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Tisdagen den 25 september 2018 kl. 9.30 hölls statsministeromröstning för att pröva statsminister 

Stefan Löfvens (S) stöd i den nyvalda riksdagen.  

 

Voteringsresultat: 

142 ja 

204 nej 

3 frånvarande 

 

Resultatet av omröstningen visade att statsministern saknade tillräckligt stöd i riksdagen, eftersom mer 

än hälften av riksdagens ledamöter röstade nej. Riksdagens talman, Andreas Norlén, entledigade 

därför samma dag statsministern och övriga statsråd från deras befattningar och erinrade dem om att 

de uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering tillträtt. Beslutet om entledigande 

översändes till statsministern och de övriga statsråden (bilaga 1). Under tisdagen skickades också ett 

pressmeddelande ut (bilaga 2) med information om statsministeromröstningen och den fortsatta 

processen. 

 Onsdagen den 26 september skickades ett pressmeddelande ut med tidsangivelser för talmannens 

möten med företrädarna för riksdagspartierna (bilaga 3).  

 Torsdagen den 27 september hölls enskilda samtal mellan talmannen och partiföreträdarna för att ta 

fram förslag till ny statsminister enligt följande tidsschema: 

 

Kl. 10.00 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.50 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 11.40 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 13.15 Annie Lööf (C) 

Kl. 14.05 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 14.55 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 15.45 Jan Björklund (L) 

Kl. 16.35 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 

Talmannen gav kl. 17.45 kortfattad information till pressen i riksdagens presscenter. 

 Fredagen den 28 september kl. 10.00 överlade talmannen med de vice talmännen, Åsa Lindestam 

(S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C), om det fortsatta arbetet i 

regeringsbildningsprocessen. Samma dag skickades ett pressmeddelande ut med information om att 

talmannen kallade partiföreträdarna till en andra omgång samtal (bilaga 4). 

 Tisdagen den 2 oktober hölls enskilda samtal mellan talmannen och partiföreträdarna vid dessa 

tider: 

 

Kl. 9.30 Stefan Löfven (S) 

Kl. 9.55 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 10.20 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 10.45 Annie Lööf (C) 

Kl. 11.10 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 11.35 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 12.00 Jan Björklund (L) 

Kl. 12.25 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 



Samma dag kl. 14.00 överlade talmannen med de vice talmännen. Talmannen beslutade att ge Ulf 

Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kunde tolereras av 

riksdagen. I uppdraget ingick att ge talmannen en lägesrapport senast tisdagen den 9 oktober och en 

slutrapport senast tisdagen den 16 oktober. En skrivelse från talmannen skickades till samtliga 

partiföreträdare (bilaga 5). Talmannen höll en pressträff kl. 16.00 (bilaga 6), och kl. 17.30 informerade 

talmannen statschefen H.M. Konungen. 

 Tisdagen den 9 oktober kl. 15.00 gav Ulf Kristersson talmannen en lägesrapport, och senare samma 

dag skickades ett pressmeddelande ut med information om att lägesrapporten lämnats (bilaga 7). 

Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Onsdagen den 10 oktober informerade talmannen de vice talmännen. 

 Lördagen den 13 oktober skickades ett pressmeddelande ut med information om att talmannen 

skulle ta emot Ulf Kristersson för en återrapport redan dagen därpå (bilaga 8).  

 Söndagen den 14 oktober kl. 11.00 tog talmannen emot Ulf Kristersson och överlade därefter med 

de vice talmännen via telefon. Kl. 12.30 höll talmannen en pressträff där han informerade om att Ulf 

Kristersson ville avsluta sitt sonderingsuppdrag då han för närvarande inte såg förutsättningar för att 

samla stöd för en regering som kunde tolereras av riksdagen. Talmannen meddelade också vid 

pressträffen att han avsåg att hålla nya möten med partiföreträdarna nästa dag (bilaga 9). 

 Måndagen den 15 oktober höll talmannen på nytt möten med företrädare för riksdagspartierna, 

förutom Moderaterna, vid dessa tider: 

 

Kl. 9.30 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.05 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 10.40 Annie Lööf (C) 

Kl. 11.15 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 11.50 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 12.25 Jan Björklund (L) 

Kl. 13.00 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 

Talmannen överlade med de vice talmännen kl. 14.00 och hade därefter en pressträff (bilaga 10). Vid 

pressträffen meddelade talmannen att ett sonderingsuppdrag lämnats till Stefan Löfven som skulle ge 

en lägesrapport om sitt uppdrag senast måndagen den 22 oktober och därefter en slutrapport senast 

måndagen den 29 oktober. Samtliga partiföreträdare fick information om detta i en skrivelse från 

talmannen samma dag (bilaga 11). Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Måndagen den 22 oktober träffade talmannen Stefan Löfven kl. 9.15 och fick en lägesrapport om 

uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Efter mötet informerade talmannen via 

telefon de vice talmännen om rapporten. Information om lägesrapporten lämnades också i ett 

pressmeddelande samma dag (bilaga 12). Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Ett pressmeddelande (bilaga 13) skickades ut fredagen den 26 oktober där tidsangivelser för Stefan 

Löfvens slutrapport följande måndag angavs. Oavsett vilket resultat Stefan Löfven skulle presentera i 

sin slutrapport bedömde talmannen att samtal med övriga partiföreträdare borde ske direkt därpå, för 

att deras reaktioner och kommentarer med anledning av rapporten skulle komma talmannen till del 

utan dröjsmål. Talmannen kallade därför även dem till samtal under måndagen. 

 Måndagen den 29 oktober kl. 10.00 återrapporterade Stefan Löfven om sitt sonderingsuppdrag till 

talmannen. Direkt därefter informerade talmannen de vice talmännen. Talmannen genomförde 

enskilda samtal med partiföreträdarna förutom Socialdemokraterna vid följande klockslag: 

 

Kl. 12.00 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 12.30 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 13.00 Annie Lööf (C) 

Kl. 13.30 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 14.00 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 14.30 Jan Björklund (L) 

Kl. 15.00 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 



En överläggning med de vice talmännen hölls kl. 15.45 följt av en pressträff kl. 16.30 (bilaga 14). 

Talmannen konstaterade att Stefan Löfven bedömde att han inte kunde samla tillräckligt stöd för att 

bilda en regering som kunde tolereras av riksdagen. Talmannen meddelade att han avsåg att kalla 

partiföreträdarna till möten nästa dag i de möjliga regeringskonstellationer som partierna hade pekat 

ut. Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Tisdagen den 30 oktober höll talmannen gruppvisa möten enligt följande:  

 

Kl. 9.00     S, M, C, KD, L, MP 

Kl. 10.00     S, C, L, MP 

Kl. 11.00     M, C, KD, L, MP 

Kl. 13.00     M, C, KD, L 

 

Dessutom hölls följande möten: 

Kl. 14.00 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 14.30 Jonas Sjöstedt (V) via telefon 

 

Talmannen informerade därefter de vice talmännen kl. 15.00. Talmannen informerade H.M. 

Konungen. 

 Fredagen den 2 november skickades ett pressmeddelande (bilaga 15) ut med information om att 

talmannen avsåg att hålla en pressträff på måndag morgon. 

 Söndagen den 4 november överlade talmannen med de vice talmännen vid ett telefonmöte. 

 Måndagen den 5 november kl. 9.30 höll talmannen en pressträff (bilaga 16) då han aviserade att 

han den 12 november avsåg att föreslå Ulf Kristersson som statsminister. Talmannen meddelade också 

att han hade uppmanat Ulf Kristersson att senast den 12 november återkomma med besked om den 

tänkta regeringens partimässiga sammansättning. Förslaget skulle bordläggas en andra gång tisdagen 

den 13 november och sannolikt prövas av riksdagen onsdagen den 14 november. Talmannen avsåg 

först samråda med partiernas gruppledare om tidsplanen innan den fastslogs. Talmannen skickade en 

skrivelse till samtliga partiföreträdare med motsvarande information (bilaga 17).  

 Onsdagen den 7 november samrådde talmannen med partiernas gruppledare om tidsplanen. Ett 

pressmeddelande (bilaga 18) skickades ut med information om tidsplanen för kammarens prövning av 

förslaget till statsminister. 

 Fredagen den 9 november skickades ett pressmeddelande (bilaga 19) ut med information om att 

talmannen och Ulf Kristersson skulle hålla en gemensam pressträff följande måndag. 

 På morgonen måndagen den 12 november överlade talmannen med de vice talmännen. Därefter 

träffade han Ulf Kristersson kl. 9.40 och de höll en gemensam pressträff kl. 10.00. Vid pressträffen 

(bilaga 20) informerades om att Ulf Kristersson avsåg att bilda en regering bestående av företrädare 

för Moderaterna och Kristdemokraterna. Talmannen skickade en skrivelse till samtliga partiföreträdare 

med motsvarande information (bilaga 21). Talmannen informerade H.M. Konungen. Kl. 10.30 

anmälde talmannen sitt förslag till kammaren att riksdagen skulle utse Ulf Kristersson till statsminister 

och förslaget bordlades. 

 Förslaget bordlades på nytt tisdagen den 13 november kl. 13.00. Ett pressmeddelande (bilaga 22) 

skickades ut med uppgift om att talmannen dagen därpå skulle hålla en pressträff efter att riksdagen 

hade prövat förslaget till statsminister.   

 Onsdagen den 14 november kl. 9.00 prövade riksdagen talmannens förslag om att utse Ulf 

Kristersson till ny statsminister. 

 

Resultatet av omröstningen: 

154 för godkännande  

195 för avslag 

 

Mer än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat mot förslaget. Riksdagen hade alltså förkastat 

förslaget att utse Ulf Kristersson till statsminister. En pressträff hölls kl. 9.40 där talmannen 

meddelade att ytterligare en samtalsrunda med partiföreträdarna skulle äga rum nästa dag (bilaga 23).  

  



 Torsdagen den 15 november höll talmannen enskilda samtal med partiföreträdarna vid följande 

tidpunkter: 

 

Kl. 8.45 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 9.15 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 9.45 Annie Lööf (C) 

Kl. 10.15 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.45 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 11.15 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 11.45 Jan Björklund (L) 

Kl. 12.15 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 

Med hänsyn till regeringssammanträde och andra angelägna åtaganden hölls samtalen denna gång inte 

i partistorleksordning. Talmannen överlade kl. 13.15 med de vice talmännen och höll en timme senare 

en pressträff (bilaga 24). Talmannen meddelade att han hade gett Annie Lööf i uppdrag att sondera 

förutsättningarna för en regering som riksdagen kunde tolerera. Uppdraget skulle slutredovisas till 

talmannen senast den 22 november. Talmannen skickade en skrivelse med motsvarande information 

till partiföreträdarna (bilaga 25).  Talmannen informerade H.M. Konungen vid två tillfällen denna dag. 

 På onsdagen den 21 november informerade talmannen H.M. Konungen.  

 På morgonen torsdagen den 22 november rapporterade Annie Lööf till talmannen att hon inte 

funnit förutsättningar för att en regering skulle kunna bildas som skulle tolereras av riksdagen. 

Talmannen överlade med de vice talmännen. Talmannen hade under torsdagen kontakt med övriga 

partiföreträdare per telefon. Ett pressmeddelande (bilaga 26) skickades ut med information om en 

pressträff dagen därpå.  

 Vid pressträffen fredagen den 23 november kl. 10.00 aviserade talmannen att han mot bakgrund av 

sina samtal med partiföreträdarna avsåg att den 3 december föreslå Stefan Löfven som statsminister 

(bilaga 27). Stefan Löfven skulle innan dess att förslaget lämnades återkomma med besked om 

regeringens partimässiga sammansättning för det fall förslaget godkändes. Förslaget skulle bordläggas 

en andra gång tisdagen den 4 december och sannolikt prövas av riksdagen onsdagen den 5 december. 

Talmannen skickade en skrivelse till partiföreträdarna med information om sitt förslag (bilaga 28). 

Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Måndagen den 26 november kl. 13.00 informerade talmannen H.M. Konungen. 

 Fredagen den 30 november meddelades i ett pressmeddelande (bilaga 29) att talmannen och Stefan 

Löfven skulle hålla en pressträff följande måndag. Om Stefan Löfven innan dess begärde mer tid 

kunde talmannen komma att bevilja detta.  

 Söndagen den 2 december meddelades i ett pressmeddelande (bilaga 30) att talmannen hade 

beviljat Stefan Löfven förlängd tid innan förslaget till statsminister skulle läggas fram för riksdagen. 

Pressträffen med talmannen och Stefan Löfven flyttades därför fram till tidigast onsdagen den 5 

december. Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Måndagen den 3 december informerade talmannen de vice talmännen. 

 Tisdagen den 4 december informerade talmannen i ett pressmeddelande (bilaga 31) att han hade 

beviljat Stefan Löfven ytterligare tid eftersom flera partier skulle inleda förhandlingar om 

regeringsfrågan. Stefan Löfven skulle ge en första rapport till talmannen om processens utveckling 

fredagen den 7 december och en uppföljande rapport måndagen den 10 december. Talmannen 

informerade H.M. Konungen. 

 Måndagen den 10 december meddelade talmannen i ett pressmeddelande (bilaga 32) att han tagit 

emot Stefan Löfvens rapport angående partiernas samtal om regeringsfrågan. Talmannen hade också 

talat med Annie Lööf och Jan Björklund samt informerat de vice talmännen. Eftersom det inte fanns 

någon överenskommelse mellan de partier som förhandlat (S, MP, C, L) gav talmannen partierna 

ytterligare ett par dagar att överväga situationen. Talmannen avsåg att hålla informella samtal med 

olika partiledare under tiden och skulle efter dessa samtal återkomma med information om nästa steg i 

regeringsbildningsprocessen. Talmannen informerade H.M. Konungen. 

  



 Tisdagen den 11 december skickades ett pressmeddelande (bilaga 33) ut med information om att 

talmannen skulle hålla en pressträff dagen därpå och föreslå Stefan Löfven som statsminister. 

Talmannen överlade med de vice talmännen vid två tillfällen under denna dag samt skickade en 

skrivelse till partiföreträdarna (bilaga 34).  

 Onsdagen den 12 december kl. 8.30 höll talmannen en pressträff. Kl. 9.00 anmälde talmannen i 

kammaren sitt förslag att riksdagen skulle utse Stefan Löfven till statsminister och att Stefan Löfven 

avsåg att bilda en regering med företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Förslaget 

bordlades.   

 Torsdagen den 13 december kl. 12.00 bordlades förslaget på nytt. 

 Fredagen den 14 december kl. 9.00 prövade riksdagen talmannens förslag.  

 

Resultatet av omröstningen: 

116 för godkännande 

200 för avslag 

28 avstod 

5 frånvarande 

 

Mer än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat mot förslaget. Riksdagen hade alltså förkastat 

förslaget att utse Stefan Löfven till statsminister. På eftermiddagen samma dag hade talmannen ett 

första möte med företrädare för Valmyndigheten för att påbörja förberedelserna för ett eventuellt extra 

val. Ett pressmeddelande skickades ut (bilaga 35) där talmannen informerade om att han under resten 

av veckan skulle föra informella samtal med partiledarna. 

 Söndagen den 16 december informerade talmannen de vice talmännen vid ett telefonmöte. 

 Tisdagen den 18 december informerades i ett pressmeddelande (bilaga 36) om att talmannen skulle 

ge besked om kommande steg i regeringsbildningen vid en pressträff under onsdagen. Talmannen 

informerade H.M. Konungen. 

 Onsdagen den 19 december kl. 11.15 meddelade talmannen vid en pressträff (bilaga 37) att han inte 

avsåg att lägga fram något ytterligare föreslag till statsminister för kammaren före jul, eftersom han 

bedömde att det för närvarande inte fanns någon kandidat som kunde tolereras av riksdagen. 

Talmannen aviserade dock samma dag en tidsplan för samtliga resterande steg i 

regeringsbildningsprocessen. De två huvudkandidaterna till statsministerposten, Stefan Löfven och Ulf 

Kristersson, uppmanades att använda tiden fram till den 10 januari till förhandlingar och nödvändig 

intern förankring. De två huvudkandidaterna skulle regelbundet informera talmannen om sina 

respektive processer den 28 december (telefon), den 4 januari (telefon) och slutligen den 10 januari 

(möten). Måndagen den 14 januari skulle en ny talmansrunda med samtliga partiföreträdare äga rum. 

Talmannen avsåg att lägga förslag till statsminister i kammaren den 14 januari. Det skulle prövas den 

16 januari. Om talmannens förslag inte skulle tolereras av kammaren skulle ett fjärde förslag till 

statsminister läggas fram måndagen den 21 januari och detta förslag prövas i kammaren onsdagen den 

23 januari. Talmannen skrev denna dag även brev till alla landshövdingar (bilaga 38), till 

Valmyndigheten (bilaga 39) och till ordföranden för Sveriges Kommuner och Landsting (bilaga 40). 

Valmyndigheten ombads att senast den 10 januari meddela talmannen den kortaste tid som krävs för 

att anordna ett extra val, om en eventuell omröstning onsdagen den 23 januari inte skulle resultera i att 

en statsminister utsågs. 

 Fredagen den 28 december tog talmannen emot rapporter per telefon från Stefan Löfven och Ulf 

Kristersson. I ett pressmeddelande (bilaga 41) informerade talmannen om att 

regeringsbildningsprocessen skulle gå vidare enligt den tidsplan som han tidigare hade aviserat. 

Talmannen informerade H.M. Konungen. 

 Fredagen den 4 januari hade talmannen återigen kontakt per telefon med Stefan Löfven och Ulf 

Kristersson. Ett pressmeddelande skickades ut (bilaga 42).  

 Lördagen den 5 januari informerade talmannen de vice talmännen. 

 Tisdagen den 8 januari skickades ett pressmeddelande (bilaga 43) ut med information om 

tidpunkter för rapportering från partiföreträdarna för Socialdemokraterna och Moderaterna som skulle 

ske den 10 januari. 

  



 Torsdagen den 10 januari tog talmannen emot rapporteringen på sitt tjänsterum: 

 

Kl. 10.00 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.30 Ulf Kristersson (M) 

 

Talmannen informerade de vice talmännen och meddelade i ett pressmeddelande (bilaga 44) att han 

avsåg att kalla samtliga partiföreträdare till en samtalsrunda följande måndag för att därefter kunna 

nominera en statsministerkandidat. På eftermiddagen kl. 14.00 tog talmannen emot Valmyndigheten 

som gav en rapport om de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt extra val (bilaga 45). Kl. 15.00 

informerade talmannen H.M. Konungen. 

 Fredagen den 11 januari informerades i ett pressmeddelande (bilaga 46) om tidpunkterna för 

talmannens individuella samtal med partiföreträdarna följande måndag.  

 Måndagen den 14 januari höll talmannen samtal med partiföreträdarna följande tider: 

 

Kl. 10.00 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.25 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 10.50 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 11.15 Annie Lööf (C) 

Kl. 11.40 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 12.05 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 12.30 Jan Björklund (L) 

Kl. 12.55 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 

Talmannen informerade kl. 14.00 de vice talmännen och höll därefter en pressträff (bilaga 47). 

Talmannen hade tidigare aviserat att han avsåg att lämna förslag till statsminister samma dag, men 

meddelade vid pressträffen att beskeden han fått från partiföreträdarna innebar att han beslutat vänta 

med att lägga fram förslag. Förslaget skulle i stället lämnas till kammaren onsdagen den 16 januari för 

bordläggning, bordläggas en andra gång torsdagen den 17 januari och prövas i kammaren fredagen den 

18 januari. Talmannen avsåg också att kalla partiföreträdarna till nya samtal på onsdagen. Talmannen 

informerade H.M. Konungen. 

 Tisdagen den 15 januari kl. 9.30 informerade talmannen H.M. Konungen. I ett pressmeddelande 

(bilaga 48) informerades om tidpunkterna för talmannens individuella samtal med partiföreträdarna 

följande dag. Talmannen informerade H.M. Konungen en andra gång denna dag. 

 Onsdagen den 16 januari höll talmannen samtal med partiföreträdarna följande tider: 

 

Kl. 8.30 Stefan Löfven (S) 

Kl. 8.55 Ulf Kristersson (M) 

Kl. 9.20 Jimmie Åkesson (SD) 

Kl. 9.45 Annie Lööf (C) 

Kl. 10.10 Jonas Sjöstedt (V) 

Kl. 10.35 Ebba Busch Thor (KD) 

Kl. 11.00 Jan Björklund (L) 

Kl. 11.15 Gustav Fridolin och Isabella Lövin (MP) 

 

Talmannen överlade kl. 11.30 med de vice talmännen. Talmannen informerade H.M. Konungen kl. 

12.00 och höll därefter en pressträff tillsammans med Stefan Löfven. Vid pressträffen meddelade 

talmannen att han avsåg att föreslå att riksdagen skulle utse Stefan Löfven till statsminister. Stefan 

Löfven avsåg att bilda en regering med företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Talmannen skickade en skrivelse med motsvarande information till samtliga partiföreträdare (bilaga 

49). Talmannens förslag till statsminister anmäldes och bordlades i kammaren kl. 14.00. Ett 

pressmeddelande (bilaga 50) skickades ut med information om den fortsatta processen. 

 Torsdagen den 17 januari kl. 13.00 bordlades förslaget till statsminister på nytt. Ett 

pressmeddelande (bilaga 51) skickades ut med information om att talmannen skulle hålla en pressträff 

på fredagen. 

  



 Fredagen den 18 januari kl. 9.00 prövade riksdagen förslaget till statsminister.  

 

Resultatet av omröstningen: 

115 för godkännande 

153 för avslag 

77 avstod 

4 frånvarande 

 

Mindre än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat mot förslaget. Riksdagen hade alltså utsett 

Stefan Löfven till statsminister. Talmannen undertecknade och överlämnade därefter förordnandet för 

statsministern i plenisalen (bilaga 52). Talmannen höll en pressträff kl. 9.50 och skickade ut ett 

pressmeddelande (bilaga 53) om resultatet av omröstningen och information om att en analys av den 

politiska hösten 2018 kommer att göras av oberoende statsvetare och jurister. Ytterligare ett 

pressmeddelande (bilaga 54) om hålltider för regeringsförklaring och skifteskonselj följande måndag 

skickades ut.  

 Måndagen den 21 januari kl. 11.00 lämnade Stefan Löfven sin regeringsförklaring i kammaren och 

anmälde för riksdagen de statsråd som han hade utsett att tillsammans med honom bilda regering. 

Talmannen meddelade vid samma sammanträde att en partiledardebatt med anledning av 

regeringsförklaringen skulle hållas onsdagen den 30 januari. Kl. 12.15 höll den tillträdande regeringen 

en pressträff i Sammanbindningsbanan i riksdagen. Talmannen bjöd regeringen på en lunch kl. 13.00 i 

riksdagen. Regeringsskiftet ägde rum kl. 14.15 vid en skifteskonselj som leddes av statschefen på 

Kungliga slottet. Vid konseljen redogjorde talmannen för sitt förslag till statsminister och riksdagens 

beslut (bilaga 55). Därefter konstaterade H.M. Konungen att regeringsskiftet ägt rum. 

 Onsdagen den 30 januari kl. 9.00 hölls en partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen. 

 

 

 

Ingvar Mattson 

Riksdagsdirektör 

 

 

  



 

Bilagor till promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet efter valet den 9 

september 2018 

 

 

Bilaga 1 

 

Skrivelse till statsministern och övriga statsråd 

25 september 2018 

 

Vid statsministeromröstningen denna dag har riksdagen förklarat att statsministern saknar tillräckligt 

stöd. Enligt 6 kap. 3 och 9 §§ regeringsformen entledigar jag därför statsministern och övriga statsråd.  

 

Jag erinrar om bestämmelsen i 11 § samma kapitel som föreskriver att entledigade regeringsledamöter 

uppehåller sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 2 

 

Pressmeddelande: Information om statsministeromröstningen och fortsatt process  

25 september 2018  

 

Idag den 25 september hölls statsministeromröstning för att pröva statsminister Stefan Löfvens (S) 

stöd i den nyvalda riksdagen. Resultatet av omröstningen visar att statsministern inte har den nya 

riksdagens förtroende, eftersom fler än hälften av riksdagens ledamöter röstade mot honom. 

 

Röstsiffrorna blev 204 röster mot statsministern och 142 ledamöter för statsministern. Talman Andreas 

Norlén har nu entledigat Stefan Löfven som statsminister samt uppdragit åt Stefan Löfven att tills 

vidare leda en övergångsregering. 

 

– Jag ska nu inleda mitt arbete för att kunna lägga fram ett förslag till statsminister inför riksdagen. 

Den första åtgärden blir att kalla samtliga partiers företrädare till samtal, säger talman Andreas Norlén. 

På torsdag kommer talman Andreas Norlén att inleda samtal med företrädare för riksdagens 

partigrupper, så kallade talmansrundor. Närmare information om dessa samtal kommer att gå ut inom 

kort. 

 

 

Bilaga 3 

 

Pressmeddelande: Talmannen möter partiföreträdare för samtal om regeringsbildning  

26 september 2018  

  

Riksdagens talman Andreas Norlén inleder på torsdag den 27 september sina samtal med 

partiföreträdare för att ta fram förslag till ny statsminister. 

 

Efter statsministeromröstningen i riksdagen den 25 september entledigade talmannen statsminister 

Stefan Löfven (S). Stefan Löfven leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. 

Mot bakgrund av detta har talmannen inlett uppdraget att ta fram förslag till ny statsminister. 

 

Talmannen kommer under torsdagen att samtala enskilt med företrädare för riksdagspartierna enligt 

följande: 

10.00 Socialdemokraterna 



10.50 Moderaterna 

11.40 Sverigedemokraterna 

13.15 Centerpartiet 

14.05 Vänsterpartiet 

14.55 Kristdemokraterna 

15.45 Liberalerna 

16.35 Miljöpartiet 

 

Pressträffar 

Efter dessa samtal kommer talmannen att hålla en kort pressbriefing i riksdagens presscenter, 

preliminär tid 17.45. Se på riksdagens webbplats under torsdagen för eventuell uppdatering av 

tidpunkt. 

 

Pressträffar och talmansrundor   

Presscentret står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt anslutning till 

deras respektive samtal med talmannen. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

SVT). 

 

 

Bilaga 4 

 

Pressmeddelande: Talmannen möter partiföreträdare för nya samtal  

28 september 2018  

 

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under tisdagen den 2 

oktober. 

 

Samtalen kommer att äga rum vid följande klockslag: 

9.30 Socialdemokraterna 

9.55 Moderaterna 

10.20 Sverigedemokraterna 

10.45 Centerpartiet 

11.10 Vänsterpartiet 

11.35 Kristdemokraterna 

12.00 Liberalerna 

12.25 Miljöpartiet 

 

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt 

anslutning till deras respektive samtal med talmannen. 

Talmannen kommer att ge en kommentar efter rundan senare under dagen. 

 

 

Bilaga 5 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

2 oktober 2018 

 

Jag har under torsdagen den 27 september och tisdagen den 2 oktober haft möten med företrädare för 

samtliga riksdagspartier och överlagt med de vice talmännen. Därefter har jag samtalat med 

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Vid samtalet uppdrog jag åt Ulf Kristersson att sondera 

förutsättningarna för bildandet av en regering som kan tolereras av riksdagen.  

 



I dag klockan 17.30 informerar jag statschefen H.M. Konungen. 

 

Ulf Kristersson kommer att ge mig en lägesrapport om sitt uppdrag senast tisdagen den 9 oktober och 

en slutrapport senast tisdagen den 16 oktober. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 6 

 

Pressmeddelande: Talmannen gav sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson (M)  

2 oktober 2018  

 

Talman Andreas Norlén har idag gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för 

att bilda regering. 

 

– Jag har haft bra samtal med alla partierna. Nu är det dags för dem att förhandla om regeringsfrågan. 

Därför har jag idag gett Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering 

som tolereras av riksdagen, säger talman Andreas Norlén. 

 

Ulf Kristersson ska senast den 9 oktober ge en lägesrapport till talmannen och senast den 16 oktober 

slutrapportera sitt uppdrag. 

 

Talmannen inledde i torsdags den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister 

för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga 

riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. 

 

Talmannen träffade partiföreträdarna den 27 september och den 2 oktober samt höll överläggning i 

talmanspresidiet den 28 september och den 2 oktober. Talmannen kommer klockan 17.30 att 

informera kung Carl XVI Gustaf om sonderingsuppdraget. 

 

  

Talman Andreas Norléns inledning vid pressträff i Sveriges riksdag 2 oktober 2018 

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.  

  

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 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.  

 

 

Bilaga 7 

 

Pressmeddelande: Talmannen kommenterar Ulf Kristerssons (M) lägesrapport  

9 oktober 2018 

 

Talman Andreas Norlén har idag träffat Ulf Kristersson (M) för att få en lägesrapport om uppdraget att 

sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

 

– Ulf Kristersson har idag redogjort för de samtal han har fört inom ramen för sitt sonderingsuppdrag. 

Han har berättat om sin syn på läget och gett besked om att han avser fortsätta sina sonderingar under 

den tidsperiod jag angivit, säger talman Andreas Norlén efter mötet. 

 

När talmannen gav Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering 

angavs också att en lägesrapport skulle avläggas senast den 9 oktober och att en slutrapportering av 

uppdraget skulle ske senast den 16 oktober. 

 

Närmare information om slutrapporteringen av uppdraget kommer att gå ut innan den 16 oktober. 

 

 

Bilaga 8 

 

Pressmeddelande: Talmannen möter Ulf Kristersson (M)  

13 oktober 2018  

 

På söndag den 14 oktober möter talmannen Ulf Kristersson (M) med anledning av uppdraget att 

sondera förutsättningarna för att bilda regering. Därefter håller talmannen en pressträff. 

 

Talman Andreas Norléns möte med Ulf Kristersson kommer att äga rum den 14 oktober klockan 11 på 

talmannens tjänsterum i riksdagen. Därefter kommer talmannen att överlägga med de vice talmännen. 

 

Pressträff 



Talman Andreas Norlén kommer också att hålla en pressträff där han redogör för kommande steg i 

processen med regeringsbildningen. 

Tid: Söndag den 14 oktober, tidigast klockan 12 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 

 

Bilaga 9 

 

Pressmeddelande: Talmannen möter partiföreträdare måndag 15 oktober  

14 oktober 2018  

 

Riksdagens talman Andreas Norlén kommer den 15 oktober att fortsätta sina samtal med företrädare 

för riksdagens partier. 

 

– Vid mitt möte med Ulf Kristersson meddelade han att han för närvarande inte ser förutsättningar att 

samla stöd för en regering som tolereras av riksdagen. Ulf Kristersson vill därför avsluta sitt 

sonderingsuppdrag. Jag är mån om en väl förankrad process och har därför kallat till nya samtal med 

partiföreträdarna. Det är också viktigt att arbetet löper på och samtalen kommer därför att äga rum 

redan imorgon, säger talman Andreas Norlén. 

 

Talmannen kommer under måndagen att samtala enskilt med företrädare för riksdagspartierna. 

Därefter kommer talmannen att överlägga med de vice talmännen och klockan 16.30 informera 

statschefen om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister. 

 

Tider för samtal med partiföreträdare 

9.30 Socialdemokraterna 

10.05 Sverigedemokraterna 

10.40 Centerpartiet 

11.15 Vänsterpartiet 

11.50 Kristdemokraterna 

12.25 Liberalerna 

13.00 Miljöpartiet 

 

Talmannen samtalade med moderaternas partiledare Ulf Kristersson under söndagen den 14 oktober. 

 

Pressträffar 

Efter dessa samtal kommer talmannen att hålla en kort pressträff i riksdagens presscenter, tidigast 

klockan 14.30. 

Presscentret står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt anslutning till 

deras respektive samtal med talmannen. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

SVT). 

 

 

Bilaga 10 

 

Pressmeddelande: Talmannen ger sonderingsuppdrag till Stefan Löfven (S)  

15 oktober 2018  

 

Talman Andreas Norlén har idag gett Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att 

bilda regering. 

 



– Jag har idag beslutat att ge Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna att bilda regering. 

Likt det uppdrag jag gav Ulf Kristersson handlar Stefan Löfvens uppdrag om att sondera 

förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Jag har inte specificerat något 

regeringsunderlag eller annat kriterium som begränsar sonderingarna. Sonderingsuppdraget ska 

slutrapporteras till mig senast den 29 oktober med en lägesrapport senast den 22 oktober, säger talman 

Andreas Norlén. 

 

Den 14 oktober mötte talmannen Ulf Kristersson (M). Under måndagen har talmannen samtalat med 

företrädare för sju av riksdagspartierna, överlagt med de vice talmännen samt återigen samtalat med 

Stefan Löfven (S). Klockan 16.30 informerar talmannen kung Carl XVI Gustaf om det aktuella läget i 

arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister. 

 

 

Bilaga 11 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

15 oktober 2018 

 

Jag hade i går, söndagen den 14 oktober, möte med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Han 

informerade mig om att han för närvarande inte ser förutsättningar att samla stöd för en regering som 

kan tolereras av riksdagen. Ulf Kristersson vill därför avsluta sitt sonderingsuppdrag. 

 

Jag har i dag, måndagen den 15 oktober, haft möten med företrädare för riksdagspartierna, förutom 

Moderaterna, och sedan överlagt med de vice talmännen. Därefter har jag åter samtalat med 

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Vid samtalet uppdrog jag åt Stefan Löfven att sondera 

förutsättningarna för bildandet av en regering som kan tolereras av riksdagen.  

 

I dag klockan 16.30 informerar jag statschefen H.M. Konungen. 

 

Stefan Löfven kommer att ge mig en lägesrapport om sitt uppdrag senast måndagen den 22 oktober 

och en slutrapport senast måndagen den 29 oktober. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 12 

 

Pressmeddelande: Talmannen kommenterar Stefan Löfvens (S) lägesrapport  

22 oktober 2018  

 

Vid ett möte med talman Andreas Norlén den 22 oktober gav Stefan Löfven (S) en lägesrapport om 

sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

 

– Jag har idag haft ett möte med Stefan Löfven där han redogjorde för sitt arbete med 

sonderingsuppdraget. Han kommer att fortsätta det arbetet under den tid han har fått till sitt 

förfogande, säger talman Andreas Norlén efter mötet. 

 

– Det är ett komplicerat politiskt läge där partierna aktivt måste samtala med varandra för att föra 

processen framåt. De har i sådana här lägen också ett internt arbete att göra. Tidsaspekten är viktig 

men det är också viktigt att ha respekt för att partiernas arbete kan ta viss tid. Sonderingsuppdrag som 

verktyg i regeringsbildningsprocesser har använts av talmän sedan 1976. Även jag har valt att följa 

praxis och ge denna ram för partiernas samtal, fortsätter talmannen. 

 



Stefan Löfvens (S) uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av 

riksdagen bygger på samma kriterier som gavs Ulf Kristersson (M). Uppdraget ska slutredovisas 

senast måndagen den 29 oktober. Närmare information om formerna för slutrapporteringen av 

uppdraget kommer att gå ut i slutet av veckan. 

 

 

Bilaga 13 

 

Pressmeddelande: Tider för talmannen och regeringsbildningen den 29 oktober  

26 oktober 2018  

 

Talman Andreas Norlén träffar Stefan Löfven (S) måndagen den 29 oktober klockan 9.45 för att ta 

emot slutrapporten om uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering. 

Oavsett resultat av Stefan Löfvens (S) slutrapport bedömer talmannen att samtal med övriga 

partiföreträdare bör ske utan dröjsmål, för att få del av deras reaktioner och kommentarer med 

anledning av rapporten. Talman Andreas Norlén har därför kallat även dem till samtal under 

måndagen. 

 

Samtalen kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag: 

12.00 Moderaterna 

12.30 Sverigedemokraterna 

13.00 Centerpartiet 

13.30 Vänsterpartiet 

14.00 Kristdemokraterna 

14.30 Liberalerna 

15.00 Miljöpartiet 

 

Pressträffar 

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt 

anslutning till deras respektive samtal med talmannen. 

Talmannen kommer senare att hålla en pressträff i riksdagens presscenter. 

Preliminär tid: tidigast 16.30. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

TV4). 

 

 

Bilaga 14 

 

Pressmeddelande: Om regeringsbildningen under tisdag 30 oktober  

29 oktober 2018  

 

I morgon tisdag den 30 oktober träffar talman Andreas Norlén partierna gruppvis i de olika möjliga 

regeringskonstellationer som de själva har nämnt. 

 

Talman Andreas Norlén träffade Stefan Löfven (S) måndagen den 29 oktober för att ta emot 

slutrapporten om hans uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Därefter samtalade 

talmannen med övriga partiföreträdare samt höll överläggning med de vice talmännen. 

 

De två huvudkandidaterna till statsministerposten har givits breda sonderingsuppdrag men talmannen 

har idag konstaterat att ingen av sonderingspersonerna har funnit tillräckligt stöd för att bilda en 

regering. Andreas Norlén kommer därför att träffa partiföreträdarna igen under tisdagen. 

 



– För dagen är nya sonderingsuppdrag inte ett alternativ. Nästa steg i regeringsbildningen blir aktiva 

möten med de möjliga regeringskonstellationer som partierna har pekat ut. Ett syfte med samtalen är 

för mig att se vilka regeringsalternativ som kan föras av från dagordningen och vilka som förtjänar 

mer uppmärksamhet. Jag kommer också att samtala med de riksdagspartier som inte särskilt 

omnämnts av andra partier som koalitionspartner, säger talman Andreas Norlén. 

 

De gruppvisa samtalen kommer att äga rum under tisdagen den 30 oktober. Klockslag kommer att 

meddelas senare, se: 

Pressträffar och talmansrundor   

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens första möte ordnas ett begränsat fototillfälle (TT och SVT). 

 

 

Bilaga 15 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen måndag 5 november  

2 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén kommer vid en pressträff att berätta om kommande steg i arbetet med 

regeringsbildningen. 

 

Tid: Måndag 5 november klockan 9.30 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 

 

Bilaga 16 

 

Pressmeddelande: Talmannens förslag till statsminister  

5 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén avser att den 12 november lägga fram ett förslag till statsminister för 

riksdagen. Talmannens förslag till statsminister kommer att vara Ulf Kristersson (M). 

 

– Mot bakgrund av de samtal jag har haft med partiledarna är det min bedömning att det nu är dags att 

gå till kammaren med ett förslag till statsminister. Ulf Kristersson företräder den större av de två 

grupperingar som röstade nej till statsministern den 25 september och det finns en logik i att då pröva 

honom i kammaren, säger talman Andreas Norlén. 

 

Talmannen har uppmanat Ulf Kristersson (M) att före den 12 november återkomma med besked om 

den tänkta regeringens partimässiga sammansättning. 

 

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 12 november 

vilket följs av en andra bordläggning den 13 november och sedan prövas det sannolikt av riksdagen 

den 14 november, enligt vad talmannen idag aviserade. Talmannen avser att samråda om tidsplanen 

med gruppledarna för riksdagens partier den 7 november. 

  
Talman Andreas Norléns inledning vid pressträff i Sveriges riksdag 5 november 2019 

Det talade ordet gäller  

  

God förmiddag!  

  

Som ni vet förde jag i tisdags samtal med ett antal partiledare i grupper utifrån olika tänkta 

regeringskoalitioner som partierna själva formulerat. Senare samma dag träffade jag Jimmie Åkesson 



och hade telefonkontakt med Jonas Sjöstedt, för att diskutera regeringsbildningen även med dem. 

Därefter har jag haft ytterligare informella kontakter med partiledarna om hur processen bör föras 

framåt.  

  

Mina slutsatser av dessa kontakter är för det första att jag inte bedömer att det finns förutsättningar för 

att nu ge något ytterligare sonderingsuppdrag till någon.   

  

Annie Lööf har sagt att hon är redo att åta sig ett sonderingsuppdrag för att undersöka 

förutsättningarna för regeringssamverkan mellan allianspartierna och Miljöpartiet, om hela Alliansen 

står bakom ett sådant uppdrag. Den sistnämnda förutsättningen föreligger dock inte, eftersom två av 

fyra allianspartier inte anser att ett sådant uppdrag bör ges.   

  

Min andra slutsats blir därför att de verktyg jag har i min verktygslåda är på väg att ta slut, men det 

finns ett kvar: att nominera en kandidat till statsministerposten och låta riksdagen ta ställning.   

  

Jag vill därför nu förhandsavisera att jag nästa måndag, den 12 november, kommer att föreslå 

kammaren att till statsminister välja Ulf Kristersson. Jag har uppmanat honom att dessförinnan 

informera mig om vilka partier som ska ingå i den regering han vill bilda.  

  

Det finns fortfarande ingen statsministerkandidat som kan vara säker på att tolereras av kammaren, 

men processen måste gå vidare. Någon av huvudkandidaterna, Stefan Löfven eller Ulf Kristersson, bör 

prövas. Ulf Kristersson företräder den större av de två grupperingar som röstade nej till statsministern i 

omröstningen den 25 september. Det finns en logik i att den som avsatt en regering själv får försöka 

att ta över. För Ulf Kristersson talar också att partier som företräder en majoritet av rösterna i 

riksdagen har sagt att de anser att han bör bli statsminister – även om vissa av dessa partier har ställt 

upp villkor för att stödja honom som inte är uppfyllda.  

  

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 

överenskommelser 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 förutsättningarna.  

  

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 behöver 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. När jag har lagt fram detta förslag för 

kammaren ska det, enligt regeringsformen, bordläggas två gånger och prövas av riksdagen inom fyra 

dagar. Det är därför rimligt att på det här sättet förhandsavisera min kommande nominering, för att 

inte klockan genast ska börja räkna ner mot den i grundlagen fastlagda tidsgränsen om fyra dagar.  

  

När jag lägger fram förslaget nästa måndag kommer det att bordläggas i kammaren samma dag. Den 

andra bordläggningen kan sedan äga rum på tisdagen och så skulle kammaren kunna rösta på 

onsdagen den 14 november.   

  

Man kan notera att övergångsregeringens förslag till statsbudget ska läggas fram på torsdagen, den 15 

november, och planeringen är att förslaget samma dag ska debatteras i kammaren. Man kan därför 

diskutera hur statsministeromröstningen bör förläggas i relation till budgetdebatten och den frågan 

kommer att övervägas under de närmaste dagarna. Jag är också redo att lyssna på gruppledarnas 

synpunkter på detta.  

 

Sammanfattningsvis: processen måste föras framåt, ny dynamik måste uppstå mellan partierna och de 

resultatlösa samtalen måste få ett slut. Nu är det dags att riksdagen får ta ställning. 



 

 

Bilaga 17 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

5 november 2018 

 

Jag har i dag vid en presskonferens föraviserat att jag måndagen den 12 november avser att lägga fram 

ett förslag till statsminister för riksdagen. Mitt förslag till statsminister kommer att vara Ulf 

Kristersson (M). 

 

Jag har uppmanat Ulf Kristersson (M) att före den 12 november återkomma med besked om den tänkta 

regeringens partimässiga sammansättning. 

 

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 12 november 

vilket följs av en andra bordläggning den 13 november och sedan prövas det sannolikt av riksdagen 

den 14 november. Jag avser att samråda om tidsplanen med gruppledarna för riksdagens partier den 7 

november.   
 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 18 

 

Pressmeddelande: Tidsplan för kammarens prövning av förslag till statsminister  

7 november 2018  

 

Talmannen kommer den 12 november att lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. 

Talmannen kommer då föreslå Ulf Kristersson (M). I samband med att förslaget läggs fram kommer 

det också att meddelas med vilka partier Ulf Kristersson avser att bilda regering. 

 

Förslaget till statsminister läggs fram och bordläggs i kammaren den 12 november klockan 10.30. 

Förslaget bordläggs på nytt den 13 november. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen den 

14 november klockan 09.00. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 15 november. Skifteskonselj kommer därefter att 

äga rum. Under dessa förutsättningar kommer också debatten med anledning av övergångsregeringens 

budgetproposition att ställas in. Debatt och beslut om budgetramarna planeras till den 12 december. 

Om förslaget till statsminister inte bifalls kommer debatten om övergångsregeringens 

budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november. 

 

 

Bilaga 19 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen måndag den 12 november  

9 november 2018  

 

På måndag den 12 november kl. 10.00 framträder talman Andreas Norlén tillsammans med Ulf 

Kristersson (M) som föreslås bli statsminister. 

 

 

Tid: Måndag 12 november klockan 10.00 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 



 

Talmannen kommer kl. 10.30 att lägga fram förslag till statsminister för riksdagen. Vid pressträffen 

och i samband med att förslaget läggs fram, kommer det också att meddelas med vilka partier Ulf 

Kristersson avser att bilda regering. 

Förslaget till statsminister läggs fram och bordläggs i kammaren den 12 november klockan 10.30. 

Förslaget bordläggs på nytt den 13 november. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen den 

14 november klockan 9.00. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 15 november. Skifteskonselj kommer därefter att 

äga rum. Under dessa förutsättningar kommer också debatten med anledning av övergångsregeringens 

budgetproposition att ställas in. Debatt och beslut om budgetramarna planeras till den 12 december. 

Om förslaget till statsminister inte bifalls kommer debatten om övergångsregeringens 

budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november. 

 

 

Bilaga 20 

 

Pressmeddelande: Talmannens förslag till statsminister  

12 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén har i dag den 12 november lagt fram ett förslag till statsminister för 

riksdagen. Talmannens förslag är att riksdagen till ny statsminister utser Ulf Kristersson (M) som 

avser att bilda en regering bestående av företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna. 

 

Förslaget till statsminister lades fram samt bordlades i kammaren den 12 november. Förslaget 

bordläggs på nytt den 13 november. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen den 14 

november klockan 9.00. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 15 november. Skifteskonselj kommer därefter att 

äga rum. Under dessa förutsättningar kommer också debatten med anledning av övergångsregeringens 

budgetproposition att ställas in. Debatt och beslut om budgetramarna planeras till den 12 december. 

Om förslaget till statsminister inte bifalls kommer debatten om övergångsregeringens 

budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november. 

 

 

Bilaga 21 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

12 november 2018 

 

För en vecka sedan, den 5 november, föraviserade jag att jag om en vecka avser att lägga fram Ulf 

Kristersson (M) som mitt förslag till statsminister. Jag uppmanade då också Ulf Kristersson (M) att 

återkomma med besked om den tänkta regeringens partimässiga sammansättning. 

 

Jag kommer i dag lägga fram Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som mitt förslag till 

statsminister för riksdagen. Moderaterna avser att bilda en regering tillsammans med 

Kristdemokraterna.  

 

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 12 november 

vilket följs av en andra bordläggning den 13 november och sedan prövas det av riksdagen den 14 

november.  

 

Andreas Norlén 



Talman 

 

 

Bilaga 22 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen onsdag 14 november  

13 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén håller en pressträff efter riksdagens prövning av förslaget till statsminister. 

Pressträffen hålls oavsett resultat av omröstningen. 

 

Tid: Onsdag den 14 november, efter prövningen av förslaget om statsminister 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 

 

Bilaga 23 

 

Pressmeddelande: Nästa steg i regeringsbildningen  

14 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under torsdagen den 

15 november. 

 

Samtalen kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag: 

Kl. 8.45 Moderaterna 

Kl. 9.15 Sverigedemokraterna 

Kl. 9.45 Centerpartiet 

Kl. 10.15 Socialdemokraterna 

Kl. 10.45 Vänsterpartiet 

Kl. 11.15 Kristdemokraterna 

Kl. 11.45 Liberalerna 

Kl. 12.15 Miljöpartiet 

 

Talmannen brukar föra samtal med partierna i storleksordning. Ordningsföljden denna gång beror på 

hänsyn till kalenderfrågor, exempelvis regeringssammanträde. 

 

Pressträffar 

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt 

anslutning till deras respektive samtal med talmannen. 

Talmannen kommer senare att hålla en pressträff i riksdagens presscenter. 

Preliminär tid: tidigast kl. 14.15. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

TV4). 

 

Om budgetpropositionen 

Eftersom förslaget till statsminister inte bifallits kommer debatten om övergångsregeringens 

budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november. 

 

 

Bilaga 24 

 

Pressmeddelande: Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag  

15 november 2018  



 

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en 

regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 

november. 

 

- Detta sonderingsuppdrag är något annorlunda än de tidigare. Partierna har redan fört många samtal 

och jag bedömer att uppdraget kan utföras på en vecka, självklart med möjlighet till förlängning om 

det blir motiverat. Uppdraget är brett, både vad gäller möjliga partisammansättningar och 

statsministerposten, säger talman Andreas Norlén. 

 

 

Bilaga 25 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

15 november 2018 

 

Jag har i dag haft möten med företrädare för samtliga riksdagspartier och överlagt med de vice 

talmännen. Därefter har jag samtalat med Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Vid samtalet uppdrog 

jag åt Annie Lööf att sondera förutsättningarna för en regering som kan tolereras av riksdagen.  

 

I dag klockan 17.30 informerar jag statschefen H.M. Konungen. 

 

Annie Lööf kommer ge mig en slutrapport senast torsdagen den 22 november. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 26 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen den 23 november  

22 november 2018  

 

På morgonen den 22 november tog talmannen emot Annie Lööfs (C) rapport från det 

sonderingsuppdrag hon har haft. Därefter överlade talmannen med de vice talmännen. Andreas Norlén 

kommer under torsdagen även att tala med riksdagspartiernas partiledare per telefon. 

 

Tid: Fredag den 23 november klockan 10.00 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 

 

Bilaga 27 

 

Pressmeddelande: Talmannen aviserar förslag till statsminister  

23 november 2018  

 

Talman Andreas Norlén har idag den 23 november aviserat att han på måndag den 3 december 

kommer att lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen. Talmannens förslag till statsminister 

kommer då att vara Stefan Löfven (S). 

 

– De besked som framkommit efter det senaste sonderingsuppdraget har skapat en delvis ny situation 

även om många låsningar består. Med denna avisering ger jag partierna nödvändig tid att förhålla sig 

till det nya läget och sedan ta ställning i kammaren, säger talman Andreas Norlén. 

 



Talmannen har uppmanat Stefan Löfven (S) att återkomma med besked om vilken partimässig 

sammansättning förslaget ska omfatta. När talmannen har lagt fram sitt förslag till statsminister i 

kammaren bordläggs det en första gång vilket följs av en andra bordläggning och sedan prövas det 

sannolikt av riksdagen den 5 december. 

 

 

Bilaga 28 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

23 november 2018 

 

Jag har i dag vid en presskonferens aviserat att jag måndagen den 3 december avser att lägga fram ett 

förslag till statsminister för riksdagen. Mitt förslag till statsminister kommer att vara Stefan Löfven 

(S). 

 

Jag har uppmanat Stefan Löfven (S) att före den 3 december återkomma med besked om den tänkta 

regeringens partimässiga sammansättning. 

 

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 3 december 

vilket följs av en andra bordläggning den 4 december och sedan prövas det sannolikt av riksdagen den 

5 december.  

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 29 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen och Stefan Löfven (S)  

30 november 2018  

 

På måndag den 3 december klockan 9.30 håller talman Andreas Norlén pressträff tillsammans med 

Stefan Löfven (S) som föreslås bli statsminister. 

 

Om Stefan Löfven innan dess begär mer tid kan detta, som talmannen tidigare har meddelat, beviljas 

och tidsplanen samt tid för pressträff kommer i sådana fall att justeras. 

Tid: 3 december klockan 9.30  

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 

Talmannen kommer den 3 december klockan 10 att lägga fram förslag till statsminister för riksdagen. 

Vid pressträffen och i samband med att förslaget läggs fram, kommer också den tänkta regeringens 

partimässiga sammansättning att meddelas. Vid samma tillfälle bordläggs förslaget. Därefter kommer 

förslaget att bordläggas ytterligare en gång och sedan prövas av riksdagen den 5 december klockan 9. 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske, dock tidigast den 6 

december, anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. 

 

 

Bilaga 30 

 

Pressmeddelande: Måndagens pressträff uppskjuten  

2 december 2018  

 

Talman Andreas Norlén har beviljat processen förlängd tid innan förslaget till statsminister läggs fram 

för riksdagen. Pressträffen med talmannen och Stefan Löfven (S) kommer därför att flyttas fram. 

 



Justerad tidsplan 

Talmannen kommer tidigast onsdagen den 5 december klockan 9.00 att lägga fram förslag till 

statsminister för riksdagen. Därför flyttas pressträffen till tidigast kl. 8.30 samma dag. Mer 

information om den justerade tidsplanen kommer att meddelas inom kort. 

 

 

Bilaga 31 

 

Pressmeddelande: Nästa steg i regeringsbildningen  

4 december 2018  

 

Talman Andreas Norlén har beviljat ytterligare tid innan förslag till statsminister läggs fram för 

riksdagen. 

 

– Jag har fått information om att flera partier ska inleda förhandlingar om regeringsfrågan. Jag har 

därför bedömt att det är rimligt att medge tid för dessa förhandlingar, säger talman Andreas Norlén. 

Stefan Löfven (S) ger fredagen den 7 december en första rapport till talmannen om processens 

utveckling, med en uppföljande rapport måndag den 10 december. Därefter kommer talmannen att 

kommentera nästa steg i regeringsbildningen. 

 

De tidigare aviserade aktiviteterna för onsdag den 5 december, framläggande om förslag till 

statsminister samt pressträff, är därför uppskjutna. Nya datum meddelas senare. 

 

 

Bilaga 32 

 

Pressmeddelande: Uppdaterad information om regeringsbildningen  

10 december 2018  

 

Talman Andreas Norlén har i dag den 10 december tagit emot Stefan Löfvens (S) rapport angående 

partiernas samtal om regeringsfrågan. Talmannen har också talat med Annie Lööf (C) och Jan 

Björklund (L) samt informerat de vice talmännen. 

 

– Jag har fått besked om att Centerpartiet inte ställer sig bakom den överenskommelse som partierna 

har arbetat med. Jag kommer därför att ge partierna möjlighet att under ett par dagar överväga 

innebörden av beskedet. Under tiden kommer jag att hålla informella samtal med olika partiledare, 

säger Andreas Norlén. 

 

Talmannen kommer efter dessa samtal att återkomma med information om nästa steg i 

regeringsbildningen. Tills vidare kvarstår tidigare avisering av statsministerförslag. 

 

 

Bilaga 33 

 

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen onsdag den 12 december  

11 december 2018  

 

På onsdag den 12 december kl. 8.30 håller talman Andreas Norlén pressträff i samband med att Stefan 

Löfven (S) föreslås bli statsminister. 

 

Tid: Onsdag den 12 december kl. 8.30 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 

 



Talmannen kommer kl. 9.00 att lägga fram förslag till statsminister för riksdagen. Vid pressträffen och 

i samband med att förslaget läggs fram, kommer det också att meddelas med vilka partier Stefan 

Löfven avser att bilda regering. 

 

Förslaget till statsminister läggs fram och bordläggs i kammaren onsdagen den 12 december. Förslaget 

bordläggs på nytt torsdagen den 13 december. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen 

fredagen den 14 december klockan 9.00. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast lördagen den 15 december. Skifteskonselj kommer 

därefter att äga rum. 

 

 

Bilaga 34 

 

Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

11 december 2018 

 

Jag kommer i morgon att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som mitt förslag 

till statsminister för riksdagen.  

 

Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 12 december, 

vilket följs av en andra bordläggning den 13 december. Förslaget prövas sedan av riksdagen den 14 

december.  

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 35 

 

Pressmeddelande: Fortsatt arbete med regeringsbildningen  

14 december 2018  

 

Riksdagen har den 14 december röstat nej till talmannens andra förslag till statsminister. Talman 

Andreas Norlén arbetar nu vidare med regeringsbildningen. 

  

– Jag kommer framför allt att fortsätta föra informella samtal med alla partiledare. Detta kommer jag 

att göra i dag och under helgen. Därefter, i början av nästa vecka, återkommer jag med besked om 

nästa steg i processen, säger talman Andreas Norlén. 

  

– Jag kan också konstatera att riksdagens partier driver Sverige närmare ett extra val. Jag beklagar det 

och jag kommer att göra allt jag kan för att förhindra det, men om partierna väljer extra val framför att 

agera på ett sätt som ger Sverige en ny regering kommer jag inte att stå i vägen för dem. Jag bedömer 

därför att jag nu bör vidta åtgärder i förberedande syfte, fortsätter Andreas Norlén. 

  

Om extra val blir aktuellt ska talmannen bestämma datum för detta efter samråd med Valmyndigheten. 

Talmannen kommer därför att hålla ett första möte med företrädare för Valmyndigheten efter 

prövningen i kammaren. 

 

 

Bilaga 36 

  

Pressmeddelande: Pressträff med talmannen  

18 december 2018  



 

Talman Andreas Norlén kommer att ge besked om kommande steg i regeringsbildningen vid en 

pressträff under onsdagen den 19 december. 

 

Tid: Onsdag den 19 december klockan 11.15 

Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset 
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Pressmeddelande: Talmannens besked om regeringsbildningen  

19 december 2018  

 

Talman Andreas Norlén har i dag onsdagen den 19 december gett besked om sina kommande åtgärder 

i samband med regeringsbildningsprocessen. Talmannen har också gett besked om en tidplan för dessa 

åtgärder. 

 

– Efter mina senaste samtal med partiledarna bedömer jag att en ytterligare omröstning i kammaren 

före jul skulle ske utan reell möjlighet för någon kandidat att bli statsminister. Partierna kan inte på 

kort sikt ändra tidigare ställningstaganden och jag kommer därför inte att lägga fram något förslag 

denna vecka. Processen bör dock inte avstanna och därför har jag i dag aviserat en tidplan för samtliga 

resterande steg av regeringsbildningsprocessen, säger talman Andreas Norlén. 

 

Talmannens avsikt är att partierna ska använda den aviserade tiden till förhandlingar och nödvändig 

intern förankring. De två huvudkandidaterna till statsministerposten förväntas därutöver att 

regelbundet göra återrapporteringar till talmannen om sina respektive processer. 

 

Tidplan 

• Informell återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) den 28 

december. 

• Informell återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) den 4 

januari. 

• Återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) vid möten på 

talmannens tjänsterum i riksdagen den 10 januari. Tider meddelas senare. 

• Talmansrunda och överläggning med de vice talmännen samt pressträff den 14 januari. Tider 

meddelas senare. 

• Förslag till statsminister läggs i kammaren den 14 januari. Tid meddelas senare. 

• Förslag till statsminister prövas i kammaren den 16 januari. Tid meddelas senare. 

• Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske avge 

regeringsförklaring och anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 

17 januari. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. 

 

Om förslaget inte tolereras av riksdagen planeras ett fjärde förslag till statsminister att läggas fram för 

riksdagen den 21 januari. Prövning av förslaget planeras till den 23 januari. 

Om detta förslag till statsminister inte tolereras av riksdagen kommer extra val att utlysas. Det ska då 

hållas inom tre månader. 

 

Talmannen kommer i dag att begära att Valmyndigheten tar fram ett underlag för planeringen av ett 

extra val med kortast möjliga tidsplan, i det fall ett fjärde förslag till statsminister faller i kammaren 

den 23 januari. Uppdraget återrapporteras till talmannen den 10 januari. 

 

Vidare kommer talmannen att skicka brev till samtliga landshövdingar med anledning av 

länsstyrelsens roll som regional valmyndighet samt till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med 

anledning av de kommunala valnämndernas roll som lokal valmyndighet. Syftet är att uppmana 

länsstyrelser och kommuner att ha beredskap för ett eventuellt extra val. 



 

Talman Andreas Norléns inledning vid pressträff i Sveriges riksdag den 19 december 2018 

Det talade ordet gäller 

 

Välkomna! 

 

Som ni alla vet har jag nu två gånger föreslagit riksdagen en statsminister. Den 14 november röstade 

kammaren nej till Ulf Kristersson och den 14 december röstade kammaren nej till Stefan Löfven.  

 

Efter statsministeromröstningen i fredags har jag haft förnyade samtal med samtliga partiledare för att 

få en uppfattning om var partierna nu står i regeringsfrågan och hur de ser på processen framåt.  

 

Eftersom två omröstningar är genomförda återstår enligt regeringsformen två möjliga 

statsministeromröstningar. Om inte heller omröstning tre eller fyra medför att en statsminister blir vald 

ska extra val till riksdagen genomföras inom tre månader.  

 

Inför de två omröstningar som genomförts stod det klart att kandidaten med stor sannolikhet inte 

skulle bli vald. Det var, enligt min uppfattning, ändå rätt att genomföra omröstningarna, eftersom de 

innebar att ett delskeende under processen kunde slutföras och att pressen på partierna kunde ökas.  

 

När vi nu står inför en tredje omröstning skulle jag dock helst se att den genomfördes med en kandidat 

som faktiskt har en chans att bli vald.  

 

Jag vill om möjligt undvika ytterligare en omröstning med en kandidat som på förhand kan betraktas 

som chanslös. Jag vill därmed helst lösa regeringsfrågan vid den tredje omröstningen.  

 

Jag ville också helst lösa regeringsfrågan före jul. Den obligatoriska statsministeromröstningen om 

Stefan Löfven ägde rum den 25 september. Vi har alltså nu hållit på med de här diskussionerna och 

förhandlingarna i snart tre månader. Det är hög tid att Sverige får en regering.  

 

Visserligen är den svenska regeringsbildningen inte rekordlång i ett europeiskt perspektiv – i Tyskland 

höll man senast på i ungefär sex månader och det belgiska rekordet på över 500 dagar är svårslaget – 

men den som deltog i eftermiddagsseminariet i måndags, i samband med invigningen av riksdagens 

stora demokratijubileum, fick veta att vår regeringsbildning nu ingår i den tiondel av europeiska 

regeringsbildningar efter Andra världskriget som har tagit längst tid.  

 

Visserligen fungerar Sverige även med en övergångsregering. Myndigheterna sköter sina uppgifter, 

riksdagen har antagit budgetramar. Men regeringen är i vårt system motorn i den politiska 

utvecklingsprocessen. En övergångsregering är begränsad i sitt handlingsutrymme. Oavsett politisk 

färg kan vi nog vara överens om att Sverige behöver en regering som får vara handlingskraftig och kan 

genomföra reformer. Det är verkligen hög tid att Sverige får en regering. 

 

Frågan blir om förutsättningarna för att få en statsminister vald på tredje försöket är störst om en 

omröstning genomförs före jul – alltså den här veckan – eller vid ett senare datum.  

 

Ett argument för att hålla en omröstning nu på fredag är att det skulle sätta stark press på partierna att 

snabbt ompröva sina positioner så att regeringsfrågan kan lösas före jul. Det skulle vara mycket 

välkommet. Jag har dock under mina samtal fått entydiga besked om att det inte är möjligt med så 

snabba omprövningar och att en tredje omröstning den här veckan om någon av huvudkandidaterna, 

Stefan Löfven eller Ulf Kristersson, skulle ge samma resultat som den förra omröstningen.  

 

I stället har många av partiledarna framfört till mig att nu behövs mer tid för förhandling och 

förankring. Det har redan gått lång tid, men en stor del av hösten präglades av att nästan inga 

positioner förflyttades och att inga sakpolitiska förhandlingar ägde rum. Därför efterfrågar många, 

trots allt, mer tid. Mot bakgrund av detta är min samlade bedömning att en tredje omröstning inte bör 



genomföras före jul. Jag beklagar det. Jag hade verkligen velat lösa detta före jul. Sverige behöver, 

som sagt, en regering. 

 

Nu gäller det att samtliga partier och partiledare tar sitt ansvar under den kommande tiden och agerar 

på ett sätt som gör att Sverige får en regering. Det måste vara slut med resultatlösa diskussioner. Nu 

krävs konkretion, konstruktivitet och kompromisser. 

 

Alla partiledare har ett ansvar för den fortsatta processen, men det tyngsta ansvaret åvilar förstås de 

båda personer som sagt att de vill bli Sveriges statsminister, Stefan Löfven och Ulf Kristersson. Jag 

förutsätter därför att de, var för sig, kommer att agera aktivt för att skapa stöd för sin respektive 

kandidatur. Jag har uppmanat dem att under jul- och nyårsveckorna en gång per vecka rapportera till 

mig vilka åtgärder de har vidtagit och vilka resultat de har uppnått. Rapporteringen kommer att äga 

rum informellt via telefon den 28 december och den 4 januari samt vid möten här i riksdagen den 10 

januari, först med Stefan Löfven och sedan med Ulf Kristersson. Jag vill ha insyn i vad som sker och 

jag kommer att försäkra mig om att processen drivs framåt. 

 

Måndagen den 14 januari har jag kallat samtliga partiledare till en talmansrunda, för att stämma av var 

vi befinner oss i processen. På eftermiddagen samma dag kommer jag att gå till kammaren med en 

formell nominering av en statsministerkandidat. Förslaget kommer att bordläggas på tisdagen och bli 

föremål för omröstning i riksdagen onsdagen den 16 januari.  

 

Den dagen är sedan tidigare tänkt att ägnas åt en sedvanlig partiledardebatt. Den debatten kommer att 

flyttas till den 30 januari. Om allt går vägen väljer riksdagen alltså en statsminister den 16 januari. 

 

Om även denna tredje omröstning misslyckas kommer jag att lägga fram min fjärde och sista 

nominering för kammaren måndagen den 21 januari. Förslaget kommer att bordläggas den 22 januari 

och prövas av riksdagen onsdagen den 23 januari. Misslyckas även denna fjärde omröstning ska extra 

val äga rum inom tre månader. Enligt vallagen ska riksdagsval i Sverige äga rum på en söndag, så 

senaste möjliga tidpunkt är söndagen den 21 april. 

 

Det är jag som bestämmer datum för extra valet i samråd med Valmyndigheten. Jag träffade, som ni 

vet, Valmyndigheten i fredags och jag har idag skrivit till Valmyndigheten och uppmanat myndigheten 

att senast den 10 januari meddela mig den kortaste tid som krävs för att anordna ett extra val, om en 

eventuell omröstning den 23 januari skulle misslyckas. 

 

Valmyndigheten är nationell valmyndighet, länsstyrelserna är regionala valmyndigheter och 

kommunernas valnämnder är lokala valmyndigheter. Jag har därför idag även skrivit till alla 

landshövdingar, informerat dem om att en fjärde statsministeromröstning kan komma att äga rum den 

23 januari och uppmanat dem att ha beredskap för ett eventuellt extra val. Jag har även skrivit till 

SKL, Sveriges kommuner och landsting, med samma uppmaning att ha beredskap för ett eventuellt 

extra val. 

 

Min uppfattning är densamma som den har varit under hela hösten. Ett extra val skulle vara ett stort 

misslyckande för svensk politik i allmänhet och för partiledarna och mig i synnerhet. Vi som har fått 

ledande roller i den här processen har ett ansvar för att förvalta det valresultat som väljarna gav oss 

den 9 september. Om vi inte klarar av det är risken stor att förtroendet för partierna och det politiska 

systemet skadas allvarligt.  

 

Mitt intryck är att partiledarna i allt väsentligt delar min bedömning och jag förutsätter att de kommer 

att arbeta hårt för att en regering ska kunna bildas. Men om de till slut inte förmår göra det som krävs 

och därmed i praktiken väljer ett extra val framför att agera på ett sätt som ger Sverige en regering, så 

kommer jag inte att försöka stå i vägen för dem. Då ska jag fullgöra de uppgifter som grundlagen 

lägger på mig, i första hand att fastställa datum för ett extra val.  

 



Den här regeringsbildningsprocessen har nu pågått länge. Alltför länge. Men den är inte oändlig. 

Senast onsdagen den 23 januari tar den slut. 
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Skrivelse till samtliga landshövdingar 

19 december 2018 

 

Inom ramen för den pågående regeringsbildningsprocessen vill jag nu etablera kontakt med samtliga 

landshövdingar i landet. Som talman och medborgare är det naturligtvis min förhoppning att en 

lösning av regeringsfrågan kan nås genom konstruktiva samtal mellan partiledarna. Om så inte sker 

bedömer jag dock att det nu kommit till en punkt då ansvariga aktörer bör förbereda sig på 

möjligheten att ett extra val kan komma att hållas under våren. 

 

Jag uppmanar härmed Länsstyrelserna att ha beredskap för ett sådant scenario. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

Bilaga 39 

 

Skrivelse till Valmyndigheten 

19 december 2018 

 

Hovrättspresident Margareta Bergström 

Ordförande i Valmyndighetens nämnd 

 

Kanslichef Anna Nyqvist 

Valmyndigheten 

 

Jag vill börja med att tacka för informationen vid mötet den 14 december. Den gav mig en god 

orientering om vad ett eventuellt extra val innebär på olika områden. Jag kontaktar er nu för att be om 

Valmyndighetens bedömning av kostnader och den kortaste förberedelsetid Valmyndigheten anser 

möjlig för att ordna ett extra val efter att en eventuell fjärde statsministeromröstning genomförts den 

23 januari 2019.  

 

Jag är tacksam för en återkoppling senast den 10 januari 2019. 

 

Andreas Norlén 

Talman 
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Skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting 

19 december 2018 

 

Ordförande Lena Micko (S) 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Inom ramen för den pågående regeringsbildningsprocessen vill jag nu etablera kontakt med Sveriges 

Kommuner och Landsting. Som talman och medborgare är det naturligtvis min förhoppning att en 

lösning av regeringsfrågan kan nås genom konstruktiva samtal mellan partiledarna. Om så inte sker 



bedömer jag dock att det nu kommit till en punkt då ansvariga aktörer bör förbereda sig på 

möjligheten att ett extra val kan komma att hållas under våren. 

 

Jag uppmanar härmed Sveriges Kommuner och Landsting att ha beredskap för att stödja kommunerna 

vid ett sådant scenario och jag ser gärna att ovanstående förvarning förmedlas till landets kommuner. 

En eventuell fjärde statsministeromröstning planeras att äga rum den 23 januari 2019. 

 

Andreas Norlén 

Talman 
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Pressmeddelande: Talmannen kommenterar informell återrapportering om regeringsbildningen  

28 december 2018  

 

Talman Andreas Norlén har i dag fredagen den 28 december tagit emot återrapportering från Stefan 

Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M). 

 

– Jag har i dag talat med de båda huvudkandidaterna till statsministerposten och tagit del av deras 

respektive bedömningar av processen som gäller regeringsbildningen. Enligt den tidsplan jag har 

informerat om kommer jag att få förnyade rapporter från Stefan Löfven respektive Ulf Kristersson 

fredagen den 4 januari, säger talman Andreas Norlén. 

 

Talmannen meddelade den 19 december att han avser att lägga ett förslag till riksdagen om 

statsminister den 14 januari vilket ska prövas av riksdagen den 16 januari. Även datum för ett 

eventuellt fjärde och sista förslag har aviserats. 

 

Under perioden fram till dess har talmannen uppdragit åt alla partier att förhandla och förankra 

positioner. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) fick utöver detta också i uppdrag att regelbundet 

återrapportera sina respektive processer till talmannen. 

 

 

Bilaga 42 

 

Pressmeddelande: Talmannen tar emot informell återrapportering om regeringsbildningen  

4 januari 2019  

 

Talman Andreas Norlén tar i dag den 4 januari emot informella återrapporteringar från Stefan Löfven 

(S) och Ulf Kristersson (M). 

 

– Jag har i dag återigen talat med Stefan Löfven och kommer att tala med Ulf Kristersson i kväll. Som 

nämnts tidigare kommer jag att få mer formella återrapporteringar den 10 januari. Samma dag kommer 

även Valmyndigheten rapportera till mig angående de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt 

extra val. Jag kommer att hålla en avslutande talmansrunda den 14 januari innan mitt förslag till 

statsminister läggs fram för riksdagen, enligt de datum jag tidigare har aviserat, säger talman Andreas 

Norlén. 

 

Talmannen meddelade den 19 december att han avser att lägga ett förslag till riksdagen om 

statsminister den 14 januari vilket ska prövas av riksdagen den 16 januari. Även datum för ett 

eventuellt fjärde och sista förslag har aviserats. 

 

Under perioden fram till dess har talmannen uppdragit åt alla partier att förhandla och förankra 

positioner. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) fick utöver detta också i uppdrag att regelbundet 

återrapportera sina respektive processer till talmannen. 
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Pressmeddelande: Talmannen tar emot återrapportering om regeringsbildningen  

8 januari 2019  

 

Torsdagen den 10 januari tar talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) 

för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan. 

 

Återrapporteringarna kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid 

följande klockslag: 

Kl. 10.00 Stefan Löfven (S) 

Kl. 10.30 Ulf Kristersson (M) 

 

Samma dag kommer även Valmyndigheten att rapportera till talmannen angående de praktiska 

förutsättningarna för ett eventuellt extra val. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

SVT). 
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Pressmeddelande: Talmannen tog emot återrapportering om regeringsbildningen  

10 januari 2019 

 

Torsdagen den 10 januari tog talman Andreas Norlén emot Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) 

för att få återrapporteringar om partiernas samtal i regeringsfrågan. 

 

- Jag har i dag talat med de båda huvudkandidaterna till statsministerposten och tagit del av deras 

respektive bedömningar av regeringsbildningen. Jag ser nu fram emot att träffa samtliga partiledare på 

måndag för att därefter kunna nominera en statsministerkandidat på måndag eftermiddag, säger talman 

Andreas Norlén. 

 

I dag torsdag klockan 14.00 kommer Valmyndigheten att rapportera till talmannen om de praktiska 

förutsättningarna för ett eventuellt extra val. 
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Pressmeddelande: Talmannen tog emot rapport från Valmyndigheten om extra val  

10 januari 2019 

 

Torsdagen den 10 januari tog talman Andreas Norlén emot Valmyndigheten för att få en samlad 

rapport om praktiska förutsättningar för ett eventuellt extra val. 

 

– Jag har i dag tagit emot rapporten från Valmyndigheten om de praktiska förutsättningarna för ett 

eventuellt extra val. Min förhoppning är att vi inom en snar framtid kommer att ha en ny regering på 

plats, men om partierna inte agerar på ett sätt som gör att en statsminister kan väljas, är det viktigt för 

mig att ha en beredskap för att kunna fastställa datum för ett extra val, säger talman Andreas Norlén. 

 



Valmyndigheten har i dag rapporterat till talmannen att kortast möjliga förberedelsetid för att kunna 

genomföra ett extra val är två och en halv månad efter att en eventuell fjärde statsministeromröstning 

har genomförts. Den valdag som Valmyndigheten rekommenderar är söndagen den 7 april 2019. 
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Pressmeddelande: Nästa steg i regeringsbildningen  

11 januari 2019  

 

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under måndagen den 

14 januari. 

 

Samtalen kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag: 

Kl. 10.00 Socialdemokraterna 

Kl. 10.25 Moderaterna 

Kl. 10.50 Sverigedemokraterna 

Kl. 11.15 Centerpartiet 

Kl. 11.40 Vänsterpartiet 

Kl. 12.05 Kristdemokraterna 

Kl. 12.30 Liberalerna 

Kl. 12.55 Miljöpartiet 

 

Kl. 16.00 avser talmannen att nominera en statsministerkandidat i kammaren. 

 

Pressträffar 

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt 

anslutning till deras respektive samtal med talmannen. 

Kl. 15.00 håller talmannen en pressträff i riksdagens presscenter. 

 

Fototillfällen 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

TV4). 
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Pressmeddelande: Justerad tidsplan för förslag till statsminister  

14 januari 2019  

 

Talman Andreas Norlén har beslutat att lägga fram sitt förslag till statsminister inför riksdagen 

onsdagen den 16 januari klockan 14.00. 

 

– De besked jag i dag har fått från partiföreträdarna innebär att jag har beslutat att skjuta fram 

tidpunkten då jag lägger mitt tredje förslag till statsminister inför riksdagen med två dagar. Syftet är att 

möjliggöra för partierna att nå en lösning, säger Andreas Norlén. 

 

Förslaget kommer att bordläggas i kammaren torsdagen den 17 januari och prövas av riksdagen 

fredagen den 18 januari klockan 9.00. 

 

Förslaget och första bordläggningen kommer att föregås av nya samtal mellan talmannen och 

partiföreträdarna. Samtalen hålls under onsdagen den 16 januari och tider meddelas senare. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Tider för detta meddelas senare. 



Om förslaget till statsminister inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde 

och sista förslaget till statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå. 
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Pressmeddelande: Veckans steg i regeringsbildningen  

15 januari 2019  

 

Talman Andreas Norlén kallar företrädarna för riksdagspartierna till nya samtal under onsdagen den 

16 januari. Därefter avser talmannen lägga fram ett förslag till statsminister för riksdagen och förslaget 

kommer att prövas fredagen den 18 januari. 

 

Samtalen kommer att äga rum onsdagen den 16 januari på talmannens tjänsterum i Västra 

riksdagshuset vid följande klockslag: 

Kl. 8.30 Socialdemokraterna 

Kl. 8.55 Moderaterna 

Kl. 9.20 Sverigedemokraterna 

Kl. 9.45 Centerpartiet 

Kl. 10.10 Vänsterpartiet 

Kl. 10.35 Kristdemokraterna 

Kl. 11.00 Liberalerna 

Kl. 11.25 Miljöpartiet 

 

Klockan 14.00 avser talmannen att nominera en statsministerkandidat i kammaren. 

 

Pressträffar onsdag 16 januari 

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt 

anslutning till deras respektive samtal med talmannen. 

Klockan 13.00 håller talmannen en pressträff i riksdagens presscenter. 

 

Fototillfällen onsdag 16 januari 

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och 

SVT). 

 

Fredag 18 januari 

Talmannens förslag till statsminister prövas av riksdagen fredagen den 18 januari klockan 9.00. 

Tidigast klockan 9.30, efter att förslaget till statsminister prövats i kammaren, håller talmannen en 

pressträff i riksdagens presscenter. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Om förslaget till statsminister 

inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde och sista förslaget till 

statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå. Tider för nästa vecka meddelas senare. 
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Skrivelse till samtliga partiföreträdare 

16 januari 2019 

 

Jag kommer i dag att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som mitt förslag till 

statsminister för riksdagen. Socialdemokraterna avser att bilda en regering tillsammans med 

Miljöpartiet. 

 



Förslaget till statsminister läggs fram samt bordläggs i kammaren en första gång den 16 januari, vilket 

följs av en andra bordläggning den 17 januari. Förslaget prövas sedan av riksdagen den 18 januari.  

 

Andreas Norlén 

Talman 
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Pressmeddelande: Talmannens förslag till statsminister  

16 januari 2019  

 

Talman Andreas Norlén har i dag den 16 januari föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse 

Stefan Löfven (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna 

och Miljöpartiet. 

 

Talmannens förslag till statsminister prövas av riksdagen fredagen den 18 januari klockan 9.00. 

Tidigast klockan 9.30, efter att förslaget till statsminister prövats i kammaren, håller talmannen en 

pressträff i riksdagens presscenter. 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Om förslaget till statsminister 

inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde och sista förslaget till 

statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå. Tider för nästa vecka meddelas senare. 

 

Talman Andreas Norléns inledning vid pressträff den 16 januari 2019 

Det talade ordet gäller 

 

Välkomna! 

 

Innan jag går in på mina slutsatser efter dagens talmansrunda vill jag gärna ge några allmänna 

kommentarer om processen så här långt. 

 

Vill man sammanfatta hösten i siffror kan man säga att vi har haft: 

En obligatorisk statsministeromröstning, den 25 september 

Två prövningar i kammaren av talmannens statsministerkandidater 

Tre sonderingsuppdrag 

Fyra gruppvisa samtal 

Sex möten mellan mig och kungen, senast i dag 

Sju talmansrundor 

17 diskussioner med de vice talmännen 

Och ännu fler pressträffar. Det här är den 14:e bara med mig. Ni har bevistat ytterligare några med 

partiledarna. 

 

Det här har varit en höst som ingen annan i svensk politik. När jag valdes till talman den 24 september 

insåg jag att vi stod inför en komplicerad regeringsbildning, men jag kunde inte tro att det skulle bli så 

här svårt och så här utdraget. Jag har, som ni vet, svarat på åtskilliga frågor från er under dessa 

månader, men mer än en gång har jag varit frestad att citera Runeberg som i dikten Sveaborg använder 

formuleringen ”Det frågtes blott, det gavs ej svar”. Det har onekligen många gånger funnits fler frågor 

än svar om vad som kommer att hända. 

 

När den långa tidsutdräkten har diskuterats har jag istället varit frestad att citera Karin Boye: ”Visst 

finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd”. Men Karin Boye har 

faktiskt inte rätt i det här sammanhanget. Min uppgift är att föreslå kammaren en 

statsministerkandidat. Det är inte vägen som är mödan värd, utan det är målet som står i fokus. Om 



den här processen i historiens ljus kan beskrivas som framgångsrik eller inte avgörs vid slutet av dagen 

av om den leder till att Sverige får en regering eller inte. 

 

Jag har haft några ambitioner genom hela denna process. 

För det första har jag velat vara tydlig, både med vilka beslut jag fattat och varför. Jag har strävat efter 

att varje beslut ska kunna motiveras med objektiva argument. Därigenom blir det möjligt för andra att 

granska besluten och att bilda sig en egen uppfattning om ifall man anser att argumenten håller eller 

inte. 

 

För det andra har jag strävat efter att kombinera tradition och utveckling. Jag har velat bygga vidare på 

tidigare praxis för regeringsbildning, men jag har samtidigt inte dragit mig för att vidta åtgärder som 

inte har prövats tidigare, när det har varit motiverat.  

För det tredje har jag velat vara förankrad i nuet, men ha blicken mot framtiden. De åtgärder jag vidtar 

ska kunna ligga till grund för praxis, som kommande talmän kan utgå ifrån under kommande 

regeringsbildningar. Jag har alltså försökt att inte enbart fokusera på dagens situation, utan har även 

funderat över hur olika åtgärder kan fungera mer generellt och långsiktigt. 

 

För det fjärde har jag strävat efter att vara så öppen, transparent som möjligt med mina åtgärder. Jag 

har velat vara så tillgänglig som möjligt för er i media för att därigenom kunna ge väljarna en god bild 

av hur arbetet med att bilda deras regering fortskrider. Samtidigt har jag inte velat kommentera 

processen, när den har varit inne i känsliga skeden, och har därför försökt skapa en balans mellan 

transparens och omsorg om processen. 

 

För det femte har jag försökt göra en rimlig avvägning mellan intresset att 

regeringsbildningsprocessen ska gå snabbt och intresset att Sverige alls ska få en regering. Givet de 

låsningar som funnits mellan partierna och det faktum att det är svårt för partier att ompröva 

positioner, särskilt i centrala frågor, har jag gett utrymme för förhandling och förankring i en 

utsträckning och med metoder som inte förekommit tidigare. De första sonderingspersonerna fick två 

veckor var för sitt arbete, för att ta ett exempel. Metoden att avisera kommande 

statsministernomineringar är ett annat. Ibland har det diskuterats om jag gett för många och för långa 

tidsfrister. Något helt säkert svar på den frågan kommer vi aldrig att få. För mig är de många turer och 

vändningar som förekommit denna höst ett bevis för att det har varit motiverat att arbeta metodiskt, 

steg för steg, och ge relativt gott om tid för både kontakter mellan partierna och interna processer i 

partierna. Hade jag i känsliga skeden forcerat fram statsministeromröstningarna snabbare hade risken 

varit betydande, menar jag, att någon regering aldrig hade kunnat bildas. 

 

Idag har det, om jag inte räknar fel, gått 129 dagar sedan valet den 9 september. För svenskt 

vidkommande är detta historiskt långt. Också i ett europeiskt perspektiv är det lång tid. Enligt uppgift 

hör den här regeringsbildningen nu till de fyra procent av västeuropeiska regeringsbildningar efter 

1945 som har tagit längst tid. Processen är historisk också på andra sätt. Jag har, som jag nämnde, 

använt metoder som inte använts tidigare. Det har aldrig tidigare förekommit att talmannens kandidat 

till statsministerposten har avvisats av riksdagen och dessutom inte en utan två gånger. 

 

Mot bakgrund av detta har jag flera gånger sagt att jag helst ser att den kandidat jag föreslår inför den 

tredje omröstningen har förutsättningar att faktiskt bli vald. I måndags såg det ut som om det skulle bli 

svårt. Under dagens talmansrunda har jag emellertid fått nya besked. 

 

Jag kommer därför klockan 14 att i kammaren föreslå att riksdagen till statsminister väljer Stefan 

Löfven. Han har för avsikt att bilda en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Min bedömning är att han har förutsättningar att bli vald på fredag, eftersom S, MP, C, L och V 

kommer att rösta ja eller avstå i omröstningen och dessa partier tillsammans förfogar över 195 av 

mandaten i riksdagen. Det som krävs för att bli vald är som bekant att inte 175 eller fler av 

ledamöterna röstar nej. Därmed skulle 2018 års långa politiska höst i Sverige ta slut fredagen den 18 

januari. 

 



Jag lämnar nu ordet till Stefan Löfven, varsågod! 
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Pressmeddelande: Pressträff med talmannen den 18 januari  

17 januari 2019 

 

Fredagen den 18 januari håller talman Andreas Norlén en pressträff efter att förslaget till statsminister 

har prövats i kammaren. 

 

Tid: Fredag den 18 januari, tidigast kl. 9.30 

Plats: Riksdagens presscenter 

 

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga 

statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Om förslaget till statsminister 

inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde och sista förslaget till 

statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå. Tider för nästa vecka meddelas senare. 
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Förordnande av statsminister 

18 januari 2019 

 

Riksdagen har denna dag godkänt mitt förslag att till statsminister utse Stefan Löfven (S).  

 

I enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket regeringsformen förordnar jag därför honom till statsminister. 

 

På riksdagens vägnar  

 

Andreas Norlén 

Talman 
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Pressmeddelande: Efter regeringsbildningen – talmannen initierar analys  

18 januari 2019  

 

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven 

(S) till statsminister. Talmannen välkomnar att den långa regeringsbildningsprocessen nu avslutas och 

kommer att ta initiativ till en analys av den politiska hösten 2018. 

 

Riksdagen har godkänt talmannens förslag att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S). Han avser 

att bilda en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Voteringsresultatet i kammaren utföll med 115 ja-röster, 153 nej-röster, 77 som avstod och 4 

frånvarande. Efter genomfört regeringsskifte vid en särskild konselj inför statschefen, där även 

talmannen deltar, är talmannens arbete med regeringsbildningen avslutat. 

 

– Det har varit en höst som ingen annan i svensk politik. Regeringsbildningen har med svenska mått 

mätt varit rekordlång. Grundlagen har prövats i en ovanlig situation. Partierna har manövrerat i ett 

delvis nytt parlamentariskt landskap och som talman har jag hanterat lägen i processen där inte praxis 

funnits. Det finns god anledning att analysera den politiska hösten 2018, säger talman Andreas Norlén. 

 



Talmannen kommer därför att ta initiativ till att statsvetare och jurister med inriktning på 

konstitutionell rätt bjuds in att, under full akademisk frihet, analysera regeringsbildningen, 

lagstiftningen samt talmannens och partiernas agerande. 

 

– Det är viktigt att vi dokumenterar och analyserar det som skett när olika nyckelaktörer fortfarande 

har skeendet i färskt minne för att lärdomar ska kunna dras inför framtida regeringsbildningsprocesser, 

säger talman Andreas Norlén. 

 

Hålltider för regeringsskiftet på måndag den 21 januari meddelas i ett separat pressmeddelande. 
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Pressmeddelande: Hålltider för regeringsskiftet  

18 januari 2019  

 

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven 

(S) till statsminister. Regeringsskiftet sker måndagen den 21 januari. 

 

Detta är gemensam pressinformation från Kungl. Hovstaterna, Sveriges riksdag och Regeringskansliet. 

 

Regeringsförklaring 

Måndagen den 21 januari klockan 11.00 avger statsministern en regeringsförklaring i kammaren och 

anmäler vilka statsråd som ska ingå i regeringen. Statsministern håller därefter en pressträff i 

Sammanbindningsbanan, Östra riksdagshuset, tidigast klockan 12.00. Riksdagens pressackreditering 

krävs. 

 

Fototillfälle på Riksplan 

Fototillfälle på Riksplan när den tillträdande regeringen, cirka klockan 13.45, lämnar riksdagen för 

promenad till Kungliga slottet. Plats intas klockan 13.30, inpassering via södra Helgeandstrappan. 

Riksdagens pressackreditering krävs. 

 

Skifteskonselj 

Det formella regeringsskiftet sker 14.15 vid en särskild konselj på Kungliga slottet med H.M. 

Konungen som ordförande. H.K.H. Kronprinsessan, talmannen och den nya regeringen närvarar. Pool 

för foto-, film- och ljudupptagning. 
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Redogörelse vid skifteskonseljen 

21 januari 2019 

 

Eders Majestät! 

 

Den 25 september 2018 hölls statsministeromröstning för att pröva statsminister Stefan Löfvens (S) 

stöd i den nyvalda riksdagen. Resultatet av omröstningen visade att statsministern saknade tillräckligt 

stöd i riksdagen, eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter röstade nej. Jag entledigade därför 

samma dag statsministern och övriga statsråd från deras befattningar. Samtidigt erinrade jag dem om 

att de uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering tillträtt. 

 

Jag har under regeringsbildningsprocessen samrått enskilt med företrädare för varje partigrupp inom 

riksdagen vid sju tillfällen. Jag har därutöver samrått med partiföreträdarna i gruppvisa konstellationer 

vid ett tillfälle. Överläggningar respektive informationsmöten med de vice talmännen har hållits 

löpande. Jag har återkommande informerat Eders Majestät om processen.  



 

Den 14 november prövades Ulf Kristersson (M) som statsminister i riksdagen. Mer än hälften av 

riksdagens ledamöter röstade nej, och förslaget förkastades därmed. 

 

Den 14 december prövades Stefan Löfven (S) som statsminister i riksdagen. Även denna gång röstade 

mer än hälften av riksdagens ledamöter nej, och förslaget förkastades. 

 

Den 16 januari 2019 föreslog jag riksdagen att utse Stefan Löfven (S) till statsminister i en regering 

bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Riksdagen godkände förslaget i 

fredags den 18 januari. 

 

Jag har på riksdagens vägnar utfärdat förordnande för Stefan Löfven (S) som statsminister. Han har i 

riksdagen tidigare i dag anmält de av honom utsedda statsråden och avgett en regeringsförklaring. 

 

Andreas Norlén 

Talman 

 

 

 

Överläggningar respektive informationstillfällen med vice talmän 

 28 september, överläggning 

 2 oktober, överläggning 

 10 oktober, information 

 14 oktober, överläggning 

 15 oktober, överläggning 

 22 oktober, information 

 29 oktober, information 

 29 oktober, överläggning 

 30 oktober, information 

 4 november, överläggning 

 12 november, överläggning 

 15 november, överläggning 

 22 november, överläggning 

 3 december, information 

 10 december, information 

 11 december, överläggning vid två tillfällen 

 16 december, information  

 5 januari, information 

 10 januari, information 

 14 januari, information 

 16 januari, överläggning 

 

Information till H.M. Konungen 

 2 oktober (Slottet) 

 9 oktober (ej möte) 

 15 oktober (Slottet) 

 22 oktober (ej möte) 

 29 oktober (ej möte) 

 30 oktober (ej möte) 



 12 november (ej möte) 

 15 november, dag (ej möte) 

 15 november, eftermiddag (Slottet) 

 21 november (ej möte) 

 23 november (ej möte) 

 26 november (Slottet) 

 2 december (ej möte) 

 4 december (ej möte)

 10 december (ej möte)

 18 december (ej möte)

 28 december (ej möte)

 10 januari (Slottet)

 14 januari (ej möte)

 15 januari (Slottet)

 15 januari, kväll (ej möte)

 16 januari (Slottet)

 


