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Orostecken

▪ Osäker parlamentarisk situation sedan valet 2014

▪ Budgeten 2014

▪ Hot om extra val

▪ Decemberöverenskommelsen

▪ Många tillkännagivanden

▪ Hot om misstroendeförklaringar

▪ Konflikt om budgetreglerna redan 2013

▪ Medborgarna mindre nöjda med demokratin
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Andelen nöjda med demokratin sjunker
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Som utgångspunkt … skall jag taga synpunkten, 
att demokratien förutsätter en jämvikt mellan 
gemenskap och splittring, mellan samverkan och 
strid.

Herbert Tingsten, Demokratiens problem (1945)
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Samverkan och strid i dagens Sverige

▪ Partisystemet (kapitel 2)

▪ Regeringsbildningen (kapitel 3)

▪ Riksdagens omröstningar (kapitel 4)

▪ Valkampanjer och regeringspolitik (kapitel 5)
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Fler partier
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Vänster-högerdimensionen utmanas
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Minoritetsregeringar vanligast i Sverige
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Minoritetsregeringar i Västeuropa sedan 1944
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Omröstningar i riksdagen
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Hur riksdagen röstar
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Sammanhållningen inom blocken
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När röstar blocken lika?
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Blocköverskridande röstning
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Genomför regeringen det den går till val på?
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Vad är ett vallöfte?

▪ En försäkran om att agera på ett visst sätt eller uppnå 
ett visst mål som vi kan kontrollera huruvida det har 
skett eller inte

▪ Nedskrivet i valmanifestet

▪ Alliansen avgav 279 vallöften i sitt gemensamma 
valmanifest 2010

▪ ”Eleverna i sexan ska genomföra nationella prov i SO-
och NO-ämnena.” “Studiemedlen höjs genom att 
lånedelen ökar med 500 kronor per månad.” “Rätten 
att kvarstå i anställning ska gälla till 69 år …”
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Hög andel uppfyllda vallöften 1994–2014 
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Andel helt eller 

delvis uppfyllda 

vallöften, 

uppdelat på 

land och typ av 

regering 

Källa: Thomson et al 2017.



19

Slutsatser

▪ Villkoren för minoritetsregeringar har försämrats

▪ Fler partier

▪ Nya konflikter

▪ Sverige befinner sig i politisk övergångsfas

▪ Den parlamentariska demokratin robust men inte 
osårbar
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Två framtidsscenarier

▪ Majoritetsregeringsscenariot

▪ Förutsätter troligen författningsändringar eller uppbruten 
blockpolitik

▪ Minoritetsregeringsscenariot

▪ Förutsätter troligen maktförskjutning från regeringen till 
riksdagen
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Regeringens maktposition har stärkts

▪ Större regeringskansli, fler politiska tjänster (ca 1980–)

▪ Färre parlamentariskt sammansatta utredningar (1982–)

▪ Sverige medlem i EU (1995–)

▪ Ny budgetprocess (mitten av 1990-talet–)
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Våra rekommendationer

▪ Tillsätt fler parlamentariskt sammansatta utredningar

▪ Begränsa regeringens makt över budgeten. Värna EU-
nämndens roll som garant för riksdagens inflytande över 
EU-frågorna

▪ Låt inte regeringskansliet bli för stort och resursstarkt
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