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Kris i regeringsfrågan?

HANNA BÄCK OCH JOHAN HELLSTRÖM

I parlamentariska demokratier, som den svenska, påbörjas regerings-
bildningen strax efter ett val. Ofta inleds den med att en partiledare 
eller ett parti ges första möjlighet att bilda regering, och eftersom det 
sällan är ett enda parti som vinner en majoritet av mandaten i parla-

mentet är denna regeringsbildare nödgad att förhandla med andra partier 
för att kunna bilda en regering som har stöd av en majoritet i parlamen-
tet (Bäck 2015). Att en regering bildas relativt fort och att landet inte styrs 
av en övergångsregering under en lång period, samt att den regering som 
bildas kan genomföra en viss politik och har förmågan att överleva olika 
kriser är av avgörande betydelse. Ett land där medborgarna inte har för-
måga att genom ”gemensamt agerande under demokratiska former för-
verkliga kollektiva mål” saknar handlingskraft, vilket lyfts fram av Peters-
son med kollegor (1996: 28).

Det är därför avgörande för vår kunskap om demokratins funktions-
sätt att förstå hur regeringar bildas och överlever, och mycket statsveten-
skaplig forskning ägnas också detta ämne (se t.ex. Laver och Schofield 
1990 för en översikt). Inom den här typen av forskning betonas den par-
lamentariska situationens betydelse för regeringsbildning och regeringars 
stabilitet. Tidigare forskning visar att det är ett antal faktorer som i hög 
utsträckning bestämmer vilka regeringar som bildas och överlever, nämli-
gen antalet partier som finns representerade parlamentet, hur många poli-
tiska dimensioner som strukturerar partisystemet samt hur partierna pla-
cerar sig längs dessa dimensioner. Det innebär att vi kan förvänta oss att 
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när partisystemet och den parlamentariska situationen i ett land föränd-
ras kommer också regeringsbildningen att påverkas (se t.ex. Lindvall m.fl. 
2017). Mot denna bakgrund inställer sig frågan om Sveriges partier står 
inför nya utmaningar när regeringar ska bildas efter ett val.

Flera forskare har nämligen pekat på att det svenska partisystemet har 
förändrats, framför allt i den meningen att det blivit mer ”fragmenterat” 
i och med att allt fler partier finns representerade i riksdagen. Sverige var 
fram till 1980-talet ett typexempel på en skandinavisk fempartimodell och 
beskrevs som ett begränsat flerpartisystem med ett dominerande social-
demokratiskt parti. Med nya parlamentariska partier – Miljöpartiet 1988, 
Kristdemokraterna 1991 och Sverigedemokraterna 2010 – kan Sverige sedan 
ett antal år beskrivas som ett ”utvidgat flerpartisystem” med ett försvagat 
socialdemokratiskt parti.

En ytterligare förändring är att andra politiska frågor än dem som är 
kopplade till den traditionellt sett dominerande vänster–högerdimensio-
nen blivit viktiga. Hit hör frågor som handlar om globalisering, invand-
ring och integration, och i sådana frågor positionerar sig Sverigedemo-
kraterna långt ifrån övriga partier i riksdagen, vilket bidrar till en ökad 
polarisering (Lindvall m.fl. 2017; Oscarsson och Holmberg 2016).

Just ökad polarisering lyfter amerikansk forskning sedan länge fram 
som ett hot mot det politiska systemet, i det fallet den ökade polarise-
ring som ägt rum i kongressen, där konflikter mellan kongressledamöter 
gör samarbete omöjligt och leder till politiska dödlägen (”gridlock”), som 
innebär att det är svårt att fatta några beslut alls (se t.ex. McCarty m.fl. 
2016). Forskningen om polarisering i europeiska system är mer begrän-
sad, men jämförande studier visar att förekomsten av extrema partier, 
som högerpopulistiska partier (ibland även kallade högerradikala partier), 
leder till att det blir svårt att bilda stabila regeringar (se t.ex. Bergman m.fl. 
2017).

Regeringsbildning och regeringars överlevnad påverkas alltså av för-
ändringar i partisystemet. Vad händer då mer specifikt när fler partier 
får parlamentarisk representation? Vilken betydelse har partisystemets 
dimensionalitet och partiernas positionering längs de viktiga politiska 
skiljelinjerna? Vilka är effekterna av en ökad polarisering? Det här kapit-
let fokuserar på att besvara dessa frågor, dels genom att lyfta fram tidigare 
forskning på området, dels genom att presentera nya västeuropeiska data 
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om vilka regeringar som bildas, hur lång tid det tar att bilda dem och hur 
länge de överlever.

En förändrad parlamentarisk situation?

En aspekt av den parlamentariska situationen som är av särskild bety-
delse att lyfta fram är att ett högerpopulistiskt parti sitter i Sveriges riks-
dag sedan 2010 års val – Sverigedemokraterna. I det valet erhöll partiet 
ungefär 6 procent av riksdagens platser, vilket i 2014 års val ökade till nära 
13 procent och i 2018 års val till 17,5 procent. Ett annat parti som kan klas-
sificeras som högerpopulistiskt, Ny demokrati, erhöll 7 procent av riksda-
gens platser efter 1991 års val. Under perioden mellan 1994 och 2010 hade 
dock inte något högerpopulistiskt parti några mandat i riksdagen. Par-
tier som kan klassificeras som högerpopulistiska återfinns i de flesta andra 
västeuropeiska länders parlament (se t.ex. Mudde 2013 och Anders Wid-
feldts kapitel 6 i den här volymen) och har i vissa fall varit representerade 
sedan 1970-talet (till exempel i Danmark, Norge och Frankrike). Den här 
typen av partier, som i många länder betraktas som en form av ”paria” som 
andra partier undviker att samarbeta med (se t.ex. De Lange 2008), kan 
skapa särskilda svårigheter vid regeringsbildningen.

Sverigedemokraterna är det senaste tillskottet i den svenska riksdagen, 
men fragmenteringen av det svenska partisystemet började tidigare än så. 
I figur 10.1 visas resultaten av ett ofta använt mått på partisystemets frag-
mentering i Sverige och Västeuropa under efterkrigstiden, det ”effektiva 
antalet partier”. Det är ett mått på antalet partier i ett system som också tar 
hänsyn till partiernas storlek. Den underliggande tanken är att ett partisy-
stem som består av många partier av liknande storlek är mer fragmenterat 
än ett system som har lika många partier men där endast ett fåtal partier 
innehar merparten av mandaten i parlamentet.

Det effektiva antalet partier har ökat i många länder i Västeuropa, vilket 
illustreras av att medelvärdet har ökat något under efterkrigstiden. Storbri-
tannien är det land med minst antal, och Belgien det land där det effek-
tiva antalet partier är störst. I Belgien inträffade den kraftigaste ökningen 
efter partisplittringarna av de nationella partierna på 1960- och 70-talen 
(i flamländska och vallonska systerpartier). Även i Sverige har det effek-
tiva antalet partier ökat, och Sveriges riksdag (med sina åtta partier) ligger 
numera något över genomsnittet i Västeuropa med ett effektivt antal par-
tier kring fem.
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Fragmenteringen i partisystemet har alltså ökat under efterkrigstiden, 
i Sverige och i de flesta andra västeuropeiska länder. Antalet partier och 
deras storlek är dock inte de enda egenskaperna hos partisystemet som är 
viktiga att ta hänsyn till när vi undersöker hur ett lands parlamentariska 
situation kan påverka regeringsbildningen. Även den ideologiska ”rym-
den” och partiernas relativa ideologiska positioner kan spela en avgörande 
roll för regeringsbildningen.

Figur 10.1  Det effektiva antalet partier i Sverige och Västeuropa över tid
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Kommentar: Det effektiva antalet partier  =  1
∑ 2

=1
 , där pi är parti i:s andel av mandaten.

Källa: Hellström m.fl. 2018.

Svensk politik har sedan länge dominerats av en vänster–högerdimension, 
med fokus på fördelningspolitiska frågor (se t.ex. Holmberg 1975; Oscars-
son 1998; Oscarsson och Holmberg 2016). Denna dimension har även 
varit betydelsefull i många andra länder i Västeuropa, men vissa forskare 
menar att den numera utmanas av andra konfliktlinjer. Den absolut vikti-
gaste utmanaren är den så kallade GAL–TAN-dimensionen, där ”(G)röna, 
(A)lternativa och (L)ibertära värderingar ställs emot (T)raditionella, (A)
uktoritära och (N)ationalistiska värderingar” (Oscarsson 2017: 411; Marks 
m.fl. 2007 och Hooghe m.fl. 2002). Den här dimensionen fångar upp en 
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rad olika frågor, som miljö, globalisering och kulturella frågor, och går 
i många västeuropeiska länder på tvärs mot den traditionella vänster–
högerdimensionen (se t.ex. Bakker m.fl. 2012). 1

I en studie av SOM-undersökningarna analyserar Henrik Oscarsson 
(2017) den svenska partirymden, på basis av hur mycket väljarna gillar 
respektive ogillar partierna. Den här typen av analys tyder på att väljar-
nas preferenser uppvisar en struktur som följer vänster–högerdimensio-
nen, men också att en annan dimension kan ha blivit viktigare i dag (2016), 
då Sverigedemokraterna placerar sig långt ifrån de andra partierna längs 
en andra alternativ dimension. Analyser av väljarnas sakfrågepreferenser 
visar att vänster-högerdimensionen fortsatt är den mest partipolitiserade 
konfliktlinjen 2016, men att även frågor som handlar om flyktingar, tiggeri, 
och ett mångkulturellt samhälle har blivit alltmer politiserade (Oscarsson 
2017: 421; se även Oscarsson och Holmberg 2016).

Oscarsson (2017) analyserar även graden av polarisering i olika sakfrå-
gor på basis av SOM-undersökningarna mellan 1986 och 2016. Här ser han 
närmare på frågor som är kopplade till vänster–högerdimensionen och 
frågor som handlar om invandring och flyktingmottagande. Graden av 
partipolarisering visar sig ligga stabilt på ungefär samma nivå sedan 1980-
talet när det gäller vänster–höger-frågor, medan polariseringen mellan 
partiernas väljare tycks ha ökat kraftigt i frågor som handlar om invand-
ring och flyktingmottagande.

Författarna av SNS Demokratirapport 2017 (Lindvall m.fl. 2017: kapitel 
2) drar en liknande slutsats på basis av analyser av expertenkäter (Chapel 
Hill, CHES) som samlats in i bland annat Sverige. De visar att polarise-
ringen längs vänster–högerdimensionen inte tycks ha ökat mellan 1999 
och 2014, medan avståndet mellan partierna tycks ha blivit större om vi 
fokuserar på den så kallade GAL-TAN-skalan. Här ligger framför allt Sve-
rigedemokraterna långt ifrån alla andra partier (långt mot TAN), men det 
finns även viss splittring inom Alliansen i GAL-TAN-frågor, där Center-
partiet och Liberalerna placerar sig tillsammans med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet på den motsatta sidan av spektrumet (långt mot GAL).

1  I några enstaka länder sammanfaller de politiska partiernas placeringar (enligt Polk 
m.fl. 2017) på GAL-TAN-dimensionen med den socioekonomiska vänster–högerdimen-
sionen, inte minst i Italien och i viss mån även Spanien.

Fragmenteringen i partisystemet har alltså ökat under efterkrigstiden, 
i Sverige och i de flesta andra västeuropeiska länder. Antalet partier och 
deras storlek är dock inte de enda egenskaperna hos partisystemet som är 
viktiga att ta hänsyn till när vi undersöker hur ett lands parlamentariska 
situation kan påverka regeringsbildningen. Även den ideologiska ”rym-
den” och partiernas relativa ideologiska positioner kan spela en avgörande 
roll för regeringsbildningen.

Figur 10.1  Det effektiva antalet partier i Sverige och Västeuropa över tid
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varit betydelsefull i många andra länder i Västeuropa, men vissa forskare 
menar att den numera utmanas av andra konfliktlinjer. Den absolut vikti-
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uktoritära och (N)ationalistiska värderingar” (Oscarsson 2017: 411; Marks 
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Studerar vi den senaste expertundersökningen från 2017 är bilden gan-
ska snarlik den från 2014, med några undantag. Figur 10.2 nedan visar de 
svenska partiernas positioner på tre politikområden. Partiernas positioner 
längs den socioekonomiska vänster–högerdimensionen är i stort de samma 
som 2014, med undantaget att Sverigedemokraterna lämnat sin mittenpo-
sition och närmat sig de borgerliga partierna i synen på dessa frågor. På 
GAL-TAN-dimensionen kvarstår Sverigedemokraterna på ytterkanten av 
TAN, men här har inte minst Moderaterna och Kristdemokraterna närmat 
sig Sverigedemokraternas position. Den tydligaste förändringen handlar 
dock om migrations- och integrationspolitiken där Sverigedemokraterna 
var ensamma om en restriktiv hållning år 2014. Enligt den senaste mät-
ningen har dock samtliga övriga partier, förutom Vänsterpartiet, Miljö-
partiet och Centerpartiet, intagit en alltmer restriktiv hållning och där-
med närmat sig Sverigedemokraternas position.

Sammanfattningsvis kan vi på grundval av den här korta genomgången 
säga att den parlamentariska situationen har förändrats i Sverige och i 
många andra länder i Västeuropa, och sannolikt blivit mer komplex, detta 
genom att 1) fragmenteringen av partisystemet har ökat, 2) dimensionali-
teten har ökat, och 3) polariseringen, åtminstone om vi fokuserar på GAL-
TAN-frågor, tycks ha ökat under senare år.

Figur 10.2 De svenska politiska partiernas placering på tre politikområden  
år 2017 enligt en expertundersökning
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Talmannen leder riksdagens arbete och har till uppgift att leda förhandlingarna 
vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister. Talmansämbe-
tet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. Det är bara statschefen, 
kungen, som står högre i rang än talmannen. På bilden Ingegerd Troedsson, riks-
dagens talman 1991–94, och Carl Bildt, Sveriges statsminister 1991–94.
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Forskningen om regeringsbildning

Forskningen om regeringsbildning vilar på det teoretiska antagandet att 
politiska partier bildar regeringar som innebär störst nytta för de inblan-
dade parterna. Av detta följer att om inte ett enskilt parti lyckas vinna 
en egen majoritet i parlamentet, kommer det parti som erbjuds att bilda 
regering i normalfallet att försöka bilda en så kallat minimalt vinnande 
koalition (von Neumann och Morgenstern 1953). En minimalt vinnande 
koalition har en majoritet av mandaten i parlamentet men innehåller inte 
något parti som är ”överflödigt” i den meningen att alla partier är nödvän-
diga för att koalitionen ska ha en majoritet.

Sverige och några andra länder (till exempel Danmark och Norge) har 
däremot i stor utsträckning styrts av minoritetsregeringar under efter-
krigstiden, och många har försökt förklara varför så är fallet. Torbjörn 
Bergman (1995) visar att det bildas fler minoritetsregeringar i länder som 
tillämpar en negativ omröstningsregel när en regering tillsätts. Så är fallet 
i Sverige, och det innebär att en ny regering inte behöver ha ett flertalsstöd 
i parlamentet, utan det räcker att en majoritet inte röstar emot regeringen 
för att den ska kunna tillträda. I länder med en positiv omröstningsregel 
(till exempel i Tyskland) däremot, måste en majoritet av parlamentari-
kerna rösta för en regering för att den ska få tillträda, och där är det därför 
mindre sannolikt att minoritetsregeringar bildas (Bäck 2015) 2.

Vi kan även förvänta oss att partierna inte enbart styrs av målet att 
erhålla regeringsmakten, utan de bör även vara intresserade av att genom-
föra sitt politiska program – de styrs av ”policy-mål”. Det innebär att 
de sannolikt kommer att undvika att samregera med partier som ligger 
ideologiskt långt ifrån det egna (De Swaan 1973; Leiserson 1968). Partier 
kommer med andra ord att eftersträva koalitioner med ideologiskt ”när-
stående” partier. Skälet till detta är att det är enklare för ett parti i en koa-
lition att genomföra sitt eget program om det samarbetar med partier med 

2 I detta kapitel följer vi en etablerad definition inom den jämförande koalitions-
forskningen för vad som räknas som en ”ny” regering. En ny regering efterträder den 
regering som avslutas på grund av att en eller flera av följande händelser äger rum: 1) ett 
parlamentsval; 2) regeringen får en ny regeringschef eller 3) regeringens partisamman-
sättning förändras (t.ex. av att partier lämnar en koalitionsregering). En regeringsavgång 
som leder till att samma regering kommer tillbaka till makten räknas således inte som en 
”ny” regering enligt denna definition.
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liknande ideologi, eftersom behovet av mer långtgående kompromisser då 
inte är lika stort.

Vad säger då den här typen av forskning om effekterna av ett föränd-
rat partisystem? Flera studier pekar på att om antalet partier i parlamen-
tet ökar får det direkta effekter på regeringsbildningen. Bland annat leder 
sådan ökad fragmentering till en ökad sannolikhet för att minoritetsreger-
ingar ska bildas, inte minst om det finns ett stort parti som ligger nära den 
ideologiska mitten i parlamentet (Crombez 1996; Dodd 1976; Mitchell och 
Nyblade 2008). Ett sådant större mittenparti kan enkelt finna olika majo-
riteter i parlamentet, och kan på så sätt få stöd för sina förslag utan att 
”plocka” in sina parlamentariska partner i regeringen. Samtidigt minskar 
sannolikheten för att ideologiskt sammanhängande minimalt vinnande 
koalitioner bildas, eftersom förhandlingssituationen blir mer osäker och 
svårhanterlig då fler partier är inblandade.

Även partiernas ideologiska positioner och graden av ”polarisering” i 
partisystemet kan ha en direkt inverkan på vilken typ av regeringar som 
bildas. Warwick (1998) argumenterar för att vi borde se fler minoritets-

Den 8 oktober 1982. Statsminister Olof Palme (S), mitten, tillsammans med sin 
regering utanför Rosenbad i Stockholm. 
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regeringar då den ideologiska polariseringen i parlamentet ökar. Tanken 
är att partier inte värdesätter regeringssamarbeten i samma utsträckning 
om de måste förhandla och kompromissa med partier som står ideologiskt 
långt från det egna partiet. Om polariseringen tilltar, ökar också risken 
för att ett parti blir tvunget att samarbeta med partier som står långt från 
det egna för att den regering där man ingår ska kunna samla en majori-
tet i parlamentet. För att förstå hur ett förändrat partisystem påverkar vil-
ken typ av re geri ng ar som bildas har även förekomsten av ”extrempartier” 
lyfts fram, eller mer specifikt de partier som ofta behandlas som ”paria” av 
andra partier och som ofta helt har utestängts från förhandlingar. Tidi-
gare var detta framför allt kommunistiska partier, men rollen som paria 
har på senare tid övertagits av framför allt högerpopulistiska partier. Geys 
m.fl. (2006) argumenterar för att förekomsten av starka extrempartier 
tvingar partierna att bygga överstora koalitioner, det vill säga koalitioner 
innehållande fler partier än vad som krävs för en parlamentarisk majori-
tet (se även Volden and Carruba 2004). Syftet med detta är att undvika de 
”dödlägen” i beslutsfattandet som kan uppstå för den händelse röstnings-
disciplinen inom de enskilda partierna eller mellan koalitionspartierna 
kan förväntas fallera, eller om partierna vill markera sin enighet gente-
mot pariapartiet. Å andra sidan menar Strøm (1990: 66) att förekomsten 
av starka extrempartier kan främja bildandet av minoritetsregeringar, spe-
ciellt då de övriga partierna i parlamentet ligger ideologiskt långt ifrån 
varandra, eftersom dessa partier då har svårt att komma överens om ett 
gemensamt regeringsalternativ.

Ett liknande argument återfinns hos Mudde (2007), som menar att före-
komsten av högerpopulistiska partier leder till en ”bi-polarisering” av par-
tisystemet, vilket gör det svårare att bilda regeringar som har stöd av en 
majoritet. Vad gäller det svenska fallet visar Loxbo (2010) att sannolikhe-
ten för minoritetsstyren i svenska kommuner är högre då Sverigedemo-
kraterna innehar en ”vågmästarposition” – det vill säga då inget av de tra-
ditionella blocken har en majoritet av mandaten. En annan hypotes, som 
dock inte får stöd i Loxbos analys, är att det kommer bildas fler blocköver-
skridande samarbeten, i syfte att utestänga Sverigedemokraterna (se även 
Rydgren 2007).

För att sammanfatta har tidigare forskning alltså pekat på att när par-
tisystemet förändras har det stor inverkan på de regeringar som bildas. Vi 
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kan till exempel förvänta oss att fler minoritetsregeringar bildas, detta som 
en konsekvens av att polariseringen ökar, och att högerpopulistiska partier 
tar plats i parlamentet.

Forskning om regeringsbildningsprocessens längd

Under senare år har flera forskare intresserat sig för att förklara hur lång 
tid regeringsbildningen tar, det vill säga vad som påverkar processen i sig. 
Forskare som studerat förhandlingsprocessernas längd i de västeuropeiska 
länderna har visat att ju större osäkerhet det är om olika parametrar i 
regeringsförhandlingarna, desto längre tid tar det att bilda regering (Dier-
meier och van Roozendaal 1998).

Martin och Vanberg (2003) visar att regeringsbildningens längd varie-
rar kraftigt mellan olika länder. I Danmark och Sverige till exempel, bru-
kar regeringsförhandlingarna vara över på 2–3 veckor, medan det i länder 
som Nederländerna och Belgien kan ta flera månader att bilda regering. 
Martin och Vanbergs hypotes är att osäkerheten vid regeringsbildningen 
ökar om antalet partier som är involverade är flera, men också om den ide-
ologiska skillnaden mellan partierna blir större. Tanken är att det är lätt-
are att bedöma vilka förslag som kommer att accepteras om få aktörer är 
inblandade och om dessa aktörer också liknar det egna. Något som talar 
för denna hypotes är att länder som Belgien och Nederländerna, där reger-
ingsbildningen alltså tar längre tid, också har många partier som uppvisar 
relativt stora ideologiska skillnader.

Flera andra forskare har studerat hur ideologiska skillnader mellan par-
tier eller graden av polarisering i partisystemet påverkar regeringsbildning-
ens längd. De Winter och Dumont (2008) visar, i sin omfattande studie av 
regeringar som bildats i Västeuropa under efterkrigstiden, att osäkerhet 
och komplexitet i förhandlingssituationen påverkar processen. De visar 
till exempel att ideologiska skillnader mellan partierna är avgörande för 
hur många ”förhandlingsrundor” som krävs och för hur lång tid det tar att 
bilda en regering. I en liknande studie visar 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 Ecker och Meyer 2015).

De koalitionsteorier som beskrivits ovan, som förutsätter att partierna 
styrs av policy-mål, utgår från att partisystemet bygger på en dominerande 
politisk dimension – vanligtvis vänster–höger-skalan. Men vad händer då 
om partisystemet inte längre är endimensionellt? Forskningen har försökt 
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beskriva det problem som då uppstår med det så kallade kaosteoremet. Det 
innebär att när partisystemet i stället utgår från två eller flera dimensioner 
kan majoritetspreferenserna för olika politiska förslag kretsa cykliskt i all 
oändlighet, det vill säga en regerings förslag till politiskt program kan all-
tid slås av ett annat förslag, vilket i sin tur kan slås av ytterligare ett förslag 
och så vidare. Det finns helt enkelt ingen ”jämviktspunkt” i ett flerdimen-
sionellt system, och det är det som skapar ”kaos” och som gör det svårare 
att bilda en regering som har stöd av en majoritet i parlamentet (Laver och 
Shepsle 1996; Lindvall m.fl. 2017). Förekomsten av flera dimensioner kan 
därmed leda till längre regeringsbildningsprocesser.

Tidigare jämförande forskning visar alltså att regeringsbildningens 
längd påverkas av hur komplex förhandlingssituationen är i parlamen-
tet, till exempel hur många partier som finns representerade, hur många 
dimensioner som kännetecknar partisystemet och hur polariserat det är. 
Vi kan med andra ord förvänta oss längre regeringsförhandlingar då frag-
menteringen, polariseringen och dimensionaliteten i ett system ökar.

Forskning om regeringars stabilitet

Även frågan om hur stabila regeringar är och vad som talar för att de ska 
kunna ”överleva” en hel mandatperiod har rönt stort intresse inom forsk-
ningen. Faktum är att mindre än hälften av de regeringar som bildats i 
Västeuropa under efterkrigstiden har överlevt hela mandatperioden. Det 
finns dock en stor variation mellan olika länder i detta avseende. Minst 
stabila i Europa är italienska regeringar – Här har mer än 80 procent av 
regeringarna fallit i förtid. Sverige har varit något av motsatsen: här är det 
mindre än 15 procent av regeringarna som avgått under en mandatperiod, 
vilket innebär att svenska regeringar är relativt sett mycket stabila.

Den forskning som försöker förklara variationen i regeringars stabi-
litet fokuserar på både ”strukturella attribut”, det vill säga mer varaktiga 
förhållanden såsom institutioner, partisystem och regeringstyper (t.ex. 
Dodd 1976), och på ”kritiska händelser”, som till exempel ekonomiska kri-
ser, korruptionsskandaler m.m. (se Warwick 1994). Jämförande studier av 
regeringars stabilitet från 1970-talet och framåt har visat att sannolikheten 
för att en regering ska överleva till nästa planerade val påverkas av reger-
ingstyp – till exempel är majoritetsregeringar mer hållbara än minoritets-
regeringar (se t.ex. Grofman och Van Roozendaal 1997).



281

10    Kris i regeringsfrågan?

Saalfeld (2008) har undersökt flera variabler som fångar partisyste-
mets ideologiska egenskaper och hur dessa påverkar regeringars stabili-
tet i Västeuropa. Han visar att med ett större antal konfliktlinjer, ett mer 
polariserat partisystem och större ”extrema” partier minskar sannolikhe-
ten för att en regering ska kunna överleva hela mandatperioden (se även 
Bergmann m.fl. 2017).

Det finns flera tänkbara förklaringar till detta mönster. En är att effek-
ten av polarisering är ”direkt” och att de ökade ideologiska skillnaderna 
mellan partierna skapar en komplicerad förhandlingsmiljö, vilket gör 
regeringar mer känsliga för ”små störningar” (Laver och Schofield 1990). 
En annan tänkbar mekanism är ”indirekt” och bygger på idén att polarise-
ring och liknande egenskaper leder till att en viss typ av regeringar bildas, 
som också är mindre stabila.

Warwick (1994) argumenterar för att förekomsten av starka extrema 
partier gör att andra partier tvingas att samarbeta med partier som är ide-
ologiskt olika för att få stöd av en majoritet i parlamentet. Polarisering kan 
alltså leda till att det bildas ”breda” regeringar där partierna har svårare 
att föra en specifik politik och hålla ihop, vilket innebär att regeringarna i 
högre utsträckning löper risk att falla i förtid.

Tanken är alltså att regeringspartier som ligger ideologiskt nära varan-
dra har betydligt lättare att komma överens om en gemensam plattform 
för vilken politik man vill driva under mandatperioden (Bergman m.fl. 
2015). Här kan koalitionsöverenskommelser också underlätta för att enas 
om en gemensam position i frågor där man tycker olika (Strøm och Mül-
ler 1999). Viktigast är dock att regeringskoalitionen är ideologiskt sam-
manhängande och att det inte finns en alternativ, mer ideologiskt homo-
gen, regeringskoalition som skulle kunna bildas (Saalfeld 2008; Lupia och 
Strøm 2008).

I detta avseende kan förekomsten av polarisering och starkare extrem-
partier både ha en stabiliserande och en destabiliserande effekt på de 
regeringar som bildas. Till exempel Warwick (1994) menar att förekomsten 
av starka extrempartier i ett parlament i vissa situationer kan tvinga fram 
oprövade regeringskonstellationer där ideologiskt olika partier samarbe-
tar för att få stöd av en majoritet i parlamentet. Dessa ”breda” regeringar 
kan ha svårare att hålla ihop och riskerar därför i högre utsträckning att 
falla i förtid (se även King m.fl. 1990; Powell 1990; Warwick 1992).
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Maoz och Somer-Topcu (2010) menar dock att eftersom extrema partier 
eller ”paria”-partier inte bjuds in till regeringssamarbeten minskar detta 
”rymden” av möjliga regeringsalternativ. Samma effekt har även blockpo-
litik, eftersom en politisk polarisering i form av ideologiskt sammanhållna 
jämnstora politiska block gör att partierna har färre möjligheter att lämna 
regeringssamarbeten och forma alternativa regeringar. En ökad polarise-
ring och starkare extrempartier kan med andra ord tvinga regeringspar-
tier att överbrygga sina meningsskiljaktigheter och sitta kvar i regerings-
ställning till nästa val i brist på alternativ – detta kan därmed göra dessa 
regeringar mer överlevnadsdugliga.

Liksom vi nämnt tidigare kan en ökad grad av polarisering och starkare 
extrempartier även leda till att fler minoritetsregeringar bildas. Utifrån ett 
jämförande perspektiv är minoritetsregeringar som består av fler än ett 
regeringsparti oftare förknippade med regeringskriser och regeringsav-
gångar (Taylor och Herman 1971; Warwick 1994). Det beror på att minori-
tetsregeringar har svårare att få igenom sina lagförslag och riskerar att för-
lora viktiga omröstningar som är nödvändiga för att effektivt kunna styra 
landet (till exempel budgetomröstningar), samt att de riskerar att förlora 
misstroendeomröstningar. De regeringar som har sämst förutsättningar 
att lyckas inneha regeringsmakten en hel mandatperiod är koalitionsre-
geringar utan starkt stöd i parlamentet (Bergman m.fl. 2015; Saalfeld 2008).

Sammanfattningsvis pekar forskningen alltså på att det framför allt är 
tre olika faktorer som påverkar hur länge regeringar överlever: partisy-
stemets dimensionalitet, hur stora ideologiska skillnader det finns mellan 
partierna i partisystemet (graden av polarisering) och hur stor andel man-
dat som kontrolleras av ”extrema” partier. Vi kan därmed förvänta oss att 
regeringar bli mindre stabila i system som har fler konfliktdimensioner, är 
mer polariserade och där extrema partier, som till exempel högerpopulis-
tiska partier, har en större representation i parlamentet.

En jämförande analys av regeringsbildningen

Hur ser det då ut om vi jämför svenska regeringar med andra västeuro-
peiska regeringar? Det ska vi nu se närmare på, med hjälp av nya data. Vi 
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ska gå igenom vilken typ av regeringar som bildas, hur lång tid det tar att 
bilda dem och hur länge de överlever.

Vilka regeringar bildas?
Sedan införandet av 1974 års regeringsform har 14 av 17 svenska regeringar 
varit minoritetsregeringar, och även före grundlagsreformen var minori-
tetsregeringar vanliga (8 av 13). En viktig orsak till de många minoritets-
regeringarna (oftast socialdemokratiska enpartiregeringar) är att Sverige 
tillämpar negativ parlamentarism. Det innebär att det räcker med att en 
regering tolereras av riksdagen för att kunna bildas eller sitta kvar, det vill 
säga det krävs att en absolut majoritet röstar mot en statsministerkandi-
dat för att denna inte ska bli vald eller för att en statsminister ska tvingas 
avgå i en misstroendeomröstning. Den senaste ändringen av regeringsfor-
men, som trädde i kraft 2011, introducerade en obligatorisk misstroende-
förklaring (eller investituromröstning) mot statsministrar som väljer att 
sitta kvar i regeringsställning efter ett riksdagsval, också denna med en 
negativ omröstningsregel.

Figur 10.3 visar andelen minoritetsregeringar i Västereuropa under 
efterkrigstiden. Här kan vi se att minoritetsregeringar är den vanligaste 
regeringstypen i Sverige och Skandinavien. Gemensamt för dessa länder 
är att en regering kan bildas utan att ha stöd från en absolut majoritet av 
parlamentets ledamöter. 3

Samtidigt finner vi att både Irland och Italien har en stor andel mino-
ritetsregeringar, trots att det där krävs stöd från en absolut majoritet av 
parlamentets ledamöter för att bilda en regering (positiv parlamentarism). 
I dessa fall ligger förklaringen snarare i de fragmenterade partisystemen 
och i avsaknaden av en enad opposition som kan presentera ett gemen-
samt regeringsalternativ. Minoritetsregeringar bildas för att den opposi-
tion som utgör en parlamentarisk majoritet inte förmår presentera ett 
regeringsalternativ.

3  Spanien utmärker sig också, dels genom många minoritetsregeringar, dels genom en 
avsaknad av koalitionsregeringar. Även om det krävs ett aktivt stöd av parlamentet av 
en absolut majoritet av parlamentets ledamöter, positiv parlamentarism, är det snarare 
förekomsten av stödpartiarrangemang mellan de största partierna och de många 
regionala partierna som kan förklara förekomsten av den stora andelen enpartiminori-
tetsregeringar i Spanien.
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Figur 10.3 Andel minoritetsregeringar i Västeuropa 1945–2016
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Källa: Hellström m.fl. (2018).

Om vi studerar samtliga de regeringstyper som bildats i Västeuropa (tabell 
10.1) kan vi se att majoritetsregeringar är vanligast (67 procent) och inte 
minst så kallade minimalt vinnande koalitioner (32 procent). Sverige och 
de skandinaviska länderna utmärker sig här inte enbart genom den stora 
andelen minoritetsregeringar, utan även genom avsaknaden av överstora 
koalitioner.

Forskningen lyfter fram ett antal anledningar till att överstora koali-
tioner bildas: när det krävs en kvalificerad majoritet för att ändra ett lands 
konstitution; om partisammanhållningen är låg i ett eller flera regerings-
partier, vilket kan äventyra en regerings parlamentariska majoritet i vik-
tiga parlamentsomröstningar; eller som en reaktion på en krissituation 
eller en hotbild mot landet (se t.ex. Jungar 2000). I till exempel Finland var 
det under lång tid det överhängande hotet från Sovjetunionen som bidrog 
till att partierna strävade efter att bygga ideologiskt breda överstora koa-
litioner, och av tradition fortsatte sedan mönstret gälla även efter Sovjet-
unionens fall.
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För det svenska fallet är det dock mer relevant att lyfta fram de studier 
som pekar på att förekomsten av extrempartier, till exempel högerpopu-
listiska partier som Sverigedemokraterna, tenderar att öka sannolikheten 
för bildandet av överstora koalitioner (Geys m.fl. 2006; Volden och Car-
ruba 2004). Att vi skulle få se en ökad förekomst av överstora koalitioner i

Sverige framöver ter sig dock som ganska osannolikt. Inte minst då Sve-
rige inte har någon tradition av sådana koalitioner, och på grund av att 
blockpolitiken (åtminstone för närvarande) fortfarande är levande. I stäl-
let är Strøms (1990:66) argument, att parlamentariskt starka extrempartier 
leder till bildandet av minoritetsregeringar, mer troligt. Det beror på att 
dessa partier ofta betraktas som ”paria” av andra partier, vilket gör det svå-

Tabell 10.1 Variation i regeringstyp mellan länder i Västeuropa 1945–2016

Enpartiregeringar Koalitioner

Land
Antal 

regeringar Minoritet Majoritet Minoritet
Minimalt
vinnande

Över
stora

Belgien 42 4,8 7,1 4,8 38,1 45,2

Danmark 38 39,5 0 50 10,5 0

Finland 48 8,3 0 12,5 18,8 60,4

Frankrike 32 15,6 9,4 12,5 25 37,5

Grekland 19 5,3 57,9 0 21,1 15,8

Irland 27 25,9 22,2 18,5 25,9 7,4

Island 33 12,1 0 6,1 69,7 12,1

Italien 57 24,6 0 15,8 7 52,6

Luxemburg 20 0 0 0 95 5

Nederländerna 29 0 0 20,7 44,8 34,5

Norge 31 41,9 19,4 22,6 16,1 0

Portugal 19 26,3 15,8 0 31,6 15,8

Spanien 12 66,7 33,3 0 0 0

Storbritannien 25 4 92 0 4 0

Sverige 30 60 6,7 13,3 20 0

Tyskland 30 10 3,3 0 70 16,7

Österrike 26 3,8 15,4 0 73,1 7,7

Medelvärde 19,5 12,7 12,4 31,9 23,2

Källa: Hellström m.fl. (2018).
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rare att bygga majoriteter och regeringsalternativ som har ett stöd av en 
parlamentarisk majoritet.

Det alltmer fragmenterade partisystemet i Sverige, nu med åtta riks-
dagspartier och flera relativt jämnstora partier, talar också för att minori-
tetsregeringar kommer att fortsätta vara norm i Sverige. Svenska politiska 
partier har en historia av framgångsrikt samarbete i riksdagsarbetet, men 
för att sitta i samma regering krävs det mer än att förhandla om enstaka 
frågor.

Hur lång tid tar det att bilda regeringar?
I skrivande stund, knappt två månader efter valet den 9 september, har 
det inte bildats någon regering. Detta blir därmed ett svenskt rekord för 
den längsta regeringsbildningsprocessen, eftersom det aldrig har, om vi ser 
till efterkrigstiden, tagit mer än 25 dagar för en svensk regering att bildas 
efter ett riksdagsval. I andra länder kan denna process ta betydligt längre 
tid. Till exempel innehar Belgien för närvarande det mindre smickrande 
världsrekordet i den mest utdragna regeringsbildningsprocessen i en 
modern demokrati. Efter valet 2010 styrdes landet av en övergångsregering 
i hela 541 dagar innan en reguljär regering var på plats.

I Figur 10.4 ser vi den stora variationen mellan länder vad gäller hur 
lång tid det tar att bilda regering efter ett parlamentsval. Där framgår att 
det i genomsnitt tar längst tid att bilda en regering i Nederländerna, Bel-
gien och Italien, medan det tar kortast tid i Sverige, Grekland och Storbri-
tannien.

När det gäller vilka faktorer som påverkar hur lång tid det tar att bilda 
regering, pekar den tidigare forskningen ut ett antal sådana (se t.ex. Dier-
meier och Van Roozendaal 1998; Martin och Vanberg 2003). En viktig fak-
tor är hur heterogent parlamentet är, såväl vad gäller antalet politiskt rele-
vanta partier som ideologiskt. Eller med andra ord: hur många olika typer 
av regeringsalternativ är i praktiken möjliga? Om det finns många jämn-
starka alternativ, eller ännu värre inget regeringsalternativ som majorite-
ten i parlamentet vill se, kan förhandlingarna dra ut på tiden. I de län-
der där parlamentet omfattar få partier, eller åtminstone domineras av 
få starka partier, tar regeringsbildningen i genomsnitt kortare tid än en 
månad. I de länder där det sitter fler och mer parlamentariskt jämnstarka 
partier i parlamentet tar det i genomsnitt nästan två månader.
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En annan faktor som påverkar förhandlingskomplexiteten är om parla-
mentet rymmer starka extrempartier som övriga partier ogärna vill inklu-
dera i regeringen eller göra sig beroende av som stödparti. Ju mer parla-
mentariskt framgångsrika sådana ”paria”-partier är, desto svårare blir det 
för en ny regering att få ett tillräckligt stöd i parlamentet. Detta kan visa 
sig antingen direkt, i en investituromröstning, eller indirekt, genom att 
potentiella regeringsbildare måste försöka garantera en tillräcklig majori-
tet för att inte riskera att bli lamslagna i sitt maktutövande eller löpa risk 
att förlora en framtida misstroendeomröstning. Även här är sambandet 
tydligt. När extrempartier har mer än 10 procent av mandaten i ett par-
lament är den genomsnittliga regeringsbildningstiden mer än dubbelt så 
lång som i de fall där det saknas extrempartier, eller där dessa har en min-
dre del av mandaten i parlamentet.

Om vi betraktar den historiska utvecklingen i Sverige har däremot 
inte det ökande antalet riksdagspartier förlängt regeringsbildningstiden. 

Figur 10.4 Regeringsbildningsprocessens längd i Sverige och Västeuropa
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Kommentar: Figuren visar hur många dagar det i genomsnitt tar att bilda en regering efter ett 
parlamentsval. Sitter en regering kvar efter ett val utan att en investituromröstning äger rum 
räknas regeringsbildningsprocessens längd som noll dagar. Källa: Hellström m.fl. (2018).
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Regeringsbildningen efter riksdagsvalet 2018 bröt denna trend. Det råder 
dock en stor osäkerhet om vilken påverkan Sverigedemokraternas ökade 
stöd bland väljarna kommer att få i framtiden. Inte minst då det i Sve-
rige finns en lång tradition av minoritetsregeringar. Vad gäller praxis vid 
investitur- och budgetomröstningar, i kombination med den negativa par-
lamentarismen, underlättar även den bildandet av minoritetsregeringar 
samt minoritetsstyre. Med andra ord: Är den långa regeringsbildningspro-
cessen efter valet 2018 ett undantag eller början på en ny trend?

Hur länge överlever regeringar?
I Sverige är det relativt sällsynt att en regering avgår före mandatperiodens 
slut. Senast en svensk regering faktiskt avgick i förtid enligt den defini-
tion som används här var 1981. Detta var när den andra Fälldin-regeringen 
först entledigade alla moderata statsråd och sedan, när misstroendevotum 
hägrade, valde att avgå. Egentligen avgick en svensk regering efter detta 
då Ingvar Carlssons första regering avgick 1990, men i detta fall tillträdde 
Carlsson som statsminister igen kort därefter (så det ledde i praktiken inte 
till någon förändring av regering). Från 1945 har endast 5 av 30 (eller cirka 
18 procent) av regeringarna avgått i förtid. Detta gör Sverige till det land 
med minst antal regeringsavgångar i Västeuropa. 4

Sverige är dock inte ett representativt land i detta avseende. Faktum är 
att nästan 60 procent av alla regeringar i Europa sedan andra världskriget 
har avgått i förtid, antingen genom att utlysa nyval eller genom att ersättas 
av en annan regering under mandatperioden. 5

Figur 10.5 visar andelen avgångar i västeuropeiska länder under peri-
oden 1945–2016. I figuren kan vi se att färre än 20 procent av de svenska 
regeringarna sedan andra världskriget har avgått i förtid, medan mer än 
80 procent av de italienska och irländska regeringarna har gjort det. I de 
flesta länder har mellan 50 och 70 procent avgått före ordinarie parlament-
sval.

Det räcker dock inte att se till regeringsavgångar för att avgöra hur sta-
bila regeringar är. En hög andel regeringar som avgår i början eller i mitten 

4  Här räknas endast de regeringar som avgått under en mandatperiod och inte till följd 
av parlamentsval, exkluderat så kallade ”tekniska orsaker” t.ex. specifika konstitutionella 
orsaker, när en regeringschef avlidit eller blivit allvarligt sjuk m.m.
5  Detta inkluderar även om partisammansättningen ändras till exempel genom att ett 
eller flera partier lämnar regeringen.
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av mandatperioden är en tydligare indikation på instabilitet, än ett fler-
tal regeringar som avgår strax före ett ordinarie parlamentsval. Det senare 
kan snarare vara ett resultat av taktiska överväganden snarare än på grund 
av destabiliserande faktorer såsom till exempel konflikter mellan reger-
ingspartier eller avgångar på grund av misstroendeomröstningar.

Figur 10.6 visar därför den ”genomsnittliga varaktigheten” bland reger-
ingar i Västeuropa, det vill säga hur stor andel av mandatperioden som 
regeringar i genomsnitt sitter innan de avgår. För varje regering är ”varak-
tigheten” 1 om en regering sitter hela mandatperioden och 0 om en reger-
ing avgår samma dag som den tillträder. Figuren visar att det är i Lux-
emburg och Spanien som regeringarna i genomsnitt sitter störst andel av 
mandatperioden och därefter Sverige.

Dessa jämförelser inkluderar dock ett stort antal fall av frivilliga 
avgångar under sittande regeringars mandatperiod, inte minst via nyval. 
I till exempel Storbritannien, Danmark och Österrike utgör nyval drygt 
nio av tio av alla regeringsavgångar, och i Irland fyra av fem. Både Storbri-
tannien (till och med 2010 års val) och Danmark saknar fasta valdatum, 
det vill säga det ankommer på den sittande regeringen att själv bestämma 

Figur 10.5. Regeringar som avgått i förtid i Sverige och Västeuropa
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valdag (detta gäller i viss mån även i Irland och Österrike men med vissa 
re striktioner). Till exempel tillkom majoriteten av alla nyval i Storbritan-
nien (med tre undantag) när regeringen för stunden såg det som mest för-
delaktigt att ha ett val (när den var relativt populär i opinionen och ekono-
min gick väl), det vill säga ett resultat av strategiska överväganden och inte 
ett tecken på regeringsinstabilitet (Smith 2003).

En central teori i litteraturen om nyval anger att incitamenten och vil-
jan att utlysa nyval ökar med tiden, det vill säga närmare det ordinarie 
valdatumet eller den maximala mandatperioden för en regering. Anled-
ningen till att sannolikheten för nyval ökar över tid är att regeringar oftast 
lyckas få igenom mycket av sin politik i början och mitten av sin man-
datperiod och att nyttan av att sitta kvar i regeringsställning därför mins-
kar ju mer av förslagen och reformerna som realiseras (Lupia och Strøm 
1995, Strøm och Swindle 2002). I och med detta ökar även incitamenten att 
utlysa opportunistiska eller strategiska nyval, och inte sällan förläggs även 
dessa nyval till tidpunkter då ekonomin går väl och regeringen i och med 
detta framstår i god dager (Kayser 2005, 2006).

Sverige och Norge skiljer sig dock från andra europeiska länder i detta 
avseende. Norge saknar helt ett konstitutionellt utrymme för nyval, så om 
en regering anser sig nödgad att avgå eller fälls i ett misstroendevotum 
finns inte möjligheten att utlysa nyval. Även den svenska grundlagen gör 
att Sverige har färre nyval än andra länder, då ett nyval inte påbörjar en 
ny mandatperiod. Det är av denna anledning som svenska nyval benämns 
”extra val” i svensk lagtext. Med andra ord: en regering som bildas efter 
ett svenskt nyval sitter endast den återstående tiden av ordinarie mandat-
period, det vill säga att incitamenten för att utlysa nyval i Sverige minskar 
över tid snarare än ökar. Detta är den viktigaste anledningen till att Sve-
rige endast har haft ett nyval (Erlanderregeringen 1958) sedan införandet 
av allmän rösträtt, och en viktig anledning till att mycket få regeringar 
avgår mer generellt.
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Figur 10.6 Regeringars överlevnad i Sverige och Västeuropa
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Kommentar: Figuren visar den genomsnittliga varaktigheten i olika väst europeiska länder. 
Varaktigheten är 1 om en regering sitter hela mandat perioden och 0 om en regering avgår 
samma dag som den tillträdde.

Källa: Hellström m.fl. 2018.

Hur påverkar då en ökad fragmentering, polarisering och förekomsten 
av extrempartier, eller ”paria”-partier, regeringars överlevnadsförmåga? 
Minoritetsregeringar är ofta förknippade med regeringskriser och reger-
ingsavgångar, i synnerhet de minoritetsregeringar som består av fler än ett 
regeringsparti, vilket hänger samman med att de har svårare att få igenom 
sina lagförslag och riskerar att förlora viktiga omröstningar (till exempel 
budgetomröstningar och misstroendeomröstningar).

Vi ser, i våra analyser, inga tecken på att svenska regeringar har präg-
lats av regeringskriser eller att Sverige ligger illa till i det här avseendet. 
En anledning till detta, utöver de institutionella regler vi har diskuterat, 
är att enpartiregeringar i minoritet kan ha något lättare att genomföra sin 
politik, inte minst på grund av att dessa ofta bildas när det finns stödpar-
tier eller i situationer där det saknas andra tydliga regeringsalternativ, vil-
ket varit fallet för ett flertal svenska enpartiminoritetsregeringar (Bale och 
Bergman 2006).
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I bland annat Sverige, Danmark och Norge har oppositionen ofta 
varit splittrad och inte kunnat presentera ett tillräckligt stort gemen-
samt regeringsalternativ, och därmed inte heller varit intresserade av att 
fälla regeringen i ett misstroendevotum (Strøm 1990). Dessa länder har 
även utvecklade utskottssystem, vilket gör att oppositionen kan ha bety-
dande inflytande över politikens utformning och realisera delar av sin 
politik trots att de inte ingår i regeringen. Det kan också bidra till att par-
tier accepterar en sittande regering (Martin och Vanberg 2011; Strøm 1990). 
Utifrån detta är det därför inte självklart i en svensk kontext att den ökade 
fragmenteringen och polariseringen faktiskt får någon större effekt på 
framtida regeringar.

Den svenska negativa parlamentarismen och blockpolitiken i kombina-
tion med Sverigedemokraternas framgångar gör att vi i framtiden troligt-
vis kommer att få se fler och inte färre minoritetsregeringar bildas i Sve-
rige. Huruvida dessa kommer att vara överlevnadsdugliga eller inte lämnar 
vi dock osagt. Inte minst då detta är beroende på om vi i framtiden kom-
mer att se en uppluckring av blockpolitiken, samt om isoleringen av Sve-
rigedemokraterna kommer att fortgå. Dessutom har Sverige vissa institu-
tionella förutsättningar, som hänger samman med reglerna för nyval och 
utskottssystemet, som minskar risken för regeringskriser.

Kris i regeringsfrågan?

Den parlamentariska situationen har förändrats. Det gäller såväl Sve-
rige som många andra länder i Västeuropa: fragmenteringen i partisys-
temet har ökat, och den traditionella vänster–högerdimensionen utma-
nas numera av andra konfliktlinjer, som framför allt kopplar ihop frågor 
som handlar om globalisering, invandring och nationalism. I Sverige, lik-
som i de flesta andra länder i Västeuropa, återfinns högerpopulistiska par-
tier numera i parlamentet, och den här typen av partier positionerar sig i 
många länder långt från de övriga partierna i synen på globalisering och 
invandring, vilket leder till en ökad polarisering.

Vilken betydelse har då den här förändrade parlamentariska situatio-
nen för regeringsbildningen? Flera av de faktorer som nämns i det här 
kapitlet, som en ökad fragmentering, ökad dimensionalitet och en polari-
sering i partisystemet, har den jämförande forskningen lyft fram som fak-
torer som ökar komplexiteten i den förhandlingssituation som partierna 
står inför då det är dags att kompromissa med andra partier. En sådan 
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ökad komplexitet kan leda till att det blir svårare för partierna att bilda 
regering, att regeringsbildningsprocessen kan ta längre tid och att san-
nolikheten för minoritetsregeringar och så kallade stora koalitioner kan 
öka, då partier som betraktas som ”paria” kommer in i parlamentet. Även 
regeringars stabilitet kan tänkas påverkas, och litteraturen pekar på att ris-
ken för regeringskriser ökar då partisystemets dimensionalitet och polari-
sering ökar, och då ”extrema” partier får en större andel mandat.

Anekdotiska belägg för detta återfinner vi till exempel i långa och svåra 
regeringsförhandlingar i Nederländerna och nu senast i Tyskland efter 2017 
års val. När vi jämför det svenska fallet med andra västeuropeiska länder 
är förändringarna i regeringsbildningsprocessen mindre än i många andra 
västeuropeiska länder, trots att vi, även i Sverige, har sett en förändrad par-
lamentarisk situation med ökad fragmentering och en eventuell ökad pola-
risering i partisystemet. Men den långa regeringsbildningsprocessen efter 
riksdagsvalet 2018 kanske utgör ett trendbrott?

Att våra två senaste regeringar, regeringarna Reinfeldt II och Löfven, 
inte har ett parlamentariskt underlag som bygger på en majoritet av riks-
dagsledamöterna är på inget sätt unikt. Sverige har sedan länge domi-
nerats av minoritetsregeringar – ungefär 70 procent av efterkrigstidens 
regeringar har varit av den typen – och den allra vanligaste regeringstypen 
är en enpartiregering i minoritet. Minoritetsregeringar som består av flera 
partier är något mindre vanligt i svensk historia, även om de borgerliga 
partierna vid flera tillfällen styrt utan att ha ett majoritetsunderlag. Reger-
ingen Löfven i sin tur representerar en ny typ av koalition, mellan Soci-
aldemokraterna och Miljöpartiet. När det gäller vilket slag av regeringar 
som bildas ser vi ännu alltså inte mycket av förändring i det svenska fallet, 
trots den ökade komplexiteten i den parlamentariska situationen.

Inte heller tycks regeringsbildningsprocessens längd eller regeringar-
nas stabilitet ha påverkats av den ökade förhandlingskomplexiteten. Med 
undantag för 2018 års val går svenska regeringar jämförelsevis fort att bilda 
och det tog endast 19 dagar att bilda regering efter 2014 års val (Hellström 
2016). Vi har inte heller sett fler regeringar som avgått i förtid i Sverige 
under de senaste årtiondena (se t.ex. Walther och Hellström 2014).

Dessa iakttagelser avspeglar dock inte den dramatik som känneteck-
nade svensk politik under hösten 2014. En regeringskris var nära före-
stående då regeringen Löfvens budget röstades ned i riksdagen några 
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månader efter att den bildats. Kort efter budgetomröstningen meddelade 
statsminister Löfven att han hade för avsikt att utlysa ett nyval (extra val), 
som skulle äga rum i slutet av mars 2015. Sverige har endast haft ett nyval 
sedan den allmänna rösträttens införande (1958), efter det att koalitions-
regeringen mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet föll på grund 
av oenighet om pensionsfrågan (se Hellström, Bäck och Walther 2014). 
Den så kallade Decemberöverenskommelsen innebar dock att inget nyval 
utlystes. Överenskommelsen innebar att alla riksdagspartier utom Vän-
sterpartiet och Sverigedemokraterna kom överens om att låta det största 
blocket (”största partikonstellation”) regera, och att låta eventuella mino-
ritetsregeringar få sin budget genom riksdagen (se Bäck och Hellström 
2015; Bjereld m.fl. 2016 och Lindvall m.fl. 2017). Decemberöverenskommel-
sen gjorde minoritetsstyre och en fortsatt blockpolitik möjlig, detta trots 
att ”paria”-partiet Sverigedemokraterna vuxit sig allt större i den svenska 
riksdagen.

Vad händer i framtiden?
Den svenska parlamentariska situationen har förändrats efter de senaste 
valen, och det har skapat en ökad komplexitet för partierna i deras för-
handlingar om samarbeten i regering och riksdag. Det faktum att det tagit 
längre tid att bilda en regering efter 2018 års val än normalt är fallet i Sve-
rige kan vara ett tecken på denna ökade komplexitet. I likhet med flera 
andra forskare menar vi att risken för mer utdragna regeringsförhand-
lingar och regeringskriser har ökat i Sverige, liksom i många andra länder 
(Lindvall m.fl. 2017 och Oscarsson 2017).

Inget tyder på att Sverigedemokraterna kommer att försvinna från den 
svenska riksdagsarenan inom överskådlig tid. Om båda övriga block fort-
sätter att hålla samman, och om Sverigedemokraterna även fortsättnings-
vis behandlas som ”paria” av övriga partier, kommer det sannolikt att bli 
svårt att bilda stabila regeringar. Tidigare jämförande forskning har dock 
visat att partier som betraktas som paria av övriga partier kan komma att 
bli av med denna status då de ökar sitt parlamentariska underlag och blir 
mer attraktiva som koalitionspartner (De Lange 2008), vilket också kan bli 
fallet i Sverige.

Men hur sannolikt är det då att de båda blocken kommer att fortsätta 
att hålla samman och att vi inte kommer att se några blocköverskridande 
överenskommelser? Faktum är att även om Löfven sagt att Socialdemo-
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kraterna är intresserade av ett sådant samarbete, och trots att mittparti-
erna i de båda blocken förefaller stå varandra relativt nära, både i vänster–
höger-frågor och i frågor som rör globalisering, kan det ändå bli så att vi 
inte kommer att se några blocköverskridande samarbeten inom den när-
maste framtiden.

En förklaring till varför finner vi i amerikansk väljarforskning. Stu-
dier av demokratiska och republikanska väljare har visat att den så kall-
lade affektiva polariseringen har ökat (se t.ex. Iyengar m.fl. 2012). Den här 
typen av polarisering skiljer sig från den ideologiska polariseringen, som 
vi är vana vid inom statsvetenskapen, och handlar om att partiers anhäng-
are hyser en känslomässig aversion, djup motvilja, mot ett annat partis 
anhängare. Den här typen av aversion kan göra det svårare att samarbeta i 
och med att parterna kan känna en stark misstro, eller till och med ett hat, 
gentemot det andra partiets anhängare. Det kan i sin tur leda till att man 
feltolkar motpartens uttalanden (att det uppstår en form av ”bias”, skev-
het). Det finns få analyser av den här typen av affektiv polarisering bland 
partieliter, men i en nyligen genomförd analys av debatter i riksdagen visar 
Baumann m.fl. (2017) att ”negativiteten” mellan de båda blocken har ökat 
något under de senaste mandatperioderna (se även Rheault m.fl. 2016 för 
en liknande studie i det brittiska parlamentet).

Hur påverkas den parlamentariska demokratin?
Är det då ett problem för den svenska demokratin om det tar längre tid att 
bilda regeringar? Bör vi vara bekymrade över att vi kan komma att få fler 
regeringskriser i framtiden?

När det gäller regeringsbildningens längd finns det många västeuro-
peiska länder där det tar mycket lång tid att bilda regeringar. Ett exem-
pel är Belgien, och konsekvensen har blivit att Belgien under långa perio-
der styrts av övergångsregeringar eller interimsregeringar. En stor skillnad 
mellan Belgien och Sverige är dock att Belgien är en federal stat. Med 
andra ord, under de perioder då det inte har funnits en federal regering på 
plats har delstatsregeringarna fortfarande kunnat skapa och implementera 
politik. Det finns inga utförliga studier av övergångsregeringar i den jäm-
förande forskningen, men vad som kännetecknar dem är att de inte bör 
fatta politiskt viktiga beslut, eftersom de endast ”vikarierar” vid makten 
tills en parlamentariskt tillsatt regering har bildats (McDonnell och Val-
bruzzi 2014). Däremot är det uppenbart att om ett land styrs av sådana 
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regeringar under långa perioder kan det leda till en brist på handlings-
kraft, och till att viktiga reformer inte genomförs.

Vad gäller regeringens livslängd finns ett land som är ökänt för sina 
kortlivade regeringar. Det är Italien, där en regering i genomsnitt sitter vid 
makten i endast ett och ett halvt år. Är det ett problem för den italien-
ska demokratin? Och hur skulle den svenska demokratin påverkas av fre-
kventa regeringskriser? På motsvarande sätt som i fallet med övergångs-
regeringar, kan man tänka sig att även kortlivade regeringar är mindre 
handlingskraftiga – en regering som endast sitter vid makten en kortare 
period kan tänkas få svårare att genomföra den politik den har gått till val 
på. Om regeringen dessutom förväntar sig att endast sitta vid makten en 
kortare period ökar också risken för att partierna inte arbetar för mer lång-
siktiga reformer, till exempel sådana som är nödvändiga för att landet ska 
kunna reducera sin statsskuld (se Bäck och Lindvall 2015). Här finns också 
ett skräckscenario från historien, och det är en situation som liknar Wei-
marrepublikens Tyskland (1918–1933), där regeringarna var mycket svaga 
och kortlivade och där de politiska partierna inte klarade av att hantera de 
stora problem som Tyskland stod inför. En sådan händelseutveckling kan 
ytterst hota demokratins överlevnadsförmåga (Lindvall m.fl. 2017).

Har vi då anledning att tro att dessa mörka framtidsbilder blir verklig-
het? Kan vi verkligen förvänta oss att vi kommer att få fler regeringskriser 
och regeringsavgångar i Sverige? En omständighet som talar mot sådana 
scenarier är den unika konstitutionella omständigheten att ett nyval i Sve-
rige (”extra val”) inte påbörjar en ny mandatperiod. Men även i Sverige 
kan regeringar tvingas avgå, efter misstroendeomröstningar eller själv-
mant om de till exempel förlorar viktiga omröstningar i riksdagen, inte 
minst gällande statsbudgeten. Incitamenten och viljan för oppositions-
partier att ta över regeringsmakten längre in på mandatperioden får dock 
bedömas som mindre än om de som i andra länder har möjlighet att börja 
om från ”scratch”. I synnerhet som det är ett betydligt mindre riskfyllt 
projekt att gå till val som opposition än att ställas till svars inför väljarna 
för reformer som man på grund av den kortare mandatperioden inte har 
haft tid eller praktisk möjlighet att genomföra.

Ett större potentiellt problem är då att Sverige kan vara på väg in i en 
period där det tar lång tid för partierna att bilda regering, och där det upp-
står en rad kriser på grund av att partierna inte lyckas kompromissa med 
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varandra i riksdagen. Detta kan leda till ett sjunkande förtroende för par-
tierna och de politiska institutionerna. Partiernas oförmåga att samar-
beta kan ses som ”käbbel” och kan minska väljarnas förtroende för dem. 
Trots att Sverige är ett land med jämförelsevis högt förtroende för de poli-
tiska institutionerna och deras företrädare, visar tidigare forskning att det 
svenska folkets förtroende för de flesta av samhällets centrala institutio-
ner, däribland riksdagen och regeringen, var avsevärt högre på 1980-talet 
(Holmberg och Weibull 2017). Regeringsproblematiken skulle kunna spä 
på den här typen av nedåtgående trend och lägga grunden för en förtroen-
dekris, vilket i sin tur kan leda till lägre politiskt deltagande och till att den 
svenska demokratin försvagas.
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