66 Med andra ord stude-
rar vi i den andra modellen endast variationen över tid inom länderna. 
Den första modellen med institutionella variabler har den uppenbara 
för delen att vi faktiskt är intresserade av vilken betydelse dessa insti-
tutioner har. Men då dessa institutioner inte förändras nämnvärt över 
tid, utan varierar främst mellan länder, går de inte att inkludera i vår 
andra, alternativa, modell. Fördelen med vår andra modell är att vi i 
denna indirekt även tar hänsyn till alla landspecifika faktorer, förutom 
institutionella regler exempelvis politisk kultur och outtalad politisk 
praxis, som vi inte direkt kan observera eller mäta på annat sätt. Den 
första modellen med institutionella variabler ger således en mer teore-
tiskt informerad empirisk modell, men riskerar möjligtvis att överskatta 
effekten av de ingående variablerna något. Den andra modellen kan inte 
ge någon klarhet om institutionernas exakta påverkan, men tar istället 
hänsyn till faktorer vi inte kan mäta och resulterar därmed i mer konser-
vativa skattningar av effekten av de olika variablerna.

I figuren kan vi utläsa om en förklaringsfaktor har en positiv eller ne-
gativ effekt. En positiv effekt betyder här att när denna faktor eller egen-
skap ökar förlängs tiden det tar att bilda regering, medan en negativ 
effekt betyder att denna faktor eller egenskap gör att det går snabbare 
att bilda regering. Strecken i figuren representerar ett så kallat konfiden-

65. Givet att vi dessutom har ett relativt begränsat antal observationer i data-
materialet.

66. Rent tekniskt innebär detta att modell 2 inkluderar en serie så kallade 
dummyvariabler för de olika länderna i datamaterialet. Koefficienterna för dessa 
variabler är inte av substantiellt intresse och redovisas därför inte.

sintervall som beskriver osäkerheten i de mått på effekter som redovisas. 
I de fall som strecken överlappar nollpunkten kan vi med vedertagna 
krav på statistisk säkerhet (95 procent) inte vara säkra på att det finns en 
effekt av denna egenskap. 

Bland de förklaringsfaktorer vi intresserar oss mest för har graden av 
fragmentering en betydande positiv effekt på regeringsbildningsproces-
sens längd. Ju mer fragmenterat partisystem, desto längre tid tar det att 
bilda regering. Vi ser alltså samma resultat som vi pekat på tidigare i de 

Figur 4.5   Effekter av olika faktorer på regeringsbildningsprocessens längd
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Kommentar: Figurerna visar så kallade genomsnittliga marginaleffekter (punkterna) med 95 
procents konfidensintervall (linjerna) för två olika modeller: en som även inkluderar mått på 
politiska institutioner (modell 1) och en som enbart inkluderar variation över tid inom länder 
(modell 2). Alla variabler utom två är till för att kunna göra direkta jämförelser kodade så att 
de löper från 0 till 1, där 0/1 indikerar en så kallad dummyvariabel (vilken bara kan anta värdet 
0 eller 1) och 0-1 en kontinuerlig variabel (index). Variablerna ”Fragmentering” (p.g.a. dess 
stora effekt) och ”Extrempartiers mandatandel” löper dock från 0 till 10, där en enhets ökning 
alltså motsvarar 10 procent.
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enkla sambandsanalyserna. Detta tyder på att regeringsbildningsproces-
sens längd påverkas av graden av komplexitet i förhandlingarna och av 
hur många olika typer av regeringsalternativ som i praktiken är möjliga. 
Detta är den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn i vår modell.67 

En annan effekt som är i linje med våra förväntningar har att göra 
med extrempartiernas ställning i parlamentet. Effekten av extrempar-
tiers storlek, i termer av deras antal mandat, är positiv och skild från 
noll, vilket innebär att när extrempartier ökar i storlek så tar förhand-
lingarna längre tid.68 Detta tyder på att komplexiteten i förhandlingarna 
ökar då den här typen av partier får fler mandat, vilket kan handla om 
att övriga partier ser sig tvungna att förhandla med dessa partier när de 
blir större, trots att man kan ha gjort uttalanden under valkampanjen att 
inte samarbeta med dem. Det kan också handla om att man, som i det 
svenska fallet, får svårare att bilda en regering som tolereras av en ma-
joritet i parlamentet om samarbete med ett stort extremparti utesluts.

Dessa två faktorer, graden av fragmentering och extrempartiers stor-
lek, har alltså en effekt i båda våra modeller, även om effekten som vän-
tat är något svagare i modell 2 där vi endast fokuserar på variationen 
inom länder över tid. Detsamma gäller effekten av eftervalsregeringar, 
vilken precis som i tidigare forskning visar sig ta längre tid än regerings-
bildningar som sker mellan valen. Regeringsbildningar som sker efter 

67. De regeringsbildningsprocesser som har värdet 0 på fragmenteringsindex-
et kännetecknas av att det finns ett parti som erhåller en egen parlamentarisk 
majoritet. De regeringsbildningsprocesser som får högst värden på indexet känne-
tecknas i motsats till detta av att det finns många möjliga regeringsalternativ, och 
att endast de alternativ som inkluderar ett större antal partier kan uppnå egen ma-
joritet. Varje enhets ökning på indexet (som går från 0 till 10) innebär en ökning 
av regeringsbildningsprocessens längd med i genomsnitt över 9 dagar i modell 1 
(med institutioner) och nästan 5 dagar i modell 2 (med landeffekter). Enligt det 
95-procentiga konfidensintervallet ligger den genomsnittliga effekten någonstans 
mellan 6–12 dagar i modell 1 och 1–8 dagar i modell 2.

68. För varje 10 procent av det totala antalet mandat i parlamentet som ex-
trempartier har ökar regeringsbildningsprocessen i genomsnitt med ca 11–12 da-
gar och enligt det 95-procentiga konfidensintervallet ligger den genomsnittliga 
effekten någonstans mellan ca 6–15 dagar i modell 1 och 5–18 dagar i modell 2. 

nyval skiljer sig dock inte systematiskt från de andra ifråga om längd.
Om vi ser till de institutionella faktorerna, som vi alltså endast kan 

studera i modell 1, så är det två egenskaper som har en signifikant effekt 
på regeringsbildningsprocessens längd: förekomsten av semi-presiden-
tialism och konstruktivt misstroendevotum. Effekten av semi-presiden-
tialism är som förväntat negativ, vilket innebär att när presidenten har 
en viktig roll i att utse regeringschefen tar det kortare tid att bilda re-
gering. När det gäller förekomsten av konstruktivt misstroendevotum 
ökar detta i genomsnitt regeringsbildningstiden, men som framgår i den 
beskrivande analysen ovan gäller detta endast regeringsbildningar efter 
val. Positiv parlamentarism tycks dock inte ha någon betydande effekt 
på regeringsbildningsprocessens längd. Det tycks alltså inte spela någon 
större roll för hur lång tid det tar att bilda regering om en investitur med 
positiv omröstningsregel tillämpas eller inte.

En brist med vår statistiska modell är att vi inte har möjlighet att 
mäta vissa förklaringsfaktorer som vi tror kan vara viktiga för att visa 
varför det tog så lång tid efter 2018 års val i Sverige. Till exempel skulle 
det kunna vara så att graden av vänster-högerpolarisering inte är så rele-
vant i det här fallet utan att det snarare handlar om att det var en högre 
grad av polarisering i GAL-TAN-dimensionen som ökade graden av 
komplexitet i förhandlingarna 2018. Tyvärr finns det dock som sagt inga 
tillförlitliga mått på partiernas GAL-TAN-positioner över en så lång 
tidsperiod som vi studerar i den statistiska analysen. Det skulle också 
kunna vara så att svårigheterna att bilda regering snarare handlar om en 
form av ”affektiv” polarisering mellan partierna som gör det svårare för 
dem att samarbeta – men inte heller den typen av konflikt är enkel att 
mäta i breda statistiska analyser och vi kan därför inte ta hänsyn till den 
typen av polarisering här. 

En tredje faktor som vi inte fångar i den statistiska analysen är så 
kallade förvalskoalitioner, det vill säga om partierna före valet har kom-
mit överens om och uttalat att de ska samarbeta i en regering. Denna 
har också lyfts fram i den tidigare forskningen, men främst som en kon-
trollvariabel (se Diermeier & van Roozendaal 1998). Ecker och Meyer 
(2020) inkluderar en variabel i sina jämförande analyser som mäter före-
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komsten av förvalsallianser och finner att sådana allianser gör att det går 
snabbare att bilda regering. Som vi ska se var denna faktor av central 
betydelse i det svenska fallet, men även här saknar vi information för 
den längre tidsperiod som krävs för en statistisk analys. 

Hade vi kunnat förutse den utdragna processen 2018–2019?
Om vi hade utgått från den jämförande analysen som vi presenterar 
ovan, vilken inkluderar en rad olika förklaringsvariabler som har disku-
terats i tidigare forskning, skulle vi då ha kunnat förutse att det skulle 
ta så lång tid att bilda regering efter 2018 års val – hela 134 dagar? I 
figur 4.6 presenteras de förutsägelser vi skulle ha kunnat göra om olika 
svenska regeringsbildningsprocesser sedan 1976 om vi enbart hade haft 
information om de faktorer som vi har diskuterat här, såsom fragmente-
ring, polarisering och pariapartiernas storlek. Vi visar även hur lång tid 
det faktiskt tog att bilda regering i dessa fall. 

Låt oss börja med det fall som intresserar oss mest, regeringsbild-
ningen efter 2018 års val. I det här fallet förutsäger våra två statistiska 
modeller att det skulle ha tagit 50 respektive 101 dagar att bilda regering. 
Det här är också det högsta predicerade värdet för någon av de studera-
de svenska regeringsbildningsprocesserna, eftersom partisystemet sedan 
2010 varit mer fragmenterat än någonsin tidigare och ett extremparti 
(SD) aldrig någonsin tidigare haft en så hög andel av mandaten i riks-
dagen. Om vi ser till de egenskaper som brukar lyftas fram i den jäm-
förande forskningen, särskilt när det gäller fragmentering, så var det inte 
helt överraskande att det tog lång tid att bilda regering efter 2018 års val 
–  vi kunde ha förväntat oss en längre process än vi tidigare sett i Sverige, 
åtminstone sedan 1976. Denna iakttagelse ligger också i linje med vad 
svenska statsvetare har skrivit i ämnet tidigare. Johannes Lindvall, Han-
na Bäck, Carl Dahlström, Elin Naurin och Jan Teorell (2017, 108) gjorde 
exempelvis iakttagelsen att ”regeringsbildningen i framtiden kommer 
att kräva mer omfattande förhandlingar i förväg med åtminstone några 
av oppositionspartierna, och i så fall kommer förhandlingarna troligen 
att bli mer komplicerade och tidskrävande”.

Den tid som modellerna förutsäger är dock avsevärt mycket kortare 

än den tid det faktiskt tog att bilda regering efter 2018 års val – 33 res-
pektive 84 dagar. Den första modellen med de institutionella variabler-
na lyckas förvisso bättre än den andra med att förutsäga de 134 dagarna, 
men den första modellen överskattar istället konsekvent tiden det tidi-
gare tagit att bilda en eftervalsregering i Sverige. I alla övriga fall – det 
vill säga utöver 2018 års regeringsbildning – har det gått fortare att bil-
da regering än denna förklaringsmodell skulle ha förutsett. Detta gäller 
framför allt efter valet 2014, då regeringsbildningen tog 19 dagar trots 
att de olika egenskaper vi studerar skulle gjort att vi kunde förvänta oss 
en regeringsbildningsprocess på hela 78 dagar. Modell 2 lyckas bättre 
med att uppskatta den relativt korta tiden det tagit att bilda regering i 
Sverige, men även den modellen överskattar processens längd efter 2014 
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Figur 4.6   Förutsägelser om regeringsbildningsprocessernas längd efter val 1976–2018
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Kommentar: Figuren visar antalet dagar det tagit att bilda regering efter ett val i Sverige sedan 
1976 (svarta punkter), samt det förväntade (”predicerade”) antalet dagar det skulle ha tagit 
om vi enbart hade haft information om de variabler och koefficienter som ingår i modell 1 
(rosa linje) respektive modell 2 (brun linje) i figur 4.5.
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års val, och enligt den är det istället hela 84 av de 134 dagar det tog att 
bilda regering 2018 som inte kan förklaras. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså delvis förklara varför det tog så 
lång tid att bilda regering 2018–2019 genom att hänvisa till strukturellt 
mätbara faktorer hämtade från tidigare forskning. Men vi kommer inte 
hela vägen. Vi behöver därför även göra en fallstudie av den svenska re-
geringsbildningen efter valet 2018, till vilken vi nu vänder oss.

valet 2018 och regeringsbildningsProcessen 
som följde
Ett första steg mot djupare förståelse av varför det tog så lång tid att 
bilda regering just efter valet 2018 kan vi få genom att närmare granska 
tidsåtgången. Vart tog de 134 dagarna mellan valet och regeringsskif-
teskonseljen vägen? Vad ägnades de åt? Ett försök till klassificering görs 
i tabell 4.1. För detaljerna kring förloppet hänvisas till tidslinjen som 
presenterades redan i föregående kapitel (se figur 3.1). 

En första utgångspunkt är här att klassificeringen måste vara ömse-
sidigt uteslutande. Även om processer av olika slag givetvis kan pågå 
samtidigt bygger klassificeringen därför på vad som bedömts som 
huvud skälet till att tiden gick. Det innebär exempelvis att tiden som räk-
nas som en ”avisering” från talmannen av en kommande statsminister-
omröstning avbryts när reella förhandlingar inleds mellan partierna; 
den återstående tiden räknas istället till förhandlingarna. En andra ut-
gångspunkt är att klassificeringen gjorts i termer av hela dagar; i prin-
cip skulle man förstås kunna tänka sig en klassificering av timmar eller 
rent av minuter, men det har bedömts som praktiskt omöjligt.69 

Med denna klassificering som grund kan vi först konstatera att  
det som upptog den största delen av tiden var sonderingsuppdragen. 
Ulf Kris terssons uppdrag pågick mellan den 2 och 14 oktober, Stefan 

69. Det innebär exempelvis att en dag då det pågick talmansrundor räknas 
som en hel dag, även om alla talmansrundor efter den första egentligen bara på-
gick under ungefär en halv dag.

Löfvens mellan den 15 och 29 oktober och Annie Lööfs mellan den 15 
och 22 november. Sammanlagt omfattade sonderingsuppdragen alltså 
33 dagar, vilket är knappt en fjärdedel av de 134 det sammanlagt tog att 
bilda regering. 

På andra plats kommer tiden för talmannens aviseringar av en kom-
mande statsministeromröstning. När Kristerssons uppdrag aviseras 
handlar det om en vecka (mellan den 5 och 12 november); i Löfvens 
fall, på grund av en mellanliggande helg, först om 10 dagar, sedan efter 
förlängning om 11 dagar (mellan den 23 november och den 4 decem-
ber, då de första förhandlingarna mellan C, L, S och MP inleds). Om 
man därtill lägger aviseringen av den tredje statsministeromröstningen, 
vilken om man räknar bort julledigheten (mellan lördagen den 22 och 
onsdagen den 26 december) gav partierna ytterligare 11 dagar att kom-
ma fram till en lösning (mellan den 19 december och den 5 januari, då 
förhandlingarna mellan C, L, S och MP återupptas på partiledarnivå), 
uppgår tiden för aviseringarna till sammanlagt 30 dagar, eller 22 procent 
av tiden.

Mot detta ska ställas tiden som faktiskt ägnades åt regelrätta för-
handlingar på partiledarnivå: 12 dagar. Exaktheten i denna siffra ska tas 
med en viss nypa salt. Å ena sidan är den generöst tilltagen, eftersom 
två dagar har räknats in som ägnades åt en skärmytsling mellan C och 
M angående hur man skulle se på Annie Lööfs sonderingsuppdrag.70 Å 
andra sidan är den något lågt räknad, eftersom viss förhandlingstid inte 
räknats in – dels de förberedande förhandlingarna på tjänstemannanivå 

70. Efter de gruppvisa samtalen den 30 oktober uppstod en diskussion mellan 
framför allt C och M om huruvida Annie Lööf skulle kunna åta sig ett sonderings-
uppdrag å Alliansens vägnar. Det fanns ett önskemål om detta från C:s och L:s 
sida, men M motsatte sig med argumentet att det skulle göra sprickan inom Alli-
ansen till fait accompli. Förhandlingar inleddes mellan C och M, först på tjänste-
mannanivå, om hur villkoren för ett sådant sonderingsuppdrag ändå skulle kunna 
utformas, men de blev inte framgångsrika; M stod kvar vid sin linje. På morgo-
nen den 2 november 2018 meddelar därför talmannen i ett pressmeddelande att 
han följande måndag, den 5 november, skulle hålla pressträff för att ”berätta om 
kommande steg i arbetet med regeringsbildningen”, detta i syfte att då meddela 
aviseringen av Ulf Kristersson som statsministerkandidat.
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mellan framför allt C och S, dels förhandlingarna på partisekreterar-
nivå mellan C och M som ledde fram till M+KD-kontraktet. Men fak-
tum kvarstår: de sakpolitiska förhandlingar på partiledarnivå som ledde 
fram till December- respektive Januariavtalet avklarades på omkring 
fem dagar vardera. Detta är alltså sammantaget mindre än 10 procent av 
den sammanlagda tiden som gick åt till regeringsbildningen.

Inte heller var det särskilt mycket tid, i dagar räknat, som gick åt till 
intern förankring inom partierna. Hit räknas söndagen den 9 december 

2018, då Decemberavtalet skulle förankras inom C, L, S och MP, samt 
torsdagen till söndagen 10–13 januari 2019, då detsamma skulle göras 
för Januariavtalet. Sammantaget handlar det alltså inte om mer än fem 
dagar. Detta kan i förstone tyckas stå i strid med ett erkänt antagan-
de om att tiden som upptas av regeringsförhandlingar till största delen 
består av förhandlingar inom partierna (Luebbert 1986, 52). Här bör 
vi dock påminna om att tiden har klassificerats som intern förankring 
enbart om den inte samtidigt kunde upptas av något annat. Självklart 
ägnades betydligt mer tid åt partiinterna förhandlingar parallellt med de 
andra processerna. Detta gäller inte minst inom Centern och Liberaler-
na inför och efter de förhandlingar som ledde fram till Decemberavtalet 
(vilket vi återkommer till).

Något mer tid ägnades åt talmannens samråd med partiledarna, vil-
ket som konstaterades redan i föregående kapitel bland annat skedde i 
form av sju talmansrundor och en dag för gruppvisa samtal i olika parti-
konstellationer. Under åtminstone fem dagar skedde samråden där-
ut över mer informellt och över telefon. Detta gäller torsdagen den 22 
 november 2018, då Annie Lööf återrapporterat sitt sonderingsuppdrag 
och talmannen stod inför att avisera statsministeromröstningen om 
Stefan Löfven, måndagen till tisdagen 10–11 december, då December-
avta let förkastats av C och talmannen återigen stod inför att avisera en 
stats ministeromröstning om Stefan Löfven, samt fredagen till lördagen 
14–15 december, då Stefan Löfven fällts och talmannen stod inför att 
fatta beslut om han skulle hålla en tredje statsministeromröstning före 
jul. 

Därtill tillkommer sex dagar vilka klassificerats som ”talmannens be-
tänketid”. Det gäller några dagar under regeringsbildningsprocessen där 
det är talmannen som har initiativet, men där det inte exakt framkom-
mer vad dagarna ägnas åt: dels dagen före första talmansrundan och 
tiden mellan första och andra talmansrundan i slutet av september, dels 
tiden mellan det informella samrådet med partiledarna och aviseringen 
av den nya tidsplanen den 19 december.71

71. Från den senare tiden har dock måndagen den 17 december räknats av, och 

Aktivitet Antal dagar Andel av tiden 
(procent)

TALMANNENS SAMRÅD, VARAV: 13 9,7

   – talmansrundor 7 5,2

   – gruppmöten 1 0,1

   – informella samtal 5 3,7

TALMANNENS BETÄNKETID 7 5,2

SONDERINGSUPPDRAG, VARAV: 33 24,6

   – Ulf Kristersson 12 9,0

   – Stefan Löfven 14 10,4

   – Annie Lööf 7 5,2

AVISERING, VARAV: 30 22,4

   – Ulf Kristersson (nr 1) 7 5,2

   – Stefan Löfven (nr 2) 11 8,2

   – ospecificerad (nr 3) 12 9,0

FÖRHANDLING MELLAN PARTIER 12 9,0

FÖRANKRING INOM PARTIER 5 3,7

FÖRFATTNINGSPÅLAGOR 23 17,2

HELG/HELGDAGAR 10a 7,5

CEREMONIELLT INTERLUDIUM 1b 0,1

TOTALT 134 100

a Detta inkluderar fredagen den 2 november, p.g.a. den efterföljande helgen.

b Detta är måndagen den 17 december, då riksdagen högtidligen firade 100-årsjubileet av röst-
rättsreformen.

Tabell 4.1   Klassificering 
av tidsåtgången i sam-
band med regeringsbild-
ningen
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Återstoden av tiden är dagar som på grund av vad som hände i övrigt 
tvunget måste förlöpa, nästan helt utan att någon skulle kunnat göra nå-
got åt saken. Detta handlar för det första om tidsfrister som antingen står 
direkt inskrivna i författningen, eller som är hårt bundna av den praxis 
som utvecklats i anslutning till denna, i tabellen kallade ”författnings-
pålagor”. Den längsta av dessa tidsfrister är de 16 dagar som förlöpte från 
valdagen till den obligatoriska statsministeromröstningen i september. 
Hit räknas även de sex dagar som i enlighet med praxis förflöt till följd av 
att talmannens tre förslag till statsminister måste bordläggas två gång-
er, samt det faktum att regeringsskiftet formellt inte ägde rum förrän i 
samband med regeringsskifteskonseljen på slottet, vilken av hävd inte 
hålls samma dag som själva statsministeromröstningen utan först efter 
det att regeringsförklaringen har lästs upp och statsministern har anmält 
de övriga statsråden till riksdagen. Lägg till detta att konseljen hölls på 
en fredag (den 18 januari 2018), varför regeringsskiftet inte ansågs kunna 
äga rum förrän efter helgen, samt att regeringsbildningsprocessen drog 
ut över julhelgen. Slutligen hamnar talmannens beslut om att kalla till 
pressträff för att avisera Ulf Kristersson som statsministerkandidat på en 
fredag, varför det återigen bedöms som nödvändigt att låta helgen passera. 
Dessa nästintill icke-förhandlingsbara dagar – givet hur processen i övrigt 
gestaltade sig – uppgår därmed till inte mindre än 33 stycken, lika många 
som sonderingsuppdragen, och således omkring en fjärdedel av tiden. 

Alla dessa dagar hade förvisso inte behövt förflyta av författnings-
mässiga skäl. Hade en ny statsministerkandidat omedelbart kunnat no-
mineras och antas efter två bordläggningar, med efterföljande regerings-
förklaring och konselj på slottet dagen efter, hade det hela kunnat vara 
över redan fredagen den 28 september, det vill säga 19 dagar efter valet. 
Som framgick i kapitel 2 kan detta efter författningsrevisionen 1974 
betraktas som ett slags nödvändig minimitid för en svensk regerings-
bildning efter ett riksdagsval. De återstående pålagorna efter valet 2018 
tvingades fram av den komplicerade processen.

istället kallats ett ”ceremoniellt interludium”, eftersom detta var dagen då riks-
dagen högtidligen firade 100-årsjubileet av rösträttsreformen.

Vi får därmed konstatera att vi inte kommer så långt i förklaringen 
av varför det tog så lång tid genom att endast klassificera vad tiden ägna-
des åt. Vi måste istället söka efter de potentiellt avgörande vägskäl då 
processen hade kunnat föras i hamn, för att sedan koncentrera oss på att 
förklara varför så inte skedde. 

De mest naturliga vägskälen förefaller då vara de två misslyckade 
statsministeromröstningarna, det vill säga då först Ulf Kristersson för-
kastades av riksdagen den 14 november, sedan Stefan Löfven exakt en 
månad senare, den 14 december. Den första av dessa har vi redan be-
handlat i föregående kapitel, där vi visade att utfallet kunde förklaras 
av att det fanns andra regeringsalternativ som låg närmare till hands 
för C och L rent sakpolitiskt; vi kunde till detta även lägga konstate-
randet att C och L gjorde en helt annan strategisk bedömning i sin syn 
på Sve rigedemokraterna. Men om C och L nu inte önskade en M+KD- 
regering kan man ju fråga sig varför förhandlingarna om det huvud-
alternativ som sedan skulle utkristallisera sig inte kom igång tidigare. 
Varför dröjde det till i början av december innan C och L satte sig i 
sakpolitiska förhandlingar med S och MP? 

Det är den första kritiska fråga vi behöver besvara för att kunna för-
klara varför det tog så lång tid att bilda regering efter valet 2018. Synen 
på en M+KD-regering (eller överhuvudtaget ”3-2-1”) var ju inget som 
uppenbarades för C och L i samband med statsministeromröstningen 
den 14 november; den borde ha stått klart för dem betydligt tidigare 
under hösten, kanske redan direkt efter valet. Så varför drog de inte 
redan då slutsatsen att förhandlingar behövde inledas om det andra re-
geringsalternativet? Detta hade ju kunnat förkorta regeringsbildningen 
avsevärt. Teoretiskt sett hade man kunnat tänka sig att förhandlingarna 
om ett ”Septemberavtal” hade kunnat vara färdiga redan i samband med 
den obligatoriska statsministeromröstningen den 25 september, vilket i 
så fall hade lett till att C och L kunnat lägga ned sina röster; då hade S 
och MP lugnt kunnat regera vidare och det hade inte ens behövts någon 
ny regeringsbildning efter valet 2018.

Den andra statministeromröstningen – om Stefan Löfven den 14 
december – analyserade vi inte närmare i föregående kapitel, eftersom 
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den kan underkastas samma förklaring som den faktiska utgången av 
den obligatoriska statsministeromröstningen i september. Sakpolitiskt 
fanns en rad andra regeringsalternativ som C och L hade föredragit 
framför detta, och att detta sakpolitiska läge var tillbaka på ruta ett i 
december berodde ju i sin tur på att förhandlingarna om December-
avtalet hade misslyckats. Detta är därför den andra kritiska fråga som 
måste ställas: varför lyckades inte C, L, S och MP redan i december 
förhandla fram ett avtal som alla partier kunde ställa sig bakom? Om 
så hade skett hade ju talmannen den 10 december kunnat avisera ett 
förslag om Stefan Löfven som statsminister till dagen efter, vilket efter 
vederbörlig  bordläggning och statsministeromröstning på luciadagen 
hade kunnat leda till skifteskonselj på slottet den 14 december. Detta 
hade således kunnat förkorta regeringsbildningsprocessen med närmare 
40 dagar. Återstoden av kapitlet är disponerat utifrån dessa två kritiska 
frågeställningar.

Varför dröjde förhandlingarna?
Det korta svaret på frågan om varför förhandlingar mellan C, L, S och 
MP inte inleddes tidigare stavas: Alliansen. Bildad i Högfors i augusti 
2004 kan ”Allians för Sverige” knappast beskrivas som något annat än 
ett av de mest framgångsrika nationella samarbetena mellan politiska 
partier som har förekommit i svensk politisk historia. Inte nog med att 
Allianspartierna lyckades vinna valet 2006 och bilda den första majori-
tetsregeringen i Sverige sedan 1981; de lyckades dessutom hålla sams och 
som första borgerliga regeringssamarbete någonsin undvika att splittras 
före mandatperiodens slut. Sammanhållningen i riksdagen var så monu-
mental att det knappt ens går att prata om Alliansen i andra termer än 
som ett politiskt parti (Lindvall m.fl. 2017, 124). Det innebar i sin tur att 
man lyckades sätta avsevärd sakpolitisk prägel på svensk politik och få 
stora reformer sjösatta. Man lyckades slutligen behålla regerings makten 
2010 trots ett inledningsvis rejält underläge i väljaropinionen (Oscars-
son & Holmberg 2013, 28; Bjereld m.fl. 2016, 140–142). Även om man 
sedan förlorade valet och regeringsmakten 2014 är det inte svårt att för-
stå varför samarbetet värderades högt bland Allianspartierna och fort-

farande inför valrörelsen 2018 sågs som ett strategiskt viktigt vapen i 
kampen om väljarna och regeringsmakten.

Vi kan här knyta an till den internationella forskningen om förvals-
koalitioner och deras betydelse för regeringsbildning, vilken vi nämn de 
tidigare i det här kapitlet. I den här litteraturen har forskare primärt in-
riktat sig på två olika typer av skäl till att förvalskoalitioner bildas: som 
”signaleringsverktyg” till väljarna (Golder 2005, 2006) och som en koor-
dineringsmekanism inför komplicerade regeringsbildningar (Carroll & 
Cox 2007). Det har också påpekats att förvalskoalitioner rent väljarstra-
tegiskt ställer de inblandade partierna inför ett det kollektiva handlan-
dets problem – även om alla partierna tjänar på ansträngningarna att 
värva så många röster till koalitionen som möjligt, för att på så vis vinna 
regeringsmakten, finns ett incitament för varje parti att agera fripassa-
gerare och hoppas på att de andra istället ska kämpa för det kollektiva 
utfallet (Carroll & Cox 2007; Allern & Aylott 2009, 265). 

Bildandet av förvalskoalitioner borde därför på ett eller annat sätt 
drivas av en vilja hos de inblandade att vinna just regeringsmakten. Tidi-
gare studier visar också att sannolikheten för att en uppsättning partier 
ska regera tillsammans efter ett val ökar om de har ingått en förvalskoa-
lition (Martin & Stevenson 2001; Debus 2009). Till detta kan dock även 
läggas ett väljarstrategiskt motiv som varit mindre uppmärksammat i 
den tidigare litteraturen: i proportionella valsystem med en representa-
tionsspärr har mindre partier, med större risk att hamna nära spärren, 
ett incitament att ingå i förvalskoalitioner, eftersom detta ökar sannolik-
heten för att attrahera strategiska röster från andra partier i koalitionen. 
Det har till exempel visats att KD både 2010 och 2014 mycket väl hade 
kunnat hamna under 4 procent, och därmed förlora alla sina mandat i 
riksdagen, om det inte vore för strategiska Alliansväljare från framför 
allt Moderaterna (Fredén 2016). Slutligen är givetvis sakpolitiska över-
väganden ett viktigt incitament, eller möjligen hinder, för bildandet av 
förvalskoalitioner; studier visar att partier tenderar att alliera sig med 
andra partier som står dem nära ideologiskt (Golder 2006).

Utöver dessa skäl för att en gång bilda Alliansen bör vi också ta i 
beaktande starka skäl för att bibehålla den. När partier samarbetat så 
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länge och intensivt som Allianspartierna hade gjort så förstärks inci-
tamenten att även fortsätta samarbetet. Detta beror delvis på att man 
känner varandra så väl. När ett parti överväger att samarbeta med ett 
annat i regeringsställning finns en stor osäkerhet om vad de kan få ut 
av samarbetet. Går de andra att lita på? Kommer de att respektera våra 
överenskommelser? Var går de andras gränser, hur långt är de beredda 
att kompromissa i olika frågor, och hur smärtsamma interna processer 

kommer detta att leda till? Frågor som dessa har man ett bättre svar på 
när man samarbetat ihop tidigare; det är lite som med gamla bekanta 
(Franklin & Mackie 1983, 276–278). Till detta kan man lägga väljar-
strategiska incitament för att upprätthålla Alliansen. Efter att inför tre 
val i rad ha lyckats enas om ett gemensamt valmanifest, och så tydligt 
samarbetat inom så många politikområden, var Alliansen ett inarbetat 
varumärke; det fanns gott om väljare med starkare identifikation med 
Alliansen än med något av de ingående partierna (Hagevi 2015, 89–92).

Men, kan man invända, borde nu inte detta ha underlättat rege-
ringsbildningen? Utifrån den tidigare diskuterade forskningen om pre-
ferensosäkerhet som en förklaring till utdragna regeringsförhandlingar 
borde ju Alliansen ha reducerat denna osäkerhet. Som tidigare nämnts 
finns det också studier som visar att förekomsten av en förvalskoalition 
leder till snabbare regeringsbildning (Ecker & Meyer 2020; jfr Diermeier 
& van Rozendaal 1998; Martin & Vanberg 2003). Men dessa studier har 
inte tagit hänsyn till ett väsentligt villkor som måste vara uppfyllt för 
att en förvalskoalition ska kunna underlätta regeringsbildningen: att 
den uppnår önskad majoritet i valet (Blockmans m.fl. 2016, 135). Detta 
kan handla om absolut majoritet, i ett system som kräver majoritets-
regeringar, men det kan också vara en relativ majoritet i ett system där 
man informellt underkastat sig en regel om att största partikonstella-
tion ska få bilda regering (som det svenska). Det var ju dock just detta 
Allianspartierna misslyckades med i valet 2018: Alliansen fick ett man-
dat mindre än de rödgröna partierna. Det var alltså kombinationen av en 
förvalskoalition och en, med knapp marginal, brist på relativ majoritet 
för denna koalition som skapade valhöstens första stora låsning. 

Trots upprepade försök under lång tid, och trots att det var detta 
resultat opinionsundersökningarna pekade ut som det allra mest tro-
liga under lång tid före valet, lyckades nämligen Allianspartierna inte 
enas om hur de skulle gå tillväga i händelse av att just denna situation 
uppstod. Rent strukturellt var situationen densamma 2014, men då var 
även M och KD på samma linje som C och L, nämligen att största block 
–  oaktat Sverigedemokraternas storlek – skulle få regera; det var ju ock-
så denna Reinfeldtska relativitetsprincip som sedan stadfästes i Decem-

Allians för Sverige bildades i Högfors i augusti 2004, som ett samarbete mellan 
 Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna med syftet att ta över 
rege ringsmakten efter valet 2006. Alliansen bildade en majoritetsregering efter 2006 års 
val och styrde i minoritet efter 2010 års val. På fotot ser vi de fyra ledarna för Allians-
partierna under en partiledardebatt före valet 2018, den 7 september: Ulf Kristersson 
(M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (L) och Ebba Busch Thor (KD).
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beröverenskommelsen 2014. Under 2014 års valkampanj fanns det för-
valskoalitioner på både Allianssidan och den rödgröna sidan, och den 
tydliga blockpolitik som utvecklats under de senaste mandatperioderna 
underlättade förhandlingarna, liksom den kategoriska uteslutningen av 
SD. Avgörande i fallet 2014 var det ensidiga löftet från Alliansledarna 
att släppa fram en rödgrön regering om dessa partier fick fler mandat 
än den sittande Alliansregeringen, så att Sverigedemokraterna fortsätt-
ningsvis skulle kunna isoleras (Bäck & Hellström 2015). Alliansen är 
alltså inte bara en av förklaringarna till att det tog så lång tid att bilda 
regering 2018; den är också en av förklaringarna till att det gick så rela-
tivt fort att bilda regering 2006 och 2014 – 2006 därför att Alliansen fick 
egen majoritet, 2014 därför att Alliansen följde en gemensam princip 
för hur de skulle hantera en annars nästan lika komplex parlamentarisk 
situation som den efter valet 2018.

Som beskrevs i föregående kapitel bröt sig dock först KD, sedan M, 
loss från Decemberöverenskommelsen, och dessa partier övergav där-
med även denna princip. De förordade nu att Alliansen skulle försöka 
bilda regering även om de ingående partierna blev mindre än de röd-
gröna, förutsatt att man kunde få SD att släppa fram dem. Men för att 
åtminstone i viss mån skyla över denna oenighet valde framför allt M att 
inte uttala denna ambition före valet 2018.

Även om rösträkningen fortfarande pågick var det med just detta, 
det minst önskade av alla valresultat, som ledarna för Allianspartierna 
redan dagen efter valet träffades i Villa Bonnier på Östermalm i Stock-
holm för att diskutera hur man nu skulle gå vidare. Tonläget är fort-
farande optimistiskt; man är fortfarande lite som gamla bekanta. Mötet 
resulterar i en artikel på Dagens Nyheters debattsida där man presenterar 
vägen framåt för Alliansen: om valresultatet står sig och de rödgröna 
blir större vill man ändå försöka bilda en Alliansregering, men byggd 
på ”samarbete över blockgränsen”, eftersom ”en kommande allians-
regering inte kommer att förhandla med Sverigedemokraterna, för att 
få igenom sin politik”. De fyra borgerliga partierna bjuder därför in 
Stefan Löfven till samtal:

Alliansens gemensamma reformagenda utgör den politiska ba-
sen för våra prioriteringar, men vi kommer naturligtvis också 
vara öppna för andra kompromisser som bidrar till att lösa sto-
ra svenska problem. Några exempel på sådana reformområden 
kan vara migration, bostadspolitik, förbättrade pensioner och 
svensk försvars- och säkerhetspolitik. Vi föreslår att dessa samtal 
äger rum när vi har det definitiva valresultatet (Kristersson m.fl. 
2018).

Det blir dock inga samtal. Som beskrevs i föregående kapitel är Social-
demokraterna fullständigt ointresserade av att diskutera några som helst 
villkor för att släppa fram en Alliansregering. Nu kan man tycka att det-
ta inte borde ha kommit som någon större överraskning, med tanke på 
de besked som S lämnat tidigare i valrörelsen. I en ordväxling mellan 
centerledaren Annie Lööf och Stefan Löfven i Ekots partiledardebatt 
den 29 augusti svarar till exempel S-ledaren på en direkt fråga om han 
”för det blocköverskridande samarbetets skull” skulle kunna tänka sig 
att stödja en Alliansregering med Ulf Kristersson som statsminister: 
”glöm det!” (SR Ekot 2018-08-29.)72 

Det framgår dock av intervjumaterialet att C och L inte tolkar detta 
som Socialdemokraternas slutgiltiga besked, eftersom det gavs offent-
ligt mitt i en valrörelse. Vad S egentligen var beredda till ansåg man 
inte att man kunde få säkert besked om förrän partierna kunde träffas i 
slutna rum efter valet.

C och L vill dessutom, precis som M och KD, genomföra ett av sina 
andra vallöften: att avsätta regeringen Löfven. Detta är givetvis den mest 
direkta anledningen till att det aldrig skulle ha kunnat bli något ”Sep-
temberavtal” som grund för att låta S+MP-regeringen fortsätta regera. 

72. Närmare bestämt svarar Löfven, i del 2 av debatten (44 min. 8 sek.): ”Ef-
ter valet förra gången så var vi större, fick vi bilda regering. Sen röstade ni ändå 
ihop budgeten med Sverigedemokraterna och då innebar det att jag sa extraval 
–  nej, då ville ni ha en Decemberöverenskommelse i vilken ingick att om ni blev 
större i det här valet, då skulle ni få regera. Nu ska ni bli mindre, och ni ska ändå 
regera. Det kan jag säga: glöm det!”
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Det är därför inte mycket som händer i regeringsfrågan förrän riksdagen 
samlats och kan hålla statsministeromröstning den 25 september. Pro-
cesser pågår då kring andra frågor, såsom lanseringen av en gemensam 
talmanskandidat och fördelningen av presidieposter i utskotten. Allian-
sen håller så långt ihop; varken Annie Lööf eller Jan Björklund ser heller 
skäl att avge en röstförklaring före statsministeromröstningen, eftersom 
Ulf Kristersson gör det å hela Alliansens vägnar (RD 2018/19:2, 2). Det 
som därefter vidtar är dock den successiva tudelning som kulminerar i 
statsministeromröstningen om Kristersson den 14 november, då C och 
L röstar emot sin Allianskollega. 

Det har spekulerats i vilket datum som borde skrivas in på Alliansens 
gravsten. M- och KD-ledarna själva själv tar inte dödförklaringen i sin 
mun förrän i samband med att Annie Lööf presenterade Januari avtalet 
den 11 januari 2019, då de båda hävdar att Alliansen skulle spräckas ”på 
nationell nivå” om C och L släppte fram Löfven som statsminister (TT 
2019-01-12). Andra har menat att omröstningen om Kristersson är en 
mer naturlig tidsbestämning. Men det finns ett annat sätt att datera 
Alliansens död. Av deras gemensamma hemsida framgår att det sista 
gemensamma pressmeddelandet (under ”Senaste nytt”) skickades ut 
dagen efter statsministeromröstningen om Stefan Löfven, det vill säga 
onsdagen den 26 september 2018.73 I praktiken är Alliansen död redan 
då.

Det som därefter vidtar är nämligen en omorientering, inom alla Al-
lianspartier, i frågan om hur man skulle ta ställning i regeringsfrågan 
givet att man inte kunde hitta en gemensam linje. I forskningen om 
preferensosäkerhet har man framför allt betonat betydelsen av att inte 
känna till de andra partiernas preferenser (Diermeier & van Rozendaal 
1998; Martin & Vanberg 2003). Däremot har forskarna tagit för givet 
att varje partis egna preferenser är stabila (jfr De Winter & Dumont 
2008, 137). Den sorts preferensosäkerhet som Alliansens splittring i re-
geringsfrågan skapar är emellertid av ett annat slag. Den handlar om en 
osäkerhet om vad man själv vill.

73. Se www.alliansen.se, startsidan (hämtat 2020-01-15).

I M:s och KD:s fall är denna osäkerhet ganska liten, och omorien-
teringen som följer blir både snabb och smärtfri. Redan efter ungefär 
en veckas sonderingstid för Ulf Kristersson, det vill säga runt den 9–10 
 oktober, har man även i slutna rum (och efter valet) fått samma glas-
klara besked från Stefan Löfven som i offentligheten (före valet): att S 
inte är det minsta intresserade av att ange ett politiskt pris för att släppa 
fram en Alliansregering. Därmed ser M och KD inga bättre alternativ än 
att försöka bilda regering själva (om än formulerat i termer av  ”3-2-1”). 
Inom C och L är dock processen svårare, och därmed mer utdragen. 
Som många gånger påpekats i litteraturen om regeringsbildning är det 
nämligen inte bara ledningen inom respektive parti som ska bestämma 
sig för en ny linje; denna måste också förankras i en mer eller mindre 
komplicerad partiintern beslutsprocess (Luebbert 1986; Strøm 1994; 
Bäck 2003, 2008; Giannetti & Benoit 2008). Vi såg redan i tabell 4.1 att 
förhållandevis få dagar gick åt till enbart intern förankring, och att dessa 
är koncentrerade till slutet av regeringsbildningsprocessen. Men intern 
förankring pågick naturligtvis även parallellt med de andra processerna, 
och i olika utsträckning inom olika partier.

En tydlig indikation på detta ges i figur 4.7, som visar antalet parti-
styrelsesammanträden inom respektive parti mellan valet den 9 septem-
ber och regeringsskiftet den 21 januari. Det ska här först påpekas att de 
interna beslutsorganens ställning i fråga om regeringsmedverkan enligt 
intervjumaterialet skiljer sig åt mellan de svenska riksdagspartierna. 
Inom V, S, KD och SD ligger beslutet väldigt tydligt hos partistyrelsen 
(och inom den ett verkställande utskott, VU), medan riksdagsgruppen 
framför alls hålls informerad. Inom C, L och M måste däremot ett be-
slut om regeringsmedverkan förankras i båda dessa organ; under hös-
ten 2018 manifesterades detta bland annat i att ett flertal möten med 
partistyrelsen inom dessa partier hölls gemensamt med riksdagsgrup-
pen. Miljöpartiet intar något av en mellanställning. Formellt lämnar 
riksdagsgruppen här ett förslag som partistyrelsen fattar beslut om, och 
tillsammans med det faktum att riksdagsgruppens ställning är formellt 
reglerad i partiets stadgar – i likhet med exempelvis S och V, men till 
skillnad från C, L och M – tycks MP falla något närmare den förstnämn-



175174 4. men sedan blev det 2019134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

da gruppen, men partiets företrädare påpekar samtidigt att det vore 
svårt för partistyrelsen att gå emot riksdagsgruppens rekommendation. 

Med undantag för C går dessa skillnader tillbaka på hur dessa partier 
en gång bildades. Föregångarna till dagens L och M uppstod i början av 
1900-talet som partibildningar inom riksdagen, först därefter bildade de 
riksorganisationer. De övriga partierna bildades som riksorganisationer, 
först därefter tog de sig in i riksdagen (Teorell 1998, 332–340). Det som 
främst är av betydelse i detta sammanhang är dock att den rimligaste 
jämförelsen mellan partierna ifråga om intensiteten på den interna för-
ankringen under en regeringsbildningsprocess är att titta på det organ 
som i alla partier spelar en central roll, nämligen just partistyrelsen.

I sammanställningen ingår såväl fysiska möten som telefonmöten. 
Med detta mått mätt finner vi som framgår att den interna förankringen, 
med ett undantag, var intensivast inom de fyra partier som förhandlade 
fram Januariavtalet. Undantaget utgörs av S, som håller färre partisty-
relsesammanträden än både V och M. Skillnaden mellan Allianspartier-
na, som vi framför allt intresserar oss för i detta avsnitt, är dock som vi 
kan förvänta oss. Liberalerna håller under hela processen inte mindre 
än 14 möten med partistyrelsen, varav 6 fysiska och 8 per telefon. Inom 
Centern är antalet möten 9, varav 5 fysiska och 4 över telefon. Dessa 
interna förankringsprocesser är inte bara något som i sig tog tid; de stär-
ker dessutom bilden av att C och L har särskilt svårt att bestämma sig.

Både C och L står dessutom inför en ytterligare osäkerhet, nämligen 
hur deras väljare kommer att reagera om Alliansen överges till förmån 
för ett nytt regeringsalternativ. Inom C har man, som nämndes i före-
gående kapitel, resurserna att reducera denna osäkerhet genom egna och 
uppköpta opinionsmätningar. Sådana tar också tid.

I intervjumaterialet vänder sig många liberaler och centerpartister 
mot denna beskrivning. Enligt dem ska man inte tolka höstens första 
stora fördröjning som ett tecken på att de har svårt att bestämma sig 
mellan ”3-2-1” och att inleda förhandlingar med S, utan som ett re-
sultat av att de först var tvungna att pröva alla andra för dem tänkbara 
alternativ. Här nämns då återigen alternativet Alliansen framsläppt av S 
efter rejäla politiska eftergifter till S; Alliansen tillsammans med MP; en 

liten mittenregering med C och L; samt storkoalitionen mellan S och M 
(eventuellt även med medverkan från C). Utan ett sonderingsuppdrag 
för Annie Lööf menar man att dessa alternativ inte kunde prövas på 
riktigt, och detta uppdrag tilldelas hon inte förrän den 15 november. 
Det är först efter denna omfattande prövning, lyder denna alternativa 
beskrivning, som de andra alternativen slutgiltigt kunde avföras.

Det är emellertid tveksamt om dessa två beskrivningar verkligen är 
ömsesidigt uteslutande. Att ha svårt att bestämma sig innebär ju bland 
annat att man noga måste pröva sina handlingsalternativ, diskutera dem 
med likasinnade vars stöd man är beroende av, och även i möjligaste mån 
undersöka konsekvenserna av dem (i C:s fall även på väljararenan). Vi 
har ingen möjlighet att systematiskt försöka reproducera Centerns och 
Liberalernas preferensordningar under hösten 2018. Men det är knap-
past en långsökt gissning att de ”alternativ” partierna först vill ”pröva 
på riktigt” är möjliga utfall av processen som de hade föredragit framför 

LMPCVMSKDSD

Figur 4.7   Antal partistyrelsemöten under regeringsbildningen

Källor: e-post Richard Jomshof (partisekreterare SD) 2020-01-13; e-post Peter Kullgren 
(partisekreterare KD) 2019-08-20; e-post Maria Calding (assistent till partisekreteraren S) 
2019-07-02; e-post Gunnar Strömmer (partisekreterare M) 2020-01-20; e-post Margareta 
Rooth (sekreterare partistyrelsen V) 2020-01-09; e-post Michael Arthursson (partisekreterare 
C) 2020-08-05 och 2019-10-24; e-post Marléne Tamlin (sammankallande partistyrelsen MP) 
2020-01-13; e-post Maria Arnholm (f.d. partisekreterare L) 2019-10-18.

Kommentar: Figuren visar antalet partistyrelsesammanträden som hölls inom respektive parti 
mellan valet den 9 september 2018 och regeringsskiftet den 21 januari 2019.
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både en S+MP-regering och en M+KD-regering. I bådas fall gäller det 
förstås Alliansen framsläppt av S, i C:s fall därefter i synnerhet storkoa-
litionen S+M, i L:s fall troligen mittenregeringen C+L. Det är dock hel-
ler ingen vågad gissning att C och L hellre ser en S+MP-regering eller 
en M+KD-regering än att låta Alliansen bilda regering framsläppta av 
SD eller att framkalla extraval. Men vilket av dessa två alternativ, som 
alltså befann sig längre ned i båda partiernas preferensordningar, ska de 
föredra? Det är precis detta de är osäkra – och dessutom internt splitt-
rade – om.

Sammanfattningsvis kan vi alltså besvara den första kritiska frågan, 
om varför det tog så lång tid för C och L att inleda förhandlingar med 
S och MP, med något som skulle kunna beskrivas som Schrödingers 
 Allians.74 Enligt ett berömt tankeexperiment framlagt av den öster-
rikiske fysikern Erwin Schrödinger skulle vissa resultat på kvantmeka-
nisk nivå leda till absurda konsekvenser om de överfördes på mänsklig 
nivå. Närmare bestämt föreställde sig Schrödinger att en katt placeras 
i en sluten stålbur, i vilken en dödlig gas utsöndras som ett resultat av 
en kvantmekanisk process som har lika stor sannolikhet att ha inträffat 
som att inte ha inträffat. En utomstående betraktare skulle då tvingas 
konstatera att katten i buren både är död och levande på samma gång 
(se till exempel Penrose 1989, 375–378). Något liknande kan i överförd 
bemärkelse hävdas om Alliansens vara eller icke vara efter valet 2018. 
Alliansen fanns i den meningen att alla fortfarande talade om den, och 
att dess ingående partier fortfarande strävade efter att hålla den samman 
och att koordinera sitt beteende inom den. Men i regeringsfrågan, som 
allt efter valet kom att handla om, var Alliansen död. Den osäkerhet 
detta skapade ledde till en utdragen beslutsprocess inom framför allt C 
och L om hur de nu skulle ställa sig.

Varför misslyckades förhandlingarna i december?
Den andra kritiska frågan handlar om varför C, L, S och MP, när de 
väl samlats vid förhandlingsbordet i början av december, misslyckades 

74. Vi är statsvetaren Gissur Erlingsson tack skyldiga för denna analogi.

med att redan då komma fram till en uppgörelse som alla parter kunde 
ställa sig bakom. Eftersom det var Centerpartiet som i praktiken höll i 
yxan och sade nej till Decemberavtalet kommer särskilt fokus att läggas 
på just detta parti, samtidigt som det givetvis inte går att förstå C:s 
beslutsprocess utan att samtidigt beakta de andra partiernas agerande. 
Analytiskt kommer vi att dra nytta av det faktum att vi har en miss-
lyckad och en lyckad förhandlingsomgång mellan samma parter; i så 
stor utsträckning det är möjligt kommer vi alltså att jämföra förhand-
lingarna i december med dem i januari, och dra slutsatser utifrån det 
som skilde dem åt.75 

Vi kan då först och främst koncentrera oss på likheterna mellan de 
två processerna. En första sådan likhet som redan nämnts är att de två 
förhandlingarna tog ungefär lika lång tid. Den första inleddes på tisda-
gen den 4 december och avslutades på småtimmarna natten till söndag 
den 9 december. Den andra inleddes (på partiledarnivå) på trettondags-
afton, lördagen den 4 januari, och avslutades på onsdagen den 9 januari. 
I båda fallen tog det alltså omkring 5 dagar. En andra likhet är att för-
handlingarna i båda fallen skedde i största hemlighet. De förhandlande 
parterna lyckades med konststycket att ta sig till och från de olika platser 
där förhandlingarna ägde rum utan att bli upptäckta av de hårt beva-
kande medierna; ingen tycks heller ha läckt någonting till pressen under 
förhandlingarnas gång. Till detta bidrar utan tvivel en tredje likhet: den 
interna förankringen sker i huvudsak före och efter förhandlingarna. 
Man håller alltså partiinterna möten främst i syfte att på förhand klar-
göra partiledningarnas förhandlingsmandat, samt att i efterhand god-
känna eller förkasta förhandlingsresultatet. 

En fjärde likhet är personuppsättningen. Med några få undantag är 
det samma företrädare för respektive parti som deltar i förhandlingar-
na. Från S handlar det förutom statsministern om infrastrukturminister 
 Tomas Eneroth, samordnaren i statsrådsberedningen Mats Andersson 

75. Perspektivet är snarlikt i de två artiklar i dagspressen som, oss veterligen, 
innehåller de tidigare mest noggranna beskrivningarna av förhandlingarna som 
ledde fram till Januariavtalet (SvD 2019-01-19; Nilsson 2019).
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och statssekreteraren på finansdepartementet Max Elger. Från MP är 
det, förutom de två språkrören, biträdande finansministern Per Bolund 
och dåvarande samordnaren i statsrådsberedningen Gunvor G. Erics-
son. Liberalernas delegation består förutom partiledaren av dåvarande 
gruppledaren i riksdagen Christer Nylander, Jan Björklunds stabschef 
Elin Boberg samt policychefen i staben Erik Scheller. De centerpartistis-
ka delegaterna, slutligen, är förutom partiledaren den arbetsmarknads-
politiska talespersonen Martin Ådahl samt Annie Lööfs stabschef Kris-
tian Ljungblad.76 Det handlar alltså i båda fallen om personer på högsta 
nivå inom respektive parti.

Personuppsättningen är samtidigt den första skillnaden mellan den 
första och den andra omgången. Dels hade C i andra omgången för-
stärkt sin delegation på tjänstemannasidan med Gunnar Caperius, poli-
tiskt sakkunnig på miljöområdet, och Anders W. Jonsson, vice partiord-
förande och gruppledare i riksdagen, som av personliga skäl förhindrats 
att delta den första omgången. Dels deltar i första omgången finans-
minister Magdalena Andersson (S), men hon får i januari personliga 
förhinder och ersätts då av dåvarande närings- och innovationsminister 
Mikael Damberg. Det är dock svårt att dra några stora växlar på dessa 
personskillnader. Finansministerns frånvaro i januari får betraktas som 
den viktigare, men sakpolitiskt lär konsekvensen varit ytterst marginell, 
eftersom Magdalena Andersson även under januariförhandlingarna blev 
kontinuerligt uppdaterad av sin statssekreterare (Max Elger). 

Den andra och viktigaste skillnaden mellan december och januari är 
istället vad som av de flesta beskrivs som ”stämningen i rummet”. Näs-
tan samtliga inblandade som intervjuats vittnar om en misstro, framför 
allt mellan C och L å ena sidan och S å den andra. När man gräver lite 
djupare i vad denna misstro handlade om, och hur den yttrade sig, går 
den för det första ganska omedelbart att översätta till det som i forsk-
ningen om regeringsbildningar kallas preferensosäkerhet. Det gäller då 
framför allt en osäkerhet om hur långt den andra parten är beredd att 

76. Här räknas alltså inte de personer in som endast deltog i förhandlingarna 
på tjänstemannanivå under julhelgerna.

sträcka sig; var går gränsen för när de lämnar förhandlingsrummet? 
Men det handlar också om en misstro om huruvida motparten kommer 
att stå vid sitt ord – om huruvida det som satts på pränt verkligen kom-
mer att efterlevas. Som en av de förhandlande parterna i vårt intervju-
material uttrycker det: ”när man har en text framför sig, en skrivning, 
som kommer från ett parti, tror man då att det är ett förslag som är 
ägnat att lösa upp problem, att komma framåt, eller tror man att det är 
en text som är full av dolda avsikter och fällor som då ska låsa in en i 
någonting som man egentligen inte tycker är rätt riktning?” I december 
dominerade den senare tolkningen; i januari den förra. Denna andra 
typ av misstro handlar egentligen inte om brist på information om var-
andras smärtgränser, och de svårigheter att komma överens som detta 
leder till. Även om en acceptabel lösning kan hittas nu måste båda parter 
lita på att den kommer att upprätthållas imorgon. Detta brukar i littera-
turen om förhandlingsmisslyckande inte kallas för preferensosäkerhet 
utan förtroendeproblem (commitment problems; se till exempel Fearon 
1995; Powell 2004).

Till denna misstro i rummet bidrar från C:s och L:s sida också att 
Stefan Löfven initialt inte deltar i decemberförhandlingarna. Från So-
cialdemokraternas sida beror detta på en förhandlingskultur där partiet 
först delegerar ansvaret för förhandlingar med andra partier till en per-
sonkrets under partiledaren, som sedan inte behöver kliva in förrän vid 
behov och lösa upp eventuella återstående knutar. Detta tolkades dock 
från C och L som att S egentligen inte menade allvar; till yttermera 
visso följde den förtroendekris som uppstod då Jonas Sjöstedt i SVT:s 
Aktuellt började prata om sina ”röda linjer”, vilket beskrevs i föregående 
kapitel. Stefan Löfven var därför tvungen att kliva in i förhandlingen.

Men misstron riktar sig inte bara gentemot S, den är dubbelriktad, 
och åt andra hållet är det snarare preferensosäkerhet som ger sig till kän-
na. Framför allt undrar företrädare från S om C verkligen menar allvar, 
eller om de bara sitter i förhandlingsrummet för att kunna säga till sina 
medlemmar och väljare att ”vi försökte göra upp med S, men det gick 
inte” – för att sedan rata Stefan Löfven till förmån för Ulf Kristersson. 
En första grund till denna misstro är det sätt på vilket förhandlingarna 
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inleds: genom att C skickar över en ”kravlista” i offentligheten, som inte 
ens formuleras som ett förhandlingsbud utan som en lista på långtgåen-
de liberala reformer som S nu måste ställa upp på för att C alls ska kunna 
överväga att släppa fram dem i regeringsställning (DN 2018-11-27). Att 
listan framförs på det sättet är i sig ett tecken på hur djupt Centerpartiet 
misstrodde Socialdemokraternas kompromissvilja, men det bidrar även 
till att undergräva Socialdemokraternas tilltro till att Centern verkli-
gen var beredda att ens sätta sig i reella sakpolitiska förhandlingar. När 
S försöker svara på ”kravlistan” kontrar C med att, i en debattartikel, 
kalla svaret för ett ”skambud” (Lööf 2018) – och detta samma dag som 
förhandlingarna inleds. 

Denna minst sagt tröga start fortplantade sig sedan även in i för-
handlingsrummet. Istället för ett givande och tagande uppfattar rege-
ringsföreträdarna att det framför allt är C som hela tiden försöker testa 
hur långt S är beredda att gå. Som en person i intervjumaterialet ut-
trycker saken: 

Centern la fram sin kravlista. Och så försökte de hela tiden och 
pressa och pressa och se: ”Jaha, men kan ni inte ge oss något 
mer?” ”Ja, men vad vill ni ha då?” Det svarade de aldrig på. Utan 
det var hela tiden S som skulle svara Centern på hur långt vi 
kunde gå.

Denna misstro kulminerar på många sätt i det missförstånd som 
kringgärdar den första förhandlingens avslutning. När man skiljs åt 
mot natten till söndag den 9 december så skakar Annie Lööf och Stefan 
Löfven hand. Socialdemokraterna uppfattar att de, trögheten till trots, 
rott i land en uppgörelse som Lööf, precis som de övriga partiledarna, 
nu ska kämpa för och förorda sitt parti att sluta upp kring. Men Lööf 
har i själva verket vid flera tillfällen försökt signalera att uppgörelsen 
”inte kommer att flyga” i hennes parti. Detta tolkar dock regeringens 
representanter som ett uttryck för förhandlingstaktik. Alla som deltagit 
i förhandlingar på de nivåerna vet att man alltid kan försöka få igenom 
mer i en uppgörelse genom att hänvisa till att det egna partiet annars 

kommer att säga nej.77 Varken S eller MP tar därför C-ledarens signaler 
på fullt allvar; de blir också tämligen överraskade när beskedet når dem 
att C kommer att säga nej till avtalet.

Återigen handlar det alltså om en till misstro utklädd preferensosä-
kerhet: man vet inte var motpartens faktiska gränser går, när han eller 
hon bluffar eller talar sanning. Flertalet av dem som deltog i förhand-
lingarna vittnar också om att ”stämningen i rummet” var väldigt annor-
lunda under förhandlingarna i januari. Andan var mer optimistisk, po-
litiska låsningar dyrkades upp genom konstruktiva skrivningar där man 
gav och tog från båda sidor, och man började faktiskt på allvar tro att den 
andra parten satt där, inte för att bluffa, utan för att just göra upp. An-
norlunda uttryckt: osäkerheten och förtroendeproblemen hade minskat.

Om personsammansättningen endast på marginalen kan ha bidragit 
till denna skillnad kan man fråga sig vad som i så fall var förklaringen. 
Varför hade misstron minskat? En delförklaring, troligen inte heller av-
görande men ändå omnämnd i flertalet intervjuer och därmed också den 
tredje skillnaden mellan den första och andra förhandlingsomgången, 
är den rent fysiska förhandlingsmiljön. I december stängde man in sig 
i Gripenstedtska rummet på finansdepartementet. Detta hade fördelen 
att partiföreträdarna kunde anlända via garaget, och på så sätt  undvika 
att ge sig till känna för medierna, men enligt de flesta inblandade slutar 
fördelarna där. Lokalerna på finansdepartementet är inte idealiska för 
förhandlingar. Det saknas smårum dit förhandlingsdelegationerna för 
respektive parti kan dra sig tillbaka, pusta ut och diskutera fortsättning-
en; det är dessutom dåligt med luft. Till detta kommer att förhandling-
arnas värdar, alltså Socialdemokraterna, inte hade tänkt på förplägna-
den. Sena nattmanglingar kräver inte bara rikligt med kaffe utan även 
mat och påfyllning av blodsocker. Dessa saker har man dock, som en 
direkt lärdom av misslyckandet i december, nogsamt sett till att åtgärda 

77. Som Putnam (1998, 440) visar är detta ett klassiskt argument även i inter-
nationella förhandlingar; i de sammanhangen försöker man få ett fördelaktigare 
utfall genom att hävda att ett givet förhandlingsbud annars aldrig kommer att 
accepteras på den nationella nivån.
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i januari. Förhandlingarna, som nu äger rum vid olika konferensanlägg-
ningar runt om i Stockholm, har fått alla de fysiska faciliteter man tidi-
gare ansett sig sakna. 

En andra och viktigare förklaring, den fjärde skillnaden mellan de-
cember och januari, är troligen mer indirekt men också viktigare: som 
ett resultat av att den första förhandlingen misslyckas går M+KD:s ge-
mensamma budgetreservation den 12 december igenom i riksdagen. 
Detta hade två olika effekter på den andra förhandlingsrundan. Å ena 
sidan minskade i viss mån C:s och L:s preferensosäkerhet, åtminstone 
ifråga om hur alternativet Kristersson skulle komma att fungera rent 
parlamentariskt. Det blev helt enkelt väldigt tydligt att det konservativa 
block som Jimmie Åkesson drömt om i åratal nu så uppenbart mani-

festerade sig i voteringen om riksdagen. Detta ökade i mångas ögon 
be nägenheten att komma överens i januari. Å andra sidan krympte 
reform utrymmet, det vill säga den budgetmässiga kaka man hade att 
förhandla om, och exempelvis en av Liberalernas främsta troféer i de 
första förhandlingarna, slopandet av värnskatten, skulle nu inte kunna 
genomföras förrän 2020. Uppgörelsen behövde därför breddas, bland 
annat för att L skulle kunna peka på nya tydliga förhandlingsvinster. 
Samtidigt som M+KD-budgeten underlättade rent psykologiskt för ja-
nuariförhandlingarna skapade de därmed en ökad komplexitet som för-
svårade dem.

En femte och sista skillnad, slutligen, är att förhandlingarna i januari 
har föregåtts av en parallellförhandling mellan Allianspartierna, i första 
hand Centern och Moderaterna, som resulterar i det som vi i föregåen-
de kapitel benämnde M+KD-kontraktet. Detta korta dokument (på två 
si dor) handlar framför allt om en potentiell M+KD-regerings förhåll-
ningssätt till partierna i riksdagen, men innehåller även en kort passus 
om fortsatt borgerlig samverkan med sikte på valet 2022. Det slås här 
fast att en M+KD-regering ”som regel i första hand” kommer att försö-
ka nå överenskommelser med C och L, i andra hand med S. ”Nya breda 
överenskommelser i riksdagen, främst med Socialdemokraterna men 
även med Miljöpartiet, ska träffas på områden där det är särskilt viktigt 
med långsiktighet och stabilitet”, påpekas det i dokumentet. Angående 
relationen till SD, dokumentets för C och L kanske mest kritiska del, 
kan vi citera in extenso:

Regeringen eller regeringspartiernas representanter kommer 
inte att förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. En 
för handlingsordning tas fram utifrån denna princip, som gäller 
regeringen och dess representanter, riksdagsledamöter och riks-
dagskansliet samt andra företrädare för regeringspartiet/-erna 
som förhandlar å regeringens vägnar.
 Regeringen kommer givetvis inte heller lägga förslag – eller 
acceptera beslut – som står i strid med de grundläggande liberala 
värderingar som är vägledande för regeringen. 

Under budgetomröstningen den 12 december 2018 röstades den sittande regeringens 
 budgetförslag ner. Riksdagen beslutade då att godkänna Moderaternas och Kristdemo-
kraternas budgetreservation i rambeslutet om statens budget för 2019.
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 I övrigt är regeringens inställning densamma som den före-
gående socialdemokratiskt ledda regeringen givit uttryck för 
 under mandatperioden 2014–2018: att regeringen lägger sina 
för slag till riksdagen och välkomnar alla partier att rösta för 
dessa förslag. 

Som nämndes redan i förra kapitlet räckte detta för C och L inte som ga-
rantier för att en M+KD-regering inte i praktiken skulle bli beroende av 
SD:s passiva stöd – inte bara för att bli framsläppt, utan även vid kom-
mande förankring av sina förslag i riksdagen. Man kan förvisso fråga 
sig om det fanns några sådana ”tillräckliga garantier” som hade kunnat 
stipuleras i förhand; kontraktet omsatte egentligen bara i skrift vad som 
redan för alla var kända parlamentariska realiteter. På marginalen kan 
dock parallellförhandlingen ha underlättat träffandet av Januariavtalet, 
eftersom M+KD-kontraktet undanröjde en osäkerhetsfaktor kring hur 
huvudalternativet till en S+MP-regering rent faktiskt skulle kunna kom-
ma att operera; alternativet förskräckte.

Därmed är vi framme vid det som man kan tycka borde vara den 
avgörande skillnaden mellan januari och december, nämligen det sak-
politiska innehållet i de två uppgörelserna. Och sådana skillnader finns 
givetvis. Men beträffande de punkter som fick C att fälla Decemberavta-
let är faktiskt skillnaderna mot Januariavtalet, rent sakpolitiskt, mindre 
än vad man skulle kunna tro. Det är något av ett axiom inom förhand-
lingsteori att en förhandlingspart som har väldigt lite att förlora på att 
lämna förhandlingsbordet kommer att få stor utdelning av förhand-
lingarna. Centerpartiet innehade som bekant vågmästarställningen och 
därmed ett försteg redan i december: det stod i deras makt mandat-
mässigt att avgöra om Löfven eller Kristersson skulle släppas fram till 
regeringsställning. Detta innebar samtidigt att de troligen hade kunnat 
tillskansa sig liknande sakpolitiska fördelar i en förhandling med M och 
KD. Genom att på detta sätt trovärdigt (om än outtalat) kunna hota 
med att lämna förhandlingsbordet kunde de därmed redan då tvinga S 
och MP till stora eftergifter (Lupia & Strøm 2008, 63–64).

Eftersom innehållet i Decemberavtalet aldrig har offentliggjorts kan 

det vara på sin plats att illustrera detta med några viktiga exempel. Vi 
kan då fokusera på de områden som centerpartisterna själva pekat ut 
som avtalets största brister. En första sådan brist gäller Arbetsförmed-
lingen. På rubriknivå har förändringen här markerats ganska tydligt. 
Medan det i Decemberavtalet heter att ”Arbetsförmedlingen görs om 
och bantas” heter det i Januariavtalet att ”Arbetsförmedlingen reforme-
ras i grunden”. I januari står det även att det nya matchningssystemet ska 
vara ”baserat på LOV” (Lagen om valfrihetssystem), samt en  tydligare 
skrivning om att Arbetsförmedlingens framtida roll endast kommer att 
vara myndighetsansvar, kontroll och analys. Men i januari har å andra 
sidan en del nya begränsningar i reformen skrivits in, såsom att vissa 
arbetsmarknadsutbildningar ska finnas kvar, liksom nystartjobben. Den 
kanske viktigaste skillnaden är att reformen nu daterats: ”Förändringen 
av Arbetsförmedlingen ska vara fullt ut genomförd under 2021”.

Skillnaderna är snarlika på det andra för C mest kritiska området, ar-
betsrätten. Eftersom detta tilldragit sig så mycket uppmärksamhet, sam-
tidigt som skrivningarna i både december och januari är ganska krång-
liga, citerar vi de två versionerna in extenso: 

Decemberavtalet: Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter da-
gens arbetsmarknad. Arbetsrätten ska säkra både flexibilitet för 
företagen och trygghet för den enskilde arbetstagaren. En ge-
nomförandeutredning tillsätts tillsammans med parterna på ar-
betsmarknaden. Utredningen arbetar under maximalt ett års tid 
och om den inte når enighet kommer regeringen att återkomma 
med lagstiftning. Utredningen får i uppdrag att reformera tur-
ordningsreglerna, stärka rätten till kompetensutveckling genom 
jobbet samt göra de övriga förändringar av arbetsrätten som den 
finner nödvändiga. Låt utredningen för ett hållbart arbetsliv 
(Dir. 2017:56) arbeta vidare och lägg sedan förslag om förbud 
mot hyvling.78

78. ”Hyvling” är när arbetsgivaren istället för uppsägning (utifrån turord-
ningsregler) vill minska de anställdas arbetstid.
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Januariavtalet: Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter da-
gens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans 
mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Arbetsrätten ska 
ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren 
mot godtyckliga uppsägningar. Lagen om anställningsskydd ska 
ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsregler-
na. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagänd-
ring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, 
innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rätts-
säkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls. Utredningen ska 
föreslå hur arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och 
den anställdes omställningsförmåga stärks. Utredningen ska 
också arbeta med förslag som skapar en bättre balans i anställ-
ningsskydden för personal med olika anställningsvillkor. Utred-
ningen ska i dessa frågor och generellt särskilt beakta de små 
och medelstora företagens behov av flexibilitet och ska, utöver 
kontakter med arbetsmarknadens parter, ha kontakt med dessa 
företags organisationer. Om parterna når en överenskommelse 
om hur LAS ska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibi-
litet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas 
överenskommelse. I annat fall genomförs utredningens förslag. 
(Utredningen tillsätts april 2019. Förändringarna i LAS ska ge-
nomföras 2021.) 

Mönstret är alltså snarlikt det för Arbetsförmedlingen. Relativt skarpa 
centerpartistiska skrivningar i december har kompletterats med skärp-
ningar i januari (såsom ”tydligt utökade undantag” och lägre kostnader 
för småföretag). Men de har samtidigt kompletterats med balanserande 
skrivningar som snarare ligger i linje med Socialdemokraternas intres-
sen (såsom upprätthållen balans på arbetsmarknaden, ”rättssäkerhet” 
och ”skydd mot godtycke”, ”balans i anställningsskydden för personal 
med olika anställningsvillkor”, och parternas chans att lösa frågan själ-
va). En av de största skillnaderna gäller återigen den exakta dateringen 
av reformen. 

Det ser ungefär likadant ut inom det bostadspolitiska området.  Redan 
i Decemberavtalet står att ”[f]ri hyressättning vid nybyggnation införs”, 
att ”[h]yran inom dessa bestånd [därefter] sätts […] enligt en tariff  eller 
genom gängse förhandling”, samt att förändringar av förhandlings-
systemet för befintliga hyresrätter ska ske, såsom införandet av ”ett obe-
roende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig 
årlig höjning samt en tydlig förhandlingshierarki med eko nomiska sank-
tioner när förhandlingarna drar över utsatt tid”. Förändringen i januari 
är – förutom preciseringen att den nämnda tariffen ska vara ”grundad 
på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att upp-
nå förutsägbarhet” – främst utsatta tidsgränser: ”Utredning 2019–2020. 
Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021”; ”Kommission tillsätts våren 2019. 
Slutsatser presenteras före 1 januari 2021”; ”Höj straffen för försäljning 
av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020–2021, Ny 
lagstiftning 1 juli 2022)”.

Vad gäller Centerpartiets konfliktyta med Miljöpartiet  beträffande 
strandskyddet och äganderätten i skogen – politikområden som för öv-
rigt svårligen låter sig fångas i termer av klassiska konfliktlinjer som 
vänster- höger eller GAL-TAN – är mönstret återigen snarlikt. För utom 
den för MP förhatliga formuleringen ”Den utökade nyckelbiotops-
inventeringen återupptas inte”, vilken inte fanns med i december, hand-
lar det i huvudsak om preciseringar i form av tidsangivelser för genom-
förande. Redan i december står inskrivet att ”[d]et ska vara betydligt 
enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden”, men i januari har 
man förutom vissa nyanseringar lagt till: ”Utredning tillsätts sommaren 
2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022.” Redan i december 
är nyckelformuleringen ”Värna och stärk den privata äganderätten till sko-
gen”, men i januari har man lagt till: ”Utredning 2019. Ny lagstiftning 
från 1 juli 2021.”

Summa summarum: Januariavtalet var givetvis på marginalen mer 
sakpolitiskt attraktivt för Centerpartiet än Decemberavtalet. Men skill-
naden bestod först och främst i att C inte litade på att regeringspartier-
na skulle hålla ord – problemet var ett förtroendeproblem, inte nödvän-
digtvis preferensosäkerhet. Detta bekräftas även tydligt i det sätt Annie 
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Lööf väljer att formulera sig på när hon på pressträffen den 10 december 
ska förklara för medierna och allmänheten varför C bestämt sig för att 
inte ställa sig bakom Decemberavtalet:

Några av de främsta hindren där vi inte kunnat uppnå samsyn, 
det är att S […] inte kunnat vara tillräckligt precisa i reformer 
kring arbetsmarknad och bostadsmarknad. De skrivningar som 
finns må vara vackra, men de är vaga och oprecisa. Och Social-
demokraterna har inte mäktat med att möta oss i de liberala re-
former som Sverige behöver. De försöker begrava ganska mycket 
i utredningar och skjuta konkreta besked på framtiden. Och i 
vissa fall så är beskeden direkt motsägelsefulla. Jag och Cen-
terpartiet, vi är ju vana vid den konstruktiva samarbetskultur 
som vi haft och har inom Alliansen, där alla ska vinna, och där 
alla ska bidra. Men i de här skarpa förhandlingarna med Social-
demokraterna så är det tydligt att Socialdemokraterna är vana 
vid ett helt annat slags samarbete, där Socialdemokraterna sitter 
i förarsätet och andra partier är komplement.79

Genom att hänvisa till ”den konstruktiva samarbetskultur som vi haft 
och har inom Alliansen” knyter centerledaren intressant nog här även 
tillbaka till den första förklaringsfaktorn: förvalskoalitionen som både 
fanns och inte fanns. Förklaringsfaktorerna är naturligtvis också sam-
manlänkade. Ett av skälen till att Alliansen upprätthölls var ju att den 
reducerade preferensosäkerheten och förtroendeproblematiken i just 
den samarbetskonstellationen. Men nu tvingades C (och L) ut på ny 
okänd mark, vilket fördröjde processen.

79. Pressträffen, filmad av Expressen, finns uppladdad på Youtube (citatet föl-
jer efter 5 minuter och 13 sekunder): ”Annie Lööf, Centerpartiet, håller presskon-
ferens”, Expressen TV, 2018-12-10, www.youtube.com/watch?v=sEYoiOwEzBk 
(hämtat 2020-01-15).

sammanfattning och slutsatser
Vi har i detta kapitel använt två olika metoder för att försöka besvara frå-
gan varför det tog 134 dagar att bilda regering efter valet 2018. Den för-
sta metoden vilar på statistiska jämförelser mellan regeringsbildnings-
processer i andra länder och längre tillbaka i tiden. Denna jäm förande 
studie tyder på att en ganska ansenlig del av regeringsbildningens längd 
2018–2019 kan förklaras av att vi fått en mer komplicerad parlamenta-
risk situation i Sverige, med fler partier i riksdagen och därmed fler re-
geringsalternativ, och av att Sverigedemokraterna har vuxit sedan 2010. 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att tidigare regeringsbildningar 
i Sverige har gått oväntat fort, särskilt 2006 och 2014, medan regerings-
bildningen efter valet 2018 tog oväntat lång tid, allt enligt den statis-
tiska modellen. Vi har därför även genomfört en noggrann fallstudie 
av den senare regeringsbildningsprocessen, vilken bland annat baseras 
på ingående intervjuer med ledande representanter från alla partier. På 
 basis av denna fallstudie bedömer vi att de två viktigaste förklaringar-
na till den utdragna regeringsbildningen 2018–2019 är (a) att Alliansen 
levde kvar trots fundamental oenighet mellan Allianspartierna i rege-
ringsfrågan – i kombination med ett valresultat som exploaterade precis 
denna oenighet – samt (b) den ömsesidiga misstro som komplicerade 
förhandlingarna mellan C, L, S och MP i december 2018.

En avgörande fråga inför framtiden är om tidsutdräkten innan vi till 
sist fick en regering i början av 2019 var tillfällig eller om det finns skäl 
att tro att regeringsbildningsprocessen kommer att bli lika långdragen 
nästa gång, och gången därpå, och allt framgent. Svaret på den frågan 
beror i sin tur på huruvida de viktigaste orsakerna till tidsfördröjningen 
var speciella omständigheter vid just detta tillfälle eller om de bör ses 
som en del av en mer långsiktig trend (jfr Andeweg m.fl. 1980, 242–243). 
Var de 134 dagarna efter valet 2018 en tillfällighet, eller är långdragna 
regeringsbildningar det nya normala?

För den första slutsatsen talar att frågan om Allianssamarbetets even-
tuella fortsättning var en viktig faktor under slutet av 2010-talet och sär-
skilt efter valet 2018. Vad som skedde efter valet 2018 var i hög grad ett 
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spel om hur Alliansen skulle upplösas och vem som skulle bära ansvaret 
för det. Eftersom denna upplösning nu är ett faktum torde ett väsentligt 
hinder vara undanröjt när det blir dags för nästa regeringsbildning. För-
visso kan vi inte utesluta att en annan förvalskoalition bildas inför valet 
2022 och att denna inte uppnår önskat valresultat, men det kommer i 
så fall att vara en koalition med betydligt kortare livslängd och få av de 
framgångsmeriter som utmärkte Alliansen. 

För den andra slutsatsen talar dels att inte vare sig det svenska par-
tisystemets fragmentering eller stödet för Sverigedemokraterna visar 
tecken på att avta (faktorer som bidragit till att den förväntade tiden 
för regeringsbildningen blivit längre enligt vår statistiska modell), dels 
att regeringsbildningen förutsatte en detaljerad överenskommelse om 
regeringspolitikens innehåll som krävde svåra och utdragna förhand-
lingar mellan partierna. Att koalitionsregeringar allt oftare grundar sitt 
regeringssamarbete på skriftliga överenskommelser är en allmän trend 
i Europa. Dessa överenskommelser blir också längre och längre, även 
om variationen mellan länder är stor i båda dessa avseenden (Müller 
& Strøm 2008, 171–172; Indridason & Kristinsson 2013; Klüver m.fl. 
kommande).

Men det är inget nytt för svenskt vidkommande att regeringsbild-
ningen förutsatte en överenskommelse i politiska sakfrågor mellan de 
partier som kom att sitta i 2019 års regering och de partier som gick med 
på att släppa fram regeringen. Alla koalitionsregeringar i Sverige har 
sedan efterkrigstiden byggt på något slags skriftliga överenskommel-
ser, nämligen de regeringsförklaringar som statsministern lägger fram i 
samband med att regeringens sammansättning meddelas riksdagen. Det 
har även tidigare hänt att en minoritetsregering bara har släppts fram 
av sina samarbetspartier i riksdagen på basis av en detaljerad skriftlig 
överenskommelse med stödpartierna – ”Hundratjugo punkter för ett 
tryggare, rättvisare och grönare Sverige” var exempelvis namnet på det 
utförliga regeringsprogram som bidrog till att V och MP lät regeringen 
Persson sitta kvar efter 2002 års val (DN 2002-10-01). Vid alla dessa 
tillfällen förutom efter valet 1979, då det dröjde någon vecka utöver 
det normala att avsluta förhandlingarna (se kapitel 2), tycks det ha gått 

snabbt att bilda regering även om sakpolitiska överenskommelser måste 
till innan det blev klarhet i regeringsfrågan.

Den iakttagelsen stämmer väl överens med internationella erfaren-
heter. Man skulle lätt kunna förledas tro att en komplicerad konflikt-
struktur i parlamentet, eller långvariga regeringsförhandlingar, gör att 
regeringsbildningen förutsätter särskilt detaljerade sakpolitiska över-
enskommelser. Men tidigare forskning tyder inte på att så är fallet. Fler 
partier i parlamentet leder snarare till en minskad sannolikhet för att 

Liksom i många andra västeuropeiska länder baseras de regeringar som har bildats i 
Tysk land under de senaste årtiondena på skriftliga koalitionsöverenskommelser. Efter 
2017 års val till tyska Bundestag bildades en regering som bestod av Kristdemokraterna 
(CDU med systerpartiet CSU) och Socialdemokraterna (SPD). Här ses dåvarande 
parti ledarna Olaf Scholz (SPD), Angela Merkel (CDU) och Horst Seehofer (CSU) när 
de presenterar den framförhandlade koalitionsöverenskommelsen i mars 2018. 
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koalitionsregeringar baseras på skriftliga överenskommelser, och rege-
ringsbildningens längd tycks inte vara av betydelse i sammanhanget 
(Müller & Strøm 2008, 191–193). 

Sammantaget lutar vi därför mot slutsatsen att situationen efter  valet 
2018 var något av en extremsituation som sannolikt inte kommer att 
upprepas. Därmed inte sagt att vi kan räkna med att framtida regerings-
bildningar kommer att ta så kort tid som 19 dagar, vilket har varit det 
vanliga sedan den nya författningen infördes i mitten av 1970-talet. Inte 
heller kan vi vid regeringsbildningar mellan val räkna med Ola Ullstens 
13 dagar 1978, Torbjörn Fälldins 14 dagar 1981, eller Ingvar Carlssons 
12 dagar 1990. Komplexiteten har ökat, och osäkerheten med den. För 
att återvända till figur 4.6: det är inte troligt att framtida regeringsbild-
ningar kommer att bli betydligt mer långdragna än man kan vänta sig 
med tanke på de strukturella förutsättningar som vår statistiska modell 
beskriver (vilket skedde efter 2018 års val), men det är inte heller troligt 
att det kommer att gå så fort att bilda regering som skedde 2006 och 
2014. Troligare är att det kommer att gå något lite fortare än vår modell 
förutsäger, såsom skedde i alla val före 2006.

Skulle vi exempelvis utgå från ett val i det opinionsläge som rådde 
när manuset till denna bok färdigställdes i februari 2020 vore väl det 
mest sannolika att M+KD – och, om de klarade spärren, eventuellt också 
L – skulle försöka bilda regering med SD som stödparti i riksdagen. De 
förhandlingar som i så fall skulle behöva äga rum, särskilt om SD krävde 
det, skulle utan tvekan bli komplicerade. Med tanke på att inget svenskt 
riksdagsparti har förhandlat med SD förut skulle preferensosäkerheten 
och förtroendeproblematiken vara stor. Att den skulle vara så stor att 
det drar ut på tiden i flera månader förefaller dock osannolikt.

aPPendix: data och metod
Datamaterialet som används i bland annat detta kapitel kommer i hu-
vudsak från databasen Party Government in Europe Database (Hellström 
m.fl. 2019). Denna databas inkluderar information om partier, regering-
ar, partisystem och politiska institutioner för representativa demokra-
tier Europa från och med 1945. I denna studie exkluderar vi regerings-
bildningar i Central- och Östeuropa och fokuserar jämförelserna på 17 
västeuropeiska länder från 1945 till och med 2018/19. Tabell 4A.1 visar 
vilka länder och antalet regeringsbildningar i respektive land som ingår 
i analysen. Tabell 4A.2 listar samtliga variabler som ingår i analyserna i 
detta kapitel och i detta appendix.

Land Första regerings-
bildningen i analysen

Eftervals-
regeringar

Mellanvals-
regeringar

TOTALT ANTAL

BELGIEN 1946 21 11 32

DANMARK 1947 19 3 22

FINLAND 1945 19 20 39

FRANKRIKE 1962 13 3 16

GREKLAND 1981 15 3 18

IRLAND 1948 19 1 20

ISLAND 1946 17 2 19

ITALIEN 1946 17 35 52

LUXEMBURG 1948 15 0 15

NEDERLÄNDERNA 1948 20 6 26

NORGE 1961 8 8 16

PORTUGAL 1976 12 2 14

SPANIEN 1977 11 0 11

STORBRITANNIEN 1951 7 0 7

SVERIGE 1956 8 4 12

TYSKLAND 1953 17 0 17

ÖSTERRIKE 1949 20 0 20

TOTALT 258 98 356

Tabell 4A.1   Regeringsbildningar i analysen per land

Källa: Hellström m.fl. 2019.
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I studier av regeringsbildningsprocessers längd är det dominerande 
metodologiska tillvägagångsättet olika typer av modeller för ”överlev-
nadsanalys” (till exempel Cox proportional hazards model). Dessa statistis-
ka modeller beskriver förklarande variablers inverkan på hur lång tid en 
händelse tar, från en viss starttidpunkt till dess att händelsen inträffar. 
En stor fördel med dessa modeller är de kan ta hänsyn till datamaterial 
som innehåller så kallad censurering, där den exakta ”överlevnadstiden” 
är okänd, det vill säga analysenheter som då undersökningen avslutas 
ännu inte har råkat ut för händelsen alternativt inkluderas efter det att 
studien påbörjas (Box-Steffensmeier & Jones 2004). Detta gäller dock 
inte vårt datamaterial då vi känner till regeringsbildningstiden för samt-
liga regeringar. Med andra ord finns det inget behov att ta hänsyn till 
”censurering”. Vi kan därför använda sig oss av statistiska modeller som 
ger mer lättolkade resultat och en större möjlighet att utvärdera om den 

svenska regeringsbildningen 2018 avviker från den allmänna trenden, 
givet att vi tar hänsyn till de mätbara faktorer som kan tänkas påverka 
regeringsbildningens längd.

I analysen använder vi oss av en så kallad negativ binominal regres-
sion. Liksom vanlig linjär regression är negativ binominal regression en 
linjär modell, men modellerna skiljer sig åt i vilken statistisk fördelning 
de baseras på.80 I en vanlig linjär regression görs antagandet att den be-
roende variabeln (Y) kan modelleras med hjälp av ett antal oberoende 
variabler (X1, X2, X3, o.s.v.) samt en felterm (ε, eller ”residualen”). En 
linjär regression förutsätter dock att residualerna är någorlunda normal-
fördelade. En negativ binominal regression använder sig istället av en 
annan fördelning än normalfördelningen – som namnet antyder en ne-
gativ binominalfördelning.81 I en negativ binominal regressionsmodell 
används en vanlig linjär funktion av de oberoende variablerna (X1, X2, 
X3, …) för att predicera det logaritmerade värdet på Y. Regressions-
modellen som skattas i modell 1 i tabell 4A.3 och 4A.4 nedan kan alltså 
förenklat skrivas på följande sätt: Regeringsbildningsprocessens längd 
(antal dagar) = β0 + β1X1 + β2X2 + … βnXn + εi, där β0 är interceptet (el-
ler konstanten), β1…βn är koefficienterna för de oberoende variablerna 
och εi är modellens feltermer (residualer).

I tabell 4A.3 och tabell 4A.4 visar modell 1 i respektive tabell mot-
svarande resultat som i figur 4.5 och modellen används även för mo-
dellskattningarna av regeringsbildningens längd i figur 4.6 i kapitlet. 
I tabellerna visas också resultaten för fyra alternativa statistiska skatt-
ningsmetoder för att undersöka hur robusta resultaten är. Modell 2 (i 
tabellerna 4A.3 och 4A.4) visar en halvlogaritmisk linjär regression; 
modell 3 en panelkorrigerad negativ binominal regression (det vill säga 

80. Båda ingår i familjen av generaliserade linjära modeller (GLM), en mate-
matisk generalisering av linjär regression som ger en allmän och flexibel statistisk 
modell som kan anpassas efter hur datamaterialet är beskaffat.

81. Negativ binominal regression är en flexibel modifiering av en så kallad 
Poissonregression. En vanlig Poissonregression förutsätter att medelvärdet ska 
vara någorlunda ekvivalent med variansen, vilket inte är fallet i vårt datamaterial, 
då så kallad overdispersion föreligger. 

Variabel Observationer Medelvärde Standard-
avvikelse

Minimum Maximum

REGERINGSPROCESSENS LÄNGD 
(ANTAL DAGAR)

356 40,27 50,74 1 541

REGERINGSPROCESSENS LÄNGD, 
LOGITIMERAD

356 3,09 1,22 0 6,29

EFTERVALSREGERING 356 0,72 0,45 0 1

EFTER NYVAL/EXTRA VAL 356 0,25 0,44 0 1

FRAGMENTERING
(FÖRHANDLINGSSTYRKA)

356 2,71 1,72 0 8,56

EXTREMPARTIERS
MANDATANDEL (0–10)

356 0,95 1,11 0 6,05

EXTREMPARTIERS MANDATANDEL, 
ALTERNATIVT MÅTT (0–10)

356 1,21 1,34 0 6,47

IDEOLOGISK POLARISERING 356 3,72 0,65 1,67 5,38

POSITIV PARLAMENTARISM 356 0,47 0,50 0 1

KONSTRUKTIVT
MISSTROENDEVOTUM

356 0,10 0,30 0 1

SEMI-PRESIDENTIALISM 356 0,15 0,36 0 1

Tabell 4A.2   Lista över variabler i analysen
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en så kallad random-effects overdispersion model). Modell 4 och 5 visar slut-
ligen resultatet från två proportional hazards-modeller. Modell 5 tar i viss 
mån hänsyn till icke observerade effekter, eller med andra ord att mo-
dellen kan ha utelämnat eventuella viktiga variabler som kan förklara 
regerings bildningens längd. I överlevnadsanalys kallas detta för shared 
frailty. I modell 4 och 5 indikerar koefficienterna en hazard ratio som, om 
den är mindre än 1, innebär att de oberoende variablerna är associerade 
med längre regeringsbildningsprocesser (en positiv effekt), och, om den 
är större än 1, innebär att de oberoende variablerna är förknippade med 

kortare regeringsbildningsprocesser (en negativ effekt). En hazard ratio 
på 1 betyder att en beroende variabel inte har någon effekt på regerings-
bildningsprocessens längd.

I tabellerna kan vi se att samtliga fyra alternativa estimeringsmeto-
der ger liknande resultat för regeringsbildningar efter val, det vill säga 
för eftervalsregeringar (positiv effekt/längre tid), för om regeringar bildas 
efter nyval eller inte (ingen effekt), för en ökad grad av fragmentering 
(positiv effekt/längre tid), samt för extrempartiers mandatandel (positiv 
effekt/längre tid). Detta gäller samtliga modeller i tabell 4A.3 och 4A.4.

Tittar vi närmare på de institutionella variablerna i tabell 4A.3 kan vi 
se att resultaten är robusta för förekomsten av institutionerna konstruk-
tivt misstroendevotum (positiv effekt/längre tid) och semi-presidentialism 
(negativ effekt/kortare tid). Den eventuella effekten av investiturom-

(1) Negativ 
binomial

(2) Linjär 
regression
(halvloga-
ritmisk)

(3) Negativ 
binomial
(panel-

korrigerad)

(4) Cox (5) Cox
(med

”shared
frailty”)

Osäkerhet och komplexitet

EFTERVALSREGERING 1,021***
(0,118)

1,061***
(0,126)

0,900***
(0,104)

0,317***
(0,0473)

0,234***
(0,0408)

EFTER NYVAL/EXTRA VAL –0,0262
(0,130)

–0,220
(0,135)

–0,197**
(0,0951)

1,027
(0,132)

1,109
(0,175)

FRAGMENTERING
(FÖRHANDLINGSSTYRKA) 

0,220***
(0,0343)

0,233***
(0,0356)

0,155***
(0,0235)

0,792***
(0,0271)

0,724***
(0,0334)

EXTREMPARTIERS
MANDATANDELª

0,261***
(0,0502)

0,300***
(0,0532)

0,188***
(0,0433)

0,751***
(0,0437)

0,701***
(0,0568)

Politiska institutioner

POSITIV PARLAMENTARISM –0,246*
(0,132)

–0,153
(0,126)

–0,0252
(0,0970)

1,305**
(0,171)

1,298
(0,221)

KONSTRUKTIVT
MISSTROENDEVOTUM 

0,398***
(0,149)

0,612***
(0,147)

0,357**
(0,146)

0,678*
(0,139)

0,537**
(0,135)

SEMI-PRESIDENTIALISM –0,747***
(0,162)

–0,793***
(0,186)

–0,440***
(0,139)

2,172***
(0,401)

2,349***
(0,562)

KONSTANT 2,129***
(0,180)

1,594***
(0,159)

–0,446***
(0,162)

– –

ANTAL OBSERVATIONER 356 356 356 356 356

Tabell 4A.3   Regressionsanalyser på regeringsbildningsprocessens längd (modell 1 i kapitlet)

Kommentar: För modell 1, 2 och 3 visar tabellen regressionskoefficienter med robusta 
standardfel inom parenteser och för modell 4 och 5 hazard ratios med (för modell 4 robusta) 
standardfel inom parenteser; * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.

a Extrempartiers mandatandel är omräknat till 0–10, dvs. en enhet representerar 10 % ökning.

(1) Negativ 
binomial

(2) Linjär 
regression
(halvloga-
ritmisk)

(3) Negativ 
binomial
(panel-

korrigerad)

(4) Cox (5) Cox
(med

”shared
frailty”)

Osäkerhet och komplexitet

EFTERVALSREGERING 1,084***
(0,112)

1,247***
(0,130)

1,235***
(0,0883)

0,240***
(0,0367)

0,189***
(0,0328)

EFTER NYVAL/EXTRA VAL 0,157
(0,114)

0,0555
(0,110)

0,0526
(0,0854)

0,796
(0,116)

0,836
(0,135)

FRAGMENTERING (FÖR-
HANDLINGSSTYRKA) 

0,117***
(0,0416)

0,100***
(0,0378)

0,0704***
(0,0272)

0,870***
(0,0402)

0,849***
(0,0470)

EXTREMPARTIERS
MANDATANDELª

0,291***
(0,0801)

0,331***
(0,0738)

0,201***
(0,0543)

0,664***
(0,0598)

0,607***
(0,0701)

LANDEFFEKTER Ja Ja Ja Ja Ja

KONSTANT 2,843***
(0,215)

2,574***
(0,203)

0,707***
(0,191)

ANTAL OBSERVATIONER 356 356 356 356 356

Tabell 4A.4   Regressionsanalyser på regeringsbildningsprocessens längd (modell 2 i kapitlet)

Kommentar: För modell 1, 2 och 3 visar tabellen regressionskoefficienter med robusta 
standardfel inom parenteser och för modell 4 och 5 hazard ratios med (för modell 4 robusta) 
standardfel inom parenteser; * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.

a Extrempartiers mandatandel är omräknat till 0–10, dvs. en enhet representerar 10 % ökning.
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röstningar med en positivt formulerad beslutsregel (positiv parlamenta-
rism) är svårare att uttala sig om, då resultaten inte är konsekventa över 
de olika estimeringsmetoderna.

För att verifiera säkerheten i resultaten från våra huvudmodeller i ka-
pitlet skattar vi även ett antal modeller som använder sig av alternativa 
variabler för att mäta fragmenteringen av partisystemet och ideologisk 
polarisering som förekommer i tidigare studier. I tabell 4A.5 visas resul-
taten från tre alternativa specifikationer av variabler. I modell 1 och 2 
använder vi oss inte av bargaining power fragmentation index utan istället 
Markku Laaksos och Rein Taageperas (1979) index över effektivt antal 
parlamentariska partier för att mäta graden av fragmentering av partisys-
temet. I modell 3 och 4 använder vi oss av en alternativ definition av 
”extrempartier” som även inkluderar moderata socialistiska partier (va-
rav de flesta är före detta kommunistiska partier). Och i modell 5 och 6, 
slutligen, ersätter vi extrempartiers mandatandel med ett mått för ideologisk 
polarisering vilket bygger på standardavvikelsen av vänster-högerpositio-
ner viktad efter partiernas storlek, ofta kallat ”Daltons polariserings-
index” (Dodd 1976; Warwick 1998; Dalton 2008).82

I tabell 4A.5 kan vi se att resultaten är tämligen snarlika även när vi 
använder dessa alternativa variabler för att mäta graden av fragmente-
ring, extrempartier och ideologisk polarisering. Vi kan notera att effek-
ten av extrempartiers mandatandel nästan halveras när vi använder oss av 
en bredare definition som även inkluderar mera moderata vänsterpar-
tier (såsom Vänsterpartiet i Sverige). Detta är föga förvånande eftersom 
dessa partier sedan 1990-talet i allt större omfattning har kommit att 
accepteras som samarbetspartners och potentiella koalitionspartners, 
inte minst av socialdemokratiska partier (med undantag för exempelvis 

82. Variablerna för fragmentering av partisystemet, bargaining power fragmen-
tation index och effektivt antal parlamentariska partier, är relaterade och har en 
relativt hög samvariation (korrelation). Detta betyder att endast en av dessa två 
variabler går att använda i samma statistiska modell om vi vill vara någorlunda 
säkra på att kunna urskilja effekten av de enskilda variablerna. Detta gäller på 
motsvarande sätt även variablerna extrempartiers mandatandel och ideologisk 
polarisering. 

i Tyskland och Portugal). En annan skillnad värd att notera är att den 
genomgående konsistenta effekten av konstruktivt misstroendevotum inte 
är statistiskt signifikant när Daltons polariseringsindex används istället 
för extrempartiers mandatandel i modell 5 (även om den skattade parame-
tern är i förväntad riktning).

(1) Negativ 
binomial

(2) Negativ 
binomial

(3) Negativ 
binomial

(4) Negativ 
binomial

(5) Negativ 
binomial

(6) Negativ 
binomial

Osäkerhet och komplexitet

EFTERVALSREGERING 1,028***
(0,122)

1,079***
(0,111)

0,877***
(0,127)

1,019***
(0,112)

0,805***
(0,127)

0,992***
(0,110)

EFTER NYVAL/EXTRA VAL 0,0169
(0,132)

0,185
(0,117)

0,00136
(0,138)

0,218*
(0,121)

0,00869
(0,143)

0,219*
(0,120)

FRAGMENTERING
(FÖRHANDLINGSSTYRKA) 

0,227***
(0,0351)

0,130***
(0,0436)

0,224***
(0,0347)

0,108**
(0,0423)

EFFEKTIVT ANTAL PARLA-
MENTARISKA PARTIER

0,229***
(0,0417)

0,165***
(0,0585)

EXTREMPARTIERS
MANDATANDELª

0,285***
(0,0535)

0,311***
(0,0781)

EXTREMPARTIERS MAN-
DATANDEL, ALTERNATIVT 
MÅTTª

0,123**
(0,0510)

0,12*
(0,0625)

IDEOLOGISK
POLARISERING

0,172**
(0,0847)

0,339***
(0,120)

Politiska institutioner

POSITIV PARLAMENTARISM –0,294**
(0,126)

–0,156
(0,130)

–0,0560
(0,130)

KONSTRUKTIVT
MISSTROENDEVOTUM 

0,486***
(0,155)

0,266*
(0,144)

0,148
(0,133)

SEMI-PRESIDENTIALISM –0,772***
(0,168)

–0,627***
(0,161)

–0,538***
(0,158)

LANDEFFEKTER Nej Ja Nej Ja Nej Ja

KONSTANT 1,821***
(0,228)

2,591***
(0,250)

2,284***
(0,192)

2,877***
(0,218)

1,804***
(0,384)

1,787***
(0,460)

ANTAL OBSERVATIONER 356 356 356 356 356 356

Tabell 4A.5   Regressionsanalyser på regeringsbildningsprocessens längd (alternativa variabler)

Kommentar: Modellerna visar regressionskoefficienter med robusta standardfel inom paren- 
teser. * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.

a Extrempartiers mandatandel är omräknat till 0–10, dvs. en enhet representerar 10 % ökning.
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5. I väntans tider
Hur fungerade regelverket?

Regeringsbildningen efter valet 2018 var ett dramatiskt skeende i svensk 
politik som skilde sig mycket från tidigare svenska erfarenheter. Det är 
därför inte förvånande att röster redan har höjts om att regelverket för 
regeringsbildningen borde ändras. Förslag har lagts fram om införandet 
av ett så kallat konstruktivt misstroendevotum, om att flytta talmans-
valet till i mitten av mandatperioden så att ingen ny talman behöver 
väljas innan regeringsbildningen kan börja, om tydligare tidsgränser för 
när talmannen måste föreslå en statsminister, om att flytta valdagen till 
våren och om att underlätta för riksdagen att själv utlysa extraval (stats-
ministern i intervju med DN 2019-01-29; Ohlsson 2019; Ruin 2019; 
Sandström 2019).

Den utredning som låg till grund för den senaste större författnings-
revisionen 2010 drog dock slutsatsen att ”dagens reglering [av regerings-
bildningen] i allt väsentligt fungerar väl” (SOU 2008:125, 25). Stämmer 
det? Syftet med detta kapitel är att analysera hur regelverket fungerade 
i praktiken under regeringsbildningen 2018–2019. Huvudfrågan är om 
ett alternativt regelverk skulle ha kunnat påskynda eller på andra sätt 
underlätta bildandet av en ny regering. Vår undersökning av regelver-
kets inverkan på regeringsbildningens längd tar sin utgångspunkt i tio 
olika tänkbara reformförslag på regeringsbildningens område. Några av 
förslagen handlar om att ändra eller ta bort befintliga regler. Andra för-
slag gäller införandet av helt nya regler. I flertalet fall avses regler som 
är eller skulle kunna bli inskrivna i Sveriges grundlag, regeringsformen, 
men i ett fall handlar det snarare om praxis. 

De fem områden som berörs av reformförslagen – talmannens roll, 

investituromröstningen, antalet omröstningar innan extraval utlyses, 
misstroendeförklaringar samt övergångsregeringars befogenheter – har 
varit omdiskuterade alltsedan den nya författningen infördes för mer än 
fyrtiofem år sedan, i vissa fall ännu längre än så. Vi inleder därför våra 
analyser med historiska översikter beträffande regelverkets bakgrund och  
framväxt.

talmannens roll
1974 års regeringsform bereddes av två parlamentariskt tillsatta utred-
ningar: först den så kallade författningsutredningen på 1950- och 1960-  
talen, sedan grundlagberedningen under 1960- och 1970-talen. En av de 
mer uppmärksammade frågorna för dessa utredningar gällde vem som 
skulle utse statsminister och hur den personen skulle gå tillväga. För-
fattningsutredningen utgick från att kungen också fortsatt skulle utse 
statsministern (SOU 1963:16). Grundlagberedningen stannade istället 
för förslaget att talmannen borde lämna förslag till ny statsminister och 
att statsministern sedan ”i någon form” skulle ”godkännas av riksda-
gen” (SOU 1972:15, 95; vi återkommer till formerna för detta ”godkän-
nande” nedan). Som bland annat Olof Petersson har uppmärksammat 
(1979, 113) lanserades denna idé om talmannens roll redan i Herbert 
Tingstens kritiska debattskrift om författningsutredningens huvudbe-
tänkande (Tingsten 1964).

En närbesläktad fråga som också uppmärksammades i de stora författ-
ningsutredningarna var om den person som hade i uppgift att föreslå ny 
statsminister borde åläggas substantiella och inte bara proceduriella res-
triktioner. I grundlagberedningens direktiv ingick således att undersöka

om det är möjligt att i grundlagen eller dess motiv fastlägga 
handlingsmönster för hur den som utser ministärledare bör gå 
till väga i olika typsituationer för att hans val skall komma att 
falla på den som vid varje tillfälle kan påräkna det bredaste par-
lamentariska underlaget (SOU 1972:15, 93).
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Både i sitt delbetänkande från 1967 och i sitt slutbetänkande från 1972 
drog utredningen emellertid slutsatsen att en sådan detaljreglering knap-
past var möjlig. Utredningen valde därför att endast utreda ”föreskrifter 
om proceduren för valet” (SOU 1972:15, 94). De proceduriella restrik-
tioner som föreslogs i utredningen (SOU 1972:15, 143–144) och som 
idag gäller för talmannens arbete överensstämmer i allt väsentligt med 
den praxis som hade etablerats redan före 1970-talet. Enligt grundlag-
beredningens sammanfattning innebar denna praxis ”att konungen, in-
nan han utnämner statsminister, samråder med de båda talmännen och 
företrädare för partigrupper i riksdagen samt att utnämningen sker på 
grundval av vad som har framkommit vid samrådet” (SOU 1967:26, 164).

Det huvudsakliga skälet till att regeringsformens regler för regerings-
bildningen är så enkla och lämnar så stort utrymme åt talmannen är 

idén att det är mycket svårt att detaljreglera regeringsbildningen i och 
med att de parlamentariska förutsättningarna kan variera på så många 
olika sätt, kanske ”oändligt många” (SOU 1967:26, 164). Den idén har 
varit gällande för all författningsmässig reglering av regeringsbildning-
en i Sverige – inte bara de jure under den rådande regeringsformen från 
1974, utan också de facto under en stor del av den period då 1809 års 
regeringsform var i kraft.

Den första frågan som kan ställas när det gäller talmannens roll är 
därmed om det skulle ha gått fortare att bilda en ny regering om någon 
annan än talmannen hade ansvar för samrådet med partierna och nomi-
neringen av en statsministerkandidat. Närmast till hands ligger tanken 
att dessa uppgifter skulle ha kunnat läggas på statschefen, i enlighet med 
svensk praxis före författningsrevisionen och i enlighet med praxis i fler-
talet parlamentariska demokratier i Västeuropa (se tabell 1.2).

Den andra frågan är om det skulle ha gått fortare att bilda regering 
om talmannen hade agerat annorlunda under regeringsbildningspro-
cessen inom ramen för sin författningsmässiga roll. Eftersom reglerna 
för regeringsbildningen är uteslutande proceduriella, inte substantiella, 
gäller denna andra fråga inte bara betydelsen av det formella regelver-
ket, utan också praxis, men inga principiella hinder finns för att även 
omsätta denna praxis i grundlagstext. Detta innebär i sin tur att svaret 
på den första frågan måste bygga på antaganden om vilken alternativ 
praxis som hade kunnat utvecklas och tillämpas om statschefen hade 
haft ansvaret. Vi besvarar därför den andra frågan före den första.

Vår framställning följer Fredrik Sterzels (1999, 120) indelning av re-
geringsbildningsprocessen i tre huvudfaser – ”initialskedet”, ”förhand-
lingen” och ”slutskedet”. När det gäller initialskedet är den centrala frå-
gan hur talmannens samråd med partigrupperna i riksdagen ska gå till. 
När det gäller förhandlingsskedet vill vi rikta uppmärksamheten mot de 
så kallade sonderingsuppdrag som talmannen givit åt vissa partiledare 
och – en nymodighet under hösten 2018 – talmannens aviseringar av 
kommande statsministernomineringar, liksom eventuella tidsfrister för 
dessa. När det gäller slutskedet diskuterar vi i första hand innehållet i 
talmannens förslag till riksdagen när en ny statsminister till slut föreslås.

Före 1975 utsågs statsministern av kungen. På bilden till vänster syns Gustaf VI Adolf, 
kung mellan 1950 och 1973, och Tage Erlander, statsminister mellan 1946 och 1969. I och 
med 1974 års regeringsform blev det i stället talmannens uppgift att föreslå en ny stats-
minister, som riksdagen sedan kunde godkänna. På bilden till höger syns Fredrik Rein-
feldt och Per Westerberg, statsminister respektive talman mellan 2006 och 2014. Bilden 
togs i samband med Reinfeldts avgång som partiledare för Moderaterna år 2015.
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Formerna för samråd
En fråga som fick stor uppmärksamhet under hösten 2018 var de så kalla-
de talmansrundorna. Denna term beskriver ett led i regeringsbildnings-
processen som faktiskt regleras i författningstexten, även om den också 
har fått en vidare innebörd. Regeringsformen anger ju att talmannen 
ska kalla ”företrädare för varje partigrupp inom riksdagen till samråd” 
innan han eller hon föreslår en statsminister, en procedur som sedan ska 
upprepas om riksdagen röstar ned talmannens förslag (enligt RF 6:5 ska 
förfarandet som regleras i RF 6:4 upprepas varje gång talmannen arbe-
tar med att lägga fram ett nytt förslag).

Enligt riksdagens hemsida kan begreppet ”talmansrunda” närma-
re bestämt användas på två sätt – som en beteckning på varje omgång 
med samtal talmannen håller med samtliga partiföreträdare eller som 
en beteckning på hela den samrådsfas i regeringsbildningen som föregår 
ett specifikt förslag till statsminister.83 Under hösten 2018 etablerades 
en samsyn om den förra användningen, vilket innebär att det samman-
lagt hölls sju talmansrundor. Det var fler än författningen krävde. Tal-
mannen utnyttjade alltså den möjlighet han hade att föra ytterligare 
samtal utöver det minimiantal – ett per förslag – som förutsätts i grund-
lagen. Varje talmansrunda tog ett antal timmar i anspråk (den första 
tog en hel arbetsdag), men som vi påpekade i föregående kapitel påver-
kades regeringsbildningens längd högst marginellt av talmansrundorna  
i sig.

Det som möjligen kan diskuteras är den ökade grad av offentlig ex-
ponering som det stora antalet talmansrundor bidrog till. Om detta sä-
ger själva regeringsformen intet. Erik Holmberg med kollegor konsta-
terar därför i Grundlagarna (2012, 300–301) att det är ”talmannens sak 
att bestämma om eventuella kommunikéer från förhandlingarna och 
att överhuvud taget avgöra vad som skall publiceras eller på annat sätt 
offent liggöras”. Grundlagberedningen tog upp risken att en hög grad av 
öppenhet under vissa förhållanden kan försvåra förhandlingarna. Ut-

83. ”Vad innebär en talmansrunda?”, Sveriges riksdag, www.riksdagen.se/sv/
valet-2018/fragor-och-svar1/vad-innebar-en-talmansrunda/ (hämtat 2019-12-16).

redningen ville därför bevara möjligheten att låta åtminstone delar av 
processen förbli hemlig. Men den principiella hållningen var för offent-
lighet: ”Det är givetvis önskvärt, att allmänheten får möjlighet att följa 
skeendet” (SOU 1972:15, 144). 

Tidigare forskning har endast i ringa grad uppmärksammat vad 
graden av offentlighet kan få för betydelse för regeringsbildningspro-
cessen. Petersson (1979, 140) konstaterar att regeringsbildningen 1978 
sannolikt påskyndades av den intensiva mediebevakningen. En studie 
av de utdragna holländska regeringsbildningarna konstaterade dock re-
dan på 1970-talet att ökad mediebevakning kan försena processen, bland 
annat eftersom offentliga uttalanden kan skapa bindningar som parti-
företrädare får svårt att backa ifrån vid förhandlingsbordet (Andeweg 
m.fl. 1980, 243–244). Det finns även annan modern statsvetenskaplig 
forskning som tyder på att transparens och öppenhet ibland har negati-
va effekter i politiska förhandlingar. Johannes Lindvall (2017, kapitel 3) 
använder termen ”åskådarkostnader” (audience costs; jfr Fearon 1994 och 
Groseclose & McCarty 2001) för att beskriva de kostnader som drab-
bar politiska aktörer om de tvingas försvara sina ståndpunkter och sitt 
agerande offentligt medan känsliga förhandlingar pågår, och ger flera 
exempel på politiska system där effektiviteten i det politiska beslutsfat-
tandet har minskat till följd av reformer som omöjliggjort eller försvårat 
icke-offentliga politiska förhandlingar. 

Nu är det dock inte enbart talmannen som i praktiken avgör gra-
den av offentlighet. Det stora antalet talmansrundor 2018–2019 bidrog 
givetvis till denna, men det var partiernas sak att avgöra om de skulle 
hålla en pressträff efter varje talmansrunda, och det är de oberoende 
mediernas sak att avgöra vilken uppmärksamhet de ska ägna regerings-
bildningen. Placeringen av talmansrundorna i tiden – före, mellan och 
efter sonderingsuppdragen, då ny information behövde inhämtas eller 
nya förslag behövde förankras i partigrupperna – får också i stort anses 
motiverad; rundorna hölls inte under den tid då faktiska förhandlingar 
pågick mellan partierna. Som framgick i föregående kapitel valde tal-
mannen dock att i flera av de mer kritiska skeendena i november och 
december istället överlägga med partiledaren mer informellt över tele-
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fon. Eftersom detta inte kom till allmänhetens kännedom skapades hel-
ler inget tryck på partiledarna att uttala sig offentligt. För framtiden 
kan det vara värt att begrunda om talmannen borde ha bytt formella 
talmansrundor mot informella samtal i större utsträckning även tidigare 
under hösten.84

Sonderingsuppdrag och aviseringar
Vi övergår därmed till det andra området för talmannens praxisutveck-
ling, nämligen hans tillvägagångssätt när det gällde att identifiera po-
tentiella regeringsbildare. En fråga som fick stor uppmärksamhet under 
hösten 2018 var vilka personer som talmannen gav så kallade sonde-
ringsuppdrag. Denna funktion nämns till skillnad från ”talmansrundor-
na” inte i regeringsformen; den är helt och hållet en fråga om praxis.

Men det är en mycket gammal praxis. Enligt Holmberg m.fl. (2012, 
303) och Sterzel (1999, 129) var första gången en partiledare fick ett 
sonderingsuppdrag år 1990, när moderatledaren Carl Bildt ombads att 
undersöka förutsättningarna för en borgerlig regering efter den social-
demokratiska regeringen Carlssons avgång. Gustaf Petrén och Hans 
Ragnemalm (1980, 142) tar emellertid upp en liknande situation under 
1970-talet i sin författningskommentar:

Uppdrag kan därvid lämnas åt en person att sondera möjlighe-
terna att bilda regering under hans ledning, men uppdraget be-
höver inte nödvändigtvis förutsätta, att den utpekade personen 
själv skall bli statsminister. Som statsminister i den fungeran-

84. Ett nytt grepp av talmannen hösten 2018 var de så kallade gruppvisa sam-
tal som genomfördes tisdagen den 30 oktober, efter den fjärde talmansrundan, 
vilken hållits eftersom Stefan Löfven hade avslutat sitt sonderingsuppdrag. En 
och annan raljerande röst har höjts beträffande dessa samtal i debatten om rege-
ringsbildningen, men de partiledare som själva deltog är eniga om att de var me-
ningsfulla. Det som framför allt uppskattades var transparensen, det vill säga att 
sådant som annars kanske bara sades bilateralt mellan två partier nu yttrades i en 
större krets. Vissa alternativ blev också tydligare. Ingen menar att gruppsamtalen 
var ett slöseri med tid.

de folkpartistiska expeditionsministären fick Ullsten efter valet 
1979 uppdraget att ta de kontakter med ledarna för Centerpar-
tiet och Moderata samlingspartiet som sedan ledde till att Fäll-
din föreslogs och valdes till statsminister.

Idén att talmannen kan ge en eller flera andra personer i uppdrag att ut-
reda möjligheterna att sätta samman en regering tycks alltså gå tillbaka 
till de allra första åren efter att vår nuvarande författning infördes.

Men det stannar inte därvid. Henrik Hermerén (1970, 97) använder 
faktiskt termen ”sonderingsuppdrag” för att beskriva 1928 års regerings-
bildning, vilken resulterade i att Arvid Lindman blev statsminister (se 
kapitel 2):

Resultatet av kungens konsultationer blev enligt den officiella 
kommunikén följande: ”Efter konferenser med partiledare och 
talmän har Konungen uppdragit åt ledningen av riksdagens 
höger partier att undersöka möjligheterna för bildandet av en 
borgerlig koalitionsregering.” Således fick Lindman och Trygger 
gemensamt ett sonderingsuppdrag.

Talmannen stod således på fast mark när han under hösten 2018 ut-
nämnde Ulf Kristersson, Stefan Löfven och Annie Lööf, i nämnd ord-
ning, till ”sonderingspersoner”. Det ska dock noteras att det fanns en 
viss nyansskillnad i talmannens sätt att formulera uppdragens innebörd. 
Kristersson och Löfven fick båda i uppdrag att ”sondera förutsättning-
arna för att bilda en regering som kunde tolereras av riksdagen”, medan 
Lööfs uppdrag blev att ”sondera förutsättningarna för en regering som 
riksdagen kunde tolerera”. Även när det gällde Kristersson och Löfven 
var uppdragets formulering en nyordning i relation till tidigare praxis, 
vilken hade varit att redan i sonderingsuppdraget peka ut ungefär vilken 
regeringskonstellation som skulle sonderas. Skillnaden mellan dessa två 
och Lööf – en skillnad som diskuterades med partiledarna – bestod i att 
Lööf till skillnad från Kristersson och Löfven inte nödvändigtvis själv 
förväntades vara statsministerkandidaten i de regeringsalternativ hon 
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sonderade.85 Detta liknar därmed mer det sonderingsuppdrag Ola Ull-
sten fick efter valet 1979.

När det gällde frågan hur lång tid det tog att bilda regering var en an-
nan fråga dock av större betydelse, nämligen vilka tidsfrister som skulle 

85. Med ett uttryck lånat från belgisk och nederländsk parlamentarisk praxis 
skulle man alltså kunna hävda att Annie Lööf snarare var ”informatör” än ”for-
matör”.

gälla för sonderingsuppdragen. Även i detta avseende ansåg sig talman-
nen tvungen att utveckla ny praxis. Tidigare har några sådana frister 
nämligen inte ansetts behövliga, eller så har de hållits extremt korta 
(kanske en dag). På hösten 2018 var det parlamentariska läget emellertid 
nytt. Talmannen kunde som vi redan nämnt inte ange vilka möjligheter 
som skulle prövas och han tvingades därför ange generösare tidsramar. 
Han stannade vid 14 dagar vardera för Kristersson och Löfven och 7 
dagar för Lööf. Även om Kristersson avslutade sitt uppdrag två dagar i 
förtid innebar detta, som vi nämnde redan i förra kapitlet, att 33 dagar 
gick åt till sonderingsuppdrag under hösten 2018. Skulle det ha varit 
möjligt att minska denna tidsutdräkt?

I efterhand har Andreas Norlén själv medgivit att detta hör till de få 
beslut under hösten 2018 som han ångrar. I en intervju till Dagens Indu-
stri noterar Norlén följande: 

Jag fattade en lång rad beslut som var rätt utifrån vad jag visste 
då. Det anser jag fortfarande. Men med facit i hand hade jag 
gjort vissa saker annorlunda. Betänketiden i början var för fri-
kostig. Jag trodde två veckor först till Ulf Kristersson och sedan 
lika mycket till Stefan Löfven skulle räcka. Någon av dem blir 
det och sedan är det klart, tänkte jag. Det var alldeles fel (DI 
Weekend 2019-09-06).

Med facit i hand är det lätt att komma till dylika slutsatser. Det gör 
också de intervjupersoner som har anmärkt på talmannens agerande – i 
den mån kritik förekommer handlar den om hur utdragna de inledande 
sonderingsuppdragen var. I övrigt uppger nästan alla att de anser att 
talmannen agerade mer eller mindre klanderfritt.

Idén med att ge partiledarna två veckor vardera var att det låsta lä-
get troligen skulle kräva omfattande och tidskrävande samtal partier-
na emellan. När sådana inte kom igång, vilket särskilt var fallet under 
Stefan Löfvens sonderingsuppdrag, kunde sonderingsuppdraget ha läm-
nats tillbaka tidigare. Under Kristerssons sonderingsuppdrag pågick in-
tensiva samtal Allianspartierna emellan och i viss mån mellan dessa par-

Statsministeromröstningen i 
januari 2019 var inte första 
gången som talmannens för-
slag om ny statsminister har 
gått igenom trots att antalet 
nejröster överstigit antalet 
jaröster – så skedde också 
1978, 1979 och 1981, när först 
Ola Ullsten (FP) och sedan 
Thorbjörn Fälldin (C) utsågs 
till stats minister.



211210 5. i väntans tider134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

tier och Miljöpartiet. Så skedde också under Lööfs sonderingsuppdrag, 
vilket dessutom var hälften så långt. Det är alltså inte enbart talmannen 
som ska lastas för att det tog så lång tid; sonderingspersonerna själva 
hade också ett ansvar. 

Man kan också tillägga att samtliga partiledare hade ett särskilt an-
svar eftersom talmannen förankrade tidsfristerna med dem under tal-
mansrundorna och inte i något fall fick motta kritik på denna punkt. 
Ska några slutsatser dras för framtiden torde det dock vara att det som 
inte kan göras på en vecka troligen inte låter sig göras. Bättre vore att ge 
kortare sonderingsuppdrag som sedan vid behov kan förlängas.

Något ska i detta sammanhang även sägas om en annan nymodighet 
under hösten 2018: aviseringen av kommande statsministeromröstning-
ar. Tidigare har talmannen, eftersom utfallet varit givet, kunnat nöja sig 
med att helt enkelt föreslå en statsministerkandidat. Andreas Norlén 
såg sig dock både ifråga om Kristersson och Löfven förpliktigad att även 
 erbjuda viss ”sonderingstid”, i denna mer speciella bemärkelse, innan 
den faktiska omröstningen ägde rum. Som konstaterades i förra kapitlet 
(se tabell 4.1) innebär detta 29 dagar som talmannen åtminstone no-
minellt förfogade över tidsschemat för. Hade denna tid kunnat kortas?

Det ska då först noteras varför talmannen aviserade nomineringen av 
såväl Kristersson som Löfven i förväg. Talmannens egen förklaring på 
pressträffen den 5 november 2019 var följande:

Skälet till att jag inte redan idag lägger fram förslaget formellt, 
utan istället väljer att förhandsavisera förslaget, är att vi befinner 
oss i en situation vi inte upplevt förut. När tidigare talmän har 
lagt fram statsministerförslag för riksdagen har det alltid varit 
väl förankrade förslag, som byggt på att olika partier i förväg 
har förhandlat fram regeringsprogram och andra överenskom-
melser som grund för den blivande regeringens arbete. Under 
sådana omständigheter är det inga problem att genomföra en 
snabb omröstning, för alla är på det klara med förutsättningar-
na. Nu är läget annorlunda. Det är inte på förhand uppenbart 
hur olika partier kommer att ställa sig till Ulf Kristersson. Jag 

har fått signaler om att hans förslag till regeringsbildning behö-
ver förtydligas på olika punkter, för att olika partier ska veta vad 
de har att ta ställning till. Det kan också vara så att olika partiers 
beslutsorgan behöver inkallas för att pröva förslaget (Mattson 
2019).

Talmannen ville således återigen ge partierna tid för eventuella förhand-
lingar och för förankring internt. Redan att nominera en kandidat som 
av partiernas avgivna deklarationer att döma inte hade någon chans att 
bli accepterad av riksdagen var en nyordning; det hade aldrig tidigare 
skett. Att då bara ge kandidaten de maximalt fyra dagar som anges i re-
geringsformen framstod som att begära det omöjliga – inget parti skulle 
kunna byta fot utan förhandlingar och intern förankring och då var en 
vecka (eller tio dagar) ingen överdrivet generös tidsfrist. 

Vårt resonemang på denna punkt liknar alltså det om sonderings-
uppdragen, vilket inte är så underligt eftersom aviseringarna rent för-
fattningspolitiskt kan betraktas som ett slags sonderingsuppdrag. När 
man som nu i efterhand vet hur svåra låsningarna var framstår avise-
ringarna alltså som i det närmaste bortkastad tid, men utifrån den in-
formation som förelåg vid tillfället för aviseringen var detta inte lika 
självklart. Aviseringen av Löfven visade sig ju dessutom faktiskt medföra 
att läget blev mindre låst, eftersom reella förhandlingar då för första 
gången under hösten kom till stånd. Men precis som ifråga om sonde-
ringsuppdragen hade man kunnat tänka sig kortare aviseringstider, som 
istället vid behov kunnat förlängas (så som skedde för Löfven under den 
andra aviseringen).

Den sista aviseringen, den som gjordes i och med talmannens nya 
tidsdirektiv den 19 december, skiljer sig dock principiellt från de båda 
tidigare. Denna gång var det nämligen inte bara en statsministerom-
röstning som aviserades, utan tidsschemat för de två sista omröstning-
arna, vilka om de inte ledde till en regering skulle resultera i extraval. 
I samband med pressträffen den 19 december meddelade talmannen 
dess utom att han hade givit Valmyndigheten i uppdrag att ta fram ”ett 
underlag för planeringen av ett extraval med kortast möjliga tidsplan, 
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i det fall ett fjärde förslag till statsminister faller i kammaren”. Denna 
avisering kan med andra ord inte betraktas som att talmannen skänk-
te frikostigt med ytterligare tid. Tvärtom, nu snävades tiden för första 
gången in, och partierna sattes under press att välja mellan att ändra sig 
i regeringsfrågan eller att gå till extraval.

Förslaget till riksdagen
Vi är därmed framme vid slutfasen när det gäller talmannens roll i rege-
ringsbildningsprocessen. När talmannen till sist lämnar ett förslag till 
riksdagen anger han eller hon vanligen vilka partier som kommer att 
ingå i regeringen, även om författningen inte kräver det (Bull & Ster-
zel 2015, 158). I förarbetena till grundlagen angavs att en omröstning 
om statsministern i praktiken också är en omröstning om regeringens 
sammansättning och politiska inriktning. Sedan 1978 – då talman Hen-
ry Allard ansåg att den komplicerade politiska situationen förutsatte en 
sådan precisering – har talmannen tagit fasta på denna skrivning och 
därför alltid meddelat vilken partisammansättning den regering kom-
mer att få, som den föreslagna statsministern avser att bilda (Petrén & 
Ragnemalm 1980, 143; Holmberg m.fl. 2012, 304).

Talmannens agerande efter valet 2018 var i detta avseende helt i en-
lighet med tidigare praxis. I samband med alla tre statsministeromröst-
ningarna meddelades inte bara vem statsministerkandidaten var utan 
även vilka partier som skulle komma att ingå i regeringen. Att ändra 
på denna praxis torde knappast kunna påverka regeringsbildningens 
längd.86 

86. Några dagar hade dock, rent tekniskt, kunnat vinnas på en annorlunda 
tolkning av riksdagsordningens regel att talmannens förslag om statsministerkan-
didat ska bordläggas två gånger (11 kap. 3 § RO). Vid åtminstone två tidigare 
regeringsbildningar, 1978 och 1981, gjordes en väldigt effektiv tolkning av denna 
bestämmelse: de två bordläggningarna hölls med två timmars mellanrum samma 
dag (Sterzel 1999, 104, 109). Riksdagsförvaltningen gjorde emellertid hösten 2018 
bedömningen att ett sådant förfarande skulle ha kringgått själva syftet med reg-
lerna för bordläggning, vilket är att riksdagsledamöterna ska vara väl informerade 
och i förväg kunna planera sitt deltagande i voteringarna i kammaren.

Talmannen eller kungen?
Vi återvänder därmed till den första frågan i anslutning till talman-
nens roll: huruvida tidsutdräkten hade kunnat förkortas om statschefen 
 istället innehaft rollen att samråda med partiföreträdarna och nominera 
statsministerkandidat. Komparativ forskning på området saknas i stort 
sett, troligen därför att Sverige i detta avseende är tämligen unikt.87 
Tidigare svensk forskning har inte uppehållit sig vid frågan om över-
flyttningen av makten över regeringsbildningen från statschefen till tal-
mannen har påverkat regeringsbildningens längd. Olof Petersson (1979, 
144–146) konstaterar endast att utfallet år 1978 troligen hade blivit  exakt 
detsamma om kungen behållit sina befogenheter enligt den tidigare för-
fattningen. Fredrik Sterzel (1999, 226) kommer till samma slutsats be-
träffande samtliga tio av honom studerade regeringsbildningar mellan 
1976 och 1998. Vi konstaterade redan i kapitel 3 att samma slutsats bör 
gälla för 2018: talmannen var inte en del av förklaringen till att det blev 
en S+MP-regering. Men eftersom talmannen i viss mån är en del av 
förklaringen för den långa tidsutdräkten (detta gäller alltså särskilt den 
generöst tilltagna tiden för de inledande sonderingsuppdragen och de 
två första aviseringarna) kan man fråga sig om statschefen hade kunnat 
agera annorlunda för att minska denna tidsutdräkt.

Detta förefaller osannolikt. I en monarki är den stora och avgöran-
de skillnaden mellan talmannen och statschefen att talmannen, i lik-
het med presidenter i republiker, själv har partipolitisk bakgrund. Som 
vi ska återkomma till var detta något som oroade våra grundlagsfäder. 
Risken för att talmannen under regeringsbildningen skulle gynna det 
egna partiet är huvudskälet till att vi har en investituromröstning om 
talmannens förslag till statsminister. När det gäller att väga behovet av 
att ge partierna tid för intern förankring och förhandlingar mot beho-
vet att driva processen framåt har vi dock svårt att se att talmannens 
politiska bakgrund kan vara något annat än en fördel; att denna kunde 

87. Ett partiellt undantag utgörs av Merlos (1997) spelteoretiska förhand-
lingsmodell, vilken vi nämnde i föregående kapitel, och som på basis av data från 
Italien under efterkrigstiden (där presidenten är statschef) visar att vem som väljer 
regeringsbildare eller hur detta görs inte påverkar regeringsbildningens längd.
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ha ett värde framhölls också av grundlagberedningen. Ett hypotetiskt 
scenario med en statschef som drivit på hårdare, med kortare tidsfrister 
redan från början, skulle troligen ha resulterat i ett extraval. Ett annat 
hypotetiskt scenario, med en statschef som av rädsla för att framstå som 
politiskt motiverad slaviskt hade följt partiledarnas rekommendationer 
och inte satt press på dem genom tydliga tidsdirektiv i slutet av proces-
sen, hade troligen lett till en ännu mer utdragen process. 

Det är också av principiell betydelse att talmannen är vald – i dub-
bel bemärkelse, dessutom, både av folket och av riksdagen. Talmannen 
kan inte avsättas under innevarande mandatperiod, men det finns en 
möjlighet till ansvarsutkrävande i nästa riksdagsval om man finner att 
talmannen har misskött sin uppgift. Något motsvarande gäller i Sverige 
inte för statschefen.

I ett avseende kan man dock säga att det nya regelverk som trädde 
i kraft 1974 har inneburit ett slags strukturell försening av regerings-
bildningsprocessen: när en sådan äger rum efter ett val måste först en 
ny talman väljas, och det kräver i sin tur att riksdagen sammankallas, 
vilket enligt regeringsformen sker ”på den femtonde dagen efter val-
dagen” (om än ”tidigast på den fjärde dagen efter det att valresultatet 
har kungjorts”; 3 kap. 10 § RF). Om statsministern entledigas redan da-
gen efter valet innebär det alltså att det i praktiken per automatik går åt 
ungefär 14 dagar innan regeringsbildningsprocessen formellt kan börja. 
Det är emellertid vedertagen praxis att den avgående talmannen i dylika 
situationer initierar processen informellt och sedan lämnar över till den 
nyvalda talmannen (om det inte blir samma person). Därigenom blir 
effekten på tidsutdräkten inte särskilt stor.

Inget av det ovan sagda ger enligt vår mening skäl att ändra reglerna 
för regeringsbildningen i syfte att spara tid. Dock bör framtidens talmän 
vara mindre generösa vad gäller tidsfristerna för sonderingsuppdrag, 
och överväga balansen mellan formella och informella överläggningar 
med partierna.

investituromröstningen och 
den negativa Parlamentarismen
Den så kallade Torekovkompromissen innebar att statschefens roll i re-
geringsbildningen skulle övergå till talmannen. Därför väcktes frågan 
inom grundlagberedningen om talmannen skulle få utse statsminister 
på egen hand eller om ett förslag från talmannen också skulle föreläggas 
riksdagen. Som tidigare påpekats stannade utredningen vid det sena-
re alternativet: talmannen borde enligt utredningen lämna ett förslag 
som sedan ”i någon form” skulle ”godkännas av riksdagen” (också idén 
att riksdagen själv skulle välja statsminister avvisades nämligen; SOU 
1972:15, 95). Det fanns två närbesläktade motiv för detta. Det första var 
risken för att talmannen, såsom partiföreträdare, ”icke skulle kunna be-
fria sig från politiska bindningar”. Det andra var att misstroendeinstitu-
tet skulle vara otillräckligt som korrektiv om talmannen tog otillbörliga 
partipolitiska hänsyn, eftersom den nytillträdda regeringen kunde svara 
genom att utlysa extraval och ”därmed utsläcka alla riksdagsledamöters 
mandat” (SOU 1972:15, 94–95). Utredningen fann därför lämpligt att 
föreslå införandet av en investituromröstning som syftar till att pröva 
om den föreslagna statsministern åtnjuter riksdagens förtroende.

Därvid uppstod dock en andra fråga, nämligen hur omröstningsreg-
lerna för investituromröstningen skulle utformas. Skulle man kräva att 
en majoritet röstade för eller endast att en majoritet inte röstade emot? 
Med motivet att ”inte i onödan försvåra regeringsbildning” föreslog 
grundlagberedningen det senare, det vill säga ”att man inte bör kräva 
att statsministerkandidaten får uttryckligt stöd av en majoritet bland 
ledamöterna” (SOU 1972:15, 95). I det tidigare förslaget till partiell för-
fattningsreform hade utredningen kommit till samma slutsats, med en 
delvis annorlunda motivering:

I situationer då regeringens parlamentariska underlag är för-
hållandevis svagt kan en partigrupp tänkas visserligen tolerera 
regeringen som den bästa i förhandenvarande situation men 
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samtidigt inte vilja positivt stödja regeringens hela politiska 
program (SOU 1967:26, 175).

Grundlagberedningen eftersträvade således inte att undvika en sådan 
parlamentarisk situation (vilken ju har en hel del gemensamt med situa-
tionen efter valet 2018); istället var utredningen inriktad på att det skul-
le gå att bilda regering även om det inte finns något regeringsalternativ 
vars ”hela politiska program” har ”positivt” stöd i riksdagen.

Detta är alltså bakgrunden till att Sverige har ett slags kompromiss 
mellan positiv och negativ parlamentarism (det finns bara ett annat 
land i Europa som har samma modell, nämligen Portugal).88 I sin mest 
renodlade form innebär positiv parlamentarism att ”det krävs att en 
majoritet i folkrepresentationen röstar för en regering (eller regerings-
bildare) för att den skall kunna tillträda” (Isberg 2007, 13). Renodlad 
negativ parlamentarism gäller i de länder där ingen sådan omröstning 
sker, såsom i Danmark och Norge, där man istället förlitar sig helt på 
misstroendeinstitutet för att institutionalisera parlamentarismen. I Sve-
rige har vi en omröstning, men den är utformad på så vis att den funge-
rar som ett slags omedelbar misstroendeomröstning; det är bara om en 
majoritet av riksdagens ledamöter röstar emot förslaget till statsminister 
som den föreslagna personen inte kan tillträda. 

Även om denna blandform ligger nära den renodlat negativa formen 
av parlamentarism (Bergman 1993a, b) är investituromröstningen av 
vikt för den fortsatta framställningen. Den innebär nämligen att vi kan 
ställa två olika frågor angående regeringsbildningen efter valet 2018. 
Den första är om regeringsbildningen fördröjdes av själva det faktum att 
talmannens förslag måste godkännas av riksdagen – givet den negativa 
omröstningsregeln. Den andra är om en annan och mer positivt formu-
lerad beslutsregel i investituromröstningen skulle ha lett till en längre 
eller kortare regeringsbildning.

Som påpekats i föregående kapitel ger den tidigare forskningen be-
gränsad vägledning när det gäller att besvara dessa frågor. Inte heller vår 

88. Se även tabell 1.2 angående Belgien.

egen statistiska undersökning, som inriktade sig på sambandet mellan 
regeringsbildningens längd och kombinationen av investitur och posi-
tiv omröstningsregel, gav något entydigt resultat. Enligt de empiriska 
skattningar som gjorts på grundval av Diermeiers, Eraslans och Mer-
los spelteoretiska modell (2003) kan dock effekten av de två reformer-
na särskiljas, och det visar sig då att en investiturregel förlänger rege-
ringsbildningsprocessen något, medan en negativ beslutsregel förkortar 
den. Dessa effekter är ganska blygsamma och bygger på en delvis annan 
förståelse av de centrala begreppen, men de ligger i linje med de lär-
domar vi drar av tidigare svenska erfarenheter. Petersson (1979, 145) 
konstaterar att investituromröstningen knappast påverkade utfallet av 
regeringsbildningen 1978, men noterar att ett krav på majoritetsstöd 
för regeringen skulle ha försvårat regeringsbildningen avsevärt. Sterzel 
(1999) går ett steg längre och ifrågasätter själva omröstningen med ar-
gumentet att den försvårar regeringsbildningen:

Den avgörande skillnaden mot tidigare förhållanden är att RF 
tvingar fram både ett offentligt och officiellt ställningstagande 
av varje parti i riksdagen vid varje skifte på statsministerposten. 
Tidigare kunde de partier hålla sig passivt i bakgrunden, som 
inte var aktuella som regeringspartier enligt vedertaget parla-
mentariskt synsätt. Det underlättade lösningen av komplicerade 
kriser (Sterzel 1999, 133).

Detta var också det argument som Socialdemokraterna i olika utredning-
ar under 1980-talet framförde som invändning mot investituromröst-
ningen (se Sterzel 1999, 107–108; 112–113). Skarpast är formuleringen 
i den socialdemokratiska reservationen i den så kallade Grundlagskom-
mittén, som lades fram i början av 1980-talet:

De partier som genom att lägga ned sina röster indirekt medver-
kar till att en minoritetsregering kommer till stånd får svårig-
heter att inför allmänheten motivera sina ställningstaganden. 
De förhandlingar mellan partierna som blir nödvändiga i sådana 
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situationer riskerar att dra ut på tiden, något som kan vara all-
varligt i perioder då landet behöver en handlingsduglig regering 
(SOU 1981:15, 56).

Med tanke på vad som utspelade sig efter valet 2018 låter dessa ord när-
mast profetiska. Men låt oss fundera lite närmare på hur kravet på en 
omröstning om talmannens förslag påverkade processen 2018–2019. 
Anta att riksdagen inte behövde rösta om Löfven som statsminister utan 
att talmannen själv utnämnde statsministern. På vilket sätt skulle pro-
cessen ha förändrats?

Vi kan då först försöka föreställa oss vad som hänt om talmannen helt 
sonika hade utsett Kristersson till statsminister i oktober, eller  Löfven 
i december, med alla övriga förutsättningar konstanthållna. Det troli-
ga resultatet av ett sådant förfarande hade varit att riksdagen vid båda 
tillfällena omedelbart yrkat om misstroendeförklaring. Omröstningen 
om denna, som ju följer precis samma regler som vid en statsminister-
omröstning, hade sedan slutat på samma sätt som de voteringar som 
faktiskt hölls den 14 november och 14 december. Detta innebär inte att 
det aldrig någonsin kan vara av betydelse att talmannens förslag måste 
underkastas riksdagens prövning; men i situationen så som den såg ut 
på hösten 2018 förefaller det så.

Svaret blir dock delvis – men bara delvis – annorlunda vad gäller 
den faktiska processens slutskede i januari. Vad hade hänt om talman-
nen  efter det att Januariavtalet presenterats själv hade kunnat utnämna 
Löfven till statsminister, utan någon omröstning i riksdagen? Denna ut-
nämning hade då rimligen kunnat ske redan då riksdagen återsamlades 
den 14 januari. Huvudfrågan, som både Fredrik Sterzel (1999, 133) och 
den socialdemokratiska reservationen visar, är hur de partier som lade 
ned sina röster i den faktiskt hållna omröstningen den 18 januari (det vill 
säga C, L och V) i så fall skulle ha agerat. Både Centerns och Liberaler-
nas viktigaste partiinterna organ hade redan accepterat Januariavtalet, 
så det förefaller inte troligt att de i ett sådant läge hade stöttat en miss-
troendeförklaring. Men Vänsterpartiet hade rimligen reagerat lika kraf-
tigt, och hotat att stödja en sådan. Stefan Löfven hade därmed tvingats 

försöka blidka V på samma sätt som nu faktiskt skedde, men detta hade 
kunnat ske efter det att han av talmannen blivit utsedd till statsminister. 
Den enda förkortning av tidsutdräkten som denna gång hade kunnat 
uppnås genom att slopa omröstningen hade således troligen varit de två 
extra dagar som krävdes, mellan den 14 och 16 januari, för att Löfven 
skulle försäkra sig om V:s passiva stöd, samt de ytterligare två dagar 
som enligt praxis krävs för att bordlägga talmannens förslag två gånger. 

Faktum är att den måttliga förseningen (på fyra dagar) hade kunnat 
uppstå även utan investituromröstningen. Ett antagande bakom argu-
mentet mot omröstningen är att vissa partier hade kunnat hålla sig ”pas-
sivt i bakgrunden” utan en investituromröstning. Vad man därvid helt 
glömmer bort är den granskande journalistikens roll. Om vi inte hade 
haft någon statsministeromröstning skulle ett antal politiska reportrar 
ändå ha avkrävt Jonas Sjöstedt ett omedelbart svar på hur V skulle ställa 
sig om exempelvis M och KD (med hjälp av SD) önskade väcka en miss-
troendeförklaring mot regeringen Löfven efter att den hade tillträtt. Be-
skedet hade då troligen blivit detsamma som det Sjöstedt gav på press-
träffen den 14 januari (det vill säga att par tiet inte kunde acceptera att 
Löfven blev statsminister mot bakgrund av den förnedrande skrivning-
en i Januariavtalet om att V nu skulle sakna politiskt inflytande). För 
att undvika att utnämna en statsminister som omedelbart skulle tvingas 
avgå hade talmannen därför troligen fått göra precis det han nu faktiskt 
gjorde, det vill säga vänta i ytterligare några dagar för att Löfven skulle 
hinna blidka V.

När det gäller själva omröstningsregeln är det dock troligt att en änd-
ring av regelverket skulle ha fördröjt regeringsbildningen ytterligare. C 
och L hade genom Januariavtalet blivit en del av regeringsunderlaget i 
alla avseenden förutom att de avstod från statsrådsposter. Även om trös-
keln nog blivit lite högre kan man nog anta att dessa två partier närapå 
lika gärna hade kunnat trycka grönt som gult. Men om det för regering-
ens tillträde skulle ha krävts att även V tryckte grönt (och inte gult) hade 
saken blivit betydligt mer komplicerad. För som Jonas Sjöstedt skriver 
i ett e-postmeddelande (2019-06-26) har V ”som linje att bara rösta ja 
till regeringar där vi själva ingår. Tidigare har vårt parti röstat grönt 
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för S-regeringar, men den tiden är förbi.” Exakt hur V skulle ha agerat 
om omröstningsregeln hade varit positiv istället för negativ är förvisso 
en hypotetisk fråga, som Sjöstedt inte vill svara på. Det är dock inte 
osannolikt att V skulle ha villkorat ett ja med faktisk delaktighet i för-
handlingarna bakom Januariavtalet, alternativt rejäla eftergifter i några 
centrala politiska frågor, vilket i sin tur skulle ha gjort det omöjligt för C 
och L att gå med på överenskommelsen. 

Det är därför en rimlig slutsats att den negativa omröstningsregeln, 
precis som grundlagsfäderna avsåg, förkortade tiden för regeringsbild-
ningen. Investituromröstningen som sådan, givet denna omröstnings-
regel, skapade denna gång på sin höjd några dagars försening.

antalet omröstningar, tidsgränser 
och extraval
Behovet av att undvika dröjsmål var som redan nämnts en vägledande 
princip bakom förslagen i grundlagberedningens slutbetänkande. Detta 
gäller inte bara den negativa omröstningsregeln utan också regeln att 
talmannen bara har fyra försök på sig innan proceduren avbryts och ex-
traval utlyses: ”Saken kan uttryckas så att det bör finnas ett medel att 
förmå de medverkande att åstadkomma en positiv lösning inom rimlig 
tid” (SOU 1972:15, 95).

Detta påpekande är av intresse i förhållande till regeringsbildning-
en efter valet 2018, eftersom den långa tidsutdräkten knappast skulle 
ha betraktats som ”rimlig” enligt de uppfattningar som rådde när för-
fattningen antogs i början av 1970-talet. Efter 2018 års val fungerade 
regelverket alltså inte så som grundlagberedningen avsett, vilket också 
följande stycke ur utredningen antyder:

En regeringskris bör bli så kort som möjligt. Det torde inte vara 
möjligt att ange tiden för talmannens förhandlingar i grundlags-
texten; man får räkna med att talmannen och övriga som delta-
ger medverkar till att förhandlingarna slutförs skyndsamt (SOU 
1972:15, 145).

I regelverket anges således inga specifika tidsgränser; istället bestäms 
processens bortre gräns av de fyra försöken. Man kan fråga sig vad som 
motiverade just fyra – varför inte fler eller färre? På den punkten  tiger 
förarbetena. En rimlig tolkning är att Vänsterpartiet (då VPK) inte 
betraktades som regeringsfähigt (partiet fick inte heller delta i arbetet 
med att ta fram den nya grundlagen). Det var således fyra partier som 
var representerade i grundlagberedningen. Tanken var måhända att tal-
mannen skulle få lika många försök på sig som antalet regeringsfähiga 
partier. 

Olof Petersson menar att fyra ”är både för mycket och för lite” (1979, 
135). Med ”för mycket” menas att talmannen som regel borde undvika 
att lägga fram förslag som eventuellt kommer att röstas ned: ”Skulle 
det osannolika inträffa att absolut ingen regeringskombination samlar 
tillräckligt stöd, borde det naturliga vara att extra val omedelbart ut-
lyses. En lång serie av omröstningar skulle bara i onödan fördröja pro-
cessen.” Detta argument aktualiserar även frågan om den svenska för-
fattningen är alltför restriktiv när det gäller att utlysa extraval. Eftersom 
en regeringsbildningsprocess endast inleds om regeringen avgått, och 
en övergångsregering inte får utlysa extraval (3 kap. 11 § RF), innebär 
regeringsformens bestämmelser att det medan regeringsbildningen på-
går inte är möjligt att utlysa extraval på något annat sätt än genom att 
talmannens förslag förkastas fyra gånger. I ett låst läge skulle det kunna 
finnas skäl att öppna för en möjlighet att utlysa extraval genom någon 
annans försorg, exempelvis övergångsregeringens, redan efter att ett 
 eller två av talmannens förslag har förkastats av riksdagen (Sterzel 1999, 
178).

Med ”för lite” menar Petersson (1979, 135) å andra sidan att rege-
ringsbildningen 1978 är ett exempel på att den parlamentariskt accepta-
bla lösningen – i det fallet en folkpartistisk minoritetsregering – ”aldrig 
kunnat förverkligas om förslagen lagts fram i strikt storleksordning”. 
Regeringen Ullsten visade sig nämligen vara den femte största tänkbara 
ministären. Mot detta argument kan man invända att det väl aldrig varit 
någons avsikt, varken i förarbetena eller i praktiken, att hålla en serie 
omröstningar ”i strikt storleksordning”. Sterzel (1999, 138–139) är lite 
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mer framsynt i detta avseende, även om han utifrån sitt 1900-talsper-
spektiv av förklarliga skäl utgår från att partierna i riksdagen går att 
dela upp i två block. Resonemanget grundar sig i situationen år 1981, då 
utfallet i statsministeromröstningen hängde på en frånvarande moderat, 
som egentligen sade sig vilja rösta nej. Om talmannens förslag att utse 
Fälldin till statsminister hade fallit på grund av att partilinjen inom Mo-
deraterna brutits skulle det naturliga ha varit för talmannen att istället 
nominera Palme. I en sådan andra votering skulle dock troligen, en-
ligt Sterzels resonemang, ”blocken samlas igen” och därmed kunde ”en 
tredje chans vara befogad”. Att ett fjärde försök skulle behövas bedöms 
av Sterzel som osannolikt.

De två frågor vi bör ställa är därmed om regeringsbildningen hade 
kunnat förkortas antingen genom att talmannen hade haft färre försök 
till sitt förfogande, alternativt en tidsgräns av annat slag, eller genom att 
det funnits en annan möjlighet att genomdriva extraval än att fullfölja 
alla fyra försök. 

Som vi redogjorde för i föregående kapitel går den första frågan i 
viss mån att koppla till tidigare forskning. Alejandro Ecker och Tho-
mas Meyer (2020) finner i sin studie av hur lång tid det tar att bilda 
regering ingen signifikant effekt av något av de två mått på ”inbyggd 
tidspress” som används i undersökningen (i praktiken antalet dagar som 
återstår till budgetårets slut eller till sommarledigheten).89 I Antonio 
Merlos (1997) spelteoretiskt baserade simulering finns dock en sådan 
effekt, men den innebär samtidigt att den bildade regeringens livslängd 
förkortas. Med andra ord, ju snabbare regeringsbildningen är, desto mer 
instabil blir regeringen. Detta resultat ligger även i linje med andra jäm-
förande studier av regeringars livslängd, vilken brukar vara positivt kor-
relerad med hur lång tid de tog att bildas (Strøm 1985, 747; King m.fl. 
1990, 858–859; Saalfeld 2008, 359–360). 

Här går även att anföra två europeiska exempel som sår visst tvivel 

89. Vi kan även hänvisa till Strøm (1994), som visar att just närheten till som-
maruppehållet var en viktig orsak till de borgerliga partiernas misslyckande med 
att avsätta den socialdemokratiska minoritetsregeringen i Norge på våren 1987.

angående effektiviteten i tidsbegränsningar (se tabell 1.2). I Grekland 
är regeringsbildningsprocessen ovanligt kort, i genomsnitt brukar den 
endast ta några dagar; å andra sidan byter man regering relativt ofta. I 
Spanien däremot är det vanligaste att regeringsbildningen tar en dryg 
månad, men spanska regeringar sitter å andra sidan vid makten ovanligt 
länge. Samtidigt är just dessa två fall, Grekland och Spanien, exempel 
på länder som har en inbyggd tidsgräns för regeringsbildningen. I Grek-
land är den konstruerad så att presidenten i turordning måste föreslå 
de tre största partierna som regeringsbildare, och att varje parti endast 
får tre dagar på sig att bilda regering; annars övergår processen till pre-
sidenten, och misslyckas även presidenten blir det nyval (Trantas m.fl. 
2003, 385). I Spanien fungerar begränsningen så att statschefen måste 
utlysa nyval om ingen premiärministerkandidat har valts inom två må-
nader efter den första investituromröstningen (Juberiás 2003, 579–580; 
Ajenjo 2015). Tidsgränsen i Grekland tycks med andra ord ha avsedd ef-
fekt: regeringsbildningen går fort, men i gengäld blir de regeringar som 
bildas kortlivade. I Spanien är regeringarna i regel stabila, men i gengäld 
är bildningsprocesserna i regel ganska utdragna, trots den stipulerade 
tidsgränsen.

När det gäller situationen i Sverige efter valet 2018 är det inte troligt 
att färre försök än fyra skulle ha påskyndat processen, om vi antar att 
talmannen och partierna såg det som en viktig målsättning att undvika 
extraval. Tre försök visade sig krävas, och om antalet hade reducerats 
till två eller rentav ett skulle effekten troligen ha blivit att talmannen 
hade väntat med att föreslå statsminister tills han var helt säker på att 
förslaget skulle accepteras. Det hade med andra ord inte gått snabbare 
att bilda regering med färre försök. Tvärtom bör man se möjligheten för 
talmannen att förbruka några av sina försök som ett sätt att öka pressen 
på partierna. Det blev ett verktyg för att visa att klockan tickade mot 
extra val. Så länge partierna inte trodde att ett extraval skulle generera 
ett nytt parlamentariskt läge (utan kanske snarare lägre valdeltagande 
och minskad legitimitet) drev detta processen framåt.

Behövdes då fyra försök? Hade det inte varit rimligt att den sista om-
röstningen den 18 januari stod mellan att acceptera regeringen Löfven 
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eller att utlysa extraval? Det beror återigen på hur man värderar nyttan 
och kostnaderna för ett extraval, men givet att detta var något man ville 
undvika fanns det faktiskt en logik i att ett fjärde försök återstod. Om 
de förhandlingar som ledde fram till Januariavtalet hade havererat, eller 
om Vänsterpartiet hade bestämt sig för att inte släppa fram regeringen 
Löfven, återstod enligt talmannens riktlinjer från december en vecka till 
den fjärde och sista omröstningen. Det är svårt att sia om vilket alterna-
tiv som då hade föreslagits, men troligast är att det tredje alternativ som 
fått mest uppmärksamhet i debatten, det vill säga den ”tyska lösningen” 
med en storkoalition mellan S och M, nu skulle ha prövats på allvar. Att 
en sådan koalition hade kunnat bli verklighet på så kort tid är knappast 
troligt, men resonemanget illustrerar ändå en viss logik bakom att ha 
fyra omröstningsförsök även i ett fall med blockpolitiken under upp-
lösning. Tankefiguren liknar Sterzels (1999, 138–139). I regel torde det 
finnas två huvudkandidater i en regeringsbildningsprocess och chansen 
borde kunna ges en andra gång till en av dem om bägge har misslyckats 
var sin gång. Ett syfte med att ha ett fjärde försök kan vara att utreda 
möjligheten för de två huvudkandidaterna att gå fram gemensamt.

Om man istället för ett färre antal försök föreställer sig striktare tids-
gränser, enligt recept från Grekland eller Spanien, hade resultatet i det 
svenska fallet troligen blivit extraval. Men det beror naturligtvis på vilka 
tidsgränser man tänker sig. De debattörer som har varit inne på denna 
tankegång har på denna punkt varit ganska vaga (DN ledare 2019-03-03; 
Ohlsson 2019; Sandström 2019). Vi kan påminna om den moderata whi-
teboarden (se kapitel 3), som tydligt angav att extraval föredrogs framför 
alla alternativ där M inte själva innehade statsministerposten. Troligtvis 
såg Socialdemokraternas preferensordning liknande ut. En process med 
grekiska tidsgränser, med tre dagar per sonderingsuppdrag till först S, 
sedan M (och där det tredje uppdraget därtill hade gått till SD), skulle 
inte ha lämnat utrymme för de interna beslutsprocesser och förhand-
lingar som i slutändan krävdes för att åstadkomma en regering. Efter-
som en samlingsregering var ett mindre önskvärt alternativ än extra val 
för de största partierna, hade extraval därmed troligen blivit resultatet. 
Den spanska tidsgränsen, å andra sidan, lyckades man ju ändå nästan 

hålla (två månader efter den första statsministeromröstningen, den om 
Kristersson, innebär den 14 januari, det vill säga endast fyra dagar  innan 
den tredje omröstningen faktiskt hölls). Man kan givetvis tänka sig an-
dra tidsgränser, men om dessa inte görs så pass generösa att de i prakti-
ken blir verkningslösa skulle de i praktiken bara påskynda ett extraval. 

Vi har därmed nått fram till frågan om det vore önskvärt att snabba 
på processen genom att förenkla för extraval. ”Det måste betraktas som 
en svaghet”, skriver Petersson (1979, 142), ”att den nya grundlagen inte 
erbjuder nyval som en lättframkomlig väg att bryta ett låst läge i rege-
ringsförhandlingarna.” Här måste dock först frågan resas vem som i så 
fall skulle åtnjuta denna befogenhet. Alternativen torde vara riks dagen 
eller regeringen. I en mening kan sägas att riksdagen redan åtnjuter den-
na möjlighet, om än i väldigt speciell bemärkelse: genom att förkasta 
fyra talmansförslag om en ny statsminister (Sterzel 1999, 177). Det be-
tyder i sin tur att en förstärkning av riksdagens befogenheter i detta 
avseende torde bli ganska verkningslös. Om partierna i riksdagen (eller 
snarare de partier som besitter en majoritet i riksdagen) hade önskat 
ett extraval hade de kunnat klargöra detta för talmannen, som därmed 
hade sett sig tvungen att verkställa detta genom att snabbt leverera fyra 
förslag som riksdagen lika snabbt hade kunnat rösta ned. Ett sådant för-
farande hade förvisso kunnat framstå som ett något stötande missbruk 
av författningens principer (vilket i och för sig är ett argument för att 
undvika det), men det innebär samtidigt att just riksdagens befogenhe-
ter över extravalsinstitutet inte nämnvärt kan ha påverkat tiden det tog 
att bilda regering.

Vad som återstår är regeringens, det vill säga övergångsregeringens, 
befogenheter (att utlysa extraval i det här sammanhanget; vi återkom-
mer längre fram till dess mer allmänna befogenheter). Här ska först sä-
gas att det i detta fall uppenbarligen låg i regeringens intresse att det inte 
blev extraval innan möjligheten att vinna över C och L till regerings-
underlaget hade prövats. Även om övergångsregeringen hade haft befo-
genhet att utlysa extraval skulle den alltså denna gång inte ha utnyttjat 
denna möjlighet. Till detta bör läggas de risker för missbruk av rege-
ringsmakten en sådan befogenhet skulle medföra. Låt oss återigen anta 
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att övergångsregeringen hösten 2018 hade haft denna befogenhet och 
att den tidigare splittringen inom Alliansen hade läkts under julhelger-
na, så att det istället för ett januariavtal hade uppstått förutsättningar för 
en M+KD-regering. I det läget hade övergångsregeringen kunnat utlysa 
extraval i syfte att undvika bildandet av en regering den inte önskade. 
En sådan särställning för en övergångsregering bör rimligen undvikas.

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att antalet försök att bilda 
regering inte borde minskas, att en särskild tidsbegränsning antingen 
skulle bli verkningslös eller öka risken för extraval, samt att riksdagen 
möjligen bör ges utvidgade befogenheter att utlysa extraval under en 
regeringsbildning – men i så fall inte för att förkorta processen, utan av 
andra, mer principiella skäl.

misstroendeförklaring och obligatorisk 
statsministeromröstning
När författningsutredningen inledde sitt arbete på 1950-talet var en na-
turlig utgångspunkt för arbetet att parlamentarismens princip, som i 
praktiken stadfästs redan 1917, nu skulle skrivas in i grundlagen. Ut-
redningen stannade vid att föreslå att en regel skulle införas om rätt 
för riksdagen att avge misstroendeförklaring (SOU 1963:17). Grundlag-
beredningen instämde i detta (SOU 1967:26) och denna regel skrevs in 
i den gamla regeringsformen redan i samband med den partiella författ-
ningsreformen 1969 (35 och 107 §§, RF 1809). Regeln är i allt väsentligt 
likalydande med den som sedan kom att införas i regeringsformen 1974: 
misstroende kan endast väckas om minst en tiondel av riksdagens leda-
möter stödjer yrkandet, det kan väckas mot varje enskilt statsråd, inte 
bara statsministern, och för att det ska verkställas krävs att minst hälften 
av riksdagens ledamöter röstar för samt att statsministern inte utlyser 
extraval inom en vecka (6 kap. 4 § samt 13 kap. 4 §).

Oss veterligen var frågan om att införa ett konstruktivt misstroende-
votum – vilket enligt tysk modell innebär att en misstroendeförklaring 
bara kan genomföras om ett alternativ samtidigt utpekas, så att omröst-
ningen kommer att handla om den sittande ministern (eller statsminis-

tern) och en annan kandidat till posten – aldrig föremål för dis kussion i 
de utredningar som tog fram den nya författningen. Konstruktivt miss-
troendevotum torde i det officiella trycket endast ha föreslagits en gång, 
nämligen av den så kallade Lindbeckkommissionen, och här  endast 
med det uttalade syftet att stärka regeringens makt (SOU 1993:16, 
154–155) – utan att någon analys gjordes av eventuella effekter på rege-
ringsbildningen. En förändring av misstroendeinstitutet genomfördes 
dock i samband med den senaste ändringen av regeringsformen 2010, då 
man skrev in att riksdagen ”senast två veckor efter det att den samlats” 
efter ett val ska ”genom omröstning pröva frågan om statsministern har 
tillräckligt stöd i riksdagen” (6 kap. 3 § RF). Detta är alltså att betrakta 
som en obligatorisk misstroendeomröstning om statsministern, försåvitt 
han eller hon inte redan avgått efter valet. Bakgrunden till denna nyord-
ning var en debatt som uppstod efter valet 1998, då Socialdemokraterna 
backade kraftigt men ändå kunde regera vidare utan att rege ringsfrågan 
prövades formellt förrän oppositionen väckt misstroendeförklaring. Vår 
senaste grundlagsutredning motiverade förslaget som följer:

I en situation där regeringsfrågan på grund av det parlamen-
tariska läget efter ett val inte framstår som självklar kan det 
inte uteslutas att den nuvarande ordningen ger den sittande 
statsministern en viss fördel, inte bara i de faktiska regerings-
förhandlingarna utan redan genom den omständigheten att en 
misstroendeomröstning av olika skäl kan utebli eller fördröjas. 
Den debatt som förekommit under senare år ger under alla för-
hållanden uttryck för uppfattningen att det finns en omotive-
rad obalans i styrkeförhållandena efter ett val, föranledd av den 
fördel som ligger i att statsministern kan sitta kvar på sin post 
i avvaktan på en eventuell […] misstroendeförklaring (SOU 
2008:125, 273).

Vi kan därmed återigen ställa två frågor angående det formella regel-
verkets betydelse för regeringsbildningen efter valet 2018. Den första är 
om förekomsten av en konstruktiv misstroendeförklaring hade kunnat 
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påverka tidsutdräkten, den andra är om den nya obligatoriska misstro-
endeomröstningen gjorde det.

I anslutning till den första frågan kan vi först konstatera att vår sta-
tistiska modell i föregående kapitel gav vid handen att förekomsten av 
ett konstruktivt misstroendevotum förlänger regeringsbildningsproces-

sen. Även om detta inte gäller för regeringsbildningar mellan val, då ju 
en regering med en sådan regel inte kan avsättas med mindre än att en 
annan tillträder, torde skälet vara att regeln efter ett val, ungefär som 
en positiv omröstningsregel, minskar benägenheten hos de partier som 
inte direkt ingår i regeringsunderlaget att tolerera regeringen.

Det torde återigen vara mest fruktbart att se på saken ur Vänsterpar-
tiets perspektiv. V släppte som bekant fram regeringen Löfven II med 
ett ”misstroendelöfte”, det vill säga ett hot om att man med hjälp av 
åtminstone något av övriga oppositionspartier (eftersom partiet inte en-
samt besitter de nödvändiga 35 mandat som krävs för att väcka yrkandet 
i riksdagen) skulle väcka misstroende mot statsministern om regeringen 
löser upp turordningsreglerna inom LAS eller inför marknadshyror på 
nyproduktion. Om ett sådant misstroende hade vunnit bifall med nuva-
rande regler skulle en av två saker inträffa: regeringen skulle svara med 
att antingen utlysa extraval eller avgå, varpå talmannen skulle initiera en 
ny regeringsbildningsprocess. V:s kalkyl bygger på att regeringen i detta 
läge antingen skulle dra tillbaka det icke önskvärda förslaget i förtid, för 
att slippa gå till extraval på en fråga S själva starkt ogillar, alternativt 
avgå och enligt mönstret från 1990 (se kapitel 2) försöka återkomma, 
men med en ny regeringsförklaring där det icke önskvärda förslaget dra-
gits tillbaka.

Man kan ifrågasätta hållbarheten i denna kalkyl, men frågan som här 
ska diskuteras är hur kalkylen skulle ha påverkats om vi hade haft en 
annan regelutformning, enligt vilken en misstroendeomröstning måste 
formuleras som ett val mellan två alternativ: den sittande statsministern 
eller en annan. Vilket alternativ hade M, KD och SD rimligen krävt i 
det läget? Självklart alternativet Kristersson, vilket skulle ha gjort det 
omöjligt för V att rösta för misstroendeförklaringen. Därmed hade hela 
”misstroendelöftet” varit urholkat som vapen för inflytande över rege-
ringen, vilket innebär att V:s argument för att trycka gult till Löfven 
som statsministerkandidat skulle ha fallit.

Hur mycket det hade försvårat är omöjligt att säga. Jonas Sjöstedt vill 
själv per e-post inte svara på frågan om hur V i så fall hade ställt sig; han 
menar att den är hypotetisk och skulle ha behövt underställas V:s par-

Socialdemokraternas ordförande Göran Persson vid Riksdagshuset dagen efter 1998 
års riksdagsval. Socialdemokraterna backade kraftigt i valet det året, men kunde regera 
 vidare utan att regeringsfrågan prövades formellt förrän oppositionen yrkade på miss-
troendeförklaring. För oppositionen var detta ett exempel på en obalans i styrkeförhållan-
dena mellan partierna efter ett val. Efter 2018 års val tillämpades för första gången den 
nya regeln om att en obligatorisk statsministeromröstning ska ske efter varje riksdagsval 
om statsministern önskar sitta kvar.
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tistyrelse. Att det kunde ha krävts andra eftergifter från Stefan Löfvens 
sida är dock inte ett orimligt antagande. Dessa hade i sin tur kunnat krä-
va intern förankring eller nya förhandlingar med C, L och MP. Det är 
därför mycket sannolikt att regeringsbildningen hade fördröjts ytterli-
gare om Sverige hade haft en regel om konstruktivt misstroendevotum.

Vad gäller den obligatoriska misstroendeomröstningen, som den 25 
september 2018 fällde statsministern och därmed initierade den formel-
la regeringsbildningsprocessen, är det dock svårt att se att den hade nå-
gon betydelse för förloppet. Om den inte hade funnits hade Alliansen 
eller SD istället kunnat yrka på misstroendeförklaring i enlighet med 
det redan tidigare gällande regelverket – och utfallet i den omröstningen 
skulle ha blivit detsamma. Det är överhuvudtaget svårt att förstå vad 
Grundlagsutredningen i det ovan anförda citatet föreställer sig för ”om-
ständigheter” som kan leda till att ”en misstroendeomröstning av olika 
skäl kan utebli eller fördröjas”. För att statsministern ska tvingas avgå 
måste en majoritet i riksdagen (175 ledamöter) rösta för att statsminis-
tern entledigas. Vad skulle kunna förmå samma majoritet att avstå från 
att yrka på misstroendeförklaring om den obligatoriska statsminister-
omröstningen inte fanns? Hotet om extraval som svar från regeringen 
är ju inte aktuellt, eftersom ett sådant inte får utlysas inom tre månader 
efter det reguljära valet. Hela inrättningen förefaller onödig.

Möjligen ska man betrakta den obligatoriska statsministeromröst-
ningen som ett svenskt svar på ”normalordningen” i många länder på 
kontinenten: att regeringen, antingen som följd av regelverket eller i 
enlighet med praxis, är skyldig att avgå efter ett val (se tabell 1.2). För 
att undvika onödiga regeringsavgångar, då exempelvis en sittande majo-
ritetsregering inte förlorat sitt stöd, sökte man måhända en mellanform 
som samtidigt kunde tydliggöra kopplingen mellan riksdagsvalet och 
regeringsbildningen. Ett sådant motiv framskymtar i Konstitutions-
utskottets summariska uppslutning bakom förslaget: ”Omröstningen 
signalerar också att det är väljarna som bestämmer vem som ska sty-
ra landet” (2009/10:KU19, 31). I riksdagsdebatten var det endast Per 
Bill (M) och Annie Johansson (C), sedermera Lööf, som ens nämnde 
denna del av reformen. Bägge två var inne på samma tankegång: att 

omröstningen stärker valutslagets inverkan på regeringsbildningen (RD 
2009/10:127, 23, 28). Det bör dock påpekas att den svenska lösningen 
oss veterligen är ett författningspolitiskt unikum; ingen annanstans har 
man sett behov av en obligatorisk misstroendeomröstning efter val, inte 
heller i de länder (såsom Nederländerna, Danmark eller Norge) där re-
geringen inte är förpliktigad att avgå efter ett val.

Sammanfattningsvis skulle införandet av ett konstruktivt misstroen-
devotum försvåra regeringsbildningar efter val. Den obligatoriska stats-
ministeromröstningen var i sammanhanget betydelselös.

övergångsregeringars befogenhet, 
budgetProcessen och valdagens Placering
Med undantag för den redan diskuterade principen att en övergångs-
regering inte får utlysa extraval (3 kap. 11 § RF) finns enligt det formella 
regelverket inga begränsningar av en övergångsregerings befogenheter. 
Författningsutredningen föreslog den ytterligare inskränkningen att en 
övergångsregering (tidigare kallad ”expeditionsministär”) bara skulle få 
handlägga ”löpande ärenden och sådana ärenden, vilkas avgörande icke 
kan uppskjutas utan betydande olägenhet” (SOU 1963:16, 63). Men det 
fann grundlagberedningen överflödigt, med en motivering som är av 
visst intresse:

En expeditionsministär torde ändå på grund av bristen på stöd 
i riksdagen vara ur stånd att vidtaga andra åtgärder än dem som 
omfattas av beskrivningen [i författningsutredningens förslag]. 
Och å andra sidan förskjuts innebörden därav om expeditions-
ministären sitter kvar längre tid (SOU 1972:15, 147).

Trots frånvaron av formell reglering följer svenska övergångsregeringar 
enligt praxis, och i linje med hur det ser ut i flertalet andra parlamen-
tariska demokratier (Laver & Shepsle 1994, 292; Boston m.fl. 1998), 
den försiktighetsprincip som formulerades av författningsutredningen. 
Denna praxis finns skriftligen nedlagd i en kort PM från statsrådsbered-



233232 5. i väntans tider134 dagar: om regeringsbildningen efter valet 2018

ningen, ursprungligen från 1990 men senast reviderad 2014. Uttrycket 
”löpande ärenden” ska enligt denna ges en ganska vidsträckt tolkning: 
”Ärenden som det i huvudsak råder politisk enighet om bör övergångs-
regeringen kunna avgöra när det bedöms som angeläget, även om de 
inte är av rutinkaraktär” (SB PM 1990:1 (rev. 2014), 4). Däremot bör 
en övergångsregering avstå från propositioner ”som är politiskt kon-
troversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning, om inte ett 
dröjsmål skulle skada viktiga allmänna intressen”; likaså från förord-
ningar (som inte enbart är konsekvenser av riksdagsbeslut), kommitté-
direktiv, regleringsbrev och högre utnämningar (av exempelvis myndig-
hetschefer) samt från att besvara frågor och interpellationer. Vad gäller 
utrikespolitiken menar man dock att en övergångsregering i stort sett 
bör kunna fortsätta att verka inom ramen för EU-samarbetet och annat 
internationellt samarbete. Slutligen görs en för hösten 2018 synnerligen 
viktig reservation beträffande finanspolitiken:

Vid ett mycket utdraget regeringsskifte kan en övergångsrege-
ring behöva lämna en budgetproposition, och sannolikt även en 
proposition med förslag till ändringar i innevarande års budget 
till riksdagen. En sådan proposition bör i enlighet med vad som 
ovan anförts inte innehålla förslag som har en tydlig partipoli-
tisk inriktning (SB PM 1990:1 (rev. 2014), 5).

Övergångsregeringen följde inledningsvis den restriktiva hållningen i 
statsrådsberedningens PM, men var efterhand som regeringsbildningen 
drog ut på tiden tvungen att vidga sitt mandat och vidta åtgärder man 
inledningsvis avstått från.90 Enligt det underlag statsrådsberedningen i 
efterhand ingivit till Konstitutionsutskottet bestod dessa förändring-
ar framför allt i en omtolkning av vilka ärenden som borde betraktas 

90. Detta tycks även ha varit vad som skedde under den rekordlånga rege-
ringsbildningen i Belgien 2010–2011 (Brans m.fl. 2016), och tycks vara vedertagen 
praxis i ett land där det nästan alltid tar lång tid att bilda regering: Nederländerna 
(Andeweg 1997, 65).

som ”brådskande” eller ”angelägna”. Ett fåtal propositioner, kommitté-
direktiv och lagrådsremisser kom därför att utfärdas, och när årsskiftet 
började rycka närmare tvingades man vara något mer expansiv ifråga 
om utfärdandet av förordningar och i vissa utnämningsärenden (SB 
2019/01331/RCK; Bet. 2019/20:KU10). 

Viktigast i detta avseende var att övergångsregeringen, för första 
gången i modern tid, fann sig i den situationen att man tvingades lägga 
fram en budgetproposition. Man valde då, efter samtal med alla oppo-
sitionspartier utom SD, att tolka principen att denna inte skulle ha en 
”tydlig partipolitisk inriktning” som att budgeten i största möjliga ut-
sträckning enbart skulle innehålla en prolongering av anslagen i 2018 
års budget. Man kunde härvidlag även stödja sig på grundlagen (9 kap. 
5 § RF), som anger att föregående års budget gäller försåvitt riksdagen 
inte fattar beslut om en ny (Prop. 2018/19:1, 23). Som redan beskri-
vits i kapitel 3 blev dock övergångsregeringens budgetförslag nedröstat 
i riksdagen till förmån för M+KD:s gemensamma budgetreservation 
(RD 2018/19:27), vilket innebar att den regering som till slut tillträdde 
inledningsvis – precis som 2014 – tvingades regera på oppositionens 
budget.

Detta föranleder (även denna gång) två frågeställningar. Den första 
gäller om regeringsbildningsprocessen hade kunnat förkortas genom en 
annorlunda reglering av övergångsregeringens befogenheter. Den andra 
frågan handlar mer specifikt om en av dessa befogenheter, nämligen hu-
ruvida regeringsbildningen försvårades av att den kom att pågå parallellt 
med budgetprocessen.

Det viktiga här är att övergångsregeringens agerande bestämmer det 
politiska innehållet i det alternativ partierna ställs inför så länge pro-
cessen att bilda en ny regering pågår. Eftersom Sverige, enligt samma 
praxis som råder i alla andra parlamentariska demokratier, aldrig sak-
nar en regering står alltså inte valet mellan en ny regering och ingen 
regering; det står mellan en ny regering och övergångsregeringen. Det 
är alltså den senare som bestämmer vad som ska betraktas som ”status 
quo”. Detta kan tänkas påverka bildandet av en ny regering på två sätt: 
antingen genom att övergångsregeringens befogenheter är så begränsa-
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de att ledningen av landet lamslås och allt politiskt beslutsfattande läggs 
i träda, eller genom att övergångsregeringen tvärtom tillskansar sig så 
omfattande befogenheter att det i praktiken inte märks att den är just en 
övergångsregering. I det första fallet kan man säga att alternativkostna-
den för att inte bilda en ny regering ökar dramatiskt, vilket borde snabba 
på processen; i det senare fallet sjunker dock denna alternativkostnad 
mot noll, och det finns plötsligt inte längre lika starka skäl att föra re-
geringsbildningen i hamn. 

Särskilt stor blir denna skillnad för det eller de partier som själva sit-
ter i regeringen. Om de har mandat att fortsätta bedriva samma politik 
som innan regeringen avsattes spelar det ju noga räknat ingen roll, an-
nat än möjligen på ett symboliskt plan, hur lång tid regeringsbildnings-
processen tar. Om de däremot är helt förhindrade att genomföra något 
av sin politik, så är ju all tid som ägnas åt att bilda regering förlorad 
tid. Skillnaden för oppositionspartierna torde vara mer marginell, då de 
har att jämföra ett scenario där regeringen fortsätter att få igenom sin 
politik med ett där ingen politik genomförs överhuvudtaget; eftersom 
oppositionen i ingetdera fallet får igenom sin egen politik är detta mer 
ett val mellan pest och kolera. Oppositionspartierna borde därför inte 
på samma sätt som det eller de partier som sitter i regeringen påverkas 
av övergångsregeringens befogenheter.

Detta resonemang tycks vid första anblicken leda till slutsatsen att 
konstitutionellt begränsade befogenheter för övergångsregeringar, allt 
annat lika, borde snabba på regeringsbildningsprocessen. Men det som 
grundlagberedningen i sin invändning mot författningsutredningen 
härvidlag inte beaktade är att ”bristen på stöd i riksdagen” bara utgör 
ett hinder för den del av regeringens politik som måste passera riksda-
gen. Vad gäller förordningar, styrningen av utredningsväsendet, regle-
ringsbreven till myndigheterna, utnämningsmakten och stora delar av 
utrikespolitiken står det som bekant regeringen fritt att fatta tusentals 
beslut varje år som aldrig underställs riksdagen. Denna frihet kvarstår 
enligt vår författning oinskränkt för en övergångsregering; mandat-
förhållandena i riksdagen påverkar den inte. Eftersom detta kan göra 
övergångsregeringar mindre angelägna om att föra regeringsbildnings-

processen i hamn skulle frånvaron av en sådan reglering principiellt 
kunna ses som ett hinder för snabba regeringsbildningar.

Mot detta resonemang bör dock först invändas att det som följd av 
praxis (nedlagd i statsrådsberedningens PM) i praktiken är en  mycket 
restriktiv befogenhet för övergångsregeringen som tillämpas; så var 
även fallet efter valet 2018, trots att vi aldrig haft en så långlivad över-
gångsregering tidigare i Sveriges historia (se Bet. 2019/20:KU10). En 
eventuell författningsreglering måste också vägas mot andra risker, i 
synnerhet då att en långvarig regeringsbildning kan sammanfalla med 
en större politisk kris eller extraordinär händelse som kräver att det finns 
en handlingskraftig regering på plats.91 Det kan vara svårt att på förhand 
förutse exakt vilka undantag som utifrån ett sådant scenario skulle vara 
motiverade, varför rådande flexibilitet i fråga om övergångsregeringens 
befogenheter framstår som tilltalande. 

Än viktigare är dock att även om en striktare reglering hade varit 
på plats efter valet 2018 är det inte sannolikt att den skulle ha förkor-
tat rege ringsbildningen nämnvärt. Regeringen började som nämnts ex-
pandera sina befogenheter först när årsskiftet närmade sig och även i 
det  läget ytterst sparsamt. Att man på något sätt skulle ha varit mindre 
angelägen om att föra processen i hamn därför att man själv satt i rege-
ringen har inte heller kunnat beläggas i intervjumaterialet.

Detta gäller även avseende den andra frågan, angående budgeten. 
Eftersom budgeten är en så central del av en regerings politik borde 
resonemanget angående övergångsregeringars befogenheter att bestäm-
ma ”status quo”-politiken gälla i än högre grad: ju större befogenheter, 
desto lägre alternativkostnad för att inte föra regeringsbildningspro-
cessen i hamn. Att övergångsregeringen valde att presentera en budget 
som i allt väsentligt var en upprepning av föregående års budget är här 
av betydelse, eftersom det var just regeringspartierna, tillsammans med 
Vänsterpartiet, som tagit fram denna. Även om detta alltså innebar att 

91. Under regeringsbildningen efter valet 1982 inträffade exempelvis både 
ubåts jakten på Hårsfjärden och det stora valutautflöde som fick den därpå tillträd-
da regeringen att devalvera kronan (2019/20KU:10, 37). 
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det inte fanns några policyförändringar med ”tydlig partipolitisk inrikt-
ning”, i enlighet med restriktiv praxis, så är det svårare att hävda att själ-
va budgeten saknade sådan inriktning, eftersom den var baserad på dessa 
par tiers politiska prioriteringar från föregående år. Skulle man därmed 
kunna argumentera för att det faktum att övergångsregeringen tvinga-
des presentera en budget försvårade regeringsbildningen, genom att 
göra regeringspartierna mindre angelägna om att föra processen i hamn?

Detta förefaller återigen osannolikt. Bland regeringsföreträdare 
fram kommer i intervjumaterialet snarare en betydande frustration över 
att man, i enlighet med den restriktiva tolkningen av praxis, inte kunde 

använda reformutrymmet i budgeten till att presentera politiskt motive-
rade förslag, utan istället såg sig nödgad att endast ägna sig åt prolonge-
ringar. Inte heller bland representanter från oppositionspartierna finns 
något stöd för resonemanget att övergångsregeringen skulle ha kunnat 
sitta lugnare i båten på grund av budgeten, och en rimlig förklaring till 
detta är väl att det ju inte heller var övergångsregeringens budget som 
gick igenom. Här finns således fog för grundlagberedningens invänd-
ning mot att reglera övergångsregeringars befogenheter; ifråga om bud-
geten är en övergångsregering ställd inför just den ”brist på stöd i riks-
dagen” som i sig sätter ramarna för dess befogenheter. 

Faktum är att denna ”brist på stöd” i detta fall snarare hade potentia-
len att skynda på regeringsbildningsprocessen. Just det faktum att bristen 
förelåg samtidigt som budgetprocessen pågick gav nämligen S, MP, C 
och L ett incitament att under sitt första förhandlingsförsök bli klara 
med sina förhandlingar i tid före den 12 december, då riksdagen skulle 
rösta om budgeten. När förhandlingarna som ledde fram till December-
avtalet pågick var detta alltså en tydlig tidsgräns som satte viss press på 
de förhandlande parterna att bli färdiga i tid. Att sedan C valde att inte 
stödja avtalet, vilket givetvis i sig försenade regeringsbildningen (se ka-
pitel 4), hade inte med budgetprocessen att göra. Det finns därmed inga 
tungt vägande skäl för att genomföra en regelförändring som syftar till 
att undvika att regeringsbildningen kan komma att ske parallellt med 
budgetprocessen.

Detta får avslutningsvis även bäring på förslaget att flytta valdagen 
till våren, även om motivet för en sådan reform inte direkt formulerats 
i termer av att skynda på regeringsbildningen. Att flytta valdagen till 
våren är en gammal tanke som aktualiserades redan i samband med för-
fattningsreformen.92 Därefter tycks frågan ha halkat bort från den poli-

92. I en diskussionspromemoria från grundlagberedningen diskuterades för-
slaget utförligt, och även om det kringgärdades med vissa reservationer var ton-
läget då huvudsakligen positivt (SOU 1970:27). I sitt slutbetänkande hade emel-
lertid majoriteten i utredningen ändrat uppfattning, trots reservationer från både 
Moderaterna, Centern och Folkpartiet, främst med motiveringen att det skulle 
medföra en omläggning av budgetåret till kalenderår, en reform man i avvaktan 

Det extra valet i juni 1958 var senaste gången som ett riksdagsval inte skedde på hösten. 
Svenska riksdagsval har i allmänhet ägt rum i september i mer än ett sekel. På senare år 
har emellertid förslag väckts om ett flytta riksdagsvalen till våren, eftersom nytillträdda 
regeringar har så kort tid på sig att lägga fram en budgetproposition efter valet.
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tiska dagordningen, och återuppstod oss veterligen inte igen förrän man 
i samband med omläggningen av budgetprocessen på 1990-talet över-
gick till kalenderår som budgetår. 

Detta var ett förslag från den så kallade Riksdagsutredningen, en par-
lamentariskt sammansatt kommitté inom riksdagen. I sitt principbetän-
kande förordade Riksdagsutredningen, förutom den mer uppmärksam-
made rambeslutsmodellen för fastställandet av budgeten, en övergång 
från brutet budgetår till kalenderår. För att bemöta det man såg som 
den allvarligaste nackdelen med denna omläggning – att en regering 
som tillträdde efter ett val skulle få marginellt genomslag för sin politik 
i den första budgetpropositionen – diskuterades även möjligheten att 
flytta valdagen till våren. Man hävdade samtidigt att bibehållna höst-
val inte skulle omöjliggöra den föreslagna omläggningen av budgetåret 
(1993/94:TK1, 59–64, 72, 75), en slutsats utredningen dock inte var enig 
om.93 I två följdmotioner till utredningen (från KDS och V) upprepades 
kritiken mot att ändra budgetåret utan att flytta valdagen, men Konsti-
tutionsutskottet gick ändå på utredningens linje (1993/94:KU18), vilket 
också blev riksdagens beslut (RD 1993/94:119).

Frågan fick sedan ny behandling av den så kallade Riksdagskommit-
tén, vars slutsats är värd att citera, då den inte föranledde några reser-
vationer:

på den pågående budgetutredningen inte ansåg mogen en lösning (SOU 1972:15, 
90). När denna senare föreslog bevarat brutet budgetår (SOU 1973:43) tycks frå-
gan ha lagts i träda.

93. Moderaternas och Folkpartiets representanter i utredningen (Margit 
Gennser och Daniel Tarschys) reserverade sig, bland annat med det för 2018 års 
vidkommande intressanta argumentet att ”[d]en tillträdande regeringen kan på-
verka budgetförslaget endast ytligt – eller inte alls, om regeringsbildningen drar ut 
på tiden”. De förordade därför ingen omläggning av budgetåret om inte valdagen 
samtidigt flyttades till våren. Centerpartiets representant (Bertil Fiskesjö) ville 
också helst se en flytt av valdagen till våren, men kunde ändå ”med viss tvekan” gå 
med på att behålla den på hösten (1993/94:TK1, 151–152). I ett av utredningens 
senare delbetänkanden vidhöll Tarschys sin ståndpunkt i en reservation, medan 
Gennser i ett särskilt yttrande accepterade omläggningen till förmån för den för 
henne viktigare reformen: rambeslutsmodellen (1993/94:TK2, 67–70).

Vi anser att valdagens förläggning bör bestämmas med utgångs-
punkt i en diskussion om olika demokrativärden. Budgetproces-
sen och andra administrativa omständigheter kan vägas in i det 
sammanhanget, men utgångspunkten måste vara att budgetpro-
cessen anpassas till den valdag som bestäms utifrån demokrati-
aspekter, t.ex. bedömning av valdeltagande (2000/01:RS1, 66).

En statlig utredning som antog namnet ”1999 års författningsutred-
ning” fick i uppdrag att se över frågan och kom till samma slutsats 
(SOU 2002:42).

Det kan således möjligen finnas skäl för att återigen överväga att flyt-
ta valdagen till våren, såsom att ge tillträdande regeringar – oavsett hur 
komplicerad regeringsbildningen är – mer tid för budgetprocessen. Det 
övergripande motivet för en sådan reform bör dock inte vara att försöka 
underlätta regeringsbildningen; reformen skulle till och med kunna för-
länga tiden det tar att bilda regering, eftersom incitamentet att bli färdig 
i tid för budgetbehandingen då skulle försvinna. Det kan på motsva-
rande sätt finnas skäl att se över Statsrådsberedningens PM om praxis 
för en övergångsregerings befogenheter, inte minst i ljuset av Konsti-
tutionsutskottets senaste granskningsbetänkande (Bet. 2019/20:KU10). 
Men inriktningen på en sådan översyn bör återigen inte vara att försöka 
underlätta regeringsbildningen; även framtida övergångsregeringar bör 
kunna bibehålla sin handlingsfrihet.

sammanfattning och slutsatser
Därmed kan vi sammanfatta våra slutsatser om huruvida förändringar 
av det formella regelverket hade kunnat skynda på regeringsbildningen 
efter valet 2018. Vi kan då för det första konstatera att talmannen ge-
nom vissa förändringar av praxis hade kunnat påskynda processen, om 
än på marginalen. Detta gäller först och främst formerna för samråd 
med partiledarna, där en ändrad balans till förmån för något fler infor-
mella talmansrundor över telefon möjligtvis hade kunnat mildra delar 
av de låsningar som uppstod av att partierna vid ett så stort antal tillfäl-
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len tvingades upprepa sina ståndpunkter inför medierna. Det gäller ock-
så tidsfristerna för sonderingsuppdragen och aviseringen av kommande 
statsministeromröstningar, där en rimligare princip inför framtiden tor-
de vara att formulera kortare frister som istället vid behov kan förlängas. 

Att försöka omsätta dylika förändringar i formella författningsregler 
tror vi dock inte på. Vi är i detta avseende ense med förarbetena till vår 
författning: reglerna för regeringsbildningen bör förbli proceduriella, 
inte substantiella. 

Vi kan för det andra sluta oss till att de flesta av de reformer och 
för fattningsmässiga återställare som florerat i den konstitutionella de-
batten knappast hade påverkat tidsutdräkten för regeringsbildningen 
nämn värt. Att en regeringsbildningsprocess ledd av statschefen skulle 
ha gått särskilt mycket fortare finns det inget som tyder på, och talman-
nens valbarhet är i sig ett demokratiskt argument mot en återgång till 
ordningen före 1975. Investituromröstningen som då infördes, givet den 
negativa beslutsregeln, fördröjde åtminstone denna gång regeringsbild-
ningen med på sin höjd några dagar. Det finns inte heller något som 
talar för att den obligatoriska statsministeromröstningen påverkade ti-
den det tog att bilda regering – denna vår senaste författningsreform 
framstår snarare som tämligen onödig. Att reglera övergångsregeringars 
befogenheter hade knappast heller påskyndat processen och är av andra 
principiella skäl heller inte tillrådligt.

För det tredje hade en begränsning av antalet omröstningar till färre 
än fyra inte hjälpt, kanske till och med stjälpt, genom att frånta talman-
nen ett verktyg för att driva på processen. Tidsbegränsningar hade an-
tingen varit verkningslösa eller framtvingat extraval. Om ett sådant är 
vad en riksdagsmajoritet under en regeringsbildning önskar sig skulle 
man möjligen kunna överväga sätt att kortsluta vägen dit utan att be-
höva ta omvägen över de fyra omröstningarna, men detta är inget som 
hade kunnat underlätta själva regeringsbildningsprocessen.

Vi kan för det fjärde konstatera att vissa reformer kunde ha fördröjt 
processen ytterligare. Det gäller i synnerhet om beslutsregeln vid in-
vestituromröstningen hade omformulerats till att kräva en majoritet för 
den föreslagna statsministerkandidaten (istället för frånvaron av en ma-

joritet emot), samt införandet av ett konstruktivt misstroendevotum. 
Detsamma gäller eventuellt också en reform som skulle ha åtskilt re-
geringsbildningen från budgetprocessen, såsom att flytta valdagen till 
våren – en reform som återigen kan ha andra principiella fördelar, men 
dessa måste i så fall noga utvärderas i särskild ordning. 

Mot dessa slutsatser skulle man kunna invända att vi hittills enbart 
analyserat den potentiella effekten av enskilda reformer tagna var för sig. 
Hade inga ytterligare effektivitetsvinster kunnat uppnås genom ett re-
formpaket som kombinerade flera av reformförslagen? Låt oss exempel-
vis föreställa oss en återgång till ordningen före 1974 års regeringsform, 
då det ju som vi visat i kapitel 2 faktiskt gick fortare att bilda regering. 
En sådan återgång till gammal ordning skulle alltså innebära att det helt 
enkelt var upp till statschefen att efter samråd med partiernas företrä-
dare i riksdagen utse en statsminister. Det skulle då inte finnas någon 
investituromröstning, och därmed inget behov av någon reglering av 
antalet omröstningar som skulle krävas innan processen resulterade i 
extraval. Det är dock svårt att föreställa sig hur en sådan kombination av 
reformer skulle få någon väsentligen annorlunda effekt på tidsutdräkten 
efter valet 2018. Vi har redan konstaterat att investituromröstningen i 
sig hade en något försenande verkan, men i gengäld kunde processen 
drivas framåt genom att det fanns ett begränsat antal omröstningar att 
förbruka. Att det på något sätt skulle ha varit en fördel att processen 
hade letts av en person som ärvt sitt ämbete, utan erfarenhet av vare 
sig riksdags- eller partipolitik, förefaller också högst osannolikt. Förvis-
so hade en statsminister rent formellt kunnat utses direkt på valnatten, 
 eller så fort valresultatet tillkännagivits, utan att behöva invänta att riks-
dagen hunnit samlas (vilket före 1975 dessutom skedde först på våren). 
Men oavsett vem statschefen i så fall hade utsett efter valet 2018 skulle 
den missnöjda majoriteten i opposition ha kunnat svara med att väcka 
misstroendeförklaring. 

Om vi backar ännu längre tillbaka, till tiden före 1969, då inte ens 
misstroendeinstitutet fanns inskrivet i grundlagen, hade en av statsche-
fen utsedd statsminister förvisso kunnat sitta kvar en längre tid, men i 
gengäld skulle regeringen troligen ha fallit så fort den hade ställt kabi-
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nettsfråga i någon av riksdagens första viktiga voteringar – såsom den 
om budgeten. Vad detta visar på är återigen betydelsen av att se tids-
utdräkten för att bilda regering och tidsutdräkten för denna regerings 
överlevnad som kommunicerande kärl. Det går att föreställa sig ett re-
gelverk som leder till snabba regeringsbildningar. Den regering som där-
igenom tillträder skulle dock kunna avsättas i det närmaste omedelbart.

Vi har i detta kapitel undvikit diskussioner om än mer långtgående 
författningspolitiska reformer, såsom av parlamentarismen eller valsys-
temet; till det återkommer vi i slutkapitlet. Vår huvudslutsats är likväl 
att det formella regelverket ifråga om hur lång tid det tar att bilda rege-
ring framstår som i huvudsak ändamålsenligt.94 Det var inte reglernas fel 
att det tog lång tid att bilda regering efter valet 2018.

94. Det är med viss tillfredsställelse vi har kunnat konstatera att Sterzel (2020),  
vars bidrag kom till vår kännedom först under slutredigeringen av denna bok, drar 
samma slutsats.

6. Och sedan?

Vi har nu besvarat de tre frågor vi ställde i bokens inledning. Att Ste-
fan Löfven kunde återkomma som statsminister i spetsen för en S+MP- 
regering efter valet den 9 september 2018 berodde på en kombination 
av faktorer som främst ska sökas inom Alliansen, vilken på grund av 
sak politiska motsättningar i GAL-TAN-frågorna och därmed samman-
hängande skillnader i den strategiska synen på SD i praktiken splittrades 
strax efter valet. M och KD hade sedan Decemberöverenskommelsen 
upphörde övergivit principen om att låta den största regeringskoalitio-
nen bilda regering och ville försöka bilda regering med indirekt stöd 
från Sverigedemokraterna. I detta nya politiska läge fick C och L en 
unikt stark förhandlingsposition gentemot S, vilka föredrog en upp gö-
relse över blockgränsen framför att gå i opposition, dels för att und-
vika de sakpolitiska konsekvenserna av en M+KD-regering, dels i syfte 
att fördjupa motsättningarna mellan de fyra partierna i Alliansen och 
därmed behålla greppet om regeringsmakten på längre sikt. Trots att 
de egentligen inte hade makten att på egen hand fälla en S-regering 
som släppts fram av C och L blev MP kvar i regeringen för att den nya 
samarbetskonstellationen skulle bli riksdagens största budgetalterna-
tiv. (Ingen räknade i detta skede med att V skulle börja samverka med 
KD och M, vilket skedde i några frågor i slutet av 2019 och början av 
2020.) Eftersom alternativet förskräckte – en M+KD-regering ledd av 
Ulf  Kristersson – släppte V efter hot om framtida misstroendeförkla-
ringar sedan fram regeringen Löfven II, vilken kunde tillträda den 21 
januari 2019.
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Denna regeringsbildningsprocess tog sammanlagt 134 dagar, från 
valdagen räknat. Orsakerna till den långa tidsutdräkten är å ena sidan 
långsiktigt strukturella, å andra sidan speciella för just hösten 2018. I 
enlighet med tidigare forskning om parlamentariska demokratier fin-
ner vi att ett ökat antal partier och växande stöd för extrempartierna 
i riksdagen gjorde regeringsbildningen mer komplex och därmed mer 
utdragen. Det extremparti som framför allt har vuxit i Sverige under 
det senaste decenniet, det vill säga Sverigedemokraterna, var också den 
direkta orsaken till att Alliansen splittrades. 

Här har vi också den första mer specifika förklaringen till att rege-
ringsbildningen tog så lång tid denna gång: Allianspartierna ville hålla 
ihop trots att de var fundamentalt oeniga i regeringsfrågan. Detta di-
lemma ledde till en förändringsprocess inom Alliansen, vilken blev svå-
rast och mest komplicerad för C och L eftersom dessa partier nu måste 
välja mellan två icke önskvärda alternativ: M+KD (med stöd av SD) 
eller S+MP. I detta val mellan pest och kolera var partierna dessutom 
splittrade internt. Den andra mer specifika förklaringen handlar om 
svårigheterna att skapa ett förtroendefullt förhandlingsklimat mellan C 
och L å ena sidan och S och MP å andra sidan, när partierna skulle göra 
upp om de sakpolitiska villkoren för att släppa fram Stefan Löfven som 
statsminister. På grund av brister i kommunikationen, osäkerhet om 
varandras politiska preferenser och bristande tilltro till den andra par-
tens beredvillighet att leva upp till ingångna överenskommelser have-
rerade det första försöket att nå en sakpolitisk uppgörelse i december 
2018; först en månad senare, i januari 2019, lyckades partierna komma 
överens.

Regelverkets utformning hade inte någon avgörande betydelse. Tal-
mannen försinkade möjligen processen något genom de väl generöst 
tilltagna sonderings- och aviseringstiderna, men dessa beslut var sam-
tidigt förankrade hos partierna och hängde därmed nära samman med 
partiernas egna beslutsprocesser. Det kan också på marginalen ha för-
svårat processen något med alla pressträffar som partiledarna höll i sam-
band med talmansrundorna, och en del av dessa hade kunnat undvikas 
om talmannen hållit fler informella överläggningar över telefon. Att ge 

talmannen färre än fyra försök, alternativt att införa skarpa tidsgränser, 
skulle dock med stor sannolikhet ha tvingat fram ett extraval. Att åter-
gå till ordningen före 1974 års regeringsform – om kungen alltså hade 
spelat talmannens roll och ingen obligatorisk statsministeromröstning 
hade behövts efter valet eller när den nya statsministern skulle utses – 
hade knappast påverkat tidsutdräkten heller. Detsamma gäller möjlighe-
ten att börja tillämpa striktare regler beträffande övergångsregeringars 
befogenheter eller en ordning som innebär att regeringsbildningen inte 
får pågå samtidigt som budgetprocessen. Att införa positiv parlamenta-
rism eller konstruktivt misstroendevotum efter tysk modell skulle troli-
gen ha fördröjt regeringsbildningen ytterligare. De låsningar som ledde 
till 2018–2019 års utdragna regeringsbildningsprocess var inte i första 
hand konstitutionella, utan partipolitiska. 

Möjligheten finns förstås också att ändra författningen på en än mer 
grundläggande nivå. Det svenska folkstyret har i mer än ett sekel för-
verkligats genom ett parlamentariskt statsskick och ett proportionellt 
valsätt. Denna kombination av institutioner ökar i sig risken att rege-
ringsbildningen tar lång tid. På grund av det proportionella valsättet 
kommer många partier in i riksdagen. På grund av det parlamentariska 
statsskicket måste partierna i riksdagen komma överens om vem som 
ska bli statsminister. En drastisk författningspolitisk tolkning av den 
utdragna regeringsbildningen 2018–2019 vore att någon av dessa två 
grundpelare för demokratin i Sverige borde bytas ut, för att undvika lik-
nande problem i framtiden. Mest radikalt vore att avskaffa parlamenta-
rismen till förmån för ett presidentiellt system där väljarna röstar direkt 
om vem som ska vara regeringschef istället för att överlåta detta beslut 
till komplicerade förhandlingar i riksdagen. Närmare till hands vore att 
ersätta det proportionella valsättet med majoritetsval i enmansvalkret-
sar för att tvinga fram en brittisk politisk modell, med färre och större 
partier och goda chanser för enskilda partier att få egen majoritet i riks-
dagen. Med en sådan modell skulle det i allmänhet ta några få dagar, 
inte 134, att bilda en ny regering efter ett val. 

Innan vi diskuterar sådana mer långtgående reformförslag behöver 
vi emellertid säga någonting mer om hur allvarligt man ska se på den 
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Germà Bel (2020) att den utdragna regeringsbildningen inte tycks ha 
inverkat negativt på tillväxten; om något var tillväxten i Belgien till och 
med en aning högre än i kontrollgruppen. Albalate och Bel spekulerar 
även över vad som kan förklara detta resultat, såsom att Belgien också 
under regeringsbildningen styrdes av en övergångsregering som dess-
utom över tid tvingades vidga sina ursprungligen mycket begränsade 
befogenheter; att Belgien både är medlem av EU och har ett decentra-
liserat, federalt politiskt system, vilket innebär att tillväxten inte enbart 
påverkas av vad som händer på den nationella nivån; samt att landet har 
en välfungerande och effektiv statsförvaltning som är relativt fri från 
korruption, vilket gör att den långsiktiga ekonomiska politiken inte be-
höver påverkas nämnvärt av tillfällig politisk instabilitet. Även om Sve-
rige är en enhetsstat och alltså inte är lika decentraliserat som Belgien 
torde alla dessa förklaringar ha bäring även på det svenska fallet.

En gemensam nämnare för dessa studier är alltså att regeringsbild-
ningsprocesser inte i sig behöver vara marknadspåverkande, inte ens om 
de är långvariga. Det som framför allt spelar roll är istället händelser 
som överraskar eller skapar osäkerhet på marknaden (Bernhard & Le-
blang 2009, 8–9). Utan vetskap om marknadens förväntningar är det 
därför ingen enkel uppgift att klarlägga om den svenska regeringsbild-
ningen hade några ekonomiska effekter. Som nämnts i tidigare kapi-
tel har vi via vadslagningsfirmorna viss kännedom om förväntningarna 
strax efter valet. Spel på Alliansen gav då 3,5 gånger pengarna. Av de 
två huvudalternativen senare under hösten gav M+KD 4,25 och S+MP 
7 gånger pengarna.95 Tyvärr stängde vadslagningen emellertid i mitten 
av september, så vi vet inget mer bestämt om hur förväntningarna för-
ändrades av den nya information som framkom genom höstens politiska 
händelser. 

Vi kan dock dra vissa preliminära slutsatser genom att studera vad 
som hände på marknaderna vid tidpunkterna för de mest dramatiska 
förändringarna i det politiska spelet. Den första är Ulf Kristerssons ut-
spel om ”3-2-1” den 12 oktober, vilket var första gången M officiellt de-

95. Data från 2018-09-16, skickade från www.kindredgroup.com.

politiska situationen 2018–2019. Är det negativt för samhällsekonomin, 
eller för den parlamentariska demokratin som sådan, om det tar lång 
tid att bilda regering? Kort sagt, är det skadligt om regeringsbildningen 
drar ut på tiden? 

skedde någon skada?
Det finns studier som tyder på att osäkerhet om vem som ska ta över 
regeringsmakten efter ett val påverkar samhällsekonomin negativt. 
William Bernhard och David Leblang (2002) finner i en studie av åtta 
parlamentariska demokratier under perioden 1944–1994 att priset på 
ett demokratiskt lands valuta påverkas av en riskpremie under perioder 
av politisk instabilitet, närmare bestämt valkampanjer, regeringsbild-
ningar och regeringsavgångar. I en annan studie av tio parlamentariska 
demokratier (däribland Sverige) under perioden 1970–2003 finner sam-
ma författare att avkastningen på aktier är lägre om investerare har svårt 
att förutsäga resultatet av en pågående regeringsbildning (Bernhard & 
Leblang 2009, kapitel 3). Michael Bechtel (2009) finner i en liknande 
studie av tyska data från perioden 1991–2005 att Tysklands börsindex 
varierade mer under pågående regeringsförhandlingar än annars, vilket 
tyder på att investerarna bedömde att de politiska riskerna var för höjda 
när en ny regering skulle bildas. I två fallstudier av de komplicerade och 
utdragna regeringsbildningarna i Nya Zeeland efter valet 1996 och i 
Österrike efter valet 1999 fann Bernhard och Leblang (2009, kapitel 
6) att räntan på statsobligationer påverkades av nyheter som ändrade 
marknadsaktörernas förväntningar på vilken regering som skulle bildas. 

Det finns också ekonomiska teorier som ger vid handen att politisk 
osäkerhet kring regeringsbildningen kan få bredare makroekonomiska 
effekter och rentav hämma tillväxten (till exempel Alesina m.fl. 1996; 
Angelopoulos & Economides 2008). En noggrann studie av världens 
längsta regeringsbildningsprocess, den i Belgien 2010–2011, ger dock 
ett annorlunda resultat. Genom att jämföra tillväxten i Belgien efter 
 valet 2010 med en ”syntetisk kontrollgrupp” av länder som tillsammans 
maximerar alla tidigare likheter med Belgien visar Daniel Albalate och 
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klarerade att de kunde tänka sig att bilda något annat än en ren Allians-
regering, och vilket också gjorde att sprickan inom Alliansen i synen 
på regeringsbildningen blev allmänt känd. Den andra kanske ännu mer 
dramatiska vändningen är när Centern den 10 december meddelade att 
de inte gick med på Decemberavtalet – de första förhandlingarna hade 
alltså strandat. Samma dag stod det dessutom klart att M+KD:s gemen-
samma budgetreservation skulle få riksdagens stöd (vilket också skedde 
två dagar senare). Den tredje händelsen av betydelse är förstås offentlig-
görandet av Januariavtalet den 11 januari. 

I figur 6.1 har vi ritat in en lodrät linje vid dagen för dessa händel-
ser, liksom för de två datum som inramar regeringsbildningsprocessen: 
valdagen den 9 september 2018 och regeringsskifteskonseljen den 21 
januari 2019. Vi börjar med att följa kronindexet KIX värde från den 

1 juli 2019 till den 1 april 2019. Kronindexet beskriver kronans värde i 
förhållande till en korg av utländska valutor och kan alltså ses som ett 
slags genomsnittlig växelkurs, varför högre värden innebär att kronan 
försvagas. Som framgår skedde en viss förstärkning av kronan under 
hösten 2018, men strax före offentliggörandet av Januariavtalet påbör-
jas en kraftig försvagning. Även om andra faktorer, såsom de interna-
tionella konjunkturförväntningarna och Riksbankens penningpolitik, 
troligare hade större betydelse går det inte att utesluta att denna trend 
åtminstone delvis berodde på att valutamarknaden reagerade negativt 
på regeringsbildningsprocessens utfall (ännu en parlamentariskt svag 
S+M-regering).96 Att dessa händelser skulle bero på regeringsbildning-
ens längd förefaller dock mindre sannolikt.

Vi kan i figur 6.2 studera utvecklingen på Stockholmsbörsen (OMX30) 
under samma tidsperiod. Som figuren visar tycks det vid första anblick-
en gå att utläsa en viss börshämmande effekt av regeringsbildningen. 
Efter en liten inbromsning precis före valet reagerade marknaden först 
försiktigt positivt under början av hösten för att sedan falla ganska brant 
i början av oktober. Med viss tillfällig variation fortsatte börsindex se-
dan att falla för att nå sin lägstanivå i mellandagarna och i början på det 
nya året, och därefter successivt återhämta sig. Men går detta verkligen 
att koppla till den politiska händelseutvecklingen i Sverige? Notera först 
att raset i oktober skedde redan innan det stod klart att Alliansen skulle 
få svårt att bilda regering. Återhämtningen började i sin tur redan innan 
det stod klart att Januariavtalet skulle möjliggöra en ny S+MP-regering. 
Det går inte heller att belägga att fluktuationerna, det vill säga markna-
dens osäkerhet, påverkades. För att inte riskera att dra några förhastade 
slutsatser har vi även inkluderat Standard & Poors index över de 500 
största bolagen på New York-börsen. Utvecklingslinjerna är nästan helt 
parallella, vilket talar emot tolkningen att den svenska börskursen på 
något sätt skulle ha påverkats av regeringsbildningen.

96. Vi vill passa på att tacka Henrik Mitelman, krönikör på Dagens Industri, 
Carl-Fredrik Pettersson på Riksbanken samt Carl Hammer på SEB för insiktsfulla 
kommentarer kring kronkursens utveckling under och efter regeringsbildningen.
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Figur 6.1   Kronkursindex före, under och efter regeringsbildningen

Källa: www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor--valutakurser/ (2019-11-21).

Kommentar: Figuren visar kronans värde i förhållande till en korg av utländska valutor mellan 
den 1 juli 2018 och den 1 april 2019. Observera att högre värden innebär att kronan försvagas 
och lägre värden att kronans stärks i förhållande till andra valutor.
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Resultaten är snarlika när det gäller en annan potentiell ekonomisk 
effekt, nämligen utvecklingen av räntan på statsobligationer, som vi av 
utrymmesskäl inte beskriver här.97 Det är också svårt att se några effekter 

97. I anslutning till Bernhard och Leblang (2009, kapitel 6) borde vi, om 
vi ska kunna dra slutsatsen att regeringsbildningsprocessen var marknadspåver-
kande, förvänta oss dels lägre avkastning på statsobligationer, dels större skillnad 
(spread) mellan obligationer med kortare och längre löptider (det senare som ett 
mått på ökad osäkerhet). Men utifrån en analys av statsobligationsräntan med en 
kortare (2 år) och längre löptid (10 år) är det återigen svårt att dra några såda-
na slutsatser, åtminstone genom enbart deskriptiv analys. Intressant nog kan vi 
observera en nedgång för den långa statsobligationsräntan som tar sin början näs-
tan exakt samtidigt som Ulf Kristersson gör sitt utspel om ”3-2-1”. Men denna 
nedgång fortsätter sedan, med undantag för en viss återhämtning dagarna efter 
offentliggörandet av Januariavtalet, även efter att regeringsbildningsprocessen är 

på tillväxten. Enligt SCB:s nationalräkenskaper minskade bruttonatio-
nalprodukten förvisso med 0,5 procent under tredje kvartalet (juli–sep-
tember) 2018, men den ökade sedan till 1,2 procent under fjärde kvarta-
let – alltså under själva regeringsbildningen i oktober–december. Under 
första kvartalet 2019 låg tillväxten nära noll, för att under andra och 
tredje kvartalet öka till 0,2 respektive 0,3 procent (SCB 2019).

Självklart ska inga långtgående slutsatser dras av dessa deskriptiva 
analyser; mer systematisk forskning behövs för att studera skillnader 
under mer jämförbara förhållanden. Faktum kvarstår att det är svårt att 
hitta någon tydlig marknadshämmande inverkan av den utdragna rege-
ringsbildningsprocessen hösten 2018. Nu kanske man inte ska förvänta 
sig just någon ekonomisk skada av en utdragen regeringsbildningspro-
cess i ett land som Sverige. Precis som i Belgien skyddas Sveriges långsik-
tiga ekonomiska stabilitet mot kortsiktig politisk turbulens av att vi hela 
tiden hade en regering på plats (om än en övergångsregering), att vi är 
integrerade i EU:s inre marknad och att vi har en effektiv och opartisk 
statsförvaltning.

Men den utdragna regeringsbildningen fick kanske andra, politiska 
effekter? Flera av våra intervjupersoner var bekymrade över risken att 
medborgarnas förtroende för demokratin och för det politiska systemet 
skulle påverkas av att det tog så lång tid. Kanske var skadan alltså inte 
ekonomisk, utan en förtroendeskada?

För att svara på den frågan har vi tagit hjälp av den så kallade Med-
borgarpanelen, en återkommande undersökning som genomförs av La-
boratory of Opinion Research (LORE) vid Göteborgs universitet.98 Till 
skillnad från de andra stora frågeundersökningar som fångar långsikti-
ga trender i medborgarnas förtroende är Medborgarpanelen inte base-
rad på ett slumpmässigt urval. Några slutsatser ska därför inte dras om 
 nivån på medborgarnas förtroende utifrån denna undersökning. I gen-
gäld kontaktas svarspersonerna i Medborgarpanelen flera gånger per år, 

avslutad. Någon effekt på ränteskillnaden går heller inte att urskilja.
98. Vi vill passa på att tacka Felix Andersson på LORE för hjälp med att ta 

fram och tolka resultaten från Medborgarpanelen.

S&P500-INDEX
STÄNGNINGSKURS

OMX30-INDEX
STÄNGNINGSKURS

OMX30

S&P500

Figur 6.2   Reaktioner på börsen före, under och efter regeringsbildningen

Källor: www.nasdaqomxnordic.com/indexes/historical_prices?Instrument=SE0000337842 
(2019-11-12); www.nasdaq.com/market-activity/funds-and-etfs/spy/historical (2019-11-21).

Kommentar: Figuren visar börsindex på Stockholms- (OMX30) och New York-börsen 
(S&P500) mellan den 1 juli 2018 och den 1 april 2019.
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vilket ger en unik möjlighet att följa mer kortsiktiga förändringar i med-
borgaropinionen. Vi kan under den här uppmärksammade tids perioden 
få en inblick i opinionsläget hos 3057 respondenter vid fyra olika mät-
tillfällen: i maj 2018 (före valrörelsen), i december 2018 (under själva 
regeringsbildningen), i februari 2019 (när den nya regeringen fanns på 
plats) och i maj 2019 (för att kunna fånga upp eventuella fördröjda effek-
ter). Om vi antar att respondenterna i undersökningen reagerar på den 
politiska händelseutvecklingen på ungefär samma sätt som väljarkåren i 
stort borde materialet alltså kunna användas för att studera förtroende-
effekter av den utdragna regeringsbildningsprocessen.

I figur 6.3 visar vi resultatet för frågan hur nöjda respondenterna är 
med demokratins sätt att fungera i Sverige. Som figuren visar föll svars-
personernas tillfredsställelse med demokratin från maj till december 
2018. Här går det alltså att tala om en förtroendeskada. Men denna är 
liten och kortsiktig: när den nya regeringen väl fanns på plats återhäm-
tade sig förtroendet och på försommaren 2019 var skillnaden mot hur 
det såg ut ett år tidigare försumbar (och inte statistiskt säkerställd).

Mönstret är i allt väsentligt detsamma i figur 6.4, där vi istället stu-
derar en mer direkt fråga om hur stort förtroende medborgarna har för 
svenska politiker. Återigen ser vi en liten nedgång under själva rege-
ringsbildningsprocessen medan skillnaden mellan juni 2019 och maj 
2018 ligger inom felmarginalen. Den enda väsentliga skillnaden i jäm-
förelse med den tidigare frågan om nöjdhet med demokratin är att åter-
hämtningen i förtroende direkt efter det att regeringsbildningsprocessen 
avslutades var så kraftfull att vi redan då ser ett utjämnat läge i relation 
till förtroendenivåerna före valet.99 

Nu kan man dock invända att regeringsbildningsprocessen hade gan-
ska tydliga vinnare och förlorare. Tidigare forskning har visat att sjun-
kande förtroende för politiker delvis förklaras av att det parti väljaren 
sympatiserar med förlorar i valet (Anderson m.fl. 2002; Marien 2011). 
Kanske var det bara de som röstade på något av partierna i stödkoali-

99. Trenden ser i stort sett likadan ut för frågan om förtroende för riksdagen, 
men här finns ingen mätpunkt i februari 2019.

Figur 6.3   Medborgarnas nöjdhet med demokratin före, under och efter regeringsbildningen

2,59 2,68 2,70

Källa: Medborgarpanelen, våg 30, 32, 33 och 34. Laboratory of Opinion Research (LORE) vid 
Göteborgs universitet.

Kommentar: Figuren visar de genomsnittliga svaren vid fyra tillfällen från 3057 deltagare i 
Medborgarpanelen på en fråga om hur nöjda de är med demokratins sätt att fungera i 
Sverige, på en skala från 1, ”inte alls nöjd”, till 4, ”mycket nöjd”. De svarta hakarna i staplarnas 
topp utgör 95-procentiga felmarginaler.
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Figur 6.4   Medborgarnas förtroende för politiker före, under och efter regeringsbildningen
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Källa: Medborgarpanelen, våg 30, 32, 33 och 34. Laboratory of Opinion Research (LORE) vid 
Göteborgs universitet.

Kommentar: Figuren visar de genomsnittliga svaren vid fyra tillfällen från 3057 deltagare i 
Medborgarpanelen på en fråga om deras förtroende för politikerna i Sverige, på en skala från 
1, ”mycket lågt förtroende”, till 4, ”mycket högt förtroende”. De svarta hakarna i staplarnas 
topp utgör 95-procentiga felmarginaler.
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tionen V+S+MP+C+L som återfick förtroendet för politiker och för det 
demokratiska systemet, medan skadan blev mer långvarig för dem som 
fanns på den förlorande sidan – särskilt då bland moderater, kristdemo-
krater och sverigedemokrater? Denna hypotes är svårare att pröva efter-
som antalet respondenter sjunker kraftigt när resultaten bryts ned per 
parti. Av trenderna att döma kan man bara dra slutsatsen att återhämt-
ningen var svagast bland dem som röstade på något av dessa tre partier. 
Förändringen mellan juni 2018 och 2019 är dock inom felmarginalen för 
M-väljare och KD-väljare. Endast för Sverigedemokraternas sympatisö-
rer kan vi registrera en statistiskt säkerställd nedgång i förtroendet, men 
inte heller denna nedgång är särskilt stor.

Den övergripande slutsatsen blir därför återigen att den utdragna 
regeringsbildningsprocessen inte tycks ha gjort särskilt stor skada. För-
troendet för demokratin och politikerna sjönk kortvarigt men återhäm-
tades sedan ganska snabbt när det hela var över, med visst undantag för 
Sverigedemokraternas väljare.100

Vi ska avslutningsvis beakta en tredje potentiell effekt av regerings-
bildningen, som också nämndes av flera av de politiker vi intervjuat, 
nämligen effekten på det politiska beslutsfattandet i regeringen och 
riksdagen. Från en övergångsregering, som dessutom ålagt sig själv en 
mycket restriktiv tolkning av sina befogenheter, bör man till att börja 
med inte förvänta sig särskilt många regeringsinitiativ. I figur 6.5 vi-
sas antalet propositioner och skrivelser från regeringen som förelagts 
riksdagen under Sveriges fyra senaste regeringar (Persson III, Reinfeldt 
I och II samt Löfven I) och under riksdagsåret 2018/19. Som figuren 
visar finns det en viss periodicitet i regeringens aktivitet, där det första 
riksdagsåret efter ett val utmärks av färre initiativ, särskilt efter ett rege-
ringsskifte (som när Alliansen tog över 2006 och S+MP tog över 2014). 

100. För samma slutsats talar en jämförelse av frågan om förtroende för poli-
tiker i den väljarundersökning som genomfördes i samband med riksdagsvalet 
2018 och den i samband med Europaparlamentsvalet i maj 2019. Trots att för-
troendet allmänt sett brukar vara något lägre under EP-val går ingen nedgång 
att skönja mellan dessa två mätpunkter (personlig kommunikation med Henrik 
Oscarsson 2019-11-11).

Som väntat är regeringsaktiviteten också särskilt låg under året efter 
valet 2018 – men sett över hela året är den inte nämnvärt lägre än vid de 
två tidigare nämnda regeringsskiftena. Riksdagsåret 2006/07 presente-
rade regeringen 177 propositioner och skrivelser, 2014/15 176 stycken; 
motsvarande siffra för 2018/19 är 167, vilket inte är så mycket färre. En 
närmare analys visar som väntat att endast 37 av dessa 167 lades fram 
av övergångsregeringen, och av dessa 37 var endast 16 regelrätta propo-
sitioner, resten var skrivelser (2019/20:KU10, 44). Regeringen Löfven 
II tog med andra ord igen förlorad tid genom en ovanligt effektiv vår-
termin. Resultatet, sett över hela riksdagsåret, är en aktivitetsnivå som 
hamnar nästan i jämnhöjd med tidigare regeringar.

Ser man till riksdagens aktivitet, här mätt i antalet motioner, så avvi-
ker regeringsbildningsåret 2018/19 ännu mindre från tidigare förhållan-

2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2018/19
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Figur 6.5   Riksdags- och regeringsaktivitet, 2002–2019

Källa: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ (2019-11-15).

Kommentar: Figuren visar tre olika mått på riksdags- och regeringsaktivitet per riksdagsår från 
2002/03 till 2018/19: antalet propositioner och skrivelser från regeringen, antalet utskotts-
betänkanden och antalet riksdagsmotioner (dividerat med 10). De skuggade åren är riksdagsår 
som följer på ett val.
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den. Även motionsinitiativen tenderar att minska efter ett valår, särskilt 
vid regeringsskiften, men antalet motioner 2018/19 var till och med 
högre än 2006/07 och 2014/15. Den enda indikatorn på riksdags akti-
vitet som visar på en mer betydande nedgång under 2018/19 är antalet 
utskottsbetänkanden. Det är en påminnelse om att riksdagen totalt sett 
troligen fick mindre uträttat på grund av den långdragna regeringsbild-
ningen. Framtiden får utvisa om denna smärre skada kan tas igen under 
resten av mandatperioden.

Huvudresultatet av vår genomgång av den utdragna processens ne-
gativa effekter är att dessa tycks ha varit tämligen måttliga. Ekonomiskt, 
förtroendemässigt och beslutsmässigt skedde egentligen ingen större 
skada.

Den här gången, bör tilläggas. Med upprepade komplicerade och 
långvariga regeringsbildningar i framtiden kan skadeverkningarna bli 
både djupare och mer långvariga. Som vi redogjorde för i kapitel 4 tror 
vi emellertid inte att 134 dagar för att bilda regering kommer att vara 
det nya normala. Även om strukturella trender talar för att det i fram-
tiden kommer att ta något längre tid att bilda nya regeringar än vad 
som varit vanligt i Sverige finns det starka skäl att tro att processen efter 
valet 2018 var ett extremt fall. 

författningsPolitiska överväganden
Den utdragna regeringsbildningen 2018–2019 tycks alltså inte ha orsa-
kat någon omfattande skada. Det är ett av skälen till att vi inte anser att 
erfarenheterna från 2018 års val stärker argumenten för stora författ-
ningsreformer, såsom en övergång till majoritetsval i enmansvalkretsar 
eller andra förändringar i valsättet som skulle minska antalet riksdags-
partier.

Det finns emellertid andra, viktigare skäl till detta. Huvudskälet är 
att ett nytt valsätt skulle förändra det svenska politiska systemet i grun-
den, och enligt vår uppfattning bör en så stor politisk förändring inte 
utgå från en enskild politisk händelse, såsom regeringsbildningen 2018–
2019, eller ens en serie av sådana händelser; istället måste de samlade 

effekterna av en reform av valsystemet beaktas. Generationer av stats-
vetare och andra samhällsvetare har visat att valsättet inte bara påverkar 
partisystemet (Duverger 1951), utan hela det demokratiska systemets 
sätt att fungera. I Arendt Lijpharts stora studier av de moderna demo-
kratiernas uppbyggnad (1984, 2012) framkommer att valsättet är en av 
de parametrar som åtskiljer de två viktigaste typerna av demokratier, 
som Lijphart kallar konsensusdemokratier och majoritetsdemokratier. 
Bingham Powell (2000) visar att valsättet hänger nära samman med hur 
det politiska beslutsfattandet går till mellan valen och skiljer mellan två 
fundamentalt olika idéer om hur en demokrati ska fungera, the majori-
tarian vision och the proportional vision. I ett land som Sverige har intres-
seorganisationerna länge haft en viktig politisk roll. Både intresseorga-
nisationerna själva och förhållandet mellan dem, partierna och staten 
skulle ha fungerat helt annorlunda om Sverige hade haft ett majoritets-
valsystem och, som en trolig konsekvens, ett tvåpartisystem (Martin & 
Swank 2008). 

Hela den politiska kulturen i små demokratiska länder såsom Sverige 
formades under 1900-talet av det proportionella valsättet, vilket också 
spelade en avgörande roll för de ekonomiska strategier som lagt grun-
den för dessa länders välstånd och ekonomiska struktur (Katzenstein 
1985, kapitel 2). Ronald Rogowski (1987) har visat att det finns en ”val-
frändskap” mellan proportionella val och frihandel, vilket förstås är en 
viktig faktor att ta hänsyn till för ett utrikeshandelsberoende land som 
Sverige. Valdeltagandet är i allmänhet högre i länder med proportionel-
la val, vilket hänger samman med att färre väljare upplever att de inte 
sympatiserar med något av partierna, och nyare forskning (till exempel 
Eggers 2015) har med sinnrika metoder kunnat visa att sambandet med 
stor sannolikhet är kausalt, vilket innebär att en övergång till majori-
tetsval skulle minska valdeltagandet i Sverige. Mycket talar också för att 
andelen kvinnor i de politiska församlingarna skulle minska (till exem-
pel McAllister & Studlar 2002; Vengroff m.fl. 2003). 

Skälet till att vi nämner alla dessa exempel är inte att vi anser att de 
entydigt talar emot en stor författningsändring; i likhet med de flesta 
andra statsvetare menar vi att det finns betydande för- och nackdelar 
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med både majoritetsvalsystem och proportionella valsystem, även om 
vi gör bedömningen att proportionella system fungerar bättre på längre 
sikt. Vårt syfte är istället att framhålla hur sammansatt och långsiktig 
frågan om valsättet är. Stora författningsförändringar har många effek-
ter, som ofta är subtila, men likafullt avgörande för centrala demokratis-
ka värden, och som blir tydliga först efter lång tid. Regeringsbildningen 
2018–2019 var ett tydligt tecken på att den parlamentariska processen i 
Sverige inte fungerar så som förarbetena till grundlagen hade förväntat. 
Att försöka lösa detta enskilda problem genom en stor författningsför-
ändring som på många sätt skulle förändra den svenska demokratin i 
grunden vore emellertid omotiverat. Kanske bör författningen ändras, 
men i så fall från andra utgångspunkter.

Det finns också skäl att återvända till den iakttagelse vi i kapitel 2 
gjorde angående övergången från minoritetsparlamentarism till majo-
ritetsparlamentarism i mitten av 1930-talet. Denna för den svenska po-
litiska utvecklingen helt avgörande förändring föregicks inte av stora 
författningsreformer. Det var partierna själva som ändrade sina poli-
tiska strategier för att skapa förutsättningar för starkare och stabilare 
regeringar. Minoritetsparlamentarismen varade i ett tiotal år efter att 
det moderna partisystemet etablerades i Sverige efter första världskri-
get. I skrivande stund har det gått tio år sedan det svenska partisystemet 
återigen förändrades i grunden i och med Sverigedemokraternas intåg 
i riksdagen 2010. Kanske står vi idag inför stora politiska förändringar 
som motsvarar 1930-talets, utan att sådana förändringar behöver tving-
as fram genom avgörande ingrepp i grundlagen. I så fall kommer de 
konflikter som kännetecknade regeringsbildningen 2018–2019 att fram-
stå som en övergångsfas i Sveriges politiska historia.

Låt oss alltså utgå från att stora författningsförändringar inte kom-
mer att genomföras och att den avgörande frågan även fortsatt kommer 
att vara hur de politiska partierna agerar – och bör agera – inom ramen 
för vårt nuvarande parlamentariska styrelseskick och med vårt nuvaran-
de proportionella valsätt. Vilka lärdomar kan vi då dra av den utdragna 
regeringsbildningen under hösten och vintern 2018–2019?

några lärdomar
En av de viktigaste lärdomarna är enligt vår mening att partierna inte 
bör göra alltför kategoriska utfästelser i regeringsfrågan i ett politiskt 
system av Sveriges typ. Att regeringsfrågan och den sakpolitiska inrikt-
ningen ibland inte avgörs på valdagen utan genom förhandlingar efter 
valet är en naturlig följd av vårt politiska system. Det finns statsvetare 
och andra politiska bedömare som har uppfattningen att partierna bör 
lämna precisa förhandsbesked om hur de kommer att agera i regerings-
frågan vilket valresultatet än blir. Vi har en annan uppfattning. Vi ser 
istället stora risker med att försöka tvinga fram en så pass hög grad av 
klarhet i regeringsfrågan inom ramarna för ett politiskt system som är 
uppbyggt enligt andra principer.

Låt oss jämföra två renodlade scenarier för regeringsbildningen i 
ett politiskt system med många partier. I det första scenariot förordar 
partierna ren åsiktsröstning. De lovar alltså sina väljare att efter valet 
göra allt som står i deras makt för att förverkliga partiets politik – i 
eller utanför regeringsställning – men före valet utlovar de ingenting 
alls i fråga om vilka andra partier de kan tänka sig att samarbeta eller 
inte samarbeta med. I ett sådant scenario skulle inga förvalskoalitioner 
mellan partierna existera. Inget parti skulle heller signalera vilket eller 
vilka partier de absolut inte vill samarbeta med eller bilda regering med 
stöd av. Väljarna skulle då i allt väsentligt sakna incitament att rösta 
strategiskt utifrån regeringsfrågan. Valrörelsen skulle fortfarande kun-
na belysa partiernas regeringsduglighet – inte minst hur de presterat i 
regeringsställning tidigare – men den framåtblickande frågan om vem 
som skulle kunna regera tillsammans med vem, eller på basis av samar-
bete med vem, skulle inte tas upp. 

I det andra renodlade scenariot skulle partierna fortfarande presen-
tera sin egen politik före valet, men de skulle i första hand ge utförlig 
och fullständig information om sina planer i regeringsfrågan. Varje par-
ti skulle offentliggöra sina önskeregeringar i prioriteringsordning och 
efter bästa förmåga ange precis vilket valresultat som skulle få dem att 
eftersträva ett visst regeringsalternativ eller helt ställa sig utanför rege-
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ringsmakten. Därutöver skulle partierna antingen på förhand ha för-
handlat fram ett regeringsprogram för vart och ett av sina koalitions-
alternativ eller åtminstone efter bästa förmåga ha försökt precisera för 
väljarna vilka kompromisser de skulle kunna tänka sig att göra, eller 
inte göra, för att sätta sig i en regering. Väljarna skulle sedan tvingas 
väga samman all denna information för att kunna fatta ett optimalt be-
slut. En väljare som enbart bryr sig om vilken politik som genomförs 
skulle då i praktiken rösta för en viss sannolikhetsfördelning av möjliga 
regeringskonstellationer och dessas framförhandlade regeringspolitik 
(Downs 1957, 147).

Notera att det enda sättet att garantera det andra scenariot – det vill 
säga att informationen som partierna ger väljarna skapar förutsättning-
ar för en perfekt matchning mellan partival och maximal programrea-
lisering – vore att begränsa antalet partier till två. De som förordar 
optimala förutsättningar för så kallad regeringsröstning förordar alltså 
egentligen ett tvåpartisystem, vilket i praktiken skulle kräva att valsättet 
gjordes om till majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar (i förlängningen 
kanske också införandet av ett presidentiellt system, så att väljarna kan 
välja regeringschefen direkt).

Inom ramen för ett parlamentariskt system med proportionellt val-
sätt och många partier kan man ställa sig frågan vilket av dessa två sti-
liserade scenarier som är mest realistiskt. Svaret borde egentligen vara 
ganska enkelt: det första scenariot. Med tanke på komplexiteten i par-
tisystemets konfliktstruktur är det nämligen inga små informationskrav 
som det andra scenariot reser. Det är kort sagt väldigt mycket informa-
tion som partierna skulle behöva delge väljarna redan före valet. Hur 
parallella förhandlingar om olika regeringsprogram med ibland över-
lappande uppsättningar partier skulle gå till i praktiken är inte heller 
helt lätt att föreställa sig, och även om partierna själva skulle klara av 
den informationsbördan – de är ju befolkade av människor för vilka 
politik är ett yrke – så är kraven som ställs på väljarna själva i det när-
maste oöver stigliga. I en av statsvetenskapens moderna klassiker drog 
Anthony Downs (1957, 154) för mer än sextio år sedan därför slutsatsen 
att det enda rationella för en väljare under sådana omständigheter är att 

helt enkelt åsiktrösta på det parti han eller hon står närmast sakpolitiskt. 
Med andra ord: det rationella är att rösta som i det första scenariot sna-
rare än det andra.

De två scenarier vi har beskrivit här bygger på idealtypiska antagan-
den om vad renodlad sakfrågeröstning och renodlad regeringsröstning 
skulle innebära i teorin. I praktiken har alla valrörelser förstås inslag av 
både sakfrågeröstning och regeringsröstning och så kommer det med all 
säkerhet att förbli. Men det är viktigt att komma ihåg att ett politiskt 
system av Sveriges typ är bättre anpassat till det första scenariot än till 
det andra. Det främsta argumentet för ett proportionellt valsystem är ju 
att väljarna ges möjligheten att rösta på de partier de står närmast sak-
politiskt utan att ta hänsyn till regeringsfrågan och utan att behöva rösta 
strategiskt på partier som de egentligen inte sympatiserar särskilt myck-
et med. Därav följer som en nödvändig konsekvens att partierna måste 
få möjligheten att lösa regeringsfrågan genom förhandlingar efter valet. 
Vår uppfattning är därför att de politiska partierna bör försöka undvika 
att göra kategoriska utfästelser i regeringsfrågan i förväg. I konsekvens 
därmed anser vi också att journalister, politiska kommentatorer och väl-
jare inte bör avkräva partierna några sådana utfästelser. Det är inte bara 
bristen på realism i idén om renodlad regeringsröstning som talar för 
den slutsatsen. Erfarenheterna från regeringsbildningen efter 2018 års 
val visar att kategoriska utfästelser i regeringsfrågan kan komplicera re-
geringsbildningen avsevärt om valresultatet inte blir som partierna har 
tänkt sig. Allianspartiernas långtgående löften om vilka de kunde och 
inte kunde tänka sig att släppa fram eller bilda regering med bidrog ju 
denna gång till en mycket utdragen regeringsbildningsprocess.

Ju mer partierna avhåller sig från kategoriska ställningstaganden i 
regeringsfrågan, desto svagare blir incitamenten för väljarna att rege-
ringsrösta. Den här typen av kategoriska ställningstaganden från par-
tiernas sida, där man framför allt tar avstånd från något parti eller en 
grupp av partier, kan förstärka konflikter mellan grupper och leda till en 
ökad ”affek tiv” polarisering i samhället (se till exempel Iyengar, Sood 
& Lelkes 2012; Iyengar & Westwood 2015). Men relationen går även i 
motsatt riktning: ju mer väljarna tvingar fram låsningar i regeringsfrå-
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gan genom att – på mer eller mindre ”affektiva” grunder – uttrycka sin 
avsky för vissa andra partier, desto starkare blir partiernas incitament 
att låsa sig genom att lova att inte samarbeta med dessa partier. Polarise-
ringens negativa spiral måste därför brytas i båda ändarna. Här har även 
medierna en viktig roll att fylla. Om konflikter mellan partier målas upp 
som allvarligare än de faktiskt är, så att anhängare till ett parti tycks 
hata eller se ned på anhängare från de andra partierna, eller så att några 
aktörer framstår som förrädare om de väljer att kompromissa med den 
andra sidan, kan det bli mycket svårt för partier och politiker att känna 
den tillit som krävs för att gå in i ett regeringssamarbete. 

Helt avråda från förvalsinformation i regeringsfrågan vill vi emeller-
tid inte. Som vi visade i kapitel 4 finns det omständigheter när en för-
valskoalition mellan en grupp partier kan underlätta regeringsbildning-
en. Det förutsätter emellertid att de partier som ingår i koalitionen har 
goda förutsättningar att få egen (absolut eller relativ) majoritet, vilket 
gör det möjligt för förvalskoalitionen att efter valet övergå i en hållbar 
koalitionsregering. Så var fallet när Allians för Sverige bildades 2004 med 
sikte på att vinna valet 2006. Om man ser till opinionsundersökningarna 
före 2010 års val hade både Alliansen och de rödgröna (S+MP+V) också 
denna gång rimliga chanser att nå egen majoritet. Det går förstås inte att 
dra någon absolut gräns för hur stort opinionsstödet i förväg bör vara 
för att en förvalskoalitionsstrategi av detta slag ska vara gångbar, men 
inför valrörelsen 2018 – med ett stabilt opinionsstöd omkring eller strax 
under 40 procent (Oscarsson & Strömbäck 2019, 322) – kan villkoret 
rimligen inte anses ha varit uppfyllt för Alliansens del annat än i relativa 
termer. Alliansen hade chansen att bli större än de rödgröna partierna 
tillsammans, och givet att SD hade lagt ned sina röster i en omröstning 
om Ulf Kristersson som statsminister var den bara ett mandat från att 
lyckas med detta. Men det skulle ha underlättat regeringsbildningen om 
Allianspartierna redan före valet hade informerat allmänheten om att 
de inte var eniga om hur de skulle hantera en situation där de inte blev 
större än de rödgröna (det vill säga den situation som faktiskt uppstod), 
och att de i händelse av ett sådant valresultat istället skulle gå fram som 
fyra separata partier i regeringsförhandlingarna efter valet. Detta hade 

inte nödvändigtvis behövt undergräva Alliansens chanser att bli större 
än de rödgröna i väljarkåren, eftersom signalen fortfarande skulle ha 
varit att ju fler som röstar på Alliansens partier, desto större är chansen 
att de kan bilda regering.

Det är förvisso lätt att nu i efterhand utfärda dessa retrospektiva 
re kommendationer – inte minst i ljuset av alla de andra skäl som ur 
Allians partiernas eget perspektiv talade för att försöka hålla samman 
även efter valet (se kapitel 4). Men att hålla samman i betydelsen sam-
verka politiskt i riksdagen är inte detsamma som att utgöra en regerings-
koalition. Om den låsningen hade undvikits skulle regeringsbildningen 
ha kunnat gå mycket fortare.

Det hade dock inte löst upp den andra stora knuten under hösten 
2018: den initiala osäkerheten och misstron mellan C, L, S och MP, 
vilka misslyckades med att lösa regeringsfrågan i december. Finns några 
lärdomar att dra om hur dylika förhandlingsmisslyckanden kan undvi-
kas framgent? En första framgångsväg skulle kunna vara att undvika 
långa skriftliga överenskommelser som villkor för regeringstillträde. De 
historiska jämförelserna i kapitel 2 visar att sådana villkor förr ansågs 
som mindre nödvändiga (bland 1920-talets ledande svenska politiker 
kunde man rent av finna en skepsis mot att bilda regering på basis av 
detaljerade sakpolitiska överenskommelser). Skälet är troligen att rege-
ringsmakten var svagare i förhållande till det inflytande partierna kunde 
utöva i riksdagen. Om riksdagen stärktes gentemot regeringen skulle 
regeringsbildningen sannolikt gå snabbare (Lindvall m.fl. 2017, kapi-
tel 6). Hur mycket är dock svårt att sia om. I modern tid har behovet 
av skriftliga regeringsöverenskommelser varierat mellan olika rege-
ringar, vilket i sin tur har att göra med vilka partier som har ingått i 
eller stött regeringen. Den första S+MP-regeringen kunde till exempel 
tillträda efter valet 2014 utan något skriftligt avtal (den skriftliga över-
enskommelsen partierna emellan tillkom efter att de hade bestämt sig 
för att bilda regering). En trolig förklaring är att Socialdemokraternas 
och Miljöpartiets politiska hjärtefrågor – i det förra fallet ekonomiska 
vänster-högerfrågor, i det senare fallet miljöpolitik – tangerar snarare än 
kolliderar med varandra (jfr Luebbert 1986, 62–63). Behovet av skriftli-
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ga regeringsöverenskommelser, eller andra kontrollmekanismer för att 
hantera konflikter inom en koalitionsregering, minskar när partiernas 
hjärtefrågor inte konkurrerar med varandra (Falcó-Gimeno 2014).

Denna förutsättning gällde dock inte efter valet 2018 – flera av de 
mest kontroversiella punkterna i Januariavtalet handlar ju om arbets-
marknadspolitiken, vilket för övrigt också var den avgörande stridsfrå-
gan i flera av 1920-talets regeringskriser. Vi tror inte heller att lärdomen 
från regeringsbildningen 2018–2019 är att försöka undvika framtida 
motsvarigheter till Januariavtalet. Den viktigaste lärdomen är att und-
vika regeringssamarbeten som präglas av misstro och osäkerhet, och 
skriftliga överenskommelser är ett verktyg som brukar användas för just 
det ändamålet (Timmermans 2006). Det kommer att bli lättare att bil-
da regeringar i framtiden om partierna lyckas reducera osäkerheten och 
misstron partierna emellan genom noggranna förberedelser. Det är mot 
denna bakgrund man bör se ansträngningarna från partierna bakom 
Janua riavtalet att inte bryta avtalet. Efterlevnaden av ett ingånget avtal 
är en viktig signal inför framtida förhandlingar. De partier som visar sig 
vara opålitliga kommer att få svårare att nå en förhandlingslösning nästa 
gång, medan de som respekterar ingångna avtal kommer att ha lättare 
att ingå nya. Även de partier som nu står utanför regeringssamarbetet 
har emellertid något att lära av de misslyckade förhandlingarna i decem-
ber 2018. En sådan lärdom handlar om vikten av att vara ödmjuk inför 
varandras skiftande förhandlingskulturer och att vara lyhörd för signaler 
om att vissa förslag inte kommer att kunna accepteras internt i något 
eller några av de förhandlande partierna.

Vi väljare, då? Hur bör vi förhålla oss till den komplicerade politis-
ka situationen i 2020-talets Sverige? Svaret är att väljarna i ett politiskt 
system som det svenska måste kunna skilja mellan ett partis program, 
det vill säga vad partiet skulle vilja uträtta om det själv fick regera landet 
i majoritetsställning, och ett regeringsprogram, det vill säga vad parti-
et får uträttat, efter avsevärt kompromissande, i samverkan med andra 
partier. Det innebär givetvis inte att vi väljare ska förhålla oss okritiska 
till de regeringsöverenskommelser partierna går in i – tvärtom, vi har på 
valdagen den viktiga demokratiska uppgiften att ta ställning till huru-

vida partiernas kompromisser har varit av godo eller ondo. Som väljare 
ska man dock inte vara kritisk till en regeringsöverenskommelse bara för 
att den är en kompromiss. I parlamentariska system med ett proportio-
nellt valsätt – och därmed flera partier att välja mellan – är kompromis-
sen demokratins livsluft.
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