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Det talade ordet gäller 

 

 

Välkomna hit! 

 

Jag har idag haft förnyade överläggningar med partiledarna för riksdagens åtta partier, för att 

diskutera hur processen med att bilda en ny regering ska gå vidare.  

 

Låt mig, innan jag informerar om vilka slutsatser jag har dragit av dessa samtal, göra några 

reflektioner om det politiska läget. 

 

Charles Dickens inledde sin bok Två städer, A Tale of Two Cities, med de berömda orden ”It 

was the best of times, it was the worst of times”, “det var den bästa av alla tider, det var den 

sämsta av alla tider”. Så motstridiga känslor kan också jag hysa, när jag nu har fått ansvaret 

för att leda den process som förhoppningsvis leder fram till att en statsminister och en 

regering kan tillträda. 

 

Å ena sidan är detta en tid när den svenska demokratin står i fokus för intresse och debatt. Jag 

tror att de här veckorna efter valet har varit som en enda stor folkbildningsinsats i hur vår 

demokrati fungerar. Länsstyrelsens kontrollräkning, statsministeromröstningar och 

talmansrundor har blivit begrepp som diskuterats runt om i landet. Detta är också en tid då vi 

levandegör och prövar demokratins institutioner, sätter dem på prov och samtidigt fyller dem 

med mening, liv och innehåll. Vi som har fått förtroendet att vara aktörer inom demokratins 

ram sätts också på prov och måste visa om vi förmår leva upp till det ansvar som grundlagen 

och svenska folket lägger på oss. Det är i grunden något positivt och viktigt.  

 

Å andra sidan har Sverige inte på mycket länge stått inför en så svårförutsägbar politisk 

situation som nu, kanske inte sedan 1920-talets täta regeringsskiften. 

 

Den nu gällande ordningen med att det är talmannen som samtalar med partiföreträdarna och 

sedan lägger fram ett förslag till statsminister som riksdagen får ta ställning till tillämpades 

för första gången 1976. Dessförinnan var det som bekant kungen som hade det formella 

ansvaret för regeringsbildningen. Sedan 1976 har det i allt väsentligt varit uppenbart vilken 

person talmannen skulle komma att vända sig till med ett erbjudande om att bilda regering – 

fram tills nu. Det rådde viss osäkerhet 1978, vilket ledde fram till ett något överraskande 

resultat, och det var inte helt självklart hur Ny Demokrati skulle agera 1991, men det går ändå 

inte att jämföra med dagens situation. 
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Som ni vet har vi negativ parlamentarism i Sverige. Det innebär att en statsminister, för att bli 

vald, inte behöver stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter. Formellt sett behöver en 

statsminister faktiskt inte få en enda ja-röst för att bli vald. Det som krävs är statsministern 

tolereras av riksdagen, vilket innebär att inte fler än hälften av ledamöterna röstar nej. Positiv 

parlamentarism, vilket finns i en del andra länder, innebär å andra sidan att en regeringschef 

måste ha aktivt stöd av minst hälften av parlamentsledamöterna. 

 

Efter mina samtal med partiledarna i torsdags kunde jag konstatera att det då inte fanns någon 

statsministerkandidat som skulle tolereras av riksdagen. Det innebär att partierna måste börja 

ompröva sina positioner, för att en regering ska kunna bildas. Om alla står kvar där de står nu, 

så kommer ingen att kunna väljas till statsminister. 

 

Det här låsta läget måste börja dyrkas upp. Min bedömning är att det bäst sker genom att 

någon partiledare får uppdraget att sondera möjligheterna att bilda en regering. Mina 

talmansrundor, när jag träffar partiledarna en i taget, är inte en lämplig form för den typ av 

samtal, som nu måste föras mellan partierna. Nu måste partierna få en chans att sitta ner och 

diskutera med varandra på ett mer informellt sätt. 

 

Det finns inget krav på att talmannen ska använda sonderingsverktyget. Det användes för 

första gången 1990. Ni som har varit med länge minns att Ingvar Carlssons regering då lade 

fram ett kontroversiellt krispaket, som mötte motstånd i riksdagen. Ingvar Carlsson ställde 

kabinettsfråga och sa att om inte krispaketet går igenom i riksdagen så skulle han avgå. 

Krispaketet fälldes av de borgerliga partierna och VPK och Ingvar Carlsson avgick. Det var 

första gången under enkammarriksdagens tid som en regering föll i ett slags 

förtroendeomröstning. Talmannen gav då Carl Bildt, som var ledare för det största 

oppositionspartiet, att sondera möjligheterna att ta över regeringsmakten. När Carl Bildt 

redovisade sitt uppdrag visade det sig att det saknades förutsättningar för honom att vid den 

tidpunkten ta över som statsminister och så fick istället Ingvar Carlsson ett 

sonderingsuppdrag. 

 

Det finns två personer som rimligen kan komma i fråga för ett sonderingsuppdrag: Stefan 

Löfven och Ulf Kristersson. Det är föga förvånande dessa två personer som i mina samtal 

med partiledarna har lyfts fram som statsministerkandidater. Jag har idag ställt frågan till 

samtliga partiledare vem de anser bör få ett sonderingsuppdrag och jag har även gått igenom 

vilka formella argument man kan se.  

 

För Stefan Löfven talar att han företräder det största partiet i riksdagen och det största av de 

traditionella blocken. 

 

För Ulf Kristersson talar att han företräder den större av de två grupperingar som röstade nej 

till statsministern i omröstningen i förra tisdagen, och att det finns en logik i att den som 

avsatt en regering bör få möjlighet att själv ta över – på samma sätt som Carl Bildt fick ett 

sonderingsuppdrag efter att Ingvar Carlsson hade förlorat omröstningen 1990. För Ulf 

Kristersson talar också att partier som företräder en majoritet av rösterna i riksdagen till mig 
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idag har sagt att de anser att Ulf Kristersson bör få ett sonderingsuppdrag. Min uppfattning är 

att argumenten för Ulf Kristersson är tyngre. 

 

Jag har därför beslutat att ge Ulf Kristersson i uppdrag att sondera möjligheterna att bilda en 

regering som tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för mig senast om två veckor, 

men jag har begärt att få en lägesrapport om en vecka. Om det visar sig att uppdraget 

misslyckas så vill jag veta det genast. 

 

Sonderingsuppdrag har utformats på olika sätt genom åren. Ibland har talmannen pekat ut 

vilka partier som sonderingarna ska gälla. I det här osäkra politiska läget vill jag inte bidra till 

ytterligare låsningar. Jag har därför inte avgränsat uppdraget på annat sätt än att det handlar 

om att undersöka förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. 

 

Det har varit för många nej, för många ultimatum och för många låsningar i den här 

processen. Nu vill jag och – tror jag – svenska folket se fler ja, mer pragmatism och fler 

öppningar.  

 

Det ligger nu ett stort ansvar på partierna och partiledarna att ompröva tidigare positioner och 

göra det möjligt att bilda en regering. Jag vill inte bli den förste talman som inte lyckas få en 

statsministerkandidat val, men som jag har sagt tidigare: jag är talman och inte trollkarl. Om 

inte partierna börjar samtala och förflytta sig, så blir det ingen regering. 


