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i. En regering blir till

Torsdagen den 5 oktober klockan halv sju på kvällen stod Thorbjörn
Fälldin med sin avskedsansökan utanför talmannens dörr i riksdags
huset.
Professor Axel Brusewitz skrev en gång en uppsats med titeln ”En
talman och hans klubba”. Men i veckan som följde på Fälldin-regeringens avgång var det snarast talmannens dörr, som blev den främsta
symbolen för parlamentarismen i Sverige. Ty den bild av regeringsförhandlingarna som allmänheten fick av press, radio och TV var en
lång rad av partiledare som passerade in och ut genom dörren till
talmannens tjänsterum.
Vad hände egentligen i förhandlingarna? Vilka olika lösningar av
regeringsfrågan diskuterades? Vilka var partiernas argument för och
emot olika alternativ? Vilka politiska omständigheter gjorde att regeringsförhandlingarna resulterade i en folkpartistisk minoritetsrege
ring?
Frågor om parlamentarism och regeringsbildning står av hävd i
centrum för den statsvetenskapliga forskningens intresse. Tillkomsten
av folkpartiregeringen erbjuder ett värdefullt åskådningsmaterial för
statsvetenskapliga och konstitutionella problemställningar. Denna bok
söker besvara två frågor. Den första är: Varför blev det en folkpar
tistisk minoritetsregering? Den andra är: Hur fungerade grundlagens
regler för regeringsbildning? Det skall också sägas att boken endast
handlar om regeringsbildningen. Spelet kring energipolitiken studeras
av en annan forskare vid min institution, Evert Vedung. Bakgrunden
till trepartiregeringens fall har därför lämnats utanför denna under
sökning.
Detta kapitel ger en översikt över det yttre händelseförloppet, de
olika lösningar av regeringsfrågan som var uppe till diskussion och
vilka ståndpunkter partierna intog. Varför partierna agerade som de
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gjorde, vilka argument som framfördes, behandlas i de närmast föl
jande kapitlen. Kapitel 2 handlar sålunda om diskussionen inom folk
partiet, kapitel 3 om moderata samlingspartiet, kapitel 4 om center
partiet och kapitel 5 om socialdemokraterna. Ytterligare belysning av
debatten kring regeringsbildningen ges i kapitel 6, som baseras på
en analys av ledarmaterialet i partipressen. Slutsatserna sammanfattas
i kapitel 7, som söker förklara varför den borgerliga trepartiregeringen ersattes av en folkpartistisk enpartiregering.
Det regelsystem som satte de yttre ramarna för det politiska skeen
det uppmärksammas i två kapitel. Kapitel 8 ger en översikt över hur
dagens bestämmelser om regeringsbildning växt fram ur de senaste
årtiondenas författningsdebatt. Kapitel 9 utvärderar hur grundlagsreglerna fungerade i oktober 1978.
I bokens avslutning, kapitel 10, kommenteras regeringsbildningen
mot bakgrund av vissa utvecklingslinjer i svensk parlamentarism.
Skildringen av det yttre händelseförloppet och övervägandena inom
partierna baseras till viss del på skriftligt primärmaterial i form av
kommunikéer, röstförklaringar, tal, interna promemorior etc. Nyhets
rapporteringen i massmedia erbjuder dessutom ett fylligt stoff. Men
till stor del måste framställningen grundas på intervjuer med de per
soner som själva deltog i händelserna. Jag har därför haft ingående
samtal med de flesta av dramats centrala aktörer. Det stora flertalet
intervjuer genomfördes i november och december 1978. Som källma
terial i en analys med vetenskapliga anspråk är detta intervjumaterial
inte utan problem. För det första kan belägg inte dokumenteras i
sedvanlig form. Ett villkor för att de inblandade skulle gå med på att
låta sig intervjuas så nära inpå ett känsligt politiskt skeende har varit
att de inte åberopas. Detta krav måste självfallet respekteras. Min
egen bedömning är att det för denna forskningsuppgift varit mer
önskvärt att kunna redovisa öppenhjärtiga resonemang under anony
mitet än utslätade och allmänna deklarationer från namngivna per
soner. För det andra har intervjuerna genomförts upp till ett par må
nader efter det att händelserna ägt rum. Här finns risk för såväl rena
minnesfel som mer eller mindre avsiktliga efterrationaliseringar. Nor
mala källkritiska metoder har fått komma till användning. En primär
källa har tillmätts större betydelse än en sekundär, belägg från olika
källor har eftersträvats för att dokumentera lämnade uppgifter och
meddelanden som har stöd i dagboksanteckningar har fått väga
tyngre än erinringar direkt ur minnet.
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Framställningen i denna bok kommer säkerligen att kompletteras
när nya uppgifter blir kända. Inte desto mindre har jag funnit att det
nu tillgängliga källmaterialet ger en tillfredsställande bild av de
huvudargument som inom partierna framfördes för och emot olika
ståndpunkter. Materialet är tillräckligt omfattande för att det med
rimlig grad av säkerhet skall gå att besvara frågan: varför fick
Sverige i oktober 1978 en folkpartistisk enpartiregering?

Torsdagen den 5 oktober
Den borgerliga trepartiregeringen var denna torsdag samlad till rege
ringssammanträde. Efter det ordinarie sammanträdets slut vidtog för
handlingar mellan de tre partiledarna. Större delen av dagen ägnades
åt att diskutera energipolitiken. Regeringen hade en knapp vecka tidi
gare, fredagen den 29 september, enats om en uppgörelse i frågan om
laddning av kärnkraftsaggregaten Ringhals 3 och Forsmark 1. Men
kompromissen hade inte överbryggat motsättningarna mellan å ena
sidan centerpartiet och å andra sidan folkpartiet och moderata sam
lingspartiet. Veckan som följde hade fyllts av anklagelser och motanklagelser. Torsdagen den 5 oktober stod det klart att klyftan i ener
gipolitiken hade blivit för stor. Det fanns inte längre förutsättningar
för ett fortsatt regeringssamarbete mellan de tre borgerliga partierna.
Därför inlämnade Thorbjörn Fälldin klockan 18.30 sin, och därmed
hela regeringens, avskedsansökan.1
Redan ett par timmar före det att Fälldin inlämnade sin avskeds
ansökan fanns på statsrådsberedningen ett dokument med rubriken
”Konstitutionella aspekter på en regeringsombildning”. Den hade ut
arbetats av Fälldins pressekreterare Hans Westin och Sten Lundberg,
informationssekreterare på justitiedepartementet, och är daterad den
5 oktober 1978. Promemorian börjar med att konstatera att rege
ringsformen ger fyra möjligheter för regeringen att helt eller delvis
ombildas. Om statsministern begär att bli entledigad avgår hela rege
ringen. Den andra möjligheten är att statsministern själv kan ombilda
regeringen: ”Statsministern kan entlediga ett eller flera statsråd. Han
1 Källa för det formella händelseförloppet under tiden 5-18 oktober är riksdagsdirektören Sune K. Johanssons till konstitutionsutskottet överlämnade promemoria
”Regeringsskiftet i oktober 1978” (17 november 1978).
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är alltså enligt regeringsformen oförhindrad att helt ombilda sin re
gering.” Det är av särskilt intresse att just denna möjlighet nämns.
Under trepartiregeringens sista tid fanns inom centerpartiet tankar på
att Fälldin kunde avskeda moderaternas och folkpartiets statsråd om
de inte accepterade centerns energipolitiska linje. Även om regerings
formen medger denna möjlighet var Fälldin själv inte tilltalad av
tanken. Denna form för regeringsombildning blev därför inte aktuell.
Promemorian nämner ytterligare två sätt på vilka regeringen kan
ombildas. Dels kan ett eller flera statsråd själva begära att avgå och
dels kan statsministern, och därmed hela regeringen, eller enskilt
statsråd tvingas avgå genom misstroendeförklaring i riksdagen.
Dokumentet innehåller dessutom uppgifter om expeditionsministärs
befogenheter, talmannens roll vid val av ny statsminister samt cm
minoritetsregering: ”Väljs statsministern ur ett parti som ej har majo
ritet i riksdagen kan denne ändå utse samtliga statsråd ur det egna
partiet och bilda en minoritetsregering. Några särskilda regler om
minoritetsregeringar finns inte i RF. Minoritetsregeringen kan alltså
sitta kvar så länge inte minst 175 riksdagsledamöter röstar för en
misstroendeförklaring mot statsministern.”
Dokumentet visar att de formella reglerna för regeringsombildning
hade undersökts. Att trepartiregeringen skulle kunna avgå eller ombil
das var en möjlighet man räknat med. Däremot har det inte gått att
belägga att det förts några direkta överläggningar om regeringsfrågans fortsatta behandling mellan de tre partierna eller i regeringskret
sen. Avsaknaden av belägg kan självfallet inte tas till intäkt för att
sådana diskussioner faktiskt inte förts. Flera intervjuade har emeller
tid förnekat att sådana kontakter förekommit; ingen har heller häv
dat att sådana ägt rum. Situationen under Fälldin-regeringens sista
tid var också sådan att det får bedömas som mindre sannolikt att de
tre borgerliga partierna tillsammans diskuterat de tänkbara konstella
tioner som en ny regering skulle kunna baseras på. När det ännu fanns
hopp om att trepartiregeringen kunde samlas i energifrågan och så
lunda sitta kvar, skulle en sådan diskussion inneburit ett faktiskt er
kännande av att krisen var akut. Ingen ville, som en källa uttrycker
det, ”ta djävulens namn i sin mun”. Uppenbarligen har heller ingen
fört fram förslaget att utlysa nyval. Det bedömdes inte i något parti
vara ett realistiskt alternativ. När det på torsdagen stod klart att det
inte längre fanns förutsättningar för ett fortsatt regeringssamarbete
återstod bara för statsministern att inge sin avskedsansökan.
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Centerpartiets, moderata samlingspartiets och folkpartiets riksdags
grupper inkallades till extra möten klockan 18.00. En halvtimma
dessförinnan hade TT över sitt teleprinternät kablat ut nyheten att
det skulle bli en regeringsombildning, även om man då ännu inte
visste hur stor omfattningen var. Thorbjörn Fälldin meddelade inför
sitt partis riksdagsledamöter att regeringen beslutat avgå. Mötet blev
helt kort. Redan klockan 18.30 överlämnade Fälldin sin begäran om
entledigande till talman Henry Allard (se Dokument 1 i den samling
av aktstycken som intagits i slutet av boken). Talmannen entledigade
därvid statsministern och övriga statsråd och överlämnade en skrivelse
till Fälldin (Dokument 2). Skrivelsen översändes dagen därpå till
övriga statsråd.
När folkpartiets och moderata samlingspartiets riksdagsledamöter
var för sig samlades vid 18-tiden fanns deras partiledare ännu inte
på plats. I moderaternas sammanträdesrum på tionde våningen i
riksdagshuset pågick nämligen ett möte mellan fyra personer: Gösta
Bohman, Ola Ullsten, Carl Bildt och Carl Tham. Sammanträdet
resulterade i ett gemensamt uttalande av Bohman och Ullsten
(Dokument 3).
Bakgrunden till det gemensamma uttalandet var att såväl mode
rata samlingspartiet som folkpartiet ville ge sin bild av orsakerna till
varför regeringen fallit. Frontlinjen i energifrågan gick mellan å ena
sidan centern och å andra sidan moderaterna och folkpartiet. Redan
två dagar tidigare, den 3 oktober, hade Bohman och Ullsten gjort
ett offentligt uttalande mot centerns linje i kärnkraftsfrågan. De två
partierna fann det därför naturligt att tillsammans ge sin syn på regeringsupplösningen. Ullsten hade för övrigt redan i ett tidigare skede
väckt tanken att, i den händelse regeringen inte kunde enas om pröv
ningen av villkorslagen, de tre partierna gemensamt skulle gå ut med
en gemensam deklaration. Där skulle man förklarat att regeringen
inte kunnat nå enighet i energipolitiken, att den därför avgick och
att det nu i första hand var talmannens sak att sondera hur regeringsfrågan skulle lösas. Men den politiska händelseutvecklingen blev
en annan. Regeringen lyckades nämligen att ena sig, i form av en
kompromiss den 29 september. Moderata samlingspartiet och folk
partiet uppfattade det som om centern därefter ställt nytt ultimatum
i kärnkraftsfrågan. Samtidigt som det inte längre gick att fortsätta
regeringssamarbetet, gjorde den politiska situationen att det inte hel
ler fanns förutsättningar för en gemensam trepartideklaration. Där
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för presenterade Thorbjöm Fälldin centerns syn på regeringsupplösningen i sitt tal på presskonferensen, medan folkpartiets och moderata
samlingspartiets version gavs i Gösta Bohmans och Ola Ullstens ge
mensamma kommuniké.
Uttalandet består av två delar. Den första, och längsta, handlar
om energipolitiken. Den sista delen berör regeringsfrågans fortsatta
handläggning. Avslutningen fick följande lydelse:
Då förutsättningar således för närvarande saknas för fortsatt samverkan inom
den nuvarande regeringens ram bör en ny icke-socialistisk regering bildas. Den
bör utformas så att den får största möjliga politiska förankring. Dess politik bör
grundas på regeringsförklaringen från hösten 1976 samt den regeringsförklaring
som avgavs i riksdagen den 3 oktober 1978. Den nya regeringen bör som en
viktig uppgift eftersträva en samlande lösning i energifrågan. Nödvändiga kon
sultationer i regeringsfrågan måste föregås av diskussioner inom partiernas riks
dagsgrupper.

Uttalandet hade förberetts av Carl Bildt och Carl Tham. På mötet
vid 18-tiden gjorde Bohman och Ullsten några ändringar i utkastet.
Flertalet av revideringarna var av språklig karaktär. Men en ändring
har intresse med tanke på den diskussion som senare kom att uppstå
med hänvisning till uttalandet. I utkastet hade Carl Bildt skrivit att
regeringen borde få ”en så bred icke socialistisk bas som möjligt”.
Ullsten fick igenom att formuleringen i stället blev ”största möjliga
politiska förankring”. Även om de tillmötesgick moderaternas önske
mål att i uttalandet också beröra vad som skulle hända efter det att
regeringen nu fallit, ville Ullsten och Tham ha en formulering som
inte band dem till någon exakt sammansättning av den nya rege
ringen. På folkpartiets initiativ avslutades kommunikén dessutom med
uttalandet att partiernas riksdagsgrupper först måste ges tillfälle att
diskutera regeringsfrågan.
Även om det således fördes en viss diskussion om uttalandet, var
mötet mellan Bohman, Ullsten, Bildt och Tham ändå över på mindre
än en halvtimma. Det rådde ingen större oenighet. Bara någon timma
efter det att regeringen kommit fram till att den skulle avgå, redan
innan Fälldin besökt talmannen, var moderata samlingspartiet och
folkpartiet således ense om att en ny icke-socialistisk regering borde
bildas, att dess politik borde grundas på trepartisamverkans regerings
förklaring och att den borde eftersträva en samlande lösning i energi
frågan. En rimlig tolkning av det senare uttalandet är att centern
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inte ansågs böra ingå i den nya regeringen. Det gemensamma uttalan
dets formuleringar innebär således att en icke-socialistisk regering
utan centern förespråkas. Av alla teoretiskt tänkbara regeringskonstellationer utesluts därmed samtliga utom tre. De alternativ som kvar
stod var en fp-m-koalition, en ren m-regering och en ren fp-regering.
Vid 18.30-tiden kom Bohman och Ullsten till sina respektive riks
dagsgrupper. De redogjorde för de senaste timmarnas händelser och
riksdagsledamöterna delgavs det gemensamma uttalandet. Tiden
medgav dock ingen längre diskussion om den framtida regeringens
sammansättning.
Sedan riksdagsgrupperna informerats gavs presskonferenser av i tur och ordning - Fälldin, Ullsten och Bohman. En stor del av
dessa möten med journalisterna upptogs av regeringens fall, kärnkraftsfrågan, en eventuell folkomröstning etc. Men partiledarna pres
sades också med frågor om hur den nya regeringen skulle komma
att se ut. Svaren blev hela tiden undvikande. Ingen ville i detta läge
offentligt förespråka en viss bestämd lösning av regeringsfrågan.
Thorbjörn Fälldin hänvisade till att samtalen med talmannen
kom i första hand och att han inte tänkte svara på några frågor
innan talmannen talat med de olika partiordförandena.
- Men om ni tror att vi har en socialistisk regering om en vecka,
så tror jag att ni dragit en felaktig slutsats, kommenterade ändå
Fälldin.
Ola Ullsten var försiktig i sina uttalanden om den nya regeringen.
- Frågan skall diskuteras i riksdagsgrupperna och med talman
nen; innan dess vill jag inte uttala mig offentligt. Ullsten upprepade
innehållet i det gemensamma uttalandet: Den nya regeringen borde
vara icke-socialistisk och ha största möjliga politiska förankring. På
frågan hur den senare formuleringen skulle tolkas, förtydligade Ull
sten:
— Med det uttrycket avses regeringens förmåga att kunna föra en
politik som samlar majoriteter i riksdagen.
Just formuleringen ”största möjliga politiska förankring” hade ju
varit föremål för diskussion mellan Ola Ullsten och Gösta Bohman
när kommunikén utarbetades. Formuleringen kan tolkas på två sätt
- antingen att regeringen baseras på största möjliga antal mandat i
riksdagen, eller att regeringen intar en sådan politisk position att den
kan skapa riksdagsmajoriteter i skilda politiska frågor. Redan på
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presskonferensen den 5 oktober gav Ullsten ett otvetydigt besked i
tolkningsfrågan. Det var en icke-socialistisk regering med förmåga
att skapa majoriteter i riksdagen, inte en icke-socialistisk regering
med största möjliga mandatunderlag, som Ullsten i första hand ville
se förverkligad.
Inte heller Gösta Bohman pläderade öppet för någon bestämd lös
ning av regeringsfrågan. Också han ville avvakta talmannens kon
sultationer. Men han hänvisade till att den gemensamma deklara
tionen talar om en icke-socialistisk regering som bör grundas på trepartikoalitionens regeringsförklaringar.
— Denna politik måste enligt min mening fullföljas. Kan vi inte
fullfölja den i en trepartiregering får vi försöka fullfölja politiken i
en regering som har bredast möjliga icke-socialistiska bas.
Även om Bohman inte tog direkt ställning i regeringsfrågan, tydde
ändå flera uttalanden på att han både önskade och förutsatte att
moderaterna skulle komma att ingå i en regering tillsammans med
folkpartiet. Moderatledaren talade om den nya regeringens uppgifter
och använde därvid stundtals ”vi” som pronomen.
Lars Werner gav i ett uttalande vänsterpartiet kommunisternas
syn på regeringsfrågan:
— Dagens kris är inte i första hand en regeringskris. Det är en kris
för hela den borgerliga samhällsordningen.
Werner menade att nyval borde utlysas.
- Den borgerliga regeringens sammanbrott måste följas av nyval.
Det finns i dag ingen hållbar majoritet i riksdagen för en borgerlig
regering. Det finns alldeles uppenbart ett starkt flertal bland väljarna
mot ett fortsatt borgarstyre. Werner upprepade dessutom vpk:s krav
på en folkomröstning i kärnkraftsfrågan.
Den socialdemokratiska partiledningen hade tidigare flera gånger
diskuterat möjligheten av att den borgerliga regeringen kunde spricka.
Flera månader tidigare hade Olof Palme från folkpartihåll fått en
förfrågan om hur socialdemokraterna skulle ställa sig om trepartiregeringen avgick och folkpartiet försökte bilda en egen regering.
Palme hade svarat att nyval i ett sådant läge vore den logiska lös
ningen, men han hade inte definitivt avvisat tanken på en folkparti
regering.
När Fälldin på torsdagen lämnade in sin regerings avskedsansökan
var därför överraskningen inte total. Men man var ändå oförberedd
på att upplösningen skulle komma vid just denna tidpunkt. Olof
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Palme hade lämnat riksdagshuset, nåddes av beskedet på radhus
trappan i Vällingby och fick vända tillbaka. På torsdagskvällen sam
lades de ledamöter av partiets verkställande utskott som det gått att nå.
Debatten gällde hur socialdemokratin skulle ställa sig i den uppkomna
situationen. Ett uttalande började förberedas, men förhandlingarna
uppsköts över natten.

Fredagen den 6 oktober
Socialdemokraternas verkställande utskott sammanträdde i riksdags
huset klockan 07.30. Man beslöt att Olof Palme i ett uttalande skulle
redovisa socialdemokratins bedömning av regeringsfrågan (Doku
ment 4).
Palme menade i sitt uttalande att ett nyval vore den principiellt
riktiga lösningen på regeringskrisen. Mot nyval talade dock att det
ordinarie valet låg så nära i tiden. Uttalandet gick för övrigt inte in
på hur nyvalet rent praktiskt skulle utlysas. Den just entledigade trepartiregeringen hade ju inte längre befogenhet att förordna om ny
val. De två sätt på vilka nyval i den uppkomna situationen kunde
komma till stånd var att en ny regering tillsattes eller att talmannens
förslag till ny statsminister fyra gånger förkastades av riksdagen. Ingen
av dessa utvägar diskuterades dock i uttalandet.
Om talmannen skulle vilja ”pröva en provisorisk lösning av regeringsfrågan”, hade Palme följande att anföra. För det första fanns i
riksdagen fortfarande en borgerlig majoritet, som i alla frågor har
det slutliga avgörandet. För det andra skulle varje förstärkning av
högerinflytandet i regeringen betraktas som en utmaning. För det
tredje borde en ny regering eftersträva en bred samling i energifrågan.
Socialdemokraterna gav följaktligen ingen direkt rekommendation
till lösning av regeringskrisen. Nyval sägs visserligen vara ”den prin
cipiellt riktiga lösningen”, men det framförs inte som ett krav. Tvärt
om betonas den praktiska olägenheten med nyval. När det gäller
sammansättningen av en eventuell ”provisorisk” regering kan Palmes
tre kommentarer tolkas som ställningstaganden mot vissa tänkbara
lösningar. Påpekandet att riksdagens borgerliga majoritet har det
slutliga avgörandet i alla frågor måste rimligen innebära att den nya
regeringen anses böra utgå ur det borgerliga blocket, att social
demokratin inte kräver att ta på sig regeringsansvaret. Palmes ut

*5

talande mot varje förstärkning av högerinflytandet bör tolkas som
ett ställningstagande mot moderata samlingspartiets medverkan i
en kommande regering. Och slutligen, om den nya regeringen skall
kunna nå en bred samling i energipolitiken torde centerns deltagande
knappast vara acceptabelt för socialdemokratin.
Summerar man dessa tolkningar har socialdemokraterna uttalat sig
mot att socialdemokraterna i rådande läge försöker bilda regering
och mot moderaternas och centerns medverkan i en borgerlig rege
ring. Den återstående möjligheten, en folkpartistisk minoritetsrege
ring, varken förespråkas eller avvisas.
Svenska Dagbladet rapporterade på fredagmorgonen från social
demokraternas möte kvällen innan. Rubriken på första sidan löd
”Palme-ja till en ren fp-regering”. Tidningen uppgav att Palme fått
i uppdrag att meddela talmannen att socialdemokraterna inte kan
tänka sig att stödja en regering med moderat inslag, men väl att tole
rera en folkpartiministär genom att lägga ner sina röster. När TT på
morgonen vidarebefordrade Svenska Dagbladets uppgift tolkade man
det som om Palme hos talmannen skulle ”tillstyrka att en ren folkpar
tiregering bildas”.2
Under fredagen besökte samtliga fem partiledare talmannen för
konsultationer i regeringsfrågan. Först i raden kom Olof Palme, som
klockan 09.00 gick in i talmannens rum. Svenska Dagbladets uppgift
om att Palme skulle säga ja till en folkpartiregering, och TT :s tolk
ning att Palme avsåg att tillstyrka en sådan regering, besannades inte.
Palme meddelade innehållet i verkställande utskottets kommuniké,
men gav inga utfästelser om sitt partis ställningstagande. Socialde
mokraternas åsikt var att det nu i första hand ankom på de borgerliga
partierna att klara ut regeringsfrågan.
Direkt efter sitt besök hos talmannen höll Palme presskonferens.
Han gav där offentlighet åt uttalandet och lämnade ett antal munt
liga kommentarer. På frågan om vilken typ av borgerlig regering
socialdemokraterna rekommenderade, svarade Palme:
— Vi har ingen anledning att rekommendera någon borgerlig
regering. Vi konstaterar bara att riksdagen har borgerlig majoritet.
Däremot preciserades innebörden av uttalandet att socialdemokra
terna motsatte sig varje förstärkning av högerinflytandet i regeringen.
Palme medgav att en tvåpartiregering innehållande bl a moderater
2 TT-telegram X2 6/10 kl 04.55.
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skulle vara en ökning av högerinflytandet. I en intervju med radions
Arvid Lagercrantz bekräftade Palme denna tolkning:
- Är det verkligen en förstärkning av högerinflytandet om folk
partiet och moderaterna sitter kvar?
- Ja, nu är moderaterna ett parti av tre. I så fall skulle de bli ett
av två, och det är ju en förstärkning.3
Moderatledaren Gösta Bohman kom till talmannens rum klockan
09.30 och hans besök varade liksom Palmes i tjugo minuter. Bohman
redogjorde för sin och Ullstens gemensamma deklaration; att en
icke-socialistisk regering med största möjliga politiska förankring
borde bildas och att den nya regeringen borde eftersträva en samlande
lösning i energifrågan. Bohman förklarade att han var beredd att i
detta läge gå in i en tvåpartiregering bestående av moderata sam
lingspartiet och folkpartiet. I en sådan tvåpartiregering skulle mode
raterna vara det största partiet och det kunde därför vara naturligt
att Gösta Bohman föreslogs som regeringsbildare. Men psykologiska
skäl och det faktum att Ola Ullsten varit statsministerns ställföreträ
dare i den gamla trepartiregeringen kunde ändå tala för Ullsten som
statsminister. Moderaterna skulle därför inte motsätta sig Ullsten som
regeringsbildare i en folkparti-moderatkoalition.
Talmannen hade nu fått höra från båda de partiledare som han
denna dag talat med, att den nya regeringen borde utgå från den
icke-socialistiska majoriteten i riksdagen. Folkpartiet och modera
terna hade också tillsammans undertecknat ett uttalande där det tala
des om en icke-socialistisk regering med största möjliga politiska
förankring. Allard uppmanade därför Bohman att utnyttja den kom
mande helgen för att undersöka möjligheten av att bilda en koali
tionsregering mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet.
Ola Ullstens samtal med talmannen började klockan 10.00. Tidi
gare på morgonen hade folkpartiledningen sammanträtt och diskute
rat vad Ullsten skulle säga till talmannen. Med utgångspunkt från
sin och Bohmans gemensamma deklaration uppställde Ullsten tre
krav på den nya regeringen. Eftersom det fortfarande fanns en bor
gerlig majoritet i riksdagen borde regeringen baseras på detta icke
socialistiska flertal. Det andra kravet var att den nya regeringen
måste ha förutsättningar att lösa energifrågan och här kunna få ma
joritet i riksdagen. Härav följde att centern inte skulle kunna ingå i
3 Extra Eko-sändning 6/10 kl 10.00.
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regeringen. Då kvarstod endast möjligheten att bilda en borgerlig
minoritetsregering. Som tredje krav uppställde då Ullsten att denna
minoritetsregering skulle utformas så att den fick möjlighet att skapa
bred samling i politiken, att den kunde nå viss bredd i förankringen
av sin politik. Men folkpartiledaren ville inte på detta tidiga stadium
direkt förespråka något bestämt regeringsalternativ. Allard frågade
Ullsten om han var beredd att bilda regering med Bohman. Ullsten
lämnade inget svar på denna fråga, utan hänvisade till att han först
måste samråda med sin riksdagsgrupp, vilken hade inkallats till sam
ma eftermiddag.
Vpk-ledaren Lars Werner anlände till talmansrummet klockan
10.30. Han framförde där det krav på nyval, som han offentligt ut
talat redan på torsdagskvällen. När Werner fått klart för sig att en
expeditionsministär inte hade rätt att förordna om extra val, ansåg
han att det borde bli en ny borgerlig regerings första uppgift att utlysa
nyval. Vid sitt efterföljande möte med pressen menade Werner att
Fälldin-regeringen borde ha utlyst nyval innan den avgick.
- Men eftersom man misskötte även detta får det bli en ny rege
rings uppgift.
Däremot tog vpk inte ställning till regeringsalternativen:
- Att utpeka en speciell person till regeringsbildare är omöjligt
för vårt parti. Det skulle innebära att vi accepterade en ännu mer högerinriktad regering än den vi haft, förklarade Werner.
Den avgående statsministern Thorbjörn Fälldin överläde med tal
mannen klockan 11.00. Fälldin trodde själv att moderaterna och
folkpartiet nu tillsammans skulle bilda regering, men konstaterade att
de troligen skulle få det svårt i vissa politiska frågor. Han kunde
emellertid inte lämna något kategoriskt besked om hur centerpartiet
skulle ställa sig till en sådan regering. I omröstningen om ny stats
minister förmodade Fälldin dock att centern troligen skulle lägga ner
sina röster efter att ha avgivit en särskild röstförklaring. Fälldin an
tydde inget eget intresse att bilda regering och fick inte heller någon
sådan förfrågan.
När centerledaren lämnade talmansrummet ställde en journalist
frågan vad Fälldin skulle svara om han fick uppdraget att bilda rege
ring.
- Det är en hypotetisk fråga. Återkom med den om jag får ett så
dant uppdrag, svarade Fälldin, men ville i likhet med Bohman och
Ullsten inte vidare kommentera samtalen med Allard.
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Centerns förste vice ordförande, avgående kommunministern Jo
hannes Antonsson befann sig i korridoren utanför talmannens rum
medan Fälldin samtalade med Allard. Han sade sedermera till jour
nalister som var församlade där, att han fann det naturligt om budet
att bilda en ny regering först gick till Thorbjörn Fälldin.
- Min personliga bedömning är att om talmannen följer gammal
praxis så lämnar han uppdraget att bilda regering till ledaren för det
största partiet inom majoritetsgrupperingen, alltså Thorbjörn Fälldin.
- Det har också varit gammal praxis att uppdraget innefattar
att bilda en regering på bredast möjliga parlamentariska bas.
På frågan om han trodde att folkpartiet och moderaterna nu skulle
bilda regering, svarade Antonsson:
- Jag tror väl då snarare på en ren folkpartiregering. Jag skulle
bli personligt överraskad om Ullsten tar med moderaterna i en ny
regering.
Hur skulle då centern ställa sig om en ren folkpartiregering före
slogs?
- Vi har inte diskuterat det vare sig i partiledningen eller riks
dagsgruppen. Antagligt är väl att man inte röstar mot en ren folkpar
tiregering från centerns sida.4
Klockan 11.30 informerades de tre vice talmännen - Torsten
Bengtson (c), Tage Magnusson (m) och Karl Erik Eriksson (fp) om samtalen med partiledarna. Allard meddelade att han uppmanat
Bohman och Ullsten att utnyttja helgen för överläggningar om möj
ligheten att bilda en folkparti-moderatregering. Torsten Bengtson in
dikerade att centern skulle få svårt att svälja en regering som var po
sitiv till fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Han krävde dock inte att
Fälldin skulle föreslås som statsminister.
De besked som under fredagen kom från centerpartiet tydde på att
det fanns vissa åsiktsskillnader inom partiet. Några accepterade att
folkpartiet och moderaterna bildade regering, andra var skeptiska till
denna lösning. Somliga yrkade till och med på att Fälldin borde få
budet att bilda regering.
Efter förmiddagens överläggningar meddelade Henry Allard mass
medias representanter att det inte skulle komma något statsminister
förslag under dagen. Samtalen med partiledarna hade inte givit något
entydigt besked om en viss person.
4 Intervju i radions Eko-sändningar 6/10 kl 12.30 och 22.00.
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Klockan 15.00 sammanträdde folkpartiets riksdagsgrupp och parti
styrelse. Debatten på mötet kommer att behandlas närmare i kapi
tel 2. Här räcker det att konstatera att det fanns ett starkt motstånd
mot att folkpartiet skulle samregera med moderata samlingspartiet.
Slutsatsen blev entydig. Ullsten fick ett politiskt mandat som gick ut
på att han skulle eftersträva att bilda en ren folkpartiregering. Om
denna linje skulle leda till att hela regeringsbildningen blockerades
fick inte Ullsten på egen hand välja en annan lösning. Han skulle i
så fall komma tillbaka till samma församling och få ett nytt mandat.
Efter riksdagsgruppens sammanträde sade Ola Ullsten offentligt
att ”diskussionerna gav beskedet att vi bör bilda en icke-socialistisk
regering som kan lösa energifrågan och har så bred riksdagsmajoritet
som möjligt”. Han undvek att tala om huruvida folkpartiet ville ha
med moderaterna i en eventuell Ullstenministär.5
Förstasidesrubriken i Expressens fredagsnummer löd ”Spola Boh
man”. Flera liberala tidningar pläderade på ledarplats för att folk
partiet självt borde bilda regering (se vidare analysen av pressdebat
ten i kapitel 6). Massmedia kunde rapportera om de moderatfientliga
stämningarna inom folkpartiet. I TV-Rapport meddelades på kvällen
att folkpartiet tänkte bilda egen regering. Rapport-inslaget sågs ge
mensamt av Ola Ullsten och Gösta Bohman på en TV-apparat i
ekonomidepartementet. De båda partiledarna hade träffats på fre
dagskvällen för att diskutera läget i regeringsförhandlingarna. Ullsten
meddelade att riksdagsgruppen och partistyrelsen givit honom man
dat att bilda en folkpartiregering. Men Ullsten uttryckte inte någon
egen uppfattning. Han fann att stämningarna var lite annorlunda än
han trott, men menade att det var naturligt att folkpartister ville bilda
en folkpartiregering.

Lördagen den 7 oktober
I lördagens tidningar fortsatte spekulationerna om en ren folkpartire
gering. Bland moderaterna steg irritationen över den kampanj man
ansåg pågå i den liberala pressen. Efter att ha varit i telefonkontakt
med bl a Gösta Bohman utfärdade moderaternas partisekreterare
Lars Tobisson en kommuniké, som via TT spreds till massmedia.
5 Uttalandet återgivet i Kvällsekot 6/10 kl 22.00.
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Tobisson konstaterade inledningsvis att riksdagen fortfarande har
en borgerlig majoritet. När centern nu lämnat regeringssamarbetet
på grund av oenighet i en enda fråga, energipolitiken, diskuteras i
första hand två möjliga lösningar: ”en koalitionsregering mellan mo
deraterna och folkpartiet eller en enpartiregering”. Röster inom folk
partiet kräver nu en egen regering. ”Men det är på intet sätt själv
klart att en eventuell enpartiregering skall bildas av det minsta bor
gerliga partiet.” Att en ren folkpartiregering skulle få större manöver
frihet i riksdagen betyder att man är beredd att samarbeta med so
cialdemokraterna. ”Det skulle med säkerhet visa sig olyckligt för
folkpartiet att närma sig socialdemokraterna.” Socialdemokraterna
sägs vilja införa kollektiva löntagarfonder, socialisera banker och
läkemedelsföretag, motverka bostadsägande och slopa alla betyg.
”Väljarnas dom måste bli hård mot ett borgerligt parti, som skulle
underlätta genomförandet av sådana förslag.” Moderaternas linje är
att hålla fast vid trepartiregeringens program. ”Det ska genomföras
genom bredast möjliga samverkan i regeringsställning med stöd i
riksdagen av den borgerliga gruppering som eventuellt inte kan vara
med i statsrådskretsen.” Förändringarna i regeringen bör bli så små
som möjligt för att ytterligare splittring skall förhindras.
Även om Tobissons uttalande inte innehåller något uttryckligt krav
på en tvåpartiregering, är budskapet ändå helt klart. Det strategiska
perspektivet är att så långt möjligt hålla samman det borgerliga
blocket, fullfölja trepartiregeringens politik och förhindra att social
demokratins inflytande ökar. Om centern inte längre kan deltaga i
regeringen är den näst bästa lösningen en tvåpartikoalition med mo
derata samlingspartiet och folkpartiet. Skulle tvåpartitanken inte gå
att förverkliga, är det inte säkert att en folkpartistisk enpartiregering
ur moderat synvinkel vore den tredje bästa lösningen. En sådan rege
ring skulle öppna dörren för socialdemokraterna. Som uttalandet for
mulerar saken: Det är på intet sätt självklart att en eventuell enparti
regering skall bildas av det minsta borgerliga partiet.
Denna ståndpunktsmarkering från moderaterna riktades inte bara
till folkpartiet, utan minst lika mycket till de egna anhängarna. Inom
moderaternas led undrade man varför partiledningen inte svarade på
de liberala angreppen. Oron växte för att moderata samlingspartiet
skulle komma att hamna utanför den nya regeringen. Moderaternas
partisekreterare gick därför ut och klargjorde partiets ståndpunkt.
Men det var ännu oklart hur moderaterna skulle ställa sig till en ren
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folkpartiregering vid en eventuell omröstning i riksdagen. Tobissons
uttalande innebar en starkt negativ hållning till en folkpartistisk enpartiregering. Men den moderata opinionen härvidlag var under lör
dagen inte entydig. I Kvällsposten intervjuades nämligen denna dag
moderaternas gruppledare, Bertil Lidgard. Han fick frågan om han
kommer att rekommendera den moderata riksdagsgruppen att rösta
nej om talmannen föreslår Ullsten att bilda en ren folkpartiregering.
- Nej, det kommer jag inte. Om de tänker regera ensamma på en
icke-socialistisk grund, då får vi vara lojala, svarade Lidgard.
Den folkpartistiska partiledningen sammanträdde i riksdagshuset
under två timmar på lördag eftermiddag. Positionerna började nu
klarna. I det egna partiet fanns en stark stämning för att bilda egen
regering. Moderaterna förespråkade som väntat en tvåpartikoalition.
Inom centern fanns delade meningar, men Fälldin verkade luta åt
att tolerera en fp-m-regering. Socialdemokraterna hade självfallet
inte förordat någon speciell borgerlig regering, men hade, viktigt nog,
inte avvisat en ren folkpartiregering. Men läget i regeringsförhandlingarna var inte det mest gynnsamma för folkpartiet. Under förut
sättningen att centern lade ner sina röster skulle en folkparti-moderatregering kunna bildas. Talmannen hade också uppmanat Ullsten
och Bohman att undersöka förutsättningarna för en sådan koalition.
Men det var inte det folkpartiet ville. Partiet ville bilda en egen rege
ring. Taktiken blev att avvakta de fortsatta förhandlingarna.

Söndagen den 8 oktober

På söndagkvällen sammanträdde den moderata partiledningen och
riksdagsgruppens förtroenderåd. Att den bästa lösningen i det rådande
läget var en tvåpartiregering med moderater och folkpartister fanns
det ingen oenighet om. Frågan var hur partiet skulle ställa sig om tal
mannen föreslog en ren folkpartiregering. Borde moderaterna då säga
nej eller lägga ner sina röster? En närmare genomgång av argumen
ten för och emot de två handlingsalternativen återfinns i kapitel 3.
Resultatet av diskussionen blev i alla fall att man under enighet be
stämde att Gösta Bohman till talmannen skulle rekommendera en
folkparti-moderat-regering och deklarera att moderaterna avsåg att
rösta nej om Ola Ullsten ville bilda en enpartiregering. Stämningen
bland moderaterna var inte helt pessimistisk. Samma dag hade Dagens
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Nyheter rapporterat att den folkpartistiska partiledningen lutade åt
att motståndet mot moderaterna snart skulle lägga sig och att folk
partisterna skulle acceptera att samregera med moderaterna. Hoppet
om en tvåpartiregering fanns alltjämt kvar.
Men när folkpartiledningen möttes samma söndagskväll hade stäm
ningen inte svängt, åtminstone inte åt det hållet. Snarast hade sanno
likheten av en regeringssamverkan med moderaterna ytterligare
minskat. Tobissons varningar mot folkpartiet, som stått att läsa i
morgontidningarna, hade förargat många folkpartister; avogheten
mot moderaterna hade ökat igen. Dessutom hade ett annat osäker
hetsmoment uppenbarats. Aftonbladets söndagsupplaga hade rubri
ken ”Centern säger nej till Ullsten” över förstasidan. Uppenbarligen
fanns det inom centern grupper som ville säga nej till varje regering
som förde en annan kärnkraftspolitik än centern. Och om centern
valde att rösta nej till en fp-m-regering, skulle en sådan inte kunna
bildas även om folkpartiet hade önskat det. Centerns, socialdemokra
ternas och vpk:s nej-röster skulle då effektivt blockera Ullsten som
statsminister i en tvåpartiregering. Folkpartiledningen fann ingen an
ledning att ändra sin linje. Men om nu både moderaterna och cen
tern övervägde att rösta nej till en ren folkpartiregering fanns det
bara ett sätt på vilket den skulle kunna väljas: att socialdemokra
terna lade ner sina röster.

Måndagen den 9 oktober

Under hela måndagen pågick samtal mellan talmannen och partile
darna. Överläggningarna inleddes klockan 10.00 då Thorbjörn Fälldin anlände till Allards tjänsterum. Fälldin kunde fortfarande inte ge
något definitivt besked om hur centern skulle ställa sig. Han måste
först avvakta förtroenderådets sammanträde senare under eftermid
dagen. Allard frågade om Fälldin, i den teoretiska situationen att alla
andra lösningar var blockerade, skulle vara beredd att bilda en ren
centerregering. Fälldin svarade att han kunde överväga denna möj
lighet om alla andra utvägar verkligen var stängda. Men han hade
inga egna krav på en sådan lösning, utan ansåg liksom på fredagen
att det var naturligt om folkpartiet och moderaterna nu bildade re
gering.
Gösta Bohman överläde med talmannen klockan 10.30. Några nya
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besked gavs egentligen inte. Bohman upprepade att det viktiga nu
var att få en regering som kunde fullfölja den politik som angivits i
de borgerliga regeringsdeklarationerna.
När Ola Ullsten mötte talmannen klockan n.oo hade han med
sig beskedet från fredagens sammanträde med sitt partis riksdags
grupp och partistyrelse. Ullsten meddelade att en överväldigande
majoritet ansett att folkpartiet inte borde regera tillsammans med mo
deraterna. Han aktualiserade vagt tanken på en folkpartiregering och
återgav att gruppen lämnat honom mandat att verka för en sådan
lösning. Allard, som nu börjat pröva olika teoretiska alternativ, und
rade hur folkpartiet skulle ställa sig till andra enpartilösningar. På
frågan om vilken inställning folkpartiet hade till en ren moderatrege
ring, svarade Ullsten att det hade man inte övervägt inom partiet.
Socialdemokraternas riksdagsgrupp och partistyrelse hade sin första
diskussion om regeringsfrågan klockan n.oo på måndagen. Enighe
ten var stor om att det ankom på de borgerliga partierna att lösa den
uppkomna krisen. Socialdemokraterna borde rösta nej till alla borger
liga regeringsalternativ, åtminstone i en första omröstning. Möjlighe
ten av nyval hade aktualiserats redan i Palmes uttalande på fredagen.
Även på riksdagsgruppens och partistyrelsens möte restes praktiska
invändningar mot ett nyval. Det ordinarie valet låg nära i tiden och
arbetet på den nya budgeten pågick redan. En tanke som väcktes
var att socialdemokraterna skulle kunna erbjuda sig att bilda en mi
noritetsregering med uppgift att utlysa nyval.
Olof Palmes överläggning med talmannen, som började klockan
14.00, tillförde inget nytt utöver den socialdemokratiska deklaratio
nen från fredagen. Palme sade att socialdemokraterna nu satt på
parkett och väntade och att det var de borgerliga partiernas skyldig
het att komma fram till en lösning. Några besked om hur socialde
mokraterna skulle ställa sig till en folkpartiregering, eller vilka villkor
ett sådant stöd skulle vara förknippat med, gav inte Palme.
Över huvud taget fördes samtalen mellan Allard och Palme i
mycket allmänna ordalag. Båda hade ett intresse av att inte gå in på
taktiska resonemang om socialdemokratins linje. Den socialdemokra
tiske talmannen ville undvika eventuella anklagelser för partipolitiska
hänsynstaganden. Palme hade inget intresse av att snabbt driva fram
en lösning av den kris som så åskådligt demonstrerade den borgerliga
splittringen.
Efter besöket hos Allard besvarade Palme frågor från pressen.
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— Än så länge tvår jag mina händer, sade Palme.
- Vi har tre borgerliga partier med majoritet i riksdagen. De vill
inte ha nyval och inte en socialdemokratisk regering. Det är deras sak,
inte vår, att reda ut situationen.
- Socialdemokraterna måste rösta emot varje regering som grun
das på 1976 års regeringsdeklaration. Det är en ren konsekvens av
hur vi röstade förra gången.
- Den nuvarande situationen gagnar inte landet. Den undergrä
ver tilliten till politikerna.
- Vi blir involverade först om regeringsbildningen misslyckas.
Än så länge finns vi inte med i bilden.
Det bör noteras att Palme i sina uttalanden inte helt och hållet
stängt dörren för ett socialdemokratiskt agerande. Men flera förut
sättningar måste då vara uppfyllda. Regeringsförhandlingarna skulle
ha kört fast ordentligt; först om de borgerliga partierna visade sig
oförmögna att själva lösa krisen kunde socialdemokraterna tänkas
ingripa. Och redan på fredagen hade Palme uttalat att socialdemo
kraterna varken kunde stödja en regering med moderaterna eller en
som inte kunde nå en bred samling i energifrågan. På måndagen for
mulerades ytterligare en förutsättning: socialdemokraterna kunde
inte acceptera en borgerlig regering som grundades på 1976 års rege
ringsförklaring.
Efter Palme samtalade Lars Werner med talmannen klockan 14.30.
Werner förklarade att vänsterpartiet kommunisterna skulle rösta nej
till varje borgerlig regering, oavsett vilken regeringsdeklaration den
än skulle stödja sig på. Bakgrunden till denna markering var natur
ligtvis Palmes offentliga uttalande strax dessförinnan. Men Werner
var här ute något för tidigt. Frågan om vilken regeringsdeklaration
den nya regeringen skulle grundas på hade ännu inte aktualiserats
hos talmannen.
Klockan 15.00 överläde talmannen med de tre vice talmännen.
Allard informerade om läget i förhandlingarna, men ingen av de vice
talmännen framförde någon rekommendation.
På eftermiddagen sammanträdde moderaternas partistyrelse. Man
vidhöll sin tidigare uppfattning att söka få till stånd en samregering
mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet samt att rösta nej
till en ren folkpartiministär. Eftersom det var uppenbart att folkpartiet
var ovilligt att ingå i en tvåpartiregering, diskuterades andra tänkbara
möjligheter. Några röster höjdes för att moderaterna i så fall skulle
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söka kontakt med centerpartiet.
Partistyrelsen beslöt att göra ett offentligt uttalande (Dokument 5).
I det upprepas ståndpunkterna från Tobissons uttalande två dagar
tidigare. Den borgerliga trepartiregeringens politik måste föras vi
dare. Den socialdemokratiska politiken med kollektiva fonder, socia
lisering av banker och läkemedelsindustri samt hot mot bostads- och
villaägande är en utmaning som förpliktigar till borgerlig samverkan.
Regeringsarbetet måste, enligt moderaterna, fortsätta på bredast
möjliga icke-socialistiska bas, men uttalandet krävde inte direkt att
moderaterna skulle vara med i regeringen. Senare under dagen fick
Gösta Bohman dock en fråga vad ”bredast möjliga” betydde.
- Om det står bredast möjliga är det ju bara att räkna, det är ju
inte något konstigt. Om vi har tre partier är ju bredast möjliga tre,
eller två . . .
- Men inte en?
- Då är det ju inte bredast möjliga.
- Ni kan inte gå med på en regering med bara folkpartister i?

På denna fråga lämnade moderatledaren inget svar.6
Under eftermiddagen kom Ola Ullsten till moderata samlings
partiets lokaler i Gamla stan för att överlägga med Gösta Bohman.
Ullsten frågade hur moderaterna skulle rösta om Ullsten föreslogs till
statsminister i en enpartiregering. Bohman svarade då med en motfråga om hur folkpartiet skulle rösta på förslaget om en moderat
regering. Då Ullstens svar blev ett nej genmälde Bohman att då be
hövde Ullsten inte heller ställa sin fråga. Bohman delgav Ullsten
partistyrelsens uppfattning, nämligen att en tvåpartiregering borde
bildas och att moderaterna var emot en folkpartistisk enpartiregering.
Senare samma eftermiddag sammanträdde den moderata riksdags
gruppen. Den hade samma uppfattning som partistyrelsen. En en
partiregering Ullsten borde avvisas.
Under måndagen pågick livliga diskussioner inom centerpartiet.
Centerns partistyrelse sammanträdde på förmiddagen och riksdags
gruppens förtroenderåd klockan tre på eftermiddagen.7 Visserligen
6 Kvällsekot 9/10 kl 22.00.
7 Det bör påpekas att riksdagsgruppens förtroenderåd inte är samma organ som
riksorganisationens förtroenderåd. Den senare församlingen, som är betydligt
större, hade sammanträtt den 2 oktober, men inkallades inte under regeringsförhandlingarna.
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hade morgontidningarna på måndagen innehållit uttalanden, där
centerns partisekreterare Allan Pettersson sagt att han trodde det var
klart att folkpartiet och moderaterna skulle bilda regering. Men för
flera centerpartister var det svårt att acceptera en regering som förde
en annan politik i den fråga som regeringen just spruckit på. Den do
minerande uppfattningen i riksdagsgruppens förtroenderåd var att
centern skulle rösta nej till varje regering som avsåg att ladda fler
kärnkraftverk.
Klockan 16.30 meddelade Thorbjörn Fälldin förtroenderådets upp
fattning till talman Allard. Läget i regeringsförhandlingarna hade nu
kommit in i ett nytt läge. Om centern valde denna linje skulle alter
nativet med en folkparti-moderat-regering vara blockerat. Det var
denna lösning Allard främst hade arbetat efter. Andra alternativ fick
nu övervägas. Om situationen krävde det kunde Fälldin tänka sig att
bilda regering, även om han själv inte åstundade denna lösning.
Klockan 17.00 kom Gösta Bohman till talmannen. När Bohman
fick höra talas om det budskap Fälldin lämnat blev han överraskad.
Eftersom den moderata gruppen inte på allvar diskuterat alternativet
med en centerregering, kunde Bohman inte ge besked om hur mode
raterna skulle ställa sig. Bohman meddelade innehållet i det uttalande
som den moderata partistyrelsen några timmar tidigare hade antagit.
Dessutom klargjorde Bohman att moderaterna inte kunde acceptera
en ren folkpartiregering.
Också Ola Ullsten blev förvånad när han klockan 17.30 av tal
mannen informerades om centerns besked. Ullsten fann emellertid
tanken orimlig. Ett parti som företräder en minoritetsuppfattning i
den fråga som spräckt regeringen kan inte göra anspråk på att få
bilda ny regering, menade Ullsten.
Under kvällen fortsatte överläggningarna mellan de borgerliga
partiledarna. Särskilt var Bohman angelägen att få tala med Fälldin
om centerns inställning. Bohman frågade om det inte vore möjligt att
resonera om att återbilda trepartiregeringen, att göra ett nytt försök
att enas i energipolitiken. Fälldin svarade att det var för sent, att tå
get hade gått. Trepartialternativet kom heller inte att föras fram i
talmansöverläggningarna.
Fälldin uppgav vidare att hans personliga åsikt fortfarande var
att det mest naturliga var om moderaterna och folkpartiet bildade
regering, även om centerriksdagsgruppens förtroenderåd haft en an
nan uppfattning. Centerledaren hade ingen önskan att själv föreslås
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till ny statsminister. Centerpartiet hade inte sagt sitt sista ord i regeringsfrågan. Vid en överläggning på måndagkvällen bestämde cen
terledningen att blixtinkalla riksdagsgruppen till nästa morgon.
Under måndagskvällen fortsatte också de interna diskussionerna
inom socialdemokratin. Olof Palme överläde med LO-ledningen.
Diskussionen gällde framför allt vad som skulle hända om landet
under en längre tid saknade en handlingsduglig regering. De fackliga
representanterna oroades av att åtgärder mot arbetslösheten skulle
försenas eller rent av utebli. Särskilt allvarlig var situationen för
varven, som man ansåg stod på randen till konkurs. Landet behövde
snabbt få en regering.

Tisdagen den 10 oktober

På tisdagmorgonen samlades centerns riksdagsgrupp. För flera del
tagare var det svårt att acceptera en regering med en annan energi
politik än centerns. Några menade därför att centern borde rösta nej
till en regering som skulle ladda ytterligare kärnkraftverk. Men de
flesta av dem som yttrade sig ansåg ändå att centern inte skulle mot
sätta sig en regering bestående av folkpartiet och moderaterna. På
grund av meningsskiljaktigheterna i energifrågan kunde man emel
lertid inte rösta ja vid omröstningen om statsminister. Men om folk
partiet och moderaterna ville bilda regering skulle centern inte mot
sätta sig denna lösning av regeringskrisen, utan lägga ner sina röster.
Särlinjen i energipolitiken skulle då kunna markeras genom en särskild
röstdeklaration. Ordningen i centerpartiet var återställd. Fälldin hade
fått stöd för sin uppfattning. Efter riksdagsgruppens möte offentlig
gjorde Thorbjörn Fälldin centerns linje i ett uttalande (Dokument 6).
Häri förklaras att centern inte kommer att motsätta sig att folkpar
tiet och moderaterna bildar regering.
Fälldin meddelade klockan 10.45 centerns besked till talmannen.
Om det fanns förutsättningar för en folkparti-moderatregering skulle
centern inte rösta emot. Däremot gav Fälldin inget bestämt besked
om centerns inställning till en ren folkpartiregering. Ett eventuellt
stöd skulle bli avhängigt av vilken bas som en sådan regering skulle
grundas på.
Läget hade klarnat, osäkerheten om centerns position var skingrad.
Det fanns nu förutsättningar att få till stånd en moderat-liberal koa28

lition - med den enda haken att folkpartiet fortfarande strävade
emot.
Gösta Bohman överläde med talmannen klockan 13.30. Bohman
förklarade att moderaterna var beredda att förhandla med folkpartiet
om att bilda en tvâpartiregering under vissa angivna villkor. Bohman
ombad Allard att framföra detta budskap till Ola Ullsten. Allard
svarade att han skulle be Ullsten att ta kontakt med Bohman för att
förhandla om tvåpartialternativet. Allard frågade Bohman var Ull
sten kunde träffa honom under eftermiddagens lopp.
När Allard och Ullsten möttes klockan 14.00 bekräftade talman
nen att centern nu förklarat att man inte skulle motsätta sig en rege
ring med folkpartiet och moderaterna.
- Jo, det där känner jag ju till, svarade Ullsten.
Allard framförde Bohmans förslag om en folkparti-moderatregering. Allard uppmanade Ullsten att ta kontakt med Bohman för att
diskutera moderaternas bud om en tvapartiregering. Ullsten svarade
att det inte var något nytt, han trodde sig veta detta förut. Därpå
meddelade folkpartiledaren att han avsåg att ta kontakt med Bohman
och Fälldin för att få klarhet i hur de skulle ställa sig till en ren
folkpartiregering.
Folkpartiets riksdagsgrupp sammanträdde på eftermiddagen. Efter
centerns besked var det nu helt klart att en fp-m-regering var möjlig.
Den jublande antikonservativa stämningen från fredagens möte hade
falnat något. Men i sak var hållningen oförändrad. Folkpartiet borde
inte bilda regering med moderaterna. Gruppen beslöt att låta Ola
Ullsten fortsätta förhandlingarna med bibehållet mandat att försöka
få till stånd en folkpartiregering.
Under tisdagen lät talmannen genom riksdagsdirektören Sune K.
Johansson meddela att han ämnade avge en särskild deklaration då
riksdagen röstar om statsministerkandidat. För att ingen oklarhet
skulle komma att uppstå tänkte Allard meddela vilket eller vilka par
tier som skulle komma att ingå i den nya regeringen, såvida riksdagen
accepterade statsministerkandidaten i fråga. Enligt grundlagen skall
riksdagen endast acceptera eller förkasta förslaget till statsminister.
Men nu kunde olika partiers röstning bli beroende på vilken regering
det blev fråga om - enpartiregering eller koalition. Avsikten med
deklarationen var att ingen oklarhet uppstår i efterskott. Det skulle
finnas en klar dokumentation om vilken regeringssammansättning
statsministerkandidaten ifråga ville söka förverkliga.
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Olof Palme hade inkallats till Överläggning med talmannen klockan
15.00. I likhet med de tidigare samtalen med Allard hade Palme inga
andra synpunkter än att det var de borgerligas sak att klara upp situa
tionen.
Men vid en efterföljande presskonferens antydde Palme att social
demokraterna kunde tänkas ingripa i regeringskrisen.
- Om de borgerliga inte kan klara ut regeringssituationen får vi
börja fundera över om vi socialdemokrater bör bli mer aktiva, fram
höll Palme.
Ämnade då Palme passivt stödja en enpartiregering med Ullsten?
- Jag har inte uttalat mig om det. Det finns många möjligheter.
En utväg är att lägga ner rösterna. En annan är att bilda en social
demokratisk minoritetsregering, som kan utlysa nyval. Men denna
åtgärd är nog inte så populär, tilläde Palme. Han påpekade att ny
valsproceduren är långvarig. Först måste fyra omröstningar om stats
minister i riksdagen misslyckas. Sedan skulle en politiskt och moraliskt
sönderkörd expeditionsministär styra landet i tre månader. Det bästa
vore en socialdemokratisk regering med majoritet. Men då det är
omöjligt nu gäller det att ta sig fram till nästa val.
Palme ville inte heller säga om det behövdes förhandlingar med
folkpartiet för att socialdemokraterna skall lägga ner rösterna i kam
maren. Enligt Palme hade några kontakter inte förekommit.
- Det finns inte så stora möjligheter att påverka, trodde Palme.
Vi tänker inte ta ansvar för en borgerlig politik och har inte stort hopp
om att kunna påverka den.
Palme stod fast vid att socialdemokraterna inte kan stödja en rege
ring som bygger på 1976 års regeringsdeklaration.
- Vi trodde att de borgerliga gjort upp hur situationen skulle lö
sas och hade inte räknat med den hårda låsning som inträtt. Alla al
ternativ har punkterats. Bollen ligger oförändrat hos de borgerliga,
men de har trasslat till det så till den milda grad att andra kanske
måste vara med och söka trassla upp det.
- Hur lång tid skulle då detta ta, löd en fråga.
- Vi behöver aldrig ohyggligt lång tid på oss att fundera, svarade
Palme.
Men socialdemokraterna hade redan börjat fundera. På tisdags
kvällen pågick möten inom partiet. Klockan 17.00 sammanträdde
riksdagsgruppen, två timmar senare det verkställande utskottet. Flera
talare menade att nyval vore den rimliga lösningen om de borgerliga
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partierna inte förmådde lösa regeringskrisen. På många håll fanns en
stor tvekan att socialdemokraterna på något sätt skulle hjälpa en bor
gerlig regering till makten. Även inom verkställande utskottet var
meningarna delade. Efter verkställande utskottets möte offentlig
gjorde Palme att han hos talmannen nästa dag skulle föreslå att få
bilda en rent socialdemokratisk minoritetsregering, vars enda uppgift
skulle vara att utlysa nyval.
- Det är bättre att en socialdemokratisk regering utlyser nyval än
att riksdagen får besluta om nyval sedan fyra statsministerkandidater
underkänts av kammaren. En sådan utslagningsprocess tar med för
handlingar flera veckor. En socialdemokratisk regering kan utlysa
nyval omedelbart.
- Nu är det troligaste att de tre borgerliga partierna säger nej till
det socialdemokratiska förslaget, invände en journalist. Vad gör
ni då?
- Det får vi pröva då, svarade Palme. Vi har diskuterat andra
alternativ. Tidigare i dag antydde jag möjligheten att vi lägger ner
våra röster till en ren folkpartiregering.
- Vilka andra alternativ har ni?
- Att stillatigande åse den process med politikens sönderfall som
de borgerliga nu håller på med. Det är den processen vi vill slippa.
Vid nio-tiden på kvällen sökte Ullsten upp Bohman. Ullsten fråga
de hur moderaterna skulle rösta på en ren folkpartiregering. Bohman
upprepade sitt svar från måndagseftermiddagen: om folkpartiet sade
nej till en moderat enpartiregering skulle moderaterna också rösta
nej till en folkpartiregering. Bohman meddelade att såväl partistyrel
sen som riksdagsgruppen sagt nej till en ren folkpartiregering. Ullsten
bad att moderaternas riksdagsgrupp återigen skulle få säga sin me
ning. Gruppen kom dock ej att inkallas.
Bohman frågade därefter om Ullsten inte fått en annan fråga av
talmannen, nämligen att bilda en tvåpartiregering med moderaterna
och folkpartiet. Ullsten svarade undvikande. Senare ringde Bohman
upp Allard för att få bekräftat att talmannen bett Ullsten ta kontakt
med Bohman för att förhandla om ett tvåpartialternativ. Allard
svarade att han framfört Bohmans förslag till Ullsten. Talmannen
förklarade sig förstå Bohmans irritation över att Ullsten inte aktuali
serat tvåpartialternativet.
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Onsdagen den 11 oktober

Den ende partiledare som under onsdag förmiddag besökte talman
nen var Ola Ullsten. Folkpartiledaren meddelade nu för första gången
direkt att han ville bilda en enpartiregering.
Läget i regeringsförhandlingarna var därmed mer låst än någon
sin. Moderaterna förespråkade en tvåpartikoalition med folkpartiet,
något som centern förklarat sig acceptera, men som folkpartiet inte
ville gå med på. Folkpartiet å andra sidan krävde nu fullt ut att bilda
en egen regering, men moderaterna vidhöll sitt nej till denna lösning.
Centern hade ännu inte tagit ställning till tanken på en folkpartire
gering och socialdemokraternas till talmannen meddelade inställning
var fortfarande att de borgerliga partierna själva borde göra upp i
regeringsfrågan.
I detta läge beslöt talman Allard att öka pressen på regeringsförhandlarna. För att lösa knuten måste någon eller några parter ändra
sitt ställningstagande eller åtminstone ge sin ståndpunkt till känna.
Allard meddelade partiledarna att han avsåg att lämna ett meddelan
de i riksdagen och där framlägga en preliminär tidsplan för när för
slaget om ny statsminister kunde läggas fram i kammaren. Ola Ull
sten gick med på förslaget under förutsättning att övriga partiledare
accepterade. Vid telefonkontakter fann Allard att varken Bohman,
Fälldin eller Werner hade något att erinra. Den ende som reste in
vändningar var Palme, som fortfarande inte hade något större intresse
av att regeringsförhandlingarna flöt alltför snabbt.
Strax efter klockan elva på onsdagsförmiddagen läste Allard upp
sitt meddelande i kammaren (Dokument 7). Talmannens avsikt var
att riksdagen skulle kunna rösta om statsminister fredagen den 13 ok
tober. Förhoppningsvis skulle förslaget om ny statsminister kunna
avges på torsdagen klockan 12.00, eller möjligen klockan 16.00. Inom
ett dygn hoppades således Allard ha ett namn att föreslå riksdagen.
Under onsdag eftermiddag överläde talmannen i tur och ordning
med de fem partiledarna. Klockan 13.00 kom Thorbjörn Fälldin till
Allards rum, 13.30 Gösta Bohman, 14.00 Ola Ullsten, 14.30 Olof
Palme och 15.00 Lars Werner. Klockan 15.30 samtalade Allard så
med de tre vice talmännen.
Eftersom folkpartiet stod fast vid sitt nej hade alternativet med en
moderat-liberal koalition blivit allt mindre sannolikt. Läget på ons
dagseftermiddagen var nu det att det plötsligt fanns två tänkbara rege32

ringsbildare, inte bara Ola Ullsten utan också Olof Palme. Efter
Palmes utspel dagen innan hade det blivit känt att socialdemokra
terna krävde att få bilda en egen minoritetsregering för att utlysa
nyval. Trots att Palme ännu inte formellt presenterat förslaget för tal
mannen, prövade Allard ändå idén på Fälldin, Bohman och Ullsten.
Alla sade nej. Ingen tog tanken särskilt allvarligt, utan menade att
förslaget mest var ett taktiskt spel från den socialdemokratiska led
ningens sida. Lars Werner förklarade emellertid att vpk var berett att
stödja en socialdemokratisk regering som utlyser nyval.
De tre borgerliga partiledarna hade alla olika attityder till försla
get om en ren folkpartiregering. Fälldin förklarade att han inte kunde
ge besked om hur centern skulle rösta till en sådan regering förrän
Ullsten givit en avsiktsförklaring om det program som regeringen
skulle grundas på. Bohman sade fortfarande nej. Ullsten vidhöll att
få bli föreslagen som statsminister i en rent liberal regering.
Socialdemokraterna hade nu blivit tungan på vågen. En folkparti
regering skulle kunna bildas om socialdemokraterna lade ner sina
röster vid valet av statsminister. Palme kunde inte ge något besked till
talmannen på onsdagen, utan hänvisade till det sammanträde som da
gen därpå skulle hållas med partistyrelse och riksdagsgrupp.
Efter sitt besök hos talmannen mötte Palme pressen.
— Den situationen rycker allt närmare då vi måste ta ansvar för
upplösningen av krisen. De borgerliga har blockerat utväg efter ut
väg och nu har de blivit beroende av ett socialdemokratiskt ställnings
tagande. Det hade vi inte väntat oss.
- Finns det något hinder för att ni stöder en Ullsten-regering,
löd en fråga.
- Det finns en irritation bland många över att dras in i något
som vi inte har med att göra.
Palme tilläde att frågan om eventuella villkor för ett passivt stöd
skulle diskuteras i partistyrelsen. Det är ännu självklart att socialde
mokraterna inte stöder en regering som åberopar 1976 års regerings
förklaring.
Olof Palme tog också upp partiets önskemål om nyval. Men de
övriga partierna har sagt nej till förslaget att socialdemokraterna
skulle bilda regering med huvuduppgiften att utlysa nyval. Och att
få fram nyval genom att fyra kandidater först avvisades av kamma
ren vore olyckligt.
- Det förvånar mig inte att folkpartiet och moderaterna säger
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nej till en sådan socialdemokratisk regering. Men då det gäller cen
tern är det förvånande, eftersom Thorbjörn Fälldin ansåg att han
förvägrats möjligheten att få höra folkets vilja om tio eller elva
aggregat.
Palme fick också frågan om socialdemokraterna och folkpartiet
förhandlat om några villkor.
- Nej, vi har inte haft några förhandlingar med Ullsten.
Men senare på onsdagskvällen överläde Palme och Ullsten per tele
fon. Palme angav de krav som måste uppfyllas för att han skulle re
kommendera sitt partis riksdagsledamöter att lägga ner sina röster.
Det ena kravet var att Ullsten lade fram en ny regeringsförklaring
där strävan efter brett samförstånd markerades. Ullsten skulle också
utfästa sig att sträva efter en samlande lösning i energifrågan. Ett
annat krav var att de tre borgerliga partiernas samordningskanslier
skulle upplösas. Om dessa krav uppfylldes skulle blockpolitiken anses
ha upphört.
På eftermiddagen lämnade Gösta Bohman Stockholm och for till
Lund, där han medverkade vid en studentafton. Utan att direkt an
gripa folkpartiet uttalade han sig kritiskt om de pågående regeringsförhandlingarna. Hopplöshet och missmod sprider sig varje dag som
det taktiska spelet bedrivs i riksdagshuset, menade moderatledaren.
- Vi moderater är för vår del beredda att medverka i varje rege
ring som ger största möjliga uttryck för en icke-socialistisk politik i
vårt land.
- Vi måste bilda en regering som kan fortsätta den framgångs
rika trepartisamverkan på alla punkter som vi tidigare var eniga om,
även om ett av de tre partierna inte längre kan eller vill vara kvar i
regeringen.
Bohman angrep Palme för att ena dagen säga att krisen är bor
garnas ensak och andra dagen varna folkpartiet för att samarbeta
med moderaterna.
- Med en välvilja av sällan skådat slag förklarar sig Palme nu
beredd att rädda landet. Socialdemokraternas inviter är inte av om
tanke om den inviterna riktar sig till.
- Det är som när spindeln i Alice i Underlandet uppmanar flu
gan att krypa in i nätet, sade Bohman med en liknelse från sagans
värld.8
8 Talet bl a refererat i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet
och Kvällsposten 12/10.
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Under onsdagen intensifierades kontakterna mellan enskilda riks
dagsmän ur moderata samlingspartiet och centerpartiet. Samtalen
gällde om det gick att finna någon annan lösning på regeringsfrågan
än den folkpartistiska minoritetsregering som nu syntes allt mer san
nolik. Några menade att, om folkpartiet ändå skulle misslyckas med
att bilda en enpartiregering, centern och moderaterna borde försöka
bilda en koalitionsregering. En annan tanke som diskuterades var att
återbilda trepartiregeringen. Förutsättningen var att moderaterna
gick med på att sätta stopp vid tio kärnkraftverk. Centern skulle där
med få sitt bortre parentestecken för kärnkraftsutbyggnaden. Enskilda
moderater var villiga att göra denna eftergift för att rädda regerings
makten. Men den stora haken var att folkpartisterna ställde sig helt
kallsinniga. Inte heller Fälldin var intresserad. Tanken på en förnyad
trepartikoalition blev aldrig mer än en spekulation.
Den socialdemokratiska riksdagsgruppen samlades under kvällen,
och Palme refererade sitt samtal med Allard. Diskussionen om hur
socialdemokraterna skulle ställa sig till en folkpartiregering uppsköts
till påföljande dag.

Torsdagen den 12 oktober

För deltagarna i socialdemokraternas partistyrelse och riksdagsgrupp
dominerades torsdagen av en sex timmar lång debatt. För alla andra
blev torsdagen en dag i väntans tecken. Skulle socialdemokraterna
lägga ner sina röster och därmed bana väg för en folkpartiregering
med Ola Ullsten som statsminister, eller skulle beskedet bli ett nej och
därmed fortsatta ovissa regeringsförhandlingar?
Under det kombinerade riksdagsgrupps- och partistyrelsemötet
gjordes ett sjuttiotal inlägg. Debatten inom socialdemokratin be
handlas närmare i kapitel 5. Men trots att flera talare var starkt kri
tiska till att arbetarrörelsen skulle hjälpa en borgerlig regering till
makten, bestämde mötet till sist att de socialdemokratiska riksdagsle
damöterna ändå skulle lägga ner sina röster.
Strax efter klockan sex var mötet över. Klockan 18.15 meddelade
Olof Palme beslutet till talman Allard. Efteråt offentliggjorde Palme
ett uttalande (Dokument 8). Däri kungjordes att den socialdemokra
tiska riksdagsgruppen enhälligt beslutat lägga ned sina röster i den
förestående omröstningen i riksdagen. Beslutet sades vara grundat på
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två omständigheter. För det första hade de borgerliga partierna inte
av egen förmåga kunnat skapa en ny borgerlig regering. För det
andra hade den borgerliga riksdagsmajoriteten sagt nej till socialde
mokraternas krav på att få bilda regering för att utlysa nyval. Då det
under senare tid ”skett ett gradvis sönderfall i landets politiska led
ning” ville socialdemokraterna inte förhindra att ”en provisorisk rege
ring” kommer till. Därför hade man beslutat att lägga ner rösterna.
Efter Palmes besök följde en serie korta samtal mellan talmannen
och partiledarna: klockan 18.20 Thorbjörn Fälldin, 18.40 Gösta
Bohman, 18.50 Lars Werner och 19.00 Ola Ullsten. De vice tal
männen kallades till överläggningar klockan 19.10.
Den centerpartistiska riksdagsgruppen hade uppskjutit sitt möte i
avvaktan på Palmes besked, och samlades strax efter det att social
demokraternas maratonsession hade avslutats. Centern beslöt att lik
som socialdemokraterna lägga ner sina röster. I ett uttalande av
Thorbjörn Fälldin motiverades beslutet (Dokument 9). Centerpar
tiet uttryckte sin förvåning över att folkpartiet och moderaterna inte
varit överens om vilket eller vilka partier som i fortsättningen borde
bära regeringsansvaret. Men när nu folkpartiet strävat efter att bilda
en ren folkpartiregering, var centerns inställning att inte motsätta sig
en sådan regering, ”om dess politik kom att följa regeringsdeklara
tionerna från 1976 och 1978”. Sedan nu folkpartiet ”uppenbarligen
är berett att följa den avgående regeringens program”, skulle centern
komma att lägga ner sina röster vid omröstningen om ny statsminis
ter. De olika uppfattningarna beträffande energipolitiken gjorde det
omöjligt för centern att rösta ja.
Inom moderata samlingspartiet hade förtroenderådet och riks
dagsgruppen under eftermiddagen sammanträtt och diskuterat hur
partiet skulle ställa sig om socialdemokraterna valde att släppa fram
en folkpartiregering. Moderaterna beslöt att hålla fast vid sin linje.
Bohman meddelade talmannen att moderata samlingspartiet avsåg
att rösta nej.
Lars Werners besked till Allard innebar inte någon överraskning.
Vänsterpartiet kommunisterna skulle rösta nej till Ola Ullsten.
Men efter socialdemokraternas ställningstagande hade centerns,
moderaternas och vpk:s röstning ingen praktisk betydelse. Om folk
partiets och socialdemokraternas riksdagsledamöter röstade ja respek
tive avstod, skulle de övrigas eventuella nej-röster inte vara tillräckligt
många för att fälla förslaget till statsminister. Klockan 19.00 frågade
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talman Henry Allard folkpartiledaren Ola Ullsten om han var be
redd att bilda regering. Ullsten svarade ja.
Efter sitt besök hos talmannen läste Ullsten upp en kommuniké
(Dokument 10). Den inleddes med en liten oegentlighet. Ullsten
hävdade nämligen att talmannen frågat honom om han var ”beredd
att bilda en ny icke-socialistisk regering: en folkpartiregering, som
kan komma att ha inslag av personer utan partipolitisk förankring”.
Men talmannen har inga konstitutionella befogenheter att föreskriva
hur regeringen skall vara sammansatt. Det som talmannen har att
göra i regeringsbildningen är enbart att föreslå en statsminister inför
riksdagen. Vilka statsråd som i övrigt skall ingå i regeringen bestäms
av den valde statsministern. Talmannen frågade endast Ullsten om
han ville bilda regering. Att Ola Ullsten i förväg förklarat att han av
såg att ge sin regering en viss partipolitisk sammansättning är en
annan sak. Det var ett sådant besked som talmannen redan under tis
dagen förklarat att han avsåg foga till sitt förslag om statsminister.
Skälet var, som tidigare omtalats, att Allard ville undanröja even
tuella oklarheter för de partier, som ville göra sitt stöd för en statsmi
nisterkandidat avhängigt av den partipolitiska sammansättning som
regeringen avsågs få.
Ullstens uttalande innehöll en kort avsiktsförklaring för den nya
regeringen. Som angelägna politiska frågor nämndes arbetslösheten,
ekonomi, skatter och energi. Strävan var att bilda en ”arbetsduglig
och handlingskraftig” regering. Eftersom det var fråga om en mino
ritetsregering ”måste den skapa bred politisk förankring i riksdagen
för sina förslag”.
Klockan 20.00 framförde talman Allard förslaget till statsminister i
riksdagen (Dokument 11). ”Efter samråd med företrädare för varje
partigrupp inom riksdagen och överläggning med vice talmännen
får jag härmed föreslå riksdagen att till ny statsminister utse Ola Ull
sten, som avser att bilda en folkpartiregering i vilken kan komma att
ingå personer utan partipolitisk förankring.” I enlighet med riksdags
ordningen bordlädes förslaget.

Fredagen den 13 oktober
Efter att klockan 09.00 ha bordlagt förslaget en andra gång, beslöt
riksdagen klockan 11.00 på fredagen att pröva förslaget om ny stats-
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minister. Därvid avgavs röstförklaringar av företrädare för alla par
tier utom folkpartiet. Anförandena återges som Dokument 12 i slutet
av denna bok.
Olof Palmes röstförklaring hade samma huvudinnehåll som den
kommuniké han offentliggjort kvällen innan. Socialdemokraterna ville
i den uppkomna situationen inte förhindra att ”en provisorisk rege
ring” kom till stånd. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen avsåg
därför att lägga ner sina röster.
Thorsten Larsson, ordförande i den centerpartistiska riksdagsgrup
pen, meddelade sitt partis ställningstagande. En folkpartiregering
”kommer enligt uttalanden av den föreslagne statsministern Ola Ull
sten att följa regeringsdeklarationerna från 1976 och 1978. Detta
blev helt klart först i går.” I detta läge skulle centern inte motsätta
sig en sådan regering. Meningsskiljaktigheterna i energipolitiken gjorde
det dock omöjligt att rösta ja.
Ledaren för den moderata riksdagsgruppen, Bertil Lidgard, förkla
rade att moderata samlingspartiet hävdat, ”att en icke-socialistisk
regering på bredaste möjliga bas borde bildas”. Folkpartiets agerande
tolkades som ett medvetet steg bort från trepartisamverkan, från 1976
och 1978 års regeringsförklaringar och från Bohmans och Ullstens
gemensamma uttalande den 5 oktober. Därför hade moderaterna
bestämt sig för att rösta nej till förslaget om statsminister.
Lars Werner upprepade vänsterpartiet kommunisternas åsikt att
nyval skulle varit det bästa i det rådande läget. Vpk skulle nu rösta
nej till det borgerliga regeringsprogram som valet av Ullsten impli
cerade. Werner angrep socialdemokraterna för att föra ett borgerligt
parti till makten och centern för att främja ”tillkomsten av en rege
ring som fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället”.
I voteringen, som därvid följde, innebar ”ja” ett godkännande av
talmannens förslag till ny statsminister. Omröstningen gav följande
resultat:

Ja
- 39
Nej
- 66
Avstår
-215
Frånvarande- 29
Folkpartiets ledamöter röstade ja, moderaterna och vpk röstade nej,
medan de socialdemokratiska och centerpartistiska riksdagsledamöter38

na tryckte på avstår-knappen. Eftersom mindre än hälften av riks
dagens ledamöter röstat nej hade talmannens förslag godkänts.
Samma dag utfärdade talmannen på riksdagens vägnar förordnan
de för statsministern (Dokument 13). Sveriges nye statsminister
hette Ola Ullsten.
Efter riksdagssammanträdet mötte Ullsten journalisterna. Press
konferensen inleddes med ett anförande (Dokument 14). Däri för
klarade Ullsten bakgrunden till sitt partis agerande under regeringsförhandlingarna. Talet kommer att analyseras närmare i nästa ka
pitel.

Lördagen den 14 oktober — onsdagen den 18 oktober
Efter det att Ullsten valts till statsminister blev hans främsta uppgift
att utforma en regeringsförklaring och välja ut statsråden i den nya
regeringen. Diskussionerna fördes av en liten krets personer i folk
partiledningen. Först på kvällen tisdagen den 17 oktober fick den
folkpartistiska riksdagsgruppen ta del av ett utkast till regeringsförkla
ring. De kritiska synpunkter som framfördes gällde främst avsnittet
om energipolitiken, vilket till följd härav kom att omarbetas i mindre
kärnkraftsvänlig riktning.
En timma innan beskedet blev officiellt, på onsdagen klockan
09.00, delgavs den folkpartistiska riksdagsgruppen den definitiva
regeringsförklaringen. Samtidigt meddelades den nya regeringens
sammansättning.
Onsdagen den 18 oktober klockan 10.00 anmälde Ola Ullsten för
riksdagen de statsråd som han utsett att tillsammans med honom ingå
i regeringen. Därefter läste Ullsten upp sin regeringsförklaring (Do
kument 15).
Regeringsskifteskonselj hölls på slottet samma dag klockan 11.15.
Kungen öppnade konseljen, varefter talman Allard gav en kort redo
görelse för regeringsskiftet och meddelade riksdagens beslut (Doku
ment 16). Kungen konstaterade därvid att regeringsskifte enligt 6 kap
4 § regeringsformen hade ägt rum. Därmed var den öppna delen
av konseljen slut. Talmannen och journalisterna lämnade konseljsa
len, dörrarna stängdes. Statsministern redogjorde sedan för innehållet
i den regeringsdeklaration som han tidigare avgivit i riksdagen, var
efter konseljen avslutades.
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Formaliteterna var därmed avslutade. Sverige hade fått en ny
regering.

Vilken regeringsförklaring?
I slutskedet av regeringsförhandlingarna fick frågan om den nya re
geringens program en viss uppmärksamhet. Skulle en folkpartimi
nistär avge en ny, egen regeringsförklaring eller avsåg Ullsten att
åberopa den avgående trepartiregeringens deklaration från 1976?
Kommentarerna på kvällen torsdagen den 12 oktober kunde verka
förvirrande.
Thorbjörn Fälldin: Jag har ställt den frågan till Ullsten, och han
har gett mig intrycket att han kommer att bli kvar vid den (rege
ringsdeklarationen från 19 76).9
Olof Palme: Jag har fått den uppfattningen att han kommer att
lägga fram en helt ny regeringsförklaring.10
På samma sätt kan inläggen vid fredagens riksdagsdebatt synas
motsägande. Av centerpartisten Thorsten Larssons anförande fram
går att Ullsten sagt sig komma att ”följa” regeringsdeklarationen från
1976. Bertil Lidgard (m) uppfattade å andra sidan Ullstens agerande
som ”ett medvetet steg bort från . . . den politik som lagts fast i rege
ringsförklaringarna 1976 och den 3 oktober 1978 . . .”.
Går dessa uttalanden att förena? Eller hade Ullsten givit olika
besked till olika partier?
Bakgrunden var följande. Inom folkpartiledningen hade man dis
kuterat sin regeringsförklaring om man fick chansen att bilda en egen
regering. Man enades om följande linje. För det första ansåg man
det vara självklart att man skulle stå fast vid de dokument som man
tidigare skrivit under, däribland 1976 års regeringsdeklaration. Det
kunde alltså inte bli tal om att folkpartiet skulle gå ut och ta avstånd
från den tidigare regeringens politik. För det andra var det naturligt
att en ny regering avgav en ny regeringsförklaring. För det tredje var
det också naturligt att en minoritetsregering i en sådan regeringsför
klaring markerade en strävan till brett samförstånd. Dessa avsikter
delgav Ullsten under onsdagen och torsdagen Palme och Fälldin.
9 Svenska Dagbladet 13/10.
10 Samma källa.
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Härmed är det klart att Fälldins och Palmes uttalande på torsdags
kvällen går att förena. Om Fälldin menade att Ullsten inte tänkte
överge 1976 års deklaration, stämmer innebörden med Ullstens av
siktsförklaring. Likaså är Palmes version, att Ullsten sagt sig vilja
lägga fram en ny regeringsförklaring, förenlig med Ullstens löfte.
Hur stämmer då Thorsten Larssons yttrande att Ullsten sagt sig
komma att ”följa” 1976 års regeringsdeklaration? Centerns parti
sekreterare Allan Pettersson kommenterade. Han medgav att cen
tern fått klart för sig att det skulle komma att bli en omskrift av den
gamla förklaringen, men att huvuddragen i denna skulle komma att
återfinnas i den nya regeringsdeklarationen.11 Tolkar man Thorsten
Larssons uttalande som om Ullsten lovat att göra 1976 års regerings
förklaring till sin egen, står det i strid med Ullstens föresats. Men om
man ger ordet ”följa” en vidare tolkning, är uttalandena förenliga.
Den senare tolkningen stöds dels av Allan Petterssons förklaring, dels
av en passage i Thorbjörn Fälldins uttalande den 12 oktober (Do
kument 9), där det sades att folkpartiet ”uppenbarligen är berett att
följa den avgående regeringens program”.
Mina intervjuer i efterhand stöder också att centern i förväg fått
besked av Ullsten att den folkpartistiska regeringen avsåg att lägga
fram en egen regeringsdeklaration. Men under torsdagen var center
ledningen orolig för att Ullsten och Palme gjort upp om att det inte
längre var 1976 års deklaration som skulle gälla utan något helt an
nat, att Ullsten bundit upp sig för ett program som stod i strid med
trepartiregeringens politik. Fälldin fick då beskedet att politiken i
1976 års deklaration i sina huvuddrag skulle ligga till grund för den
nya regeringens program.
Olof Palme betecknade i en kommentar Thorsten Larssons marke
ring som en ”centermanöver” utan betydelse.
- Från socialdemokratins sida har vi inte begärt att Ullsten skall
ta avstånd från 1976 års regeringsdeklaration. Men vi betraktar det
som självklart att Ullsten kommer med en egen version.12
Till sist återstår så den moderate gruppledaren Bertil Lidgards på
stående i riksdagsdebatten, att folkpartiet tagit ”ett medvetet steg”
bort från bl a 1976 års regeringsförklaring och det gemensamma ut
talandet den 5 oktober. I det sistnämnda hade Bohman och Ullsten
11 Svenska Dagbladet 14/10.
12 Svenska Dagbladet 14/10.
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sagt om den kommande regeringen: ”Dess politik bör grundas på
regeringsförklaringen från hösten 1976”. Är denna utsaga nu förenlig
med Ullstens agerande, att lägga fram en ny regeringsförklaring utan
att ta avstånd från den gamla? Det beror på hur det gemensamma ut
talandet tolkas. Det sägs inte rent ut att den nya regeringen bör lägga
fram en regeringsdeklaration, som är likalydande med 1976 års. For
muleringen att den tillträdande regeringens ”politik bör grundas på
regeringsförklaringen från hösten 1976” inrymmer tolkningen att en
ny regeringsförklaring kan läggas fram om dennas innehåll politiskt
sett står i samklang med trepartiregeringens program. Folkpartiet
kan sålunda klara sig undan anklagelsen att ha svikit det gemen
samma uttalandet, även om det kräver ett icke ringa mått av seman
tisk finess.
En andra försvarslinje för folkpartiet skulle kunna vara att hävda
att Bohmans och Ullstens gemensamma uttalande inte längre gällde.
När moderaterna gjort klart att de ämnade rösta nej till en ren folk
partiregering, skulle folkpartiet anse sig löst från överenskommelsen.
Den nya regeringen skulle då inte behöva vara bunden till 1976 års
program, utan kunna lägga fram en nyskriven regeringsförklaring.13
Båda dessa ståndpunkter är möjliga, men de kan inte omfattas
samtidigt. De skiljer sig nämligen i sin syn på det gemensamma utta
landet. I det första fallet är uttalandet fortfarande i kraft, i det andra
har det upphört att gälla.
Den första frågan Ola Ullsten fick på presskonferensen den 13 ok
tober handlade just om folkpartiets inställning till 1976 års regerings
deklaration. Ullsten förklarade:
- Jag har gjort helt klart, och Thorbjörn Fälldin och Olof Palme
och jag är helt överens på den punkten, att vad som gäller är föl
jande. Folkpartiet står givetvis för vad vi sagt i alla politiska doku
ment som vi har skrivit under. Lika självklart är det att en ny rege
ring måste avge sin egen regeringsförklaring. Det är också självklart
att en minoritetsregering, som är beroende av att dess förslag kan
samla partier också utanför regeringen, i en regeringsförklaring måste
betona just detta att man eftersträvar lösningar över partigränserna.
Det är detta som gäller och ingenting annat. Jag hade senast i går
13 Jfr t ex nyhetsartikel i Dagens Nyheter 11/10: ”Eventuella bindningar till 1976
års regeringsdeklaration betraktar folkpartiet som upplösta, sedan Bohman dekla
rerat att han inte tänker rösta för en folkpartiregering.”
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eftermiddag ett samtal med både Olof Palme och med Thorbjörn
Fälldin på den punkten och här råder inga som helst oklarheter mel
lan oss om vad som har diskuterats.
En reporter påpekade att centern verkat ha fått försäkringar att
regeringen skulle följa 1976 års program och ha detta som grund,
men att socialdemokraterna förefaller ha fått besked i motsatt rikt
ning. Vad är det som gäller?
- Jag har inte ordgranskat vad Thorsten Larsson sade i riksdagen
i dag, men Thorbjörn Fälldin och jag är överens och det ser jag som
det väsentliga. Vad som det handlar om är givetvis, och det ligger i
vad jag just sade, att vi på inget vis tar avstånd från den regerings
deklaration som vi har regerat enligt under två års tid. Det är också
grundlinjerna i den politiken som vi nu skall fullfölja.
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2. Folkpartiet öppnar eget

Det var folkpartiet som hade huvudrollen under regeringsbildningen.
Hade folkpartiet velat samregera med moderata samlingspartiet skulle
Sverige fått en tvåpartiregering. Men upplösningen av regeringskrisen blev en annan.
Varför valde folkpartiet att gå sin egen väg? Det är den fråga som
står i centrum för detta kapitel. Svaret kommer att hämtas ur den
interna diskussion som fördes inom folkpartiet. Valet var nämligen
inte självklart. Det fanns argument som talade såväl för som mot en
liberal minoritetsregering.
På eftermiddagen fredagen den 6 oktober hölls ett möte med folk
partiets riksdagsgrupp, partistyrelse och ombudsmän. Partiledningen
inledde med att ge en sammanfattning av händelserna vid regering
ens fall. Men man gav ingen egen rekommendation om hur partiet
nu skulle agera. I stället följde en rad inlägg från partiets riksdags
ledamöter och förtroendevalda. Vid kallelsen till mötet hade distrik
ten också ombetts att kontakta lokalavdelningsordförande och andra
lokalt ansvariga för att pejla stämningen. Debatten blandades därför
med rapporter från olika delar av landet.
Tendensen i inläggen var otvetydig. Folkpartiet borde inte regera
tillsammans med moderaterna. I många yttranden anslogs ett större
historiskt perspektiv. En koalition mellan liberalism och konservatism
hade aldrig varit tänkbar i svensk politik. Det förekom hänvisningar
till både rösträttsstriden och borggårdskrisen.
Ullstens och Bohmans gemensamma uttalande dagen innan hade
av många deltagare uppfattats som att det var klart med en moderat
liberal koalition. Det bidrog till att ytterligare förstärka angreppen på
moderaterna. Bara tre riksdagsmän förespråkade en tvåpartiregering.
Det har i efterhand gjorts gällande att den anti-konservativa opi
nionen inom folkpartiet skulle vara koncentrerad till den ungliberala
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gruppen av partiaktivister. Men motståndet mot moderaterna var
minst lika starkt inom den frisinnade delen av partiet. För det gamla
frisinnets representanter förknippades fortfarande moderaterna med
överklass, konservatism och bristande socialt engagemang.
Angreppen på moderaterna dominerade den första hälften av
mötet. En bit in i diskussionen gjorde Carl Tham ett inlägg på parti
styrelsens vägnar. Hans anförande fick en balanserande inverkan.
Innebörden var nämligen den att folkpartiets ställningstagande inte
bara fick grundas på en känslomässig reaktion mot högern. Partiets
linje måste också utarbetas mot bakgrund av den parlamentariska
situation som just för tillfället förelåg. Det kunde finnas skäl som tala
de för en tvåpartiregering med moderaterna. En koalition behöver
inte innebära att de ingående partiernas identitet utplånas.
Men i Thams bidrag till debatten anfördes även skäl mot en sam
verkan med moderaterna. Ett sådant kan kallas dubbelförhandling 
arnas argument. Bakom detta fanns erfarenheterna från två års koalitionsregerande. Systemet med samordningskanslier runt partiledar
na, förhandlingar och segdragningar i stora som små frågor, i poli
tiska sakfrågor såväl som i utnämningsärenden, bedömdes ha varit
svårhanterligt och kraftödande. Men under majoritetskoalitionens tid
hade man åtminstone kunnat vara säker på att regeringsförslaget,
när det väl blivit klart, passerade riksdagen utan problem. En rege
ring utan egen majoritet skulle emellertid få vara beredd till förhand
lingar och eftergifter i riksdagen för att få igenom sina förslag. Med
sköra uppgörelser i en koalitionsregering skulle det bli svårt att kom
promissa i riksdagen.
I sin presskonferens den 13 oktober gav Ola Ullsten dubbelför
handlingarnas argument en framskjuten plats när det gällde att för
klara varför folkpartiet valt att regera ensamt (Dokument 14):
Vi är ute efter resultat - och regeringsarbetet får inte dra ut på tiden. Därför
gillar vi inte en ordning som skulle betyda att man måste dubbelförhandla först i kanslihuset och sedan i riksdagen. En minoritetsregering måste möta riks
dagen med en öppen hållning. Den bör inte vara låst av inre uppgörelser.

Ytterligare ett argument mot en tvåpartiregering var av parlamenta
risk taktisk natur. En folkparti-moderatregering skulle bli beroende av
centern. Man utgick från att socialdemokraterna och vpk skulle sätta
en högerstämpel på en sådan regering och inte lämna den något röst
stöd. Det enda möjliga undantaget skulle vara energipolitiken, där
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socialdemokraterna troligen skulle förena sig med regeringen mot
centern och vpk. Det enda sättet för en fp-m-regering att få majo
ritet i övriga frågor skulle i praktiken bli att förlita sig på centerns
välvilja. I ett sådant läge finge centern positionen som vågmästare.
Från folkpartiledningens sida menade man att centern skulle hamna
i en önskeposition under tiden fram till valet. Centerpartiet skulle
kunna driva sin särlinje i energifrågan, samtidigt som man i praktiken
kontrollerade vilka regeringsförslag som skulle accepteras av riksda
gen. Denna centerdröm ville folkpartiet inte bjuda på.
Detta argument fick ännu större kraft av det sakförhållandet att
det endast behövdes sex centerröster för att fälla ett fp-m-förslag.
Större var inte marginalen mellan det socialistiska och det borgerliga
blocket. Man menade inom folkpartiet att det här inte var frågan
om vilka sex mandat som helst. Det var sex mycket konkreta center
partister man tänkte på: avgående energiministern Olof Johansson
och gruppen kring honom. I energipolitiken och synen på industri
samhället bedömdes visserligen denna grupp ha en från socialdemo
kratin starkt avvikande linje, men i skattepolitik och jämlikhetsfrågor
fanns en betydande ambition att visa att det är centern som ligger
närmast socialdemokraterna. Folkpartiet hade ingen önskan att sätta
sig i en position där denna grupp fick utslagsröst. Som en folkpartist
har uttryckt sig:
— Olof Johansson hör inte till dem som vi litar mest på.
Tre argument talade sålunda mot en regeringssamverkan med
moderaterna. Liberalismen stod i ett historiskt motsatsförhållande till
konservatismen. Dubbelförhandlingar, kompromisser i såväl rege
ring som riksdag, skulle försvåra regeringsarbetet. Centern skulle få
för stark maktställning.
Men partiledningen hade också funnit att det fanns skäl som talade
för en tvåpartikoalition.
Ett argument var av praktisk parlamentarisk karaktär. Visserligen
skulle riksdagsarbetet bli besvärligt med en minoritetsregering, men
en regering som baseras på flera mandat har vissa obestridliga för
delar. Så till exempel skulle det i utskottsarbetet finnas fler ledamöter
som företrädde regeringen än vad som skulle vara fallet med en rent
folkpartistisk minoritetsregering.
Ett annat skäl för samarbete med moderaterna kan kallas kontinuitetsargumentet. Det utgick från den mycket speciella situation som
rådde. Trepartiregeringen hade spruckit på en enda fråga, energi46

politiken. Ett parti, centern, hade på grund härav lämnat regeringssamarbetet. Det vore då naturligt att de två kvarvarande partierna
fortsatte att samverka på den gamla regeringens grundval, 1976 års
regeringsförklaring, vilken folkpartiet ansåg vara starkt liberalt präg
lad. Det var inte frågan om att gå in i en moderatkoalition från ett
nolläge, utan att fram till nästa val fullfölja trepartisamverkans poli
tik. En tvåpartiregering skulle också tydligare markera centerns av
vikande hållning. I den debatt som kunde följa efter regeringskrisen
skulle det vara lättare att framhålla att det var centern, och ingen
annan, som bar skulden till regeringens fall.
Ett tredje argument för en koalitionsregering var att folkpartiet
inte borde skaffa sig ytterligare en fiende. Att säga nej till modera
terna skulle kunna tolkas som en mycket ovänlig handling, inte bara
från den moderata partiledningen utan också från grupper av all
mänborgerliga väljare. Med en koalition skulle folkpartiet slippa tro
liga angrepp från moderaterna för att ha spräckt regeringen och när
mat sig socialdemokraterna. Likaså skulle folkpartiet inte behöva för
klara varför man hade kunnat sitta i samma regering som modera
terna under två år, men att när nu centern gick ur regeringen det
plötsligt blev omöjligt med ett sådant regeringssamarbete.
Men de tre argumenten för en regeringssamverkan med modera
terna - större mandatmässigt underlag, markeringen mot centern
och de uteblivna angreppen från höger - var ändå inte så starka att
de fällde utslaget. Argumenten emot var minst lika tunga. Dessutom
tillkom ett argument för en ren folkpartiregering, vilket rörde partiets
hela inriktning, som visserligen tog fasta på den speciella parlamen
tariska situationen under innevarande mandatperiod, men som i sina
konsekvenser också hade ett längre tidsperspektiv.
Utgångspunkten för folkpartiets hållning i regeringsfrågan var att
få fram en arbetsduglig regering, sade Ola Ullsten vid presskonferen
sen efter riksdagsomröstningen den 13 oktober. En minoritetsrege
ring har ingen garanterad majoritet - den måste i sakfrågor skapa
majoriteter. Tanken hade varit central i diskussionerna inom folk
partiet. Det var inte antalet mandat som var avgörande för en mi
noritetsregering, utan dess politiska position.
- Man kan inte vara vågmästare på ena ytterkanten av gungbrädet, som en talare uttryckte sig på riksdagsgruppens möte den 6 okto
ber.
I konsekvens härmed underströks den nya regeringens mittenka47

raktär. ”En minoritetsregering måste arbeta från mitten, om den
skall kunna förankra sina förslag i riksdagen. Då måste den också
finnas i mitten”, som Ullsten formulerade argumentet på presskon
ferensen den 13 oktober.
Härefter fortsatte Ullsten med att göra en markering mot centern.
Han åberopade mittenpolitikens traditioner från ”Hedlunds och
Ohlins tid”. I nuvarande läge betyder en regering på mittenpolitikens
grund en folkpartiregering, menade Ullsten och fortsatte: ”Ett tag såg
det ut som om centern ändrat sin gamla kurs”. Vad Ullsten här syftade
på var att centern tisdagen den 10 oktober uttalat att man inte skulle
motsätta sig en tvåpartiregering med folkpartiet och moderaterna.
Men sedan hade centern dröjt med att meddela sitt ställningstagande
till en ren folkpartiregering ända till torsdag kväll. Under dessa två
dygn hade man inom folkpartiet diskuterat centerns hållning, och
man hade till och med förberett ett uttalande. Däri tänkte folkpartiet
uttrycka sin förvåning över att centern kunde stödja en regering med
moderaterna, men inte en där detta parti inte ingick. Nu gjorde cen
terns besked, om att lägga ner sina röster även för en folkpartirege
ring, att uttalandet aldrig behövde göras. Med Ullstens ord på press
konferensen: ”Dessbättre visade sig centern till sist acceptera en
mittenregering”.
Även om centerns röster saknade betydelse sedan socialdemokra
terna lämnat sitt besked, var det ändå tillfredsställande för folkpar
tiet att bara vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlings
partiet röstade nej. Härigenom underströks folkpartiets argument, att
en liberal minoritetsregering hade de bästa möjligheterna att skapa
majoriteter: ”Det bekräftas av dagens omröstning, där en sådan rege
ring godtagits av en bred majoritet i riksdagen”, konstaterade Ullsten
vid presskonferensen.
Inom folkpartiledningen hade man vissa bestämda avsnitt av poli
tiken i tankarna. Det fanns frågor där det skulle varit svårt att kom
ma överens med moderaterna, men där det för en ren folkpartirege
ring var enkelt att skapa majoritet i riksdagen. Exempel på sådana
frågor var Sydafrikalagstiftningen, ny daghemsplan, det arbetsrättsliga reformarbetet, arbetsmarknadspolitiken, familjepolitiken, budge
tens profil och en eventuell höjning av socialförsäkringsavgifterna.
Folkpartiets naturliga samarbetspartner i frågor som dessa var
socialdemokraterna, inte moderaterna. Vissa av de liberala målsätt
ningarna skulle gå lättare att förverkliga med ”mittenpolitik”, det
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vill säga i samverkan mellan folkpartiet, socialdemokraterna och i
många frågor också centerpartiet, än med ”blockpolitik”, i samarbete
mellan de tre borgerliga partierna.
Blockpolitiken hade inget egenvärde för folkpartiet. Tvärtom såg
man inom folkpartiledningen med viss skepsis på moderaternas varma
tal om den borgerliga sammanhållningen. Moderaternas positiva
uppslutning bakom folkpartiet var aldrig grundat på något erkän
nande av att det liberala partiet hade en egen roll, menade man. Den
positiva attityden gällde bara så länge folkpartiet levde upp till bor
gerlighetens gemensamma förpliktelser i kampen mot socialdemokra
tin.
Tvärtom hade blockpolitiken en inneboende fara som hette polarisering. Från liberal synpunkt vore det livsfarligt med en situation
präglad av hård konfrontation mellan de politiska ytterpolerna. Ett
litet mittenparti riskerade då att komma på mellanhand. I stället
gällde det att förlägga politikens tyngdpunkt till mittfältet. Där skulle
folkpartiet kunna spela rollen som vågmästare och förankra sina för
slag än åt vänster, än åt höger.
En sådan position skulle också vara gynnsam från välj arsynpunkt.
I partiets ledning var man väl medveten om att folkpartiet har en
rörlig väljarkår; kärnan av stabila väljare som röstar på partiet i val
efter val är förhållandevis liten. För ett sådant parti bedömdes det
vara extra viktigt att ha ett politiskt intresse omkring sig. Hamnar par
tiet i skymundan i den politiska debatten, riskerar många av de rör
liga väljarna att försvinna. En sådan situation hade inträffat vid
1973 års val. De väljargrupper i vilka folkpartiet ansågs kunna göra
inbrytningar var yngre tjänstemän, som befann sig i det politiska
mittfältet. Den närmaste konkurrenten om dessa väljare bedömdes
vara socialdemokraterna.
I det sammanhanget var det viktigt för folkpartiet att bevara tro
värdigheten som radikalt icke-socialistiskt parti, att markera att folk
partiet var det borgerliga parti som stod längst till vänster. Detta var
också ett av skälen bakom folkpartiets negativa inställning till en tvåpartiregering med moderaterna. I en sådan situation skulle folkpartiet
klassats som ett högerparti, medan centerpartiet i stället framstått
som det radikala vänsteralternativet inom borgerligheten.
En koalitionsregering med moderaterna hade för lång tid framåt
förstört folkpartiets samarbetsmöjligheter med socialdemokraterna.
Däremot skulle en ren folkpartiregering kunna fortsätta i Hagaför-
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handlingarnas anda och nâ uppgörelser i de politiska frågor där libe
raler och socialdemokrater hade samma linje. Perspektivet var här
längre än till nästa val. Inom folkpartiledningen menade man att
flera av 1980-talets stora politiska frågor, inte minst löntagarfondsfrågan, eventuellt kan komma att lösas genom överenskommelser mel
lan socialdemokraterna, folkpartiet och de stora löntagarorganisa
tionerna. Oberoende av eventuella regeringskoalitioner ville man i
folkpartiet hålla dessa samarbetsmöjligheter öppna inför framtiden.
Folkpartiets ställningstagande i regeringskrisen bestämdes sålunda
till viss del av att man ville visa en öppenhet och en beredskap till
samarbete med socialdemokratin. Samtidigt distanserade man sig
från moderata samlingspartiet. Folkpartiet drog sig åt vänster.
Men på presskonferensen den 13 oktober var Ola Ullsten angelä
gen att markera att folkpartiet också ville behålla samverkansmöjligheterna med de två andra borgerliga partierna. Ullsten sade sig
ogilla och beklaga försöken att beskriva moderata samlingspartiet som
ett parti som liberaler inte skulle kunna samarbeta med. Han note
rade särskilt att moderaterna i sin röstdeklaration tidigare samma dag
förklarat sig inställda på att i sakfrågor samarbeta med den nya rege
ringen.
Samhörigheten mellan folkpartiet och centern markerades också
i Ullstens tal, särskilt i frågor som sysselsättning och social omsorg.
Samsynen i dessa frågor sades vara ett styrkebälte i svensk politik.
Bland de frågor där folkpartiet och socialdemokraterna särskilt
skulle kunna nå ett brett samförstånd nämnde Ullsten insatser mot
arbetslöshet, arbetsmiljö, energipolitik och social trygghet.
Slutligen betonades att folkpartiet inte givit upp något av sin själv
ständighet. Tvärtom hade man nu markerat att folkpartiet är ”ett
självständigt, socialliberalt parti, som har viktiga saker att uträtta”.
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3. Moderaterna ställs utanför

För sent upptäckte moderaterna vad som höll på att hända.
Det var inte okänt för moderaterna att det fanns folkpartister som
ville ta chansen att bilda en egen regering. Men under trepartiregeringens sista veckor tycktes dessa stämningar ha dämpats. I stället
framstod det som självklart att, om regeringen sprack på kärnkraften,
det skulle vara centern som lämnade regeringssamverkan. Även om
folkpartiet aldrig givit moderaterna något uttryckligt löfte om att bilda
en tvåpartiregering, hade moderaterna av folkpartisternas uppträ
dande fått det bestämda intrycket att moderaterna skulle vara kvar i
regeringen. Folkpartiets och moderata samlingspartiets gemensamma
frontställning gentemot centern hade också understrukits av det ut
talande i kärnkraftsfrågan, som Ullsten och Bohman gjort tisdagen
den 3 oktober.
Men när Bohmans och Ullstens andra gemensamma uttalande
skrevs ihop den 5 oktober började moderaterna ana att det inte var
självklart att folkpartisterna eftersträvade en tvåpartiregering. Då
var det dock för sent att göra något. Samtidigt som uttalandet slutjusterades var Fälldin på väg till talmannen för att lämna in sin av
skedsansökan. Regeringen hade spruckit. Moderaternas fortsatta regeringsmedverkan var oviss.
Det var ändå inte helt självklart för moderaterna att gå in i en re
gering med folkpartiet. Det fanns nämligen några skäl som talade
emot ett sådant regeringsarrangemang. Man var klar över att mode
raterna skulle kunna tvingas till smärtsamma kompromisser i flera
frågor. Likaså skulle folkpartiet kunna ställa sådana krav på fördel
ningen av statsrådsposterna, som det kunde bli svårt för moderaterna
att acceptera. Att befinna sig utanför regeringen skulle också ge par
tiet större rörelsefrihet än koalitionsregerandet medgav. I opposition
fanns större möjligheter att föra fram moderata samlingspartiets spe51

ciella profilfrågor. Det vore fördelaktigt, inte minst med avseende på
röststödet i väljarkåren.
Dessa argument vägde dock lätt. Det fanns egentligen ingen tvekan
inom partiet om att moderaterna i det rådande läget borde eftersträva
en regeringssamverkan med folkpartiet. Det allt överskuggande skälet
var ansvaret inför de borgerliga väljarna. De borgerliga partierna
hade en historisk mission. Årtionden av socialdemokratisk maktutöv
ning hade vid valet 1976 äntligen brutits. Den stora uppgiften
var att förverkliga de borgerliga väljarnas krav på en ny politik.
Det var redan illa att trepartiregeringen spruckit och centern lämnat
regeringsarbetet. Nu gällde det att rädda det som fanns kvar av det
borgerliga blocket. Fortsatt borgerlig samverkan skulle bäst gynnas av
om moderaterna och folkpartiet skapade en regering, till vilken cen
tern eventuellt kunde ansluta sig senare, vid en tidpunkt när energi
frågan fått sin lösning.
För de moderata ministrarna kändes det också extra försmädligt att
behöva lämna sina statsrådsposter vid just denna tid. Under två år
hade man fått stå för stundom impopulära åtgärder i exempelvis den
ekonomiska politiken. Nu föreföll det som om en viss ljusning i eko
nomin var förestående. Om det stundade en mindre skördetid, som
dessutom skulle infalla under ett valår, kändes det naturligt att få vara
med att skörda frukterna.
Inom den moderata partiledningen var man alltså helt inställd på
att hålla ihop den borgerliga samlingen, även om det skulle kräva
eftergifter från det egna partiet. Men omständigheter utanför par
tiets kontroll gjorde att utvecklingen gick en annan väg. Folkpartiet
ville bilda en egen regering. När detta blev klart uppkom en ny
fråga. Hur skulle moderaterna ställa sig till en ren folkpartiregering?
Att rösta ja var uteslutet; problemet gällde om man borde säga nej
eller lägga ner rösterna.
Inom den moderata gruppen fanns vissa åsiktsnyanser. En grupp
av hökar förespråkade en mer militant linje. Partiet borde visa att
man inte tålde vilken behandling som helst; svaret borde bli en stark
reaktion. Duvornas. attityd var mer konciliant. Även om bitterheten
mot folkpartiet kunde kännas stark, borde man vara mån om att de
framtida samarbetsmöjligheterna inte spolierades.
Ett argument för att lägga ner rösterna, och sålunda passivt accep
tera en folkpartiregering, var att hålla ihop det borgerliga blocket.
Ullsten skulle i så fall kunna bilda en enpartiministär med passivt stöd
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från moderaterna och centern. Socialdemokraternas eventuella nej
röster skulle då sakna betydelse. Moderata samlingspartiet skulle med
denna handlingslinje slippa anklagelser i efterhand om att ha ”drivit
Ullsten i armarna på Palme”.
Ett annat argument för att avstå i omröstningen var att ett nej
skulle placera moderata samlingspartiet i samma kategori som väns
terpartiet kommunisterna. Om socialdemokraterna valde att lägga ner
sina röster för en folkpartiregering skulle säkerligen centern välja
samma linje. Vpk hade deklarerat att man avsåg att rösta nej till
varje borgerlig regering. Om moderaterna nu också sade nej blev det
bara vpk och moderaterna som intog denna hållning. Moderaterna
riskerade därmed att bli stämplat som ett flygel- och ytterparti. Av
ståndet till politikens mitt skulle bli mer markerat.
Mot dessa två argument för att lägga ner rösterna stod en rad skäl
för att rösta nej. Att passivt tolerera en folkpartiregering vore till
exempel att instämma i folkpartiets tal om att endast en mittenrege
ring kunde skapa breda lösningar i politiken. Det höll moderaterna
inte alls med om. Det fanns redan ett underlag för majoritetslösningar
i riksdagen: de tre borgerliga partierna hade ju gemensamt flertal.
Ullstens tal om breda lösningar i mitten, idén om vågmästarpolitik,
kunde bara innebära att socialdemokratin skulle få inflytande på delar
av politiken. Detta kunde moderaterna inte medverka till.
Och om det nu var en enpartiregering som var aktuell, då var det
inte alls självklart att folkpartiet skulle bilda den. Ett argument för
att rösta nej till Ullsten som statsminister var att demonstrera sin
negativa syn på att det var det minsta av de borgerliga partierna som
fick regeringsansvaret. Det gemensamma uttalandet av Bohman och
Ullsten hade talat om att den nya regeringen borde få ”största möj
liga politiska förankring ”. Med det menade moderaterna att rege
ringen borde baseras på största möjliga mandatunderlag i riksdagen.
Att rösta nej till Ullsten motiverades också med en önskan att visa
att moderaterna inte tolererade folkpartiets handlingssätt. Att rege
ringen spruckit var inte vårt fel, menade man inom moderaterna. Och
om vi inte gjort något, varför skall då vi köras ut från regeringen?
Om nu moderaterna önskáde fortsätta den gamla regeringens arbete,
fullfölja politiken i regeringsförklaringarna, kunde man inte stillati
gande acceptera att bli fråntagna sina statsrådsplatser.
Bakom nej-linjen låg inte minst internstrategiska överväganden.
Bland partiets medlemmar och sympatisörer fanns en utbredd vrede
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över folkpartiets beteende. Ett belysande exempel är ett uttalande
från moderaterna i Uppsala, i vilket ”folkpartiets svek” brännmärk
tes: ”Det drag av lumpenhet som präglat Ullstens agerande måste
sätta stora spår i förtroendet för honom och hans parti.”1 Om parti
ledningen visade undfallenhet mot folkpartiet kunde partifolket ute
i landet tänkas protestera. I stället gällde det att markera att mode
rata samlingspartiet stod fast vid sin linje och tog avstånd från folk
partiets ”äventyrligheter”.
Ett argument för att rösta nej hade ett lite längre tidsperspektiv.
Nedlagda röster kunde få prejudicerande betydelse. Om moderaterna
nu passivt accepterade en mittenregering skulle samma situation
kunna upprepas efter ett val som åter resulterat i borgerlig majoritet.
Folkpartiet och/eller centerpartiet kunde då på nytt begära att mo
deraterna, i den borgerliga samlingens namn, skulle acceptera en mit
tenregering. Moderaternas inflytande över regeringsbildningen skulle
då bli litet. Och än värre, moderaterna riskerade att helt och hållet
ställas utanför en borgerlig regering. Denna tänkbara utveckling ville
man redan nu motverka.
Inför ställningstagandet till en folkpartiregering hade moderaterna
till slut två handlingsalternativ. Det första var att lägga ner rösterna
men avge en mycket skarp röstförklaring där folkpartiets agerande
fördömdes. Det andra alternativet var att rösta nej men lämna en
frikostig röstförklaring. Där skulle man markera viljan till fortsatt
samarbete genom att förutskicka stöd i konkreta sakfrågor.
När alla argument för och emot summerats och jämförts blev slut
satsen inte så svår att dra. Skälen för att rösta nej vägde tyngst. På
kvällen den 8 oktober bestämde partiledningen och riksdagsgruppens
förtroenderåd under enighet att säga nej till en folkpartistisk enpartiregering.
Det skulle därefter dröja flera innehållsrika dygn innan regeringsfrågan fick sin lösning. Övervägde moderaterna någon gång att ändra
uppfattning? Egentligen aldrig på allvar. Argumenten för att rösta
nej minskade knappast i betydelse. Dessutom tillkom det viktiga
skälet att man inte ville frångå det besked som en gång givits till tal
mannen. Moderaterna strävade efter att låta sitt handlingssätt präg
las av konsekvens och trovärdighet. Att byta inställning mitt under
1 Uppsala-Aktuellt, utgiven av Moderata samlingspartiet i Uppsala, nr 2 1978,
sid 1.
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regeringsförhandlingarna skulle givit ett virrigt intryck. Arbetet som
talmannen och andra lagt ned på att skapa stöd till en folkpartirege
ring hade då plötsligt gjorts onödigt. Moderaterna stod fast vid sin
linje.
På eftermiddagen torsdagen den 12 oktober bekräftade moderater
nas riksdagsgrupp partiets uppfattning att rösta nej. På kvällen dis
kuterade partiledningen den röstförklaring som dagen efter skulle av
ges i kammaren. Ett längre förslag förkastades. Den version som
gruppledaren till sist läste upp på fredagen var kort och avslutades
med att utlova stöd till den nya regeringen i den mån den avsåg full
följa trepartiregeringens politik.
Moderata samlingspartiet hade hamnat i en ny situation. Partiet
fick nu övergå från att föra koalitionspolitik till att driva oppositions
politik. Internt gjorde man klart att detta inte skulle innebära någon
obstruktions- eller demonstrationspolitik. Man skulle stödja folkpar
tiets förslag i den mån de överensstämde med moderaternas syften.
Besvikelsen och ilskan över folkpartiets agerande fick inte föranleda
hätska utfall, som ytterligare försämrade relationerna. I kommunala
sammanhang skulle folkpartister och moderater fortfarande sam
arbeta. Det var viktigt att hålla tanken på borgerlig t repar tis amver
kan levande, så att den så småningom kunde återupprättas på riks
planet.
Frågan var om moderaterna i det uppkomna läget borde ändra
sin politiska linje. Men partiledningen varnade för tendenser att vrida
politiken åt höger. Två skäl talade mot en sådan kursomläggning.
För det första skulle det försvåra en återgång till borgerlig regeringssamverkan. För det andra fanns det inga partistrategiska skäl för en
sådan omorientering. Som argumentet formulerades i en intern pro
memoria daterad den 13 oktober: ”När folkpartiet går åt vänster
och centerpartiet biter sig fast vid sin särlinje i energifrågan, får vi
större utrymme i alla fall. Vi skall stå fast vid vårt politiska program.”
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4- Centern avvaktar

— I en koalitionsregering måste alla partier vara beredda till efter
gifter. Det får dock aldrig gå så långt att något parti kräver att ett
annat skall utplåna sin själ.
Så formulerade Thorbjörn Fälldin vid presskonferensen den 5 ok
tober anledningen till att trepartiregeringen spruckit. Centern hade
gjort eftergifter i kärnkraftsfrågan både vid regeringsbildningen 1976
och senare i trepartiregeringen. När nu folkpartiet och moderata
samlingspartiet vägrade att låta centern formulera ett eget alternativ
i en folkomröstning, menade Fälldin att centern inte kunde sträcka
sig längre.
Därefter gjorde han en kommentar som har intresse med tanke på
de regeringsförhandlingar som förestod.
- I övrigt bryter vi i centern upp från regeringsarbetet utan bit
terhet.
Fälldin menade alltså att det var centern som lämnade regeringen,
centern bröt upp från regeringsarbetet.
Mot denna bakgrund blev centerledningens ställningstagande i regeringsfrågan inte svårt. Det var naturligt att folkpartiet och mode
rata samlingspartiet fortsatte att regera på den gamla regeringens
politiska grundval. Av folkpartiets och moderaternas gemensamma
uppträdande under trepartiregeringens sista veckor hade centerpar
tisterna också fått intrycket att det också var klart att de skulle fort
sätta att regera tillsammans.
Det fanns tre möjliga ställningstaganden till en folkparti-moderatregering. Att rösta ja var för centern uteslutet på grund av meningsskiljaktigheterna i energipolitiken. Därav följde emellertid inte att
centern måste rösta nej. Det tredje alternativet, att lägga ner rös
terna, behövde inte innebära att centern instämde i allt vad en
folkparti-moderatregering stod för, menade man inom centerpartiets
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ledning. Det skulle bara markera att centern ansåg en tvåpartiregering i det rådande läget vara den parlamentariskt mest naturliga lös *
ningen.
Om centern sade nej till en regering med folkpartister och mode
rater, skulle man också behöva säga nej till flera andra tänkbara regeringskombinationer. Det fanns därmed en risk att centerpartiet skulle
blockera en lösning av regeringsfrågan. Om ingen statsministerkandi
dat accepterats av riksdagen efter fyra omröstningar föreskrev rege
ringsformen att nyval skulle utlysas.
För partiledningen var nyval inget realistiskt alternativ. Från det
att valet utlysts skulle det dröja bortåt tre månader tills valet kunde
hållas. Det skulle betyda tre höstmånader med en expeditionsministär, med en regering som inte kunde gripa sig an de viktiga poli
tiska frågor som väntade. Arbetslösheten krävde åtgärder, en propo
sition om varven måste läggas fram. Att förespråka nyval vore att
riskera en politisk handlingsförlamning i landet, och det var center
partiet som i så fall kunde få skulden.
Det var därför inte svårt för centerledningen att komma fram till
en uppfattning i regeringsfrågan. Redan på förmiddagen fredagen
den 6 oktober meddelade också Fälldin till talman Allard att han
ansåg det vara naturligt att folkpartiet och moderaterna fortsatte
att regera tillsammans. Även om partiet ännu formellt inte fattat nå
got beslut, skulle centern med all sannolikhet inte förhindra att en
sådan regering kom till stånd; inte heller krävde Fälldin att själv få
ta på sig något regeringsansvar. Centern avvaktade.
En koalition mellan folkpartiet och moderata samlingspartiet med
centerpartiet i opposition skulle gynnat centern som parti. Det har i
efterhand inte gått att bekräfta att denna typ av partistrategiska argu
ment uttryckligen togs upp i diskussionerna i själva partiledningen
under regeringsbildningsveckan, men de förekom på andra håll inom
partiet och har nämnts av enskilda centerpartister vid mina intervjuer.
Förekomsten av dessa synpunkter försvagade under alla omständig
heter inte partiledningens ståndpunkt.
Tankegången gick ut på att centern i regeringsställning hade
tvingats till sådana eftergifter i energipolitiken att partiets hela profil
hotade att försvinna. Motståndet från folkpartiet och moderaterna
hade varit hårdare än väntat. Centern hade bara lyckats förverkliga
en del av sina krav i kärnkraftsfrågan. Priset för regeringsmakten
började bli för högt. Ytterligare svekdebatter hotade. Opinionsutveck57

lingen i partisympatiundersökningama var negativ. Utsikterna inför
nästa val var allt annat än ljusa.
Men i opposition skulle centerpartiet kunna driva sin linje i energi
frågan utan några sidoblickar på irriterade koalitionspartners. Dess
utom skulle centern få en parlamentarisk nyckelposition. En folkpartimoderatregering skulle i många fall bli beroende av centerns röster.
Den partipolitiska konstellationen skulle ge centerpartiet en fristående
ställning, medan folkpartiet och moderaterna skulle framstå som ett
block. Inom ungdomsförbundet började man redan tala om ”de före
nade högerpartierna”. Centern skulle få en position som radikalt
mittenparti.
I en artikel om regeringskrisen, publicerad i Dagens Nyheter den
2i oktober 1978, vidgår avgående jordbruksministern Anders Dahl
gren detta resonemang:
Man kan förstå folkpartiets oro för att få högerstämpeln på sig. Man kunde ha
löpt risk för välj aröverströmning till socialdemokraterna och lämnat fältet fritt
för centern.

Även om det sålunda fanns flera argument som talade för att centern
borde tolerera en folkparti-moderatregering, var uppslutningen bak
om partiledningen inte fullständig. Flera inom partiet menade tvärt
om att centern borde rösta nej till folkpartiet och moderaterna, åt
minstone i några omgångar. Några ville gå ännu längre än att bara
säga nej, och menade att centern borde ta hand om regeringsansvaret.
Nej-linjens förespråkare hade partiets linje i energifrågan som
främsta argument. Trepartiregeringen hade just upplösts därför att
partierna inte kunnat enas i kärnkraftsfrågan. Centern hade lämnat
regeringen på grund av att man inte längre kunde acceptera folkpar
tiets och moderaternas linje i energipolitiken. Därför, menade man,
krävde konsekvensen att centern nu röstade nej om dessa partier ville
bilda regering. Att lägga ner rösterna skulle tolkas som om centern
accepterade folkpartiets och moderaternas energipolitik. Centern
borde rösta nej till varje regering som fortsatte marschen in i kärnkraftssamhället.
Ett center-nej skulle eventuellt leda till nyval. De som motsatte
sig en folkparti-moderatkoalition var medvetna om denna möjlighet,
men hävdade att ett nyval vore bra för centern. Ett extra val till följd
av regeringsupplösningen skulle sannolikt handla om energipolitiken.
Här skulle centern ha den chans att gå ut till väljarna i kärnkrafts58

frågan, när folkpartiet och moderaterna hade förhindrat en folkom
röstning på centerns villkor. Ett nyval skulle svetsa samman partiet
och kunna bryta den dystra utvecklingen i välj arsympatierna.
Det fanns ett sug för nyval inom centern. Även de som föresprå
kade partiledningens linje gjorde samma sakbedömning som nyvals
anhängarna. Ett nyval skulle gynna partiet. Tveksamheten mot ny
val härrörde från de praktiska omständigheterna, att ett nyval skulle
dröja så länge. Centern borde inte ta ansvar för att landet hamnade i
ett regeringslöst tillstånd.
En tänkbar lösning av regeringsfrågan vore att centern bildade
regering. Attityderna till denna möjlighet varierade inom partiet.
Centerns förste vice ordförande Johannes Antonsson menade, som
tidigare omtalats, att talmannen i första hand borde föreslå Thorbjörn
Fälldin som statsminister. Huvudargumentet var av konstitutionell
natur. Uppdraget att bilda regering borde av principiella skäl först
gå till det största partiet inom majoritetsgrupperingen.
Men inom partiledningen var man skeptisk till en centerregering.
Troligen skulle de andra partierna motsätta sig Fälldin som regeringsbildare. Men även om en centerministär kom till stånd, var dess fram
tid högst osäker. Någon gång under våren 1979 skulle en energipolitisk proposition läggas fram. Centern kunde inte räkna med att få
majoritet för sin linje. Möjligen skulle man kunna dra ut på tiden
och uppskjuta riksdagsbeslutet, eventuellt ända till efter valet. Men
energifrågorna skulle dyka upp i riksdagen innan dess. Fram på
nyåret 1978/79 måste regeringen ta ställning till huruvida nya an
slag skulle beviljas till bygget av kärnkraftsaggregatet Forsmark 3.
Om en centerregering stoppade detta bygge var det högst sannolikt att
socialdemokraterna motionerade eller väckte yrkande om misstroen
deförklaring. Troligen skulle man få moderaterna och folkpartiet med
sig, med följden att Fälldin tvingades avgå. Sverige finge då sin
andra regeringskris på ett halvår. Perspektivet föreföll inte lockande.
Det var bättre att övergå till opposition redan nu och få god tid på
sig att bygga upp sin profil fram till valet.
Å andra sidan ville man inte helt utesluta möjligheten att centern
tog på sig regeringsansvaret. Partiets linje, det besked som Fälldin
lämnade till talmannen, var att centerpartiet var berett att bilda
regering när alla andra utvägar var blockerade. Men det framfördes
aldrig som något krav. Tvärtom markerade Fälldin att han i det upp
komna läget inte hade någon önskan att fortsätta som statsminister.
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Det var på riksdagsgruppens extra möte tisdagen den 10 oktober
som centerlinjen definitivt slogs fast. Av de 27 personer som yttrade
sig var det bara ett par som direkt talade för att centern skulle rösta
nej till en regering bestående av folkpartiet och moderaterna. Ett
tjugotal talare menade dock att det fanns övervägande skäl för att
centerpartiet skulle lägga ner rösterna. Någon rösträkning företogs
inte, utan Anders Dahlgren summerade diskussionen med att konsta
tera att den dominerande uppfattningen inom partiet var att centern
inte skulle motsätta sig en folkparti-moderatregering. Thorbjörn
Fälldin tackade till slut för mötets besked och lovade att föra det
vidare.
Beskedet att centern inte ämnade motsätta sig en folkparti-mode
ratregering fick en alltmer hypotetisk innebörd. Det var en lösning
av regeringsfrågan som förlorade sin aktualitet på grund av folkpar
tiets motstånd. Frågan uppkom nu i stället hur centern skulle ställa
sig till en ren folkpartiregering. I sak hade centern inte mycket att
välja på. I och med att man sagt sig tolerera en tvåpartiregering med
folkpartiet och moderaterna, skulle det bli omöjligt att försvara ett
nej till en ren folkpartiregering. Men centerns besked dröjde. Inte
förrän efter riksdagsgruppens möte sent på eftermiddagen torsdagen
den 12 oktober deklarerade centern att man också skulle lägga ner
rösterna för en folkpartistisk regering.
Varför avvaktade centern så länge? En första anledning var att
centerpartisterna var irriterade på att folkpartiet höll inne med sina
avsikter. Det hade inte kommit någon öppet uttalad förklaring från
folkpartisterna att de ville bilda en egen regering. I det läget fann man
inom centern ingen anledning att meddela sitt ställningstagande.
Först måste Ullsten ta bladet från munnen.
Det andra skälet var osäkerheten om Ullstens regeringsförklaring.
Frågan var cm socialdemokraternas nedlagda röster skulle vara för
knippade med några politiska villkor. Om det fanns en överenskom
melse mellan Palme och Ullsten angående regeringens program var
det inte säkert att centern kunde acceptera den. Förutsättningen för
att centern skulle tolerera en folkpartiregering var att regeringsförkla
ringen inte avvek från den tidigare regeringspolitiken, som denna ut
tryckts i regeringsförklaringen från 1976. Först under torsdagen fick
Fälldin det lugnande besked från Ullsten som gjorde det möjligt för
centern att lägga ner rösterna.
Ett tredje skäl, som också var det som låg bakom att riksdagsgrup-
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pens möte uppsköts gång på gång i avvaktan på att socialdemokra
ternas diskussion skulle avslutas, var osäkerheten om den socialde
mokratiska gruppens linje. När resultatet nu blev att socialdemokra
terna beslöt att lägga ner sina röster fanns det ingen anledning för
centern att inte också intaga denna ståndpunkt. Men socialdemokra
ternas beslut hade kunnat bli ett nej. Regeringsfrågan hade i så fall
kommit i ett nytt läge, en ren folkpartiregering hade då inte längre
varit aktuell.
Centern var alltså ovillig att uttala sig om en hypotetisk möjlig
het, att ta ställning till tanken på en folkpartiregering innan det al
ternativet blev högst reellt. Man kan då inskjuta att centern redan
på tisdagen i ett offentligt uttalande förklarat att partiet skulle accep
tera en folkparti-moderatregering, en lösning av regeringsfrågan som
på grund av folkpartiets motstånd var minst lika hypotetisk. Men att
centern gick ut med en offentlig deklaration på tisdagen får sannolikt
förklaras med det speciella läget vid denna tidpunkt. Under efter
middagen och kvällen på måndagen hade luften varit fylld av rykten
och spekulationer om centerns linje i regeringsförhandlingarna. Riks
dagsgruppens förtroenderåd hade haft en negativ inställning till att
centern skulle släppa fram en kärnkraftsvänlig regering. Under kväl
len hade Fälldin och Bohman haft täta kontakter. På tisdagmorgo
nen spekulerade Dagens Nyheter att centern och moderaterna tänkte
bilda regering. Centerledningen såg sig därför föranlåten att skapa
klarhet om sitt partis linje. Därför offentliggjordes att riksdagsgrup
pen kommit fram till att centern inte skulle motsätta sig en regering
med folkpartiet och moderaterna. Att ett sådant uttalande dessutom
skulle öka pressen på folkpartiet att gå ihop med moderaterna betrak
tades inte heller som någon större nackdel.
Även om centern alltså till sist meddelade att man ämnade lägga
ner rösterna för en folkpartiregering, kvarstod en viss irritation över
folkpartiets agerande. Det taktiska spelet och bristen på besked stötte
flera centerpartister. När riksdagen röstade om statsminister den
13 oktober var det två centerriksdagsmän som visade sitt missnöje.
Centerns två kvittningsmän, Anton Fågelsbo och Arne Persson i He
den, satt båda i sina bänkar men vägrade att trycka på voteringsknappen. De kom i omröstningsprotokollet att noteras som Från
varande.
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5- Socialdemokraterna griper in

Redan dagen efter Fälldin-regeringens fall hade Olof Palme offent
ligt uttalat att nyval vore den principiellt riktiga lösningen på regeringskrisen (Dokument 4). Huvudargumentet för nyval var att de
tre borgerliga partierna under 1976 års valrörelse framställt sig som
det politiska alternativet till socialdemokratin. När det nu visat sig
att de tre partierna inte längre kunde regera tillsammans borde
väljarna ånyo få ta ställning till regeringsfrågan.
Socialdemokratin skulle dessutom med stor sannolikhet vinna ett
nyval. Enligt opinionsundersökningarna hade socialdemokraterna de
senaste månaderna haft en mycket stark ställning i valmanskåren.1
Socialdemokraterna kunde redan nu vinna regeringsmakten, med en
egen riksdagsmajoritet inom räckhåll. Trots att tiden fram till nästa
val var ganska kort, hade socialdemokraterna möjlighet att få ige
nom många av sina viktigaste förslag.
Men det fanns flera skäl som talade emot ett nyval. Valrörelser är
dyra och med två val på mindre än ett år skulle partiets ekonomi ut
sättas för hårda påfrestningar. Med de fasta valperioderna skulle ny
valet och det ordinarie valet komma för tätt. Den korta tiden fram
till nästa val bedömdes vara ett allvarligt hinder. Nyvalet skulle också
komma vid jultiden och det skulle bli praktiska problem i arbetet på
den nya budgeten. Under de nästan tre månader som skulle hinna
förflyta fram till valdagen hade landet saknat en handlingskraftig
regering. Flera viktiga politiska frågor väntade på sin lösning under
hösten. Om inte en varvsproposition snabbt lades fram kunde Svenska
Varv gå i konkurs. En expeditionsregering under tre månader vore
en svag regering.
1 Socialdemokraterna hade fått 48,5 procent i SIFO :s augustiundersökning
(publicerad i DN-GP-SDS den 17 september), vilken var den då senast kända
opinionsmätningen.
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Trots att det fanns tunga argument mot ett extra val föreslog
Palme ändå att få bilda en socialdemokratisk minoritetsregering med
uppgift att utlysa nyval. De borgerliga partierna sade emellertid nej
till förslaget. För den socialdemokratiska partiledningen hade detta
utspel två fördelar. För det första kunde socialdemokraterna säga att
man härmed erbjudit centern att möta väljarna efter det att centern
av de två forna regeringskollegorna förvägrats att gå ut med ett eget
alternativ i en folkomröstning. För det andra hade partiledningen in
för det egna partifolket visat att man i första hand eftersträvat ett ny
val, men att denna utväg spärrats av de borgerliga partierna.
När nyvalstanken därmed förts ur bilden blev det aktuellt att ta
ställning i själva regeringsfrågan. I uttalandet den 6 oktober hade
Olof Palme angivit tre utgångspunkter. Eftersom det fanns en bor
gerlig majoritet i riksdagen hade de borgerliga partierna det slutliga
avgörandet i alla frågor. Socialdemokraterna menade att ansvaret
för regeringsbildningen åvilade de borgerliga. I en artikel två veckor
senare kommenterade Olof Palme regeringskrisen.
När regeringen fallit förutsatte vi socialdemokrater att de borgerliga partierna
träffat en överenskommelse om den fortsatta regeringsbildningen. Till vår och
andras förvåning visade det sig att så inte var fallet. Likadant ansåg vi det vara
den borgerliga majoritetens sak att få fram en regering.
(Dagens Nyheter 26 oktober 1978.)

Men sedan fredagens uttalande skrevs hade det hänt att de borgerliga
partierna blockerade varandra. Dessutom hade man avvisat social
demokratins förslag om att bilda en regering och utlysa nyval.
Socialdemokraterna hade aldrig uteslutit ett ingripande i regeringsförhandlingarna. Men man hade redan på fredagen uttalat att varje
förstärkning av högerinflytandet skulle betraktas som en utmaning.
Dessutom borde en ny regering eftersträva en bred samling i energi
politiken. I praktiken hade socialdemokraterna därmed motsatt sig
moderaternas och centerpartiets medverkan i regeringen. Kvar stod
möjligheten av en folkpartiregering. Under onsdagen den 11 oktober
blev det klart att en sådan regering skulle kunna bildas om social
demokraterna lade ner sina röster. Hur skulle den socialdemokra
tiska riksdagsgruppen ställa sig? Frågan hade de senaste dagarna bli
vit alltmer aktuell, men det var under riksdagsgruppens och parti
styrelsens långa möte torsdagen den 12 oktober som argumenten för
och emot togs upp till noggrann genomlysning.
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Varför skall socialdemokraterna hjälpa en borgerlig regering till
makten? Det var den fråga som många socialdemokratiska riksdags
män ställde sig. När Thorbjörn Fälldin valdes till statsminister efter
valet 1976 hade socialdemokraterna röstat nej. I sin röstförklaring
hade man då deklarerat att det i och för sig var naturligt att en bor
gerlig regering bildades. Men att avstå i omröstningen skulle inne
burit att socialdemokraterna ställt sig neutrala till ett borgerligt rege
ringsprogram. Därför hade den socialdemokratiska riksdagsgruppen
beslutat att rösta nej till Fälldin. Konsekvensen krävde nu att man
också sade nej till Ullsten. Regeringskrisen var en sak för de borger
liga att klara upp. Det skulle bli mycket svårt att förklara för med
lemmarna varför partiet nu accepterade en borgerlig regering.
Flera av nej-linjens förespråkare betonade att folkpartiet var ett
borgerligt parti, ett parti som gång på gång angripit arbetarrörelsen.
Planhushållningsmotståndet på 1940-talet, ATP-striden under 1950talet och Per Ahlmarks attacker på LO i valrörelsen 1976 var bara
några exempel som markerade den traditionella motsatsställningen
mellan folkpartiet och socialdemokratin. Inom folkpartiet fanns också
klart konservativa politiker, även om man insåg att det också in
rymde grupper som ville frigöra sig från samarbetet med moderata
samlingspartiet. De som kritiserade tanken på samverkan mellan
socialdemokraterna och folkpartiet hade en skeptisk bedömning av
folkpartiets karaktär. Någon menade att om socialdemokraterna var
ett massparti, kunde folkpartiet snarast karaktäriseras som ett mass
mediaparti.
Det var också tveksamt om socialdemokraterna skulle gynnas om
man gav sitt stöd åt folkpartiet. Som det då såg ut gick socialdemo
kratin mot en valseger 1979. Om socialdemokraterna sade nej var
det ganska sannolikt att folkpartiet skulle tvingas bilda regering med
moderaterna. I en sådan koalition ansågs folkpartiet ha små möjlig
heter att hävda sig. Folkpartistiska röstförluster i valet 1979 skulle i
inte ringa utsträckning gå till socialdemokraterna. En självständig
folkpartiregering innebure däremot att konkurrensen om tjänste
männen hårdnade.
Opinionsutvecklingen månaderna efter Ullsten-regeringens till
träde har bekräftat resonemangen såtillvida att den socialdemokra
tiska andelen av partisympatierna minskat. Men argumenten är inte
rationalisering i efterhand; det finns belägg för att dessa valstrate
giska bedömningar gjordes under tiden för regeringsförhandlingarna.
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Regeringen Fälldin tågar ut ur kanslihuset torsdagen den 5 oktober (Reportagebild).
Thorbjöm Fälldin överlämnar sin avskedsansökan till talman Henry Allard
torsdagen den 5 oktober klockan 18.30 (Pressens Bild).

Fredagen den 6 oktober. Nyval den principiellt riktiga lösningen, men ...
Olof Palme redovisar socialdemokratins syn på regeringskrisen (Reportage
bild).

Fredagen den 6 oktober.
Moderatledaren Gösta
Bohman vill ha en två!)artiregering.
Reportagebild)

Fredagen den 6 oktober. Folkpartiledaren Ola Ullsten visas vägen till talmansrummet av Karl Erik Eriksson (fp) (Reportagebild).

Folkpartiets riksdagsgrupp sammanträder på eftermiddagen den 6 oktober.
Klart besked till Ullsten: regera utan moderaterna (Pressens Bild).

Talman Allard studerar kvällspressen den 6 oktober. Expressen kräver en
folkpartistisk enpartiregering (Pressens Bild).

Det blir inget statsministerförslag i dag. Talmannen meddelar den 6 oktober
att överläggningarna fortsätter efter helgen (Reportagebild).

Folkpartiledningen överlägger i riksdagsrestaurangen. Fr v Carl Tham,
Jan-Erik Wikström, Ola Ullsten, Mats G ullers och Hans Bergström (Repor
tagebild).

Talmännen samtalar. Fr v förste vice talman Torsten Bengtson (c), talman
Henry Allard (s), andre vice talman Tage Magnusson (m) och tredje vice
talman Karl Erik Eriksson (fp) (Pressens Bild).

Olof Palme och partisekreterare Sten Andersson anländer till riksdagsfjruppens och partistyrelsens avgörande möte torsdagen den 12 oktober
Pressens Bild)

Olof Palme meddelar social
demokraternas besked till
talman Allard. Vi lägger ner
våra röster.
(Reportagebild)

En nöjd Ola Ullsten får den 12 oktober frågan om han vill bilda regering
(Pressens Bild).

Bara folkpartiets 39 ledamö
ter röstar ja. Men med social
demokraternas och centerns
nedlagda röster väljer riks
dagen fredagen den 13 ok
tober Ola Ullsten till Sve
riges nye statsminister.
(Pressens Bild)

Olof Palme skrattar åt Fria moderata studentförbundets tolkning av regeringskrisens upplösning (Pressens Bild).

Regeringsskifteskonseljen onsdagen den 18 oktober. Till vänster om kungen
talman Henry Allard, till höger statsminister Ola Ullsten (Pressens Bild).

Om själva sakbedömningen rådde tämligen allmän enighet. Både
bland dem som förespråkade ett nej till Ullsten och bland dem som
ansåg att partiet borde lägga ner rösterna fanns uppfattningen att
en bibehållen blockpolitik vore fördelaktig för socialdemokratin i
nästa val. Efter torsdagsmötet kommenterade Olof Palme:
- Av hänsyn till människorna är det bra att moderaterna hamnar
utanför regeringen. Av rent partitaktiska skäl hade det varit en för
del för oss att ha dem i regeringen.
- De bästa argumenten emot ett stöd för folkpartiet är det prin
cipiella att de borgerliga själva skulle klara upp sin regeringskris. Vi
fick då överväga de partitaktiska skälen. Men jag tror att vi vinner
1979 års val ändå, förklarade Palme.2
För dem som talade för ett passivt stöd till en folkpartiregering var
det andra argument som fällde avgörandet. När Olof Palme i riks
dagen motiverade sitt partis beslut var det landets allvarliga läge som
särskilt betonades. Situationen var nu den att den borgerliga majori
teten dels misslyckats att själv forma en regering, dels sagt nej till
socialdemokratins förslag att bilda regering. Under senare tid har det
skett ett gradvis sönderfall i landets politiska ledning, sade Palme.
Denna process måste nu få ett slut, varför socialdemokraterna inte
skulle förhindra att en provisorisk regering kom till stånd (Doku
ment 12).
Men detta argument var inte det enda i de interna diskussionerna.
Även om det gällde att ge landet en provisorisk regering kunde social
demokraterna inte acceptera vilken regering som helst. Redan i Pal
mes uttalande den 6 oktober hade angivits att socialdemokratin skulle
uppfatta varje förstärkning av högerinflytandet som en utmaning.
För partiledningen var inte en folkpartiregering och en koalition med
folkpartiet och moderaterna två lika dåliga alternativ. Om modera
terna lämnade regeringen skulle mycket vara vunnet. Med en folkpartistisk vågmästarregering kunde socialdemokraterna få inflytande
över delar av politiken. Som exempel på områden där socialdemokra
terna och folkpartiet i riksdagen skulle kunna enas har i mina in
tervjuer nämnts energipolitiken, sysselsättningsfrågorna och varven,
alla från socialdemokratins synpunkt centrala frågor.
I den tidigare omnämnda DN-artikeln skrev Olof Palme:

2 Dagens Nyheter 13/10.
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Partistyrelse och grupp ville ha en socialdemokratisk regering. Samtidigt insåg
vi, förnuftsmässigt, att det måste bli ett slut på spektaklet, och det förutsatte
socialdemokratins medverkan. Viktiga frågor såsom varvskrisen, ungdomsarbets
lösheten etc måste kunna behandlas av regering och riksdag. Och det fanns en
fördel att bryta sönder den borgerliga blockpolitiken. I en riksdag utan block
politik finns det trots allt vissa möjligheter till breda samförståndslösningar. Så
diskuterade vi oss fram till att gemensamt lägga ner rösterna.

(Dagens Nyheter den 26 oktober 1978.)

Om moderaterna lämnade regeringen skulle socialdemokraternas
parlamentariska inflytande öka. Dessutom låg det ett värde i att den
borgerliga splittringen framhävdes. Tanken på samverkan mellan de
tre borgerliga partierna hade i valrörelse efter valrörelse framhållits
som det stora alternativet till socialdemokratin. Nu hade detta bor
gerliga block fallit sönder efter bara två års regerande. Först hade
centern brutit upp ur regeringen. Nu kunde, med socialdemokrater
nas benägna medverkan, också samarbetet mellan folkpartiet och
moderaterna rämna. Socialdemokraterna hade länge försökt ifråga
sätta trovärdigheten hos det borgerliga regeringsalternativet. Fälldinregeringen hade dock varit en seger för det borgerliga blocket - de
tre partierna hade visat att de tillsammans kunde bilda en regering.
Men nu hade socialdemokratin chans att ta hem trumfen.
Utåt betonade Olof Palme de kortsiktiga argumenten och ansva
ret för landet. Det gällde i det låsta läge som uppkommit att låta en
provisorisk regering träda till för att lösa de akuta problemen. Men
det stod samtidigt klart att socialdemokraternas ställningstagande
hade konsekvenser på längre sikt än bara fram till nästa val. Ett nej
till folkpartiet skulle föra samman de borgerliga. Även om en sådan
mer markerad blockpolitik hade valstrategiska fördelar, skulle den
minska socialdemokraternas framtida manöverutrymme. Socialde
mokratin finge då ansvaret för ett mer polariserat politiskt läge med
försämrade samarbetsmöjligheter. Situationer kan uppkomma där
socialdemokraterna saknar egen majoritet i riksdagen. Då kan det
vara en fördel att inte ha blockerat tänkbara samarbetsvägar. Bland
nej-linjens förespråkare fanns just en oro över att socialdemokratins
ställningstagande inte bara gällde en provisorisk regering fram till
nästa val, utan också innebar att socialdemokraterna antydde ett
framtida samarbete med borgerligheten.
Riksdagsgruppens och partistyrelsens möte den 12 oktober drog ut
på tiden. Efter Olof Palmes och Sten Anderssons inledningstal vidtog
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en allmän debatt. I de första inläggen fanns ett starkt motstånd mot
tanken på ett passivt ja till folkpartiet. En deltagare som förde an
teckningar under mötet har meddelat mig tendensen i de olika in
läggen. Det visar sig att bland de första tio talarna fanns det bara en
som var positiv till att acceptera en folkpartiregering, medan nio
talade emot. Under de nästföljande tio inläggen började stämningen
svänga: fem talade mot och fem för. Sedan blev nej-linjens före
språkare allt färre: bland anförandena 21 till och med 30 var det
bara två som hade en negativ tendens. Vid lunchpausen vid två-tiden
på eftermiddagen var utgången emellertid ännu oviss.
Partiledningen var angelägen om att inte pressa fram ett ställnings
tagande. Det skulle bli ett svårt beslut i vilken riktning det än gick.
Det var viktigt att gruppen blev enig och att alla kunde gå ut och
försvara partiets linje. Det framfördes förslag om att uppskjuta be
slutet, att ge mer tid för partiet att diskutera igenom frågan. Men
trycket var starkt att få fram ett besked; regeringsförhandlingarna
låg nere och landet väntade.
Under eftermiddagen svängde stämningen. Deltagare som i början
sagt nej ändrade under mötet uppfattning och anslöt sig till parti
ledningens linje att acceptera en folkpartistisk minoritetsregering. Så
blev också mötets resultat. Socialdemokraterna beslöt lägga ner sina
röster i den förestående omröstningen.

6. Pressdebatten

Centerregering med Thorbjörn Fälldin i spetsen? Nyval anordnat av en rege
ring som skakats fram bara för det ändamålet? Fyra fällda statsministerkandi
dater och sedan ett nödval? En moderat-liberal koalition? En ren folkpartire
gering eller rent av en moderatregering? Spekulationerna gick vilda i går i riks
dagshuset liksom tolkningarna av grundlagen, parlamentarisk praxis och val
strategi tog sig många underliga turer: Vad är bäst för vem?

Så inledde Nerikes Allehanda sin ledare lördagen den 7 oktober. Ra
derna återspeglar den osäkerhet som en helt ny politisk situation lett
till. När trepartiregeringen fallit var regeringsfrågan oklar. Även om
de flesta tidningar på såväl nyhets- som ledarplats tippade att Ola
Ullsten skulle bli Sveriges nye statsminister, stod flera regeringsalternativ öppna. Under veckan som följde bröts meningarna i pressen,
olika förslag till lösningar framfördes, argument av skiftande karak
tär ventilerades.
En granskning av ledardebatten ger ytterligare belysning av hur
regeringsfrågan betraktades från olika politiska synpunkter. Den visar
vilka ståndpunkter och argument som var aktuella i den offentliga
debatten. Där framgår också hur ställningstagandena kunde variera,
inte bara mellan tidningar inom samma politiska läger, utan även
från en dag till nästa i samma tidning.
Sammanlagt 45 tidningar har valts ut. De förtecknas i slutet av
detta kapitel. Alla ledare med anknytning till regeringsbildningen
har analyserats. Granskningen omfattar perioden 6-12 oktober, de
dagar då det stod klart att trepartiregeringen avgått, men då rege
ringens nya sammansättning ännu var oklar. Framställningen syftar
inte till att ge en matematiskt exakt bild av hur ofta olika meningar
framfördes. Strävan har i stället varit att lyfta fram principiellt intres
santa ståndpunkter och argument.
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Folkpartipress och liberala tidningar

Efter den borgerliga samlingsregeringens upplösning framstod Ola
Ullsten som den mest naturlige statsministerkandidaten. Folkpartiet
ställdes nu inför ett val. Skulle partiet ensamt ta ansvaret för rege
ringsmakten, eller borde moderata samlingspartiet också erbjudas
statsrådsplatser? Dilemmat återspeglas i den liberala pressen. Några
tidningar tar otvetydigt ställning för ett fortsatt regeringssamarbete
mellan folkpartiet och moderata samlingspartiet (Blekinge Läns Tid
ning, Falu-Kuriren och Vestmanlands Läns Tidning). Andra liberala
pressröster argumenterar för att folkpartiet ensamt borde bilda rege
ring (Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Gefle Dagblad, Kvällsposten,
Nerikes Allehanda och Västerbottens-Kuriren). Till den senare grup
pen sluter sig också oberoende Dagens Nyheter.
Förespråkarna för en folkpartistisk minoritetsregering hänvisar ofta
till att en sådan regering lättare skulle vinna anslutning för sina för
slag i riksdagen. En minoritetsregering måste se till att den stöds av
åtminstone något ytterligare parti för att uppnå den erforderliga ma
joriteten i riksdagen. En rent folkpartistisk regering skulle ha större
rörelsefrihet än en regering där också moderaterna ingick. Beroende
på frågornas art kan folkpartiet söka stöd ömsom åt vänster, ömsom
åt höger.1 En betecknande formulering är att en liberal minoritets
regering ”får största rörelsefriheten i riksdagen och därför bästa möj
ligheterna att förankra skilda politiska krav i olika politiska läger”
(Nerikes Allehanda 9/10). Gefle Dagblad ger, i en ledare med rubri
ken ”Landet måste regeras”, sitt stöd åt ett uttalande av Bertil Ohlin,
som gjort gällande att det inte är själva regeringsbildningen som är
det intressanta, utan hur en regering senare skall få igenom sina för
slag i riksdagen: ”Just i detta speciella fall, under de omständigheter
som råder för närvarande, har det blivit så att det parlamentariska
systemets inneboende logik främst pekar på folkpartiet ensamt som
lämplig regeringsbildare” (Gefle Dagblad 11/10).
Argumenten för en folkpartistisk minoritetsregering är inte alltid
begränsade till behovet av en regering som kan skapa politiska majo
riteter i riksdagen under innevarande mandatperiod. Ibland är tids
perspektivet längre. Den nu uppkomna situationen ger folkpartiet en

1 Eskilstuna-Kuriren 6/1 o, 7/10; Gefle Dagblad 7/10, 9/10, 11/10; Kvällsposten
7/10; Nerikes Allehanda 9/10; Sydsvenska Dagbladet 9/10; Dagens Nyheter 6/10.
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unik chans att förändra konfliktmönstret i svensk politik.2 Nerikes
Allehanda vill ”stärka liberalismen och ge folkpartiet en unik chans
att profilera sig och frigöra sig från blockmyterna i svensk politik”
(10/10). ”Regeringskrisen har plötsligt ställt folkpartiet inför ett his
toriskt vägval som kanske aldrig återkommer”, skriver VästerbottensKuriren (ii/io). Expressen pekar på de frågor där det enligt tid
ningen finns ”en naturlig gemenskap mellan folkpartiet och social
demokraterna”: familj epolitik, socialpolitik, bostadspolitik, arbets
marknadspolitik, stridsflygplanet B3LA och energipolitik. ”Att mjuka
upp de stela blocken i svensk politik är nödvändigt, desto mer som
dessa block inte speglar en naturlig uppdelning av det politiska fäl
tet” (Expressen 7/10).
Vad ledarförfattarna här främst torde ha i åtanke är de nya
konstellationer som skulle kunna uppstå i riksdagen. Folkpartiet skulle
få igenom flera av sina viktiga krav om man i dessa frågor samarbe
tade med socialdemokraterna. Men i pressdebatten är det inte endast
ett ökat parlamentariskt inflytande som framförs som argument för
en folkpartistisk minoritetsregering. Åtminstone på ett håll görs gäl
lande att folkpartiet också skulle gynnas på väljararenan. Om centern
och moderaterna ställs utanför regeringen skulle socialdemokratins
angrepp försvåras: ”Socialdemokraterna har under de gångna två
åren inriktat en stor del av sin propaganda mot regeringen på Fäll
dins ’svek’ och Bohmans ’högerstyrning’. Nu riskerar denna propa
ganda att paja ihop bara ett år före nästa val.” Om folkpartiet där
emot på nytt gick in i en borgerlig koalition blir följden att ”chansen
skulle minska att bevara en borgerlig majoritet i väljarkåren” (Da
gens Nyheter 9/10).
Föreställningen att en folkpartistisk enpartiregering skulle leda till
ett gynnsamt resultat i rösthänseende är dock inte allmän. Tvärtom
finner man argument för att folkpartiet trots eventuella svårigheter i
nästa val ändå bör bilda en egen regering: ”Vad de rörliga sk ’allmänborgerliga väljarna5 än säger så måste varje parti i första hand
visa trohet mot sitt program och sina värderingar och välja den poli
tiska linje som främjar dessa” (Västerbottens-Kuriren 11/10).
Ståndpunkten att en folkpartistisk minoritetsregering bör bildas
understöds inte endast av argument om de direkta fördelarna med
detta arrangemang. Vanligt är också att man pekar på de negativa
2 Expressen 7/10, 11/10; Nerikes Allehanda 10/10; Västerbottens-Kuriren 11/10.
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konsekvenser som en annan handlingslinje skulle medföra. Det är
särskilt nackdelarna med en koalition mellan folkpartiet och modera
terna som betonas. Ett argument är dock snarast av praktisk natur.
En koalitionsregering som inte har egen majoritet i riksdagen tvingas
till två olika förhandlingsomgångar, en inom regeringen och en i
riksdagen. Ärendenas behandling skulle därmed försvåras.3 Som
Eskilstuna-Kuriren formulerar argumentet: ”Majoritetsregeringar
kan vara koalitionsregeringar. Minoritetsregeringar bör inte vara det.
Om de är det tvingas de till dubbla förhandlingar” (7/10).
Att gå samman med moderaterna i ett regeringssamarbete skulle
innebära strategiska svårigheter för folkpartiet.4 Koalitionsregeringen
skulle få en ”högerprofil”, som skulle utgöra en belastning för folk
partiet. Följden skulle bli dels minskad parlamentarisk rörelsefrihet,
dels röstförluster till motståndarna. ”En Ullsten i Bohmans garn är
en Ullsten som ger röster åt Palme” (Expressen 6/10). En minori
tetsregering bestående av folkpartiet och moderata samlingspartiet
måste söka stöd i riksdagen. En fp-m-regering skulle helt ”bli fången
i centerns grepp” (Nerikes Allehanda 7/10). ”Alla partier utom folk
partiet har glädje av en koalition mellan moderater och liberaler”
(Nerikes Allehanda 6/10).
Bland de liberala redaktörer som pläderar för ett regeringssam
arbete mellan folkpartiet och moderata samlingspartiet är kontinuitetsargumentet framträdande.5 ”Den rakaste vägen måste anses vara
en fortsatt borgerlig koalition” (Vestmanlands Läns Tidning 7/10).
”Uppgiften måste bli att fullfölja trepartiregeringens intentioner”,
skriver Falu-Kuriren (6/10).
Alternativet till en folkparti-moderatregering, en folkpartistisk
minoritetsregering, vore ett svek mot de borgerliga väljarna.6 De
”väntar sig - och har rätt att vänta sig - att partiledningar och
riksdagsgrupper nu snabbt tar sig samman till ett vettigt beslut och
ger landet en funktionsduglig regering med ’bredast möjliga bas’ ”
(Vestmanlands Läns Tidning 10/10). ”Folkpartiet är trots sin
social-liberala inställning ett klart borgerligt parti. Det vore ett svek
3 Dagens Nyheter 8/10; Eskilstuna-Kuriren 6/1 o, 7/10; Gefle Dagblad 7/10.
4 Dagens Nyheter 7/10; Expressen 6/10; Gefle Dagblad 7/10; Kvällsposten 7/10,
8/10.
5 Blekinge Läns Tidning 11/10; Falu-Kuriren 6/10; Vestmanlands Läns Tidning
7/10.
6 Blekinge Läns Tidning 11/10; Vestmanlands Läns Tidning 9/10, io/io, 12/10.
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mot hela den borgerliga väljarkåren om man i det här läget 5hoppar
av’ och allierar sig med socialdemokraterna” (Blekinge Läns Tid
ning i i/io).
Det grundläggande strategiska dilemmat för folkpartiet kommer
tydligt till uttryck i ledarskribenternas överväganden. Valet står
mellan två alternativ. Det första innebär att folkpartiet kan gå sin
egen väg, stödja sig på socialdemokraterna i vissa frågor och gå ihop
med centern och moderaterna i andra. Det andra alternativet är att
den borgerliga samlingen sätts före eventuella särintressen. Uppenbart
är att valet av ståndpunkt sammanhänger med synen på socialde
mokratin. Ett erkännande av att folkpartiet och socialdemokraterna
har samma inställning i många av politikens sakfrågor gör det natur
ligt att folkpartiet strävar att uppnå särskilda överenskommelser i
dessa. En egen regering ger då största rörelsefrihet. Betraktas däremot
socialdemokratin som den stora huvudmotståndaren gäller det att
hålla ihop den borgerliga fronten. Socialdemokraterna kan endast
hållas borta från politiskt inflytande om de borgerliga står enade.
Om strävan är att motarbeta socialdemokratin har en självständig
folkpartipolitik inget egenvärde, utan kan tvärtom vara farlig. ”En
borgerlig tvåpartiregering skulle bli avgjort starkare än en enpartiregering som ostridigt skulle tvingas söka stöd från olika håll och där
med driva en kanske äventyrlig vågmästarpolitik”, skriver Blekinge
Läns Tidning i en ledare med rubriken ”Fp får ej svika borgerlighe
ten” (n/io). En folkpartiregering skulle splittra det borgerliga
blocket, skulle ”ytterligare motverka framtida försök att samla de
icke-socialistiska partierna till gemensam front” (Vestmanlands Läns
Tidning 12/10).
En koalitionsregering skulle dessutom ha välj armässiga fördelar.
Om Ola Ullsten däremot överger en regeringssamverkan som det
”knöts väldiga förväntningar till, påtar han sig ett ansvar, som lär
komma att synas i nästa års valsiffror”, menar Vestmanlands Läns
Tidning (12/10).
Anhängarna till en ren folkpartiregering har gjort gällande att
socialdemokraterna skulle angripa folkpartiet om det går in i en koa
lition med moderata samlingspartiet. Koalitionsförespråkarna bemö
ter. Falu-Kuriren har en annan sakbedömning av socialdemokratins
framtida agerande: ”Är Palme förnuftig agerar han naturligtvis så
här. För allt som den liberal-moderata regeringen lyckats väl med
berömmer han Ola Ullsten. För allt som går mindre bra eller uselt
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läggs skulden på moderaterna” (10/10). Denna förhoppning är dock
inte allmänt omfattad. Sydsvenska Dagbladet ser sig därför föranledd
att rikta en uppmaning till moderaterna: ”Om de är kloka och be
sinnar stundens allvar går de med på att bilda regering tillsammans
med folkpartiet med bibehållandet av de ministerposter de haft i trepartiregeringen. Ullsten kan då med gott samvete hävda att hans
regering inte innebär ökat inflytande för högerkrafterna” (i i/io) .
Bland de liberala tidningar som anser att folkpartiet och modera
terna tillsammans bör bilda regering förtjänar Falu-Kuriren att upp
märksammas av ett speciellt skäl. Tidningen har nämligen tidigare
förespråkat ett närmare samarbete mellan socialdemokrater och folk
parti. Varför stöder man då inte nu en ren folkpartiministär? Man
erkänner att det kan vara frestande med en vågmästarroll: ”Liberalis
men kunde på nytt bli den centrala faktorn i svensk politik, som dri
ver en progressiv linje med stöd än hos socialdemokraterna, än hos
det borgerliga blocket.” Men tidningen slår undan: ”Vik hädan fagra
frestelse” (6/10). Tiden är nu inte lämplig för ett sådant samarbete.
Det är alltför kort tid till nästa val (6/10). ”Ett framtida samarbete
med SAP måste emellertid ta sig regeringskoalitionens form, så att
det mindre partiet får sina intressen skyddade i ett avtalat regerings
program” (7/10). Folkpartiet i vågmästarposition skulle ge folkpar
tiet en för svag ställning i jämförelse med socialdemokraterna.
Utan att det kostar honom något, har Palme lyckats splittra borgerligheten och
få folkpartiet i socialdemokratins ledband. Ett samarbete mellan liberaler och
socialdemokrater är önskvärt och nödvändigt. Det har vi hävdat länge. Ett sam
arbete ja. Men inte en villkorslös kapitulation.
(Falu-Kuriren 11/10.)

Diskussionen om nyval har ingen framträdande plats i de undersökta
liberala tidningarna. Om de över huvud taget berör möjligheten
ställer de sig avvisande. Det gäller såväl tidningar som i övrigt före
språkar en ren folkpartiregering som koalitionsanhängare.7 Ett argu
ment mot nyval är att tiden fram till det ordinarie valet är alltför
kort. Förslaget är orealistiskt och två val så tätt intill varandra skulle
kunna leda till politisk trötthet. Att sedan socialdemokraterna sanno
likt skulle vinna ett upplösningsval gör tanken än mindre lockande
(Expressen 10/10).
7 Expressen 10/10; Falu-Kuriren 9/10; Nerikes Allehanda 7/10; Vestmanlands
Läns Tidning 9/10.
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Moderat press
Om de liberala tidningarna sålunda varit splittrade i sin bedömning
av regeringsfrågan, är den moderata pressen desto mer enig. Mode
rata samlingspartiet och folkpartiet bör tillsammans bilda regering.
Det är det budskap som enstämmigt förs fram på de moderata ledar
sidorna. I ingen av de granskade tidningarna finns någon avvikande
röst.
Kontinuitet, vikten av att fullfölja trepartiregeringens politiska in
tentioner, är ett argument som ofta anförs.8 Om nu regeringen
spruckit på kärnkraften bör regeringsombildningen sedan inte göras
större än nödvändigt. En fp-m-regering skulle ”markera fortsatt kon
tinuitet och den bas för borgerlig politik till vilken centerpartiet i
riksdagen kan sluta sig till och i en framtid återgå till regeringssamarbete med” (Svenska Dagbladet 6/1 o).
Nära förknippad med kontinuitetsargumentet är strävan att åter
ställa förtroendet för det borgerliga alternativet.9 ”Det gäller nu att
uppehålla — eller återställa - trovärdigheten för det icke-socialistiska regeringsalternativet” (Svenska Dagbladet 7/10). ”För både
moderater, center och folkparti är det ytterst viktigt att de kan åter
vinna förtroendet fram till valet 1979” (Smålandsposten 9/1 o).
Det är naturligtvis inte överraskande att de moderata ledarskri
benterna av de två alternativen fp-regering och fp-m-regering väljer
det senare. Hellre det egna partiet i regeringsställning än i opposition.
Men fp-m-alternativet förespråkas inte enbart med omtanke om det
egna partiets position. Målsättningen är också att motarbeta social
demokratins politiska inflytande. ”Det gäller också att effektivt hindra
den socialistiska politik som en allt mera radikal socialdemokrati skulle
genomföra så fort den fick chansen” (Barometern 7/10). Hos Nya
Wermlands-Tidningen ges utsikten av en ren folkpartiregering en
ödesmättad innebörd: ”Just nu, när striden om frihet eller socialism
går mot sin kulmen, just då sviker folkpartiet sina koalitionsbröder”
(12/10).
Argumenten mot en folkpartistisk enpartiregering drivs av de mo8 Barometern 6/10; Norrköpings Tidningar 7/10, 9/10; Smålandsposten 6/10,
7/10, 11/10; Svenska Dagbladet 6/10.
9 Barometern 7/10; Norrköpings Tidningar 9/10, io/io, n/io; Nya WermlandsTidningen 10/io, 12/10; Smålandsposten 9/10, 10/10; Svenska Dagbladet 6/10,
7/10.
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derata tidningarna längs flera linjer. Chansen till en borgerlig valse
ger 1979 minskar (Nya Wermlands-Tidningen 7/10). Folkpartiet
skulle få svårt att själva rekrytera tillräckligt med kompetenta stats
råd (Borås Tidning 9/10). Ett ”renodlat politiskt taktikspel” skulle
skada förtroendet för folkpartiet (Barometern 9/10). En vågmästarposition skulle, paradoxalt nog, minska folkpartiets rörelsefrihet: ”Om
Ola Ullsten säger nej till moderaterna nu måste han göra det också i
valrörelsen 1979. Det minskar folkpartiets manövreringsförmåga”
(Nya Wermlands-Tidningen 9/10).
Men det grundtema som löper genom de moderata ledarartiklarna
är att den borgerliga samlingen är det strategiska huvudperspektivet
och att den borgerliga fronten i rådande läge bäst skulle främjas av
en regeringssamverkan mellan folkpartiet och moderata samlingspar
tiet.
Eftersom de moderata tidningarna har en så övertygad uppfattning
om vad som är den önskvärda lösningen på regeringsfrågan, är det
föga överraskande att ingen förespråkar nyval i det uppkomna läget.
De få gånger nyvalstanken berörs är det i avvisande ordalag. Borås
Tidning anför tre argument mot nyval: väljarna har i valet 1976
redan uttalat sig för en borgerlig regering, ett extra val skulle inte
stärka förtroendet för politikerna och arbetsbördan för partierna
skulle bli tung (12/10).

Centerpress
I centerpressen finns vitt skilda uppfattningar i regeringsfrågan. En
tidning, Skånska Dagbladet, pläderar starkt för en centerpartistisk
minoritetsregering under Thorbjörn Fälldin. Andra centerorgan po
lemiserar däremot uttryckligen mot tanken på en ren centerministär.
Hallands Nyheter, Hudiksvalls-Tidningen, Södermanlands Nyheter
och Östersunds-Posten anser att folkpartiet och moderata samlings
partiet bör bilda regering. Men i centerpressen ryms också röster som
talar mot en fp-m-regering. Om nyval är meningarna delade. Sam
tidigt som Hudiksvalls-Tidningen avvisar nyvalstanken, argumen
terar Norrtelje Tidning bestämt till förmån för ett nyval.
Söndagen den 7 oktober, två dagar efter regeringen fallit, tar
Skånska Dagbladet ställning i regeringsfrågan. Centern bör ensam ta
ansvaret. Ledaren, som bär rubriken ”Fälldin bör bilda ny rege-
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ring”, argumenterar mot att folkpartiet och moderata samlingspartiet
skulle ta hand om statsrådsposterna. Eftersom energipolitiken spräckte
den gamla regeringen, måste centern rösta nej till en regering som
utgörs av kärnkraftsanhängare. Att sedan centerledaren Fälldin borde
föreslås som regeringsbildare, motiveras med hänvisning till parla
mentarisk praxis.
Att centern kan rösta för en folkparti-moderatregering förefaller helt uteslutet,
och vi skulle råda centerns riksdagsgrupp att rösta emot Ola Ullsten som stats
minister, om han skulle komma på förslag. Det är nämligen inte rimligt att cen
tern röstar för en regering av två partier, som fällde den borgerliga trepartiregeringen.
Centerns förste vice ordförande, Johannes Antonsson, framhöll på fredagen
att om talmannen följer den vanliga praxisen inom den svenska parlamentaris
men uppdrar han åt ledaren för det största partiet inom majoritetsgrupperingen
att bilda regering, alltså åt Thorbjörn Fälldin.
Detta är givetvis riktigt. På en del håll har det talats om ’minoritetsdiktatur’.
Samtidigt rekommenderar man en ren folkpartiregering. Det finns ingen som
helst konsekvens i detta.
Det är inte förenligt med de parlamentariska spelreglerna att riksdagens
minsta demokratiska parti på egen hand bildar regering förrän alla andra ut
vägar är prövade. Först bör budet att bilda regering gå till Thorbjörn Fälldin,
som Johannes Antonsson mycket riktigt understrukit. Att folkpartiet och mode
raterna tillsammans skulle bilda regering eller att folkpartiet ensamt skulle göra
det förefaller inte rimligt.

(Skånska Dagbladet 7/10.)

Dagen efter fortsätter tidningen sitt resonemang längs samma linjer.
Återigen framförs åsikten att talmannen bör ge uppdraget att bilda
regering åt Thorbjörn Fälldin:
Detta är självklart det enda riktiga. Gör inte Henry Allard detta har han från
gått en mycket långvarig tradition i Sverige, och därmed också bevisat att han
inte är den talman som står över partigränserna, som det hävdades när han
fick förnyat förtroende för två år sedan.-----Om Henry Allard uppdrar åt någon annan än Thorbjörn Fälldin att bilda
regering, måste han ha förbrukat en betydande del av det förtroendekapital han
hittills åtnjutit, och i sammanhanget tål det att erinra om att han egentligen
sitter på ett mandat som är centerns.
(Skånska Dagbladet 8/10.)

Den kritik som riktas mot talman Allard i dessa artiklar, och som
återkommer i en ledare den 11 oktober, är undantag i pressdebatten.
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I övrigt nämns Allards namn endast med respekt och några tidningar
vänder sig också kraftigt mot Skånska Dagbladets omdöme (Arbetet
8/io, Helsingborgs Dagblad 9/10, Västgöta-Demokraten 12/10,
Östgöta Correspondenten 10/10).
Av större principiell betydelse är emellertid argumentet, som ur
sprungligen framfördes av centerpartiets vice ordförande Johannes
Antonsson, att parlamentarisk praxis skulle utpeka Thorbjörn Fälldin
som regeringsbildare. Senare i denna bok diskuteras handlingsregler
vid regeringsbildning, men redan här kan antydas att Skånska Dag
bladets argument vilar på sakligt svag grund.
Skånska Dagbladets argumentation ligger dock inte enbart på det
konstitutionella planet. Mot ett stöd åt en folkpartistisk och moderat
tvåpartiregering talar även rent valstrategiska skäl: ”Besvikelsen i
centerrörelsen skulle säkert bli stor om riksdagsgruppen stöder en två
partiregering, där moderaterna är det största partiet, och ett stöd för
moderaterna skulle försvåra för centern att slåss med socialdemokra
terna om röster vid nästa val” (8/10).
Men en centerpartistisk minoritetsregering skulle få svårt att få
majoritet i riksdagen för alla sina förslag, särskilt när det gäller
energipolitiken. Skånska Dagbladet tar denna svårighet i beaktande,
men argumenterar ändå för en centerregering: ”Fälls denna blir det
nyval. Då får väljarna en ordentlig chans att i val säga sin mening om
kärnkraften, vilket moderaterna och folkpartiet förmenade dem att
göra i en folkomröstning” (10/10). Tidningen ställer sig sålunda
positiv till tanken på nyval, men först i andra hand, efter det att en
centerregering prövats.
Till slut står det klart att den centerpartistiska riksdagsgruppen
beslutat att inte motsätta sig att folkpartiet och moderaterna bildar
regering. Skånska Dagbladet förstår visserligen skälet: ”Det parla
mentariska underlaget för en tvåpartiregering är större och det är
givetvis utifrån den utgångspunkten centern gjort sitt ståndpunktstagande” (12/10). Men tidningen vidhåller ändå att ”Thorbjörn
Fälldin kunde ha bildat en ren centerregering” (12/10).
Andra centerorgan är däremot skeptiska till möjligheten av en
centerregering. Östersunds-Posten medger att en sådan lösning av
regeringskrisen är teoretiskt tänkbar: ”Men vad vinner centern och
landets invånare på detta?” (7/10). Också för Hudiksvalls-Tid
ningen är utsikten högst teoretisk: ”Tanken måste dock te sig allt för
paradoxal” (7/10).
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Hallands Nyheter pekar på de svårigheter att förverkliga partipro
grammet i till exempel energifrågan, som centern skulle få i minoritetsställning. ”Vad centern i ett sådant läge skulle kunna göra vore
däremot att utlysa en folkomröstning i kärnkraftsfrågan” (7/10).
Men tidningen bedömer själv denna möjlighet som mindre trolig:
folkpartiet och moderata samlingspartiet skulle hos talmannen säkert
avråda från att Thorbjörn Fälldin får uppdraget att bilda en ny re
gering. Man kan här för övrigt tillägga att även om Fälldin kom
så långt som till en statsministerpost i en centerpartistisk minoritets
regering skulle han ändå få svårt att gå ut direkt till folket i kärn
kraftsfrågan, eftersom det är riksdagen som beslutar om folkomröst
ning.
Så Hallands Nyheter menar att centern inte bör kräva att få bilda
regering. ”Centern kan utanför regeringen driva sina egna viktiga
frågor hårdare än om man i regeringsställning måste ta hänsyn till
andra partiers uppfattningar. Detta tilltalar också partiets välorgani
serade lokala krafter och valarbetare” (7/10). Tidningen nämner
energi, miljö och vårdnadsbidrag som exempel på frågor där centern
nu skarpare kan markera sin profil.
Flera centertidningar förespråkar att folkpartiet och moderata sam
lingspartiet bildar regering.10 Det är två huvudargument som fram
förs. Det ena är att det borgerliga samarbetet gynnas. Det andra är
att det är bra för centern om de två andra borgerliga partierna sam
arbetar i regeringsställning.
Ansvaret för de borgerliga väljarna talar nu för en tvåpartiregering, anser Hallands Nyheter.
Den majoritet bland väljarna i landet, som röstade fram regeringen Fälldin,
kräver helt visst att det skall föras en icke socialistisk politik i det här landet
även i fortsättningen. Logiken bjuder att folkpartister och moderater, när de
agerade så att Thorbjörn Fälldin och centern inte längre kunde stanna kvar i
trepartiregeringen, nu påtar sig det fulla ansvaret inför sina väljare i den nya
situationen.-----Vad som är väsentligt i dagens besvärliga läge för moderater och folkpartis
ter är att de inte onödigtvis trappar upp motsättningarna mellan sig, så att de
icke socialistiska väljarna tappar förtroendet för det icke socialistiska regeringsalternativet.

(Hallands Nyheter 9/10.)
10 Hallands Nyheter 9/10, 11 /1 o; Hudiksvalls-Tidningen 10/1 o, 11 /1 o, 12/10;
Norrtelje Tidning 9/10, 10/10, 11/10; Södermanlands Nyheter 10/10; östersundsPosten 6/10, 10/10, 11/10.
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Önskan att säkra ett fortsatt borgerligt regeringsinnehav är också
skälet till att Hudiksvalls-Tidningen hävdar att en fp-m-regering
bör bildas (10/10). Östersunds-Posten menar att den borgerliga
majoriteten kräver att ”ansvarskänslan måste ta över sedan grälen
och de taktiska manövrarna tonats ner” (10/10). Därigenom läggs
”grunden för en valrörelse som kan ge socialdemokraterna en mycket
hård strid om majoriteten” (i o/1 o).
Men inte endast värdet av att hålla samman det borgerliga blocket
talar för att folkpartiet och moderaterna bör fortsätta att regera
ihop. Det egna partiet kan också dra fördelar av att stå utanför rege
ringen. Centern kommer att få ”ett avsevärt större spelrum för en
profilering och en hårdare markering av den politik partiet står för”
(Östersunds-Posten 6/10). Med en fp-m-regering ”kan centern
agera som största borgerliga parti i riksdagen. Profilera sig och vinna
nya anhängare. Allt till båtnad för en ny borgerlig valseger 1979.
Förhoppningsvis.” (Hudiksvalls-Tidningen 11/10.)
Flera tidningar talar således för att centern stannar utanför rege
ringen. Argumenten är ofta valstrategiska. Det bör här uppmärksam
mas att en annan tidning, Skånska Dagbladet, pläderat för att
centern borde bilda regering och också använt valstrategiska argu
ment. Hur kan man komma till olika ståndpunkter med samma argu
ment? Det är inte ologiskt. För det första är ståndpunkterna inte to
talt åtskilda. Det som förenar dem är nämligen en önskan att dra en
skiljelinje mellan centern å ena sidan och folkpartiet-moderaterna å
den andra. Att några tidningar sedan anser att det är folkpartiet och
moderaterna som bör ta regeringsansvaret medan en tidning före
språkar centern som regeringsbildare är här av underordnad bety
delse - det viktiga är att de alla vill markera centerns särprägel i
förhållande till övriga borgerliga partier. Ett annat förhållande är att
tidningarna avser något olika saker med vad som här allmänt be
tecknats som ”valstrategi”. För Skånska Dagbladet är det uppenbar
ligen konkurrensen med socialdemokratin som i första hand åsyftas.
För exempelvis Hudiksvalls-Tidningen kan man däremot tolka argu
mentet som att det framför allt avser möjligheten för centern att
vinna väljare på de två andra borgerliga partiernas bekostnad.
Få centertidningar vill ha nyval. Hudiksvalls-Tidningen radar
upp flera argument mot nyval. Ett extra val kostar pengar (12/10)
och det skulle med stor sannolikhet ge en socialistisk valseger (10/10).
”Sunt ekonomiskt tänkande säger nej till nyval. Sunt partipolitiskt
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tänkande i centerleden borde också säga nej till nyval.” (HudiksvallsTidningen ii/io.)
Ett par centertidningar kan tänka sig nyval i andra hand. Om inte
en tvåpartiregering med folkpartiet och moderaterna kan komma
till stånd ”är det bäst att ta ett nyval, ett nyval som i varje fall cen
tern inte har något att frukta” (Östersunds-Posten 10/10). För
Skånska Dagbladet är nyval, som tidigare nämnts, en utväg om en
eventuell centerregering fälls (i o/1 o).
I en av de centerpartistiska tidningarna återfinns emellertid ett
närmast principiellt resonemang till förmån för nyval. De första
kommentarerna i Norrtelje Tidning är avvaktande. Dagen efter re
geringen spruckit avstår tidningen att ”spekulera i hur nästa regering
kommer att se ut” (6/10). Centern bör inte lägga sig i hur regeringen
skall se ut: ”Låt i stället moderaterna och folkpartiet reda upp situa
tionen. Låt dem bilda regering. Det missgynnar åtminstone inte cen
tern!” (9/10).
Men när läget i regeringsförhandlingama blir alltmer oklart och
låst, väcker Norrtelje Tidning tanken på nyval. Även om en folkparti-moderat-regering kommer till stånd kommer den inte att ha
egen majoritet i riksdagen.
Det finns en utomordentlig risk för att det alltför kortsiktiga, det alltför tak
tiska och det alltför manipulerande kommer att få dominera tiden fram till va
let. Det blir ett hoppande av minoriteter för att få majoriteter till stånd i riks
dagen. Det blir ett kompromissande som kan hota själva principerna hos par
tiernas profiler. Det kan bli ett jonglerande som till slut får människorna att
tröttna på ett alltför påfrestande politiskt spel.-----Och utgår vi från att detta perspektiv är viktigare än dagens korta bedöm
ningar kommer åtminstone vi fram till att ett nyval nu är en lösning som parti
erna bör kunna samla sig kring. Och om de försöker lyfta blicken en bit från
den dagliga politiska skärmytslingen, som snarare tycks öka än biläggas, så
framstår nog nyvalstanken som den bästa av lösningar.

(Norrtelje Tidning 10/10.)

Även i ledarna den 11 och 12 oktober pläderar Norrtelje Tidning för
ett nyval. Det argument som återkommer är behovet av en handlingsduglig regering. Ställningstagandet för nyval blir sålunda samtidigt
en argumentation mot minoritetsparlamentarism. När regeringen
inte kan stödja sig på en majoritet i riksdagen leder kompromissandet
bland annat till att partiernas profiler suddas ut. Följden blir att
väljarna får svårare att urskilja de politiska valalternativen. Utifrån
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demokratins arbetsmöjligheter argumenterar Norrtelje Tidning mot
minoritetsparlamentarism. Lösningen av problemet är, enligt tid
ningen, att utlysa nyval.

Socialdemokratisk press
Att den borgerliga trepartiregeringens fall satte oppositionen i ett
bryderi återspeglas tydligt på de socialdemokratiska ledarsidorna. Vä
garna ur regeringskrisen är många. Några tidningar vill ha nyval,
medan andra argumenterar mot ett extra val. Några vill att social
demokratin nu skall agera, andra menar att arbetarrörelsen bör låta
de borgerliga sköta sitt. Bland de senare finns de som anser det vara
lika bra att folkpartiet och moderaterna fortsätter att regera tillsam
mans. Men mot denna linje ställs åsikten att högerinflytandet bör
begränsas; en ren folkpartiregering är jämförelsevis bättre. Bland de
socialdemokratiska ledarskribenterna finns dock de som vänder sig
mot tanken att hjälpa Ullsten till makten. Röster höjs också för att
Palme själv borde bilda regering.
Av de analyserade socialdemokratiska tidningarna är det VästgötaDemokraten som mest konsekvent pläderar för ett nyval. ”Den enda
naturliga följden av att regeringen nu har avgått, är att det blir ny
val, så att folket i val får skriva sitt betyg över de borgerligas presta
tioner” (6/10). Tidningen bemöter också invändningen att det ordi
narie valet skulle följa tätt inpå det extra valet: ”Folket orkar säker
ligen gå till vallokalerna två gånger på ett år, när det är demokra
tins livskraft som står på spel” (6/10). Västgöta-Demokraten upp
repar sitt krav på nyval dag efter dag. Samtidigt ställer sig tidningen
mycket kritisk till att på något sätt hjälpa fram en folkpartiregering.
”Det politiskt hederliga är att socialdemokraterna verkar för att det
blir nyval, så att väljarna får ta ställning till vilken regering vi skall
ha” (Västgöta-Demokraten ii/io).
Argument för nyval förekommer också i en rad andra socialdemo
kratiska tidningar.11 Men när kravet framförs sker det ofta med för
behåll och reservationer. Nyvalet ses som en sista utväg ur ett låst
11 Aftonbladet 6/io, 7/10, 11/10; Dagbladet ii/io, 12/10; Dala-Demokraten
11/10; Folkbladet Östgöten 10/10; Folket 11/10; Norrländska Socialdemokraten
9/10, ii/io; Smålands Folkblad 12/10; Sydöstra Sveriges Dagblad 7/10, 9/10;
Värmlands Folkblad 10 /1 o, 11 /1 o.
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läge, när partierna blockerar varandra. Om inte en folkpartistisk
regering kommer till stånd, om de borgerliga partierna inte reder ut
situationen, om regeringskrisen drar ut på tiden, då bör det bli aktu
ellt med nyval. Därför kan man få intrycket att vissa tidningar kastar
sig från den ena ståndpunkten till den andra; ena dagen förespråkar
man nyval, nästa dag avvisas tanken. Bakgrunden är då ofta att
det politiska läget skiftat, en gynnsam öppning ur regeringskrisen har
skymtats och då har nyvalskravet förlorat i aktualitet.
Förespråkarna för nyval anför ibland partistrategiska argument.
”Målet för den näraliggande socialdemokratiska politiken måste vara
att snarast möjligt driva fram ett nyval och därmed pröva möjligheten
att återvinna den politiska makten”, skriver Sydöstran den 7 oktober.
Ett skäl mot nyval är visserligen att det skulle slita på partiorganisa
tionen. Men två argument för väger tyngre. För det första kan död
läget brytas: ”Landet behöver en fast politik.” För det andra vore
alternativet ofördelaktigt för det egna partiet.
Socialdemokratin har också anledning att se taktiskt på saken. Det skulle bli en
utomordentligt problematisk valrörelse nästa höst med borgerliga partier i både
regeringen och i oppositionen. De tre partierna är i alla fall ense i den uppfatt
ningen att socialdemokratin är huvudfienden. Socialdemokratin hamnar då i ett
tvåfrontskrig med vad detta innebär.-----Det är socialdemokratins tur att föra spelet.

(Sydöstra Sveriges Dagblad 7/10.)

Meningarna om det partistrategiska argumentet för nyval är dock
delade. ”Partiet skulle knappast dra någon fördel av att ta hand om
regeringsansvaret efter en valseger”, anser Norrländska Socialdemo
kraten (7/10).
När nyvalsförslaget avvisas är argumenten oftast av praktisk na
tur.12 Tiden fram till det ordinarie valet är för kort, en expeditionsministär under hösten innebure en svag politisk ledning av landet och
viktiga beslut skulle fördröjas. Arbetarbladet (10/10) och Arbetet
(7/10) anser i och för sig att nyval vore det principiellt riktiga, men
de praktiska svårigheterna gör ändå att möjligheten bedöms vara
orealistisk.
12 Arbetet 7/10, 12/10; Arbetarbladet 7/10, io/io, 11/10; Dagbladet 6/io3 7/10;
Folkbladet Östgöten 7/10, 12/10; Folket 6/1 o, 12/10; Norrländska Socialdemo
kraten 7/10., 12/10; Nya Norrland 6/10; Sydöstra Sveriges Dagblad 12/10; Värm
lands Folkblad 12/10.
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Bakgrunden till att nyvalsutvägen avvisas av praktiska skäl ar att
nästa ordinarie val äger rum på en i förväg bestämd tidpunkt oavsett
om nyval dessförinnan ägt rum. Regeringskrisen i oktober 1978 visar
alltså att grundlagens regler i praktiken försvårar genomförandet av
ett nyval. Två socialdemokratiska tidningar kritiserar regeringsfor
men. Dagbladet menar att ”det stelbenta svenska valsystemet lägger
hinder i vägen. Det är beklagligt att den parlamentariskt logiska lös
ningen skall vara omöjlig p g a att det är spikade valdagar” (7/10).
Dala-Demokraten anser, under rubriken ”Nyval hade varit bättre”,
att grundlagen på denna punkt bör ändras:
Med de nuvarande treåriga mandatperioderna går det alltid att resa invänd
ningar mot extra val. Därför måste det vara en angelägen uppgift för socialde
mokratin att få till stånd en ny grundlagsutredning. Då kan även valperiodernas
längd och det s k kommunala sambandet bli föremål för omprövning.
(Dala-Demokraten 11 /1 o.)

När den borgerliga trepartiregeringen fallit aktualiseras frågan om
socialdemokraterna på något sätt bör ingripa i skeendet. Meningarna
går isär. Nej, skriver flera socialdemokratiska redaktörer.13 ”Den
nya regeringsbildningen är en sak som de borgerliga partierna får
klara upp sinsemellan. Socialdemokratin har ingen möjlighet och hel
ler ingen anledning att lägga sig i det” (Folkbladet Östgöten 6/10).
Det måste betraktas som helt uteslutet att socialdemokratin skall markera ett
eget intresse i det förhandlingsspel talmannen nu har att bedriva. För social
demokratin är det likgiltigt om den nye statsministern heter Ullsten eller
Bohman.

(Dala-Demokraten 6/10.)

Det bör först som sist understrykas att socialdemokraterna skall hålla fingrarna
borta från den borgerliga regeringscirkusen.
I omröstningen om den nya regeringens bildande bör socialdemokraterna
lägga ner sina röster. För socialdemokraterna är ingen borgerlig regering alls
önskvärd. Ansvaret för väljarna och landet visar de genom sina gediget utarbe
tade alternativ i riksdagen.

(Dala-Demokraten 7/10.)

13 Arbetarbladet 7/10; Dagbladet 6/io, 7/10; Dala-Demokraten 6/io, 7/10; Folk
bladet Östgöten 6/10.
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Dala-Demokraten tar således mycket bestämt avstånd från att social
demokraterna skulle agera i regeringsfrågan. Ledaren, varur citatet
ovan är hämtat, rubriceras karaktäristiskt ”Håll fingrarna borta!”.
Desto märkligare ter det sig att ledarskribenten uppmanar sin riks
dagsgrupp att ”lägga ner sina röster”. Ty som grundlagsreglerna för
regeringsbildning är utformade får nedlagda röster samma politiska
effekt som ja-röster. Rimligen borde rekommendationen i stället varit
att rösta nej. Som händelserna nu utvecklade sig kom nedlagda rös
ter att innebära ett högst aktivt ingripande i regeringsbildningen.
Bland de tidningar som menar att socialdemokratin inte bör enga
gera sig i regeringsfrågan finns åtminstone en som positivt uttalar att
moderata samlingspartiet och folkpartiet bör bilda regering. För
Arbetarbladet är det önskvärt att så klart som möjligt markera grän
sen mot det borgerliga blocket. ”Vad det nu gäller är att klara en
borgerlig regeringsparentes fram till valet. Det bör nu moderaterna
och folkpartiet närmast känna ansvaret för sedan centern gett upp.”
(Arbetarbladet 7/10). ”Politiskt och parlamentariskt är det orimligt
att inte erbjuda moderaterna fortsatt regerande så länge makten
grundas på en borgerlig majoritet” (Arbetarbladet 10/10).
Men flera socialdemokratiska tidningar är av en annan åsikt. En
fp-m-regering vore dålig.14 Med gillande citerar Arbetet Olof Pal
mes uttalande att varje förstärkning av högerinflytandet vore en ut
maning. ”Det är ett konstaterande mitt i prick” (Arbetet 7/10).
”För socialdemokraterna gäller det nu, eftersom nyval av allt att
döma inte kan genomföras, att göra vad partiet kan för att göra
högerns politiska inflytande så litet som möjligt” (Nya Norrland
7/1°).
En ren folkpartiregering skulle beröva moderaterna deras statsrådsplatser. Men en Ullsten-ministär vore ändå en regering med ett borger
ligt parti. Häri ligger källan till tveksamheten. De socialdemokratiska
tidningarnas inställning till en folkpartistisk regering är splittrad.
Flera tidningar menar att en folkpartiregering är det bästa i nu
varande situation.15 Eller ”det minst dåliga”, som det ofta formule14 T ex Arbetet 7/10; Dagbladet 7/10; Norrländska Socialdemokraten 7/10; Nya
Norrland 7/10; Västgöta-Demokraten 7/10.
15 Aftonbladet 6/10; Arbetet ii/io, 12/10; Folkbladet Östgöten 7/10, 11/10,
12/10; Folket 10/10, ii/io5 12/10; Norrländska Socialdemokraten 12/10; Nya
Norrland 6/ioa 11/10, 12/10; Sydöstra Sveriges Dagblad io/io, 12/10; Värm
lands Folkblad 6/io5 12/10; Örebro-Kuriren 6/1 o, 7/10, 11/10.
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ras. Ett argument för att socialdemokraterna inte bör motsätta sig en
folkpartistisk minoritetsregering är ansvaret för landet. Motiveringen
framförs särskilt ofta när regeringskrisen är några dagar gammal.
Situationen verkar då låst och Olof Palme börjar antyda att han
eventuellt kan komma att handla. Arbetet stöder tanken:16
För att få slut på denna politiska fars bör socialdemokraterna gripa in. Landet
måste ur regeringskrisen. Det kan ske om socialdemokraterna, i stället för att
rösta nej till en ren folkpartiregering, lägger ner sina röster. Känner inte bor
garna tillräckligt ansvar så måste socialdemokraterna göra det, sin tradition
likmätigt.
(Arbetet n/io.)

Men socialdemokraterna bör inte lägga ner sina röster utan villkor.
Flera tidningar anser att förutsättningen är att Ola Ullsten överger,
eller i alla fall inte åberopar, den borgerliga trepartiregeringens rege
ringsdeklarationer från 1976 och 1978.17 Däremot är det mer säll
synt att man ställer uttryckliga krav på att folkpartiregeringen redan
från början skall utfästa sig att genomföra socialdemokratiska förslag.
Följande uttalande från Folkbladet Östgöten får därför ses som ett
undantag:
Ett villkor för ett sådant stöd måste vara att socialdemokratin får ett inflytande
över politiken. Ett omedelbart genomförande av partiets sjupunktsprogram för
att stimulera ekonomin måste vara ett sådant krav.

(Folkbladet Östgöten 11/10.)

En folkpartiregering motiveras dock inte enbart med att regeringskri
sen måste lösas och landet få en styrelse. Även socialdemokratiska
partiet skulle kunna dra fördel. Inte minst viktigt är att kunna splittra
det borgerliga blocket, den borgerliga enighet som så ofta förts fram
som alternativet till det socialdemokratiska maktinnehavet. Nu fanns
en chans att slå in en kil i detta block.18 ”Den stora vinsten med
den här provisoriska lösningen på regeringskrisen skulle naturligtvis
vara att det borgerliga blocket sprängdes för överskådlig tid framåt”
36 Jfr även Folkbladet Östgöten 11 /10; Nya Norrland 11/10, 12/10; Sydöstra
Sveriges Dagblad 12/10.
17 Folkbladet Östgöten 11 /1 o; Folket 10/1 o, 12/10; Norrländska Socialdemo
kraten 12/10; Värmlands Folkblad 12/10; Örebro-Kuriren 11/10.
18 Folkbladet Östgöten 12/10; Sydöstra Sveriges Dagblad 10/10; Värmlands Folk
blad 12/10.
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(Värmlands Folkblad 12/10).
Från socialdemokratins synpunkt ligger den stora fördelen med
en folkpartiregering på det parlamentariska planet. Om såväl mode
raterna som centern lämnar regeringen förbättras möjligheterna att
den förda politiken kommer att ligga närmare socialdemokratins po
litiska linje än den skulle gjort under en annan typ av borgerlig regeringskonstellation. Moderata samlingspartiets inflytande skulle kom
ma att minska.19
En liberal minoritetsregering är, det skall medges, inte mycket att hålla i han
den när det blåser snålt. Men det är dock en regering, och en regering utan
högermän och en regering som i varje fall kan göra något för att bekämpa den
växande arbetslösheten och stoppa sänkningen av folkets levnadsstandard.
Ungefär så bör den socialdemokratiska ledningen resonera.
(Nya Norrland 12/10.)

Värmlands Folkblad menar också att en folkpartiregering skulle
minska centerns inflytande: ”Även centerns betydelse decimerades
eftersom partiet inte fick den vågmästarroll det utan tvekan skulle få
vid en tvåpartikoalition mellan folkpartiet och moderaterna” (12/10).
Flera konkreta sakfrågor anges som exempel på hur politiken skulle
kunna bli mer fördelaktig från socialdemokratiska utgångspunkter.
I citatet ur Nya Norrland nämndes arbetsmarknadspolitik och lev
nadsstandard. Tidningen Folket kan också tänka sig att socialdemo
kraterna lägger ner sina röster, ”eftersom en folkpartistisk minori
tetsregering då skulle kunna underlätta sakliga lösningar på frågor,
som socialdemokraterna aktualiserat i sitt valprogram, såsom inom
familjepolitiken” (10/10). I detta perspektiv kritiserar en tidning
blocktänkandet:
Partierna befinner sig i verkligheten på en vänster-högerskala utan något exakt
fixerat, högt gränsstaket mellan socialistiska och icke-socialistiska partier. Poli
tiskt står ett liberalt löntagarparti och socialdemokraterna varandra närmre i
många frågor än liberaler och högermän.

(Sydöstra Sveriges Dagblad 10/10.)

Argumenten för att socialdemokraterna bör acceptera en liberal re
gering sammanfattas av Folkbladet Östgöten:
19 Folkbladet Östgöten 12/10; Folket 11/10; Nya Norrland 12/10; Värmlands
Folkblad 12/10; Örebro-Kuriren 7/10.
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Det finns onekligen en del fördelar för socialdemokratin med en folkparti
regering, förutom att landet snabbt får en ledning:
© Moderaterna försvinner bort ur regeringen.
© Den borgerliga splittringen fördjupas. Under många år framåt blir det
omöjligt att tala om ett samlat borgerligt block som ett regeringsalternativ.
® Socialdemokratin får möjlighet att i riksdagen påverka politiken.

(Folkbladet Östgöten 12/10.)

Om det borgerliga blocket splittras skulle återverkningarna för social
demokratin kunna bli positiva både på den parlamentariska arenan
och på välj ararenan. Men det är ändå tydligt att förespråkarna för
en folkpartiregering i första hand anför skäl som gäller den parla
mentariska arenan. Det är besluten i riksdag och regering som delvis
skulle bli mer gynnsamma för socialdemokraterna.
Flera socialdemokratiska tidningar är dock kritiska till tanken på
att det egna partiet skulle hjälpa en folkpartistisk regering till mak
ten.20 Argumentet om ökat parlamentariskt inflytande bedöms inte
väga så tungt. ”Det kan visserligen vara lockande för socialdemokra
terna att i det sammanhanget utmanövrera moderaterna från rege
ringsmakten, men det är verkligen inte säkert om det är klok politik”
(Arbetarbladet 12/10). Tidningen fortsätter med att konstatera att
den borgerliga splittringen visserligen kommit i dagen.
På den punkten har de borgerliga väljarna verkligen fått uppleva en sol som
blev som en pannkaka. Men man skall inte vara säker på att rösterna därför
kommer att gå till socialdemokraterna vid kommande val. Ett folkparti som
får chansen att profilera sig på egen hand, moderater som i opposition kan köra
hårdare med skatterna och en center som kan ägna sig åt ohämmad kärnkraftsskräck utgör en omöjlig regeringskombination för framtiden, men det kan ju ge
röster ändå var för sig. Och socialdemokraterna hamnar då i en situation då de
får kämpa emot både regering och borgerlig opposition.

(Arbetarbladet 12/10.)

Argumenteringen är värd att uppmärksammas extra noga. Här speg
las socialdemokratins taktiska dilemma i regeringsförhandlingarna.
För dem som ansåg att argumentet om parlamentariskt inflytande

20 Arbetarbladet 9/10, 11/10, 12/10; Dagbladet 9/10, 10/10, 12/10; Dala-Demo
kraten 10/10, 11/10, 12/10; Smålands Folkblad 12/10; Västgöta-Demokraten
10/10, 11/10, 12/10; Örebro-Kuriren 9/10.

vägde tyngst blev handlingsrekommendationen att acceptera en folk
partiregering. Men för dem som i första hand tänkte på socialde
mokratins utsikter i nästa val blev ståndpunkten ett nej till folkparti
regeringen.
Socialdemokraterna skall akta sig för att konkurrera med moderaterna om
folkpartiets gunst. Det kanske finns kortsiktiga taktiska fördelar på att splittra
de borgerliga. Men slikt genomskådar väljarna. De märker att socialdemokra
terna ägnar sig åt samma otrevliga cirkus. Efter allt som förevarit skrämmer
allt taktikdribbel mycket mera än en försiktig socialiseringstanke.
(Dala-Demokraten 10/10.)

Motståndarna till en liberal regering har också en annan bedömning
av folkpartiets karaktär än anhängarna. ”De socialdemokrater som
pläderar för en folkpartistisk lillregering med front mot Gösta Boh
man överskattar folkpartiets radikala karaktär”, skriver Arbetarbla
det (9/10). Dala-Demokraten menar att i ”avgörande stunder har
folkpartiet alltid dragit åt höger” (10/10).
De socialdemokratiska debattörer som anser att partiet bör säga
nej till en folkpartiregering hävdar ofta samtidigt att det är de bor
gerliga partierna som har ansvaret för regeringsfrågans lösning.
I argumenteringen finns en önskan att markera gränsen mellan de
två blocken i svensk politik. Med en folkpartistisk vågmästarregering
skulle rågången mellan socialdemokrati och borgerlighet luckras upp.
Det är intressant att konstatera att samma argument mot en folk
partiregering återfinns också bland de liberala redaktörer, som före
språkar en koalition mellan folkpartiet och moderaterna. En drag
ning mot mitten är motbjudande för vänstern inom socialdemokra
tin och högern inom folkpartiet.
Ett antal socialdemokratiska tidningar förespråkar att Olof Palme
väljs till statsminister. Oftast tänker man sig en socialdemokratisk
regering som skulle få i uppgift att utlysa nyval. Särskilt vid den tid
punkt då Palme givit offentlighet åt denna tanke tas förslaget upp på
en del ledarsidor.21 Men en tidning, Smålands Folkblad, menar att
om en minoritetsregering nu skall träda till, är en regering Palme att
föredraga framför en regering Ullsten.

21 Aftonbladet 6/10., 11/10; Dagbladet 12/10; Norrländska Socialdemokraten
11/10; Smålands Folkblad 12/10.
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I det läget är en socialdemokratisk regering det rimligaste! Det blir visserligen
en regering med beskuren handlingsförmåga på grund av att det fortfarande
finns ett borgerligt flertal i Riksdagen. Men i många av de stora frågorna ska
det inte vara omöjligt för socialdemokraterna med Palme och Sträng i spet
sen att samla majoritet för sina förslag.

(Smålands Folkblad 6/10.)

Tidningen erkänner visserligen att det kan vara taktiskt ofördelak
tigt att ta över regeringsmakten i rådande läge. ”Men den typen av
taktiska invändningar måste få vika när det gäller så övergripande
och viktiga frågor som att återupprätta tilltron till politiken, demo
kratin och återge regeringsmakten det förtroende som är nödvän
digt” (Smålands Folkblad 7/10). ”Låt Palme och Sträng få ta an
svar för politiken och manövrera med de majoriteter de kan skapa
under de elva månader som är kvar till valet. Det vore det lyckligaste
för nationen!” (Smålands Folkblad 11/10).
Smålands Folkblad är ett exempel på en socialdemokratisk tidning
som har en bestämd uppfattning om hur regeringsfrågan bör lösas
och som driver sin linje dag efter dag. Det gäller också exempelvis
Västgöta-Demokraten som hela tiden pläderar för nyval, Arbetar
bladet, Dagbladet och Dala-Demokraten som gång på gång säger
nej till folkpartiet samt Aftonbladet och Nya Norrland som hela ti
den accepterar en folkpartiregering.
Men ofta ryms de stridande uppfattningarna inom en och samma
tidning. När läget i regeringsförhandlingarna ändras, skiftar också
tidningarnas ståndpunkter. Till en början avvisar Norrländska So
cialdemokraten nyval, bland annat på grund av de praktiska svårig
heterna (7/10). När förhandlingarna sedan verkar ha kört fast, me
nar tidningen att det är ”lika bra att klippa till med nyval med en
gång” (9/10). Ytterligare några dagar senare yppar sig möjligheten
att socialdemokraterna lägger ner sina röster för en folkpartirege
ring. Norrländska Socialdemokraten kan gå med på detta, förutsatt
att Ullsten presenterar ett eget regeringsprogram. Nyvalet har åter
förlorat i aktualitet, det avvisas med argumentet att det skulle komma
för nära inpå det ordinarie riksdagsvalet (12/10).
Örebro-Kuriren pläderar till en början för en folkpartiregering
(6/10, 7/10). Men då sedan tidningen kommer på att Ullsten och
Bohman i sin gemensamma deklaration av den 5 oktober förklarat
att en ny regering skulle grundas på 1976 års regeringsförklaring,
uppmanar man socialdemokraterna att ”rösta nej till varje föreslå89

gen borgerlig statsministerkandidat och regeringskonstellation”
(9/10). Ståndpunkten upprepas nästa dag, men på onsdagen kan
Örebro-Kuriren återigen acceptera en folkpartiregering, med det för
behållet att den bryter med den tidigare politiken (11 /1 o). Dagen
därpå avstår tidningen på ledarplats att ta ställning:
Men uppriktigt sagt, vi struntar i att spekulera i vad som sker i dag. Hela skå
despelet, vilken upplösning det än får, är ändå så beklämmande att vi föredrar
att vänta en dag.
(Örebro-Kuriren 12/10.)

Den dagen beslöt socialdemokraterna att lägga ner sina röster till
förmån för en folkpartiregering.

Tidningsurvalet
Till grund för urvalet av tidningar ligger det Skytteanska pressarki
vet vid Uppsala universitet.22 De tidningar som ingår i detta arkiv
har valts efter olika kriterier: politisk färg, upplaga, frekvens av om
nämnanden av pressgrannar samt utgivningsort. I den nu aktuella
undersökningen ingår alla tidningar i pressarkivet som utkommer
med fem nummer eller fler per vecka. Eftersom centerpress är dåligt
företrädd i pressarkivet, har urvalet kompletterats med tre tidningar
företrädande detta parti (Hallands Nyheter, Norrtelje Tidning och
Södermanlands Nyheter). Härigenom kom undersökningsurvalet att
omfatta följande 45 tidningar:

Tidning

Politisk signatur

Utgivningsort

Aftonbladet
Arbetarbladet
Arbetet
Barometern

socialdemokratisk
socialdemokratisk
socialdemokratisk
moderat

Stockholm
Gävle
Malmö
Kalmar

Antal/
vecka
7
6
7
6

22 Carl Arvid Hessler: ”Ett politiskt klipparkiv i Uppsala”, Statsvetenskaplig
tidskrift, 54, 1951, sid 84-86.
Erik Bond: ”Ett pressarkivs sammansättning”, Statsvetenskaplig tidskrift, 57,
1954, sid 88-94.
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Tidning

Politisk signatur

Utgivningsort

Blekinge Läns Tidning
Borås Tidning
Dagbladet
Dagen
Dagens Nyheter
Dala-Demokraten
Eskilstuna-Kuriren
Expressen
Falu-Kuriren
Folkbladet Östgöten
Folket
Gefle Dagblad
Göteborgs-Posten
Hallands Nyheter
Helsingborgs Dagblad
Hudiksvalls-Tidningen
J önköpings-Posten
Kvällsposten
Nerikes Allehanda
Norrbottens-Kuriren
Norrköpings Tidningar
Norrländska Socialdemokraten
Norrskensflamman
Norrtelje Tidning
Nya Norrland
Nya Wermlands-Tidningen
Skånska Dagbladet
Smålands Folkblad
Smålandsposten
Svenska Dagbladet
Sydsvenska Dagbladet
Sydöstra Sveriges Dagblad
Södermanlands Nyheter
Upsala Nya Tidning
Vestmanlands Läns Tidning
Värmlands Folkblad
Västerbottens-Kuriren
Västgöta-Demokraten
Örebro-Kuriren
Östersunds-Posten
Östgöta Correspondenten

folkpartistisk
moderat
socialdemokratisk
opolitisk
oberoende
socialdemokratisk
liberal
liberal
liberal
socialdemokratisk
socialdemokratisk
liberal
liberal
centerpartistisk
oavhängig
centerpartistisk
oberoende
oberoende liberal
liberal
borgerlig
moderat
socialdemokratisk
kommunistisk
centerpartistisk
socialdemokratisk
moderat
centerpartistisk
socialdemokratisk
moderat
moderat
oberoende liberal
socialdemokratisk
centerpartistisk
liberal
liberal
socialdemokratisk
folkpartistisk
socialdemokratisk
socialdemokratisk
centerpartistisk
konservativ

Karlskrona
Borås
Sundsvall
Stockholm
Stockholm
Falun
Eskilstuna
Stockholm
Falun
Norrköping
Eskilstuna
Gävle
Göteborg
Falkenberg
Helsingborg
Hudiksvall
Jönköping
Malmö
Örebro
Luleå
Norrköping
Boden
Luleå
Norrtälje
Sollefteå
Karlstad
Malmö
Jönköping
Växjö
Stockholm
Malmö
Karlskrona
Nyköping
Uppsala
Västerås
Karlstad
Umeå
Borås
Örebro
Östersund
Linköping

Antal/
vecka

6
7
6
5
7
6
6
7
6
6
6
6
7
6
7
6
6
7
6
6
6
6
6
5
6
6
7
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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7- Varför blev det en folkparti
regering?

Med fem partier är det matematiskt möjligt att konstruera 31 olika
regeringskombinationer. Av alla dessa mer eller mindre tänkbara lös
ningar stannade riksdagen för en speciell, nämligen en folkpartistisk
enpartiregering. Varför fick regeringskrisen i oktober 1978 just denna
upplösning?
De yttre ramar inom vilka regeringsförhandlingarna fördes finns
fastlagda i regeringsformen. De närmast följande kapitlen skall mer
i detalj analysera grundlagens bestämmelser. Här räcker det med att
påminna om huvudprincipen i de svenska reglerna för regeringsbild
ning. När riksdagen röstar om talmannens förslag till statsminister
anses denne vald om inte mer än hälften av riksdagens ledamöter
röstar emot.
Valet 1976 hade resulterat i en borgerlig riksdagsmajoritet. Man
daten fördelades mellan partierna på följande sätt. Partierna rang
ordnas här efter antalet mandat.

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet
Vänsterpartiet kommunisterna1

152
86

Summa

349

55
39
17

Inget parti har egen majoritet. För att förhindra att en statsminister
kandidat väljs måste minst två partier rösta emot. Det krävs nämli
gen minst 175 nej-röster för att ett statsministerförslag skall förkastas.

1 Därav Arbetarepartiet kommunisterna (apk) 2 mandat.
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ï det aktuella parlamentariska läget finns det följande koalitioner
som resulterar i en absolut majoritet av riksdagens ledamöter.
Majoritetskoalition

Antal
röster

Blockerar
regering med:

Cd-Md-Fp
S + Fp
Sd-M
Sd-C
S + M + Fp
Sd-Gd-Fp
Sd-Md-C

180
191
207
238
246
277
293

S
Cd-M, C, M
Cd-Fp, C, Fp
Md-Fp, M, Fp
C
M
FP

De tre borgerliga partierna kan gemensamt förhindra att en social
demokratisk statsminister utses. Socialdemokraterna kan bara få ige
nom sin linje genom att gå ihop med något borgerligt parti. Varken
ett ensamt borgerligt parti eller enbart en borgerlig tvåpartikoalition
kan sätta sig emot en oönskad kandidat.
Antalet teoretiskt möjliga majoritetskoalitioner blir fler om man
till de ovan nämnda lägger de där vänsterpartiet kommunisterna ock
så ingår. Mandatens fördelning mellan partierna är emellertid sådan
att vpk:s röster inte i något fall är nödvändiga för att en majoritetskoalition skall kunna bildas. Det är anledningen till att vpk helt
saknade parlamentarisk betydelse i regeringsbildningen och det är
därför som vpk i denna bok behandlas summariskt.
I diskussionen som följde på den borgerliga trepartiregeringens
fall nämndes alla partier utom vpk som tänkbara regeringsbildare.
Men att socialdemokraterna eller centerpartiet skulle ta på sig något
regeringsansvar i det uppkomna läget blev aldrig riktigt aktuellt.
Socialdemokraterna krävde visserligen under ett skede att få bilda en
egen minoritetsregering med enda uppgift att utlysa nyval, men detta
förslag togs inte på allvar av något av de borgerliga partierna. En
skilda centerpartister ville se det egna partiet som regeringsbildare.
Men en ren centerregering skulle kunna förhindras om folkpartiet
och/eller moderaterna gick samman med socialdemokraterna och
röstade mot. Önskemål om en center-moderatkoalition fanns bland
enskilda riksdagsledamöter inom moderaterna och centern, men blev
inte något realistiskt alternativ för partiledningarna. Folkpartiet skulle
tillsammans med socialdemokraternas nej-röster förhindra en sådan
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koalition. Att återbilda trepartiregeringen och på nytt försöka nå en
kompromiss i kärnkraftsfrågan föll på folkpartiets och centerledning
ens svala intresse.
Strängt taget var det bara två lösningar av regeringsfrågan som
diskuterades på allvar: en folkparti-moderatkoalition och en folkpartistisk enpartiregering, båda med Ola Ullsten som statsminister.
Partiernas inställning till dessa två regeringsalternativ har beskrivits
i de föregående kapitlen. I tablån nedan sammanfattas partistånd
punkterna. Med ”ja” menas att partiet kan tänka sig att antingen
rösta ja eller också att lägga ner sina röster och därigenom passivt
acceptera regeringen.
Accepterar partiet en
regering bestående av

Vpk

S

Fp

C

M

Folkpartiet och moderaterna
Folkpartiet

nej
nej

nej
ja

nej
ja

ja
ja

ja
nej

Hur skall nu dessa skilda ställningstaganden förklaras? De tidigare
kapitlen har givit en rik provkarta på argument som inom partierna
framfördes för och emot olika handlingsalternativ. Argumenten har
varit av starkt varierande karaktär. För att få en översikt i mångfal
den behöver vi några analysredskap som bringar reda och systematik.
Argumenten kan klassificeras efter en mängd olika principer. Denna
undersökning koncentrerar sig på två sätt att sammanfatta de fram
förda skälen. Frågan om varför Sverige fick en folkpartiregering
kommer sålunda att belysas ur två aspekter.
Först analyseras regeringskrisens förlopp med hjälp av en tvådi
mensionell rumsmodell. I nästa avsnitt framförs en annan och
kompletterande förklaring till partiernas ståndpunkter. Denna för
klaring tar fasta på de argument av strategisk natur som vägledde
partiernas handlande.

Det borgerliga triangeldramat

Centern lämnade regeringen på grund av energipolitiken. Folkpartiet
menade att en mittenregering hade större möjligheter än en fp-mkoalition att skapa majoriteter i vissa konkreta frågor, bland annat
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inom arbetsmarknads- och familj epolitiken. Socialdemokraterna
accepterade regeringen Ullsten inte minst för att öka sitt parlamenta
riska inflytande inom till exempel sysselsättningspolitiken.
Partiernas handlande i regeringskrisen kan förklaras med uttryck
som avstånd, närhet och distansering, i termer som hämtats från
geografins värld.2 Det energipolitiska avståndet mellan å ena sidan
centern och å andra sidan folkpartiet och moderaterna hade blivit
för stort. Därför sprack trepartiregeringen. Folkpartiet önskade driva
mittenpolitik, ville distansera sig från moderaterna. Socialdemokratin
strävade att minska högerinflytandet, att fjärma moderaterna från
regeringsmakten.
I sin enklaste form kan en politisk rumsuppfattning beskrivas med
en skala, en enda politisk konfliktdimension. Det mest bekanta
exemplet på en sådan endimensionell konfliktmodell är vänster
högerskalan.3 Ofta är det dock uppenbart att det krävs fler än en
dimension för att realistiskt representera politiska motsättningar i ett
partisystem. Rumsliga modeller av politiska system innebär ändå
alltid större eller mindre förenklingar. Nyttan av översikt får som
vanligt köpas till priset av minskad detaljrikedom. Rumsmodellernas
fördelar är obestridliga. De bildar en referensram inom vilken skilda
slag av politiska fenomen kan analyseras: attityder och ideologiska
skiljelinjer i vaimanskåren, väljarnas omdömen om partierna, parti
byten, riksdagsledamöters voteringsmönster, partiers ideologiska släkt
skap etc.4
De politiska meningsmotsättningarna inom det borgerliga blocket
kan analyseras med en tvådimensionell konfliktmodell. Den första
dimensionen, vänster-högerskalan, fångar den traditionella huvud
motsättningen i svensk inrikespolitik. Den andra dimensionen ut
trycker åsiktsskillnader i energipolitiken.
2 Jfr J. A. Laponce, ”Spatial Archetypes and Political Perceptions”, The Ameri
can Political Science Review, 69, 1975, sid 11—20.
3 Den återfinns exempelvis i Downs nedan nämnda arbete om partistrategier.
Antagandet om en endimensionell konfliktstruktur är emellertid inte centralt för
Downs tankegång. Resonemanget är i princip enkelt att översätta till ett parti
system med fler dimensioner. Jfr t ex Gordon Tullock, Toward a Mathematics of
Politics, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1972, kapitel 4: ”Hotelling
and Downs in Two Dimensions”, sid 50-61.
4 För en översikt över rumsmodellers skilda användningar kan hänvisas till lan
Budge, ïvor Crewe, Dennis Farlie (eds), Party Identification and Beyond. Repre
sentations of Voting and Party Competition, John Wiley & Sons, London 1976.
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Dessa tvâ konfliktdimensioner sammanfattar de politiska sakfrågor
som fällde avgörandet i regeringskrisen 1978. Det intressanta är att
precis samma konfliktdimensioner också var de viktigaste i valmanskåren. I den undersökning som gjordes vid valet 1976 analyserades
bland annat väljarnas bild av partisystemet, partiernas sociala för
ankring, de ideologiska skiljelinjerna i väljarkåren och hur benägen
heten att byta parti påverkades av attityder i olika politiska frågor.5
Där framgick att den mest betydelsefulla dimensionen i allmänhet
var motsättningen mellan vänster och höger. Men i de flesta fall gav
denna enda skala en alltför enkel och grov bild av partisystemet. En
mer realistisk beskrivning kunde ges med den tvådimensionella mo
dell som avbildas i figur 1. Vänster-höger dimensionen representeras
här av den vågräta axeln. Den lodräta skalan uttrycker de politiska
meningsskiljaktigheter som finns i synen på industrisamhälle, teknik
och energi. Den ena ytterpolen markerar en positiv attityd till in
dustrialisering, tillväxt och kärnkraft. Den motsatta ståndpunkten
innebär en kritisk syn på stordrift, högteknologi och kärnenergi. Som
alternativ har här uppställts tanken på lokalsamhällen, baserade på
självförsörjande enheter i liten skala.
De senaste tio åren har medfört en viss omgruppering bland de
tre borgerliga partierna. Vid valet 1968 förmådde en enda dimension
fånga de inbördes relationerna. Från vänster till höger kunde par
tierna ordnas i följden centern, folkpartiet och moderaterna. (Se
översta delen av figur 2. - Det bör påpekas att figurerna 2 och 3
endast ger en schematisk bild. De utvisar således inte de exakta av
stånden mellan partierna.) Under valrörelsen 1968 markerade cen
tern starkt distansen till moderaterna och lade stor vikt vid sitt in
tresse för låginkomstgrupperna. Bland väljarna uppfattades då cen
tern vara det parti som låg längst till vänster inom det borgerliga
blocket.6
Även om skillnader i synen på industrisamhället, motsättningar
mellan stad och land, varit viktiga under tidigare skeden av svensk
politisk historia, var det först in på 1970-talet som denna konflikt
dimension ånyo aktualiserades. I den uppblossande debatten om lan
dets energiförsörjning kom centern att inta en markerad särställning
5 Olof Petersson., Väljarna och valet 1976, Valundersökningar, Rapport 2, Statis
tiska centralbyrån/Liber förlag, Stockholm 1977.
6 Olof Petersson och Bo Särlvik, ”När de borgerliga vann”, Statsvetenskaplig
tidskrift, 80, 1977, sid 87 ff.
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industrialism
tillväxt
kärnkraft

vänster

■ höger

lokalsamhälle
småskalighet
mot kärnkraft

Figur i
En tvådimensionell bild av partisystemet.

genom sitt starka motstånd mot kärnkraften (figur 2, andra delen).
Under 1970-talet försköts också folkpartiets politiska tyngdpunkt.
I det jämna parlamentariska läge som inträtt efter 1973 års val kom
viktiga delar av den ekonomiska politiken att fastställas efter över
läggningar mellan partierna och arbetsmarknadens parter. Vid de
så kallade Hagaförhandlingarna 1974 nåddes en överenskommelse
mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Från folkpartiets sida in
gick detta samarbete med socialdemokraterna i en strävan att lösgöra
sig från en stel blockpolitik. Vid valet 1976 hade folkpartiets omorien
tering fått till resultat att det bland väljarna inte längre fanns någon
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Utgångsläget 19^8

Centern profilerar sig
i kärnkraftsfrågan

Trepartikoalition med
inre spänningar

Figur 2
Positionsförändringar bland de borgerliga partierna under 1970-talet. Schematisk
bild.
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Trepartiregeringen spricker
på kärnkraften

Folkpartiet distanserar sig
från moderaterna

Figur 3
Det borgerliga triangeldramat.

allmänt omfattad enighet om huruvida det var centerpartiet eller
folkpartiet som stod närmast socialdemokraterna.7 Folkpartiet hade
dragit sig åt vänster. (Se figur 2, tredje delen. Det skall återigen un
derstrykas att diagrammet är schematiskt och endast uttrycker par
tiernas huvudsakliga viljeinriktningar. Frågan om det är centern eller
folkpartiet som ligger längst till vänster kan inte avgöras i denna un
dersökning. Svaret torde för övrigt variera mellan olika politiska sak
områden. )
Valrörelsen 1976 kom att präglas av politiska frågor som inryms i
vår tvådimensionella konfliktmodell. Socialdemokraterna förlorade
7 Olof Petersson och Bo Särlvik, ”När de borgerliga vann”, sid 86-91; Olof
Petersson, Väljarna och valet 1976, sid 137-148.

99

valet på kärnkraftsfrågan och på vänster-högerfrågor (som till exem
pel löntagarfondsförslaget) samt på ett allmänt missnöje med det so
cialdemokratiska maktinnehavet. 8 De spänningar som fanns mellan
de borgerliga partierna hade kommit till klart uttryck därför att val
rörelsen koncentrerats till frågor där det fanns tydliga åsiktsskillna
der inom det borgerliga blocket. Förhandlingarna vid Fälldinregeringens tillkomst blev därför stundtals mycket hårda.9 Till slut lycka
des de tre partierna ändå enas om en regeringsdeklaration och en
ministerlista. Den 7 oktober valde riksdagen Thorbjörn Fälldin till
ny statsminister.
Koalitionsregeringen mellan centerpartiet, moderata samlingspar
tiet och folkpartiet blev två år gammal. Förklaringen till varför den
ersattes av en folkpartiregering tecknas schematiskt i figur 3. I den
första fasen spricker det borgerliga samarbetet därför att avståndet
längs den lodräta konfliktdimensionen blivit alltför stort. Centern
lämnar regeringen på kärnkraften. I den andra fasen omintetgörs
moderaternas önskan om en tvåpartikoalition av folkpartiets strävan
att etablera en självständig mittenposition. Socialdemokraterna accep
terar folkpartiregeringen därför att moderaternas inflytande minskar,
det borgerliga blocket splittras och att folkpartiet i vissa frågor kan
bedriva en för socialdemokraterna mer tillfredsställande politik än
andra borgerliga regeringskombinationer. I valet mellan en folkpartimoderatkoalition och en ren folkpartiregering har kärnkraftsfrågan
en helt undanskymd betydelse. Ställningstagandena återspeglar i stäl
let den i svensk politik klassiska motsättningen mellan vänster och
höger.
Ytterligare några kommentarer kan göras i anslutning till försöken
att förklara regeringskrisen. En första observation är att samarbete
underlättas av förekomsten av en gemensam motståndare.
Det kan i efterhand verka svårt att förklara varför den borgerliga
trepartiregeringen över huvud taget kunde komma till stånd. De po
litiska motsättningar som orsakade regeringens fall fanns ju redan
1976. Men det förhållande som kanske mer än något annat drev
samman de borgerliga partierna 1976 var att socialdemokraterna
8 Olof Petersson, Väljarna och valet 1976; Sören Holmberg, Jörgen Westerståhl
och Karl Branzén, Väljarna och kärnkraften, Liber förlag, Stockholm 1977; Hans
Zetterberg, Det svenska valet 1976, SIFO :s nyhetsbrev Indikator, november 1976.
9 Kai Hammerich, Kompromissernas koalition. Person- och maktspelet kring
regeringen Fälldin, Rabén & Sjögren, Stockholm 1977.
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innehaft regeringsmakten i över fyra årtionden. Att bryta socialde
mokratins herravälde, att få en växling vid makten, var den gemen
samma strävan som vägde tyngre än meningsskiljaktigheter i enskilda
frågor som kärnkraft, familjepolitik, skatter etc.
Men när socialdemokratin så berövats regeringsmakten förstärktes
de inre motsättningarna i den borgerliga koalitionen. Centerns särlinje i energipolitiken svetsade samman de två andra regeringsparti
erna. Men när centern lämnat regeringen försvann åter den yttre
källan till inre enighet. De latenta motsättningarna mellan folkpartiet
och moderaterna kom nu i full dager. Det borgerliga blocket hade,
åtminstone för tillfället, upplösts i sina tre beståndsdelar.
När regeringsbildningar behandlats i den statsvetenskapliga littera
turen har ofta ett större antal fall analyserats samtidigt. Syftet har
då varit att finna generella mönster och allmänna förklaringar till
varför vissa speciella regeringar bildats och inte andra. I sådana
koalitionsteorier är det främst två huvudförklaringar som uppmärk
sammats: de ingående partiernas storlek och deras inbördes avstånd.
Ett exempel på en förklaring som uteslutande tar fasta på antalet
partier och deras storlek har formulerats av William Riker.10 Teorin
förutsäger att de koalitioner som bildas är de minsta vinnande, dvs
de som segrar genom att uppnå minsta möjliga majoritet. Andra
koalitionsteorier har därjämte infört något mått på närhet och av
stånd mellan partierna.11 Enligt dessa teorier är sådana koalitioner
mindre sannolika som innefattar partier av helt olika politiska karak
tär. Empiriska undersökningar visar att den senare typen av teorier
är mest realistisk. Sannolikheten för två partier att ingå i regeringssamverkan är större om de ligger nära varandra.12
Att pröva dessa teorier kräver en jämförande undersökning av
flera olika regeringsbildningar. Man kan ändå notera att någon
”minsta vinnande koalition” inte bildades 1978. Som framgick av
10 William H. Riker, The Theory of Political Coalitions, Yale University Press,
New Haven 1962; William H. Riker and Peter C. Ordeshook, An Introduction
to Positive Political Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1973.
11 Se t ex Robert Axelrod, Conflict of Interest3 A Theory of Divergent Goals
with Application to Politics, Markham, Chicago 1970; Abram De Swaan, Coalition Theories and Cabinet Formations. A Study of Formal Theories of Coalition
Theories Applied to Nine European Parliaments after igi83 Elsevier, Amsterdam
I97312 De Swaan, a.a.
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tablån över majoritetskoalitioner i början av detta kapitel var under
rådande mandatförhållanden den borgerliga trepartikoalitionen
”minsta vinnande” (180 mandat). Därnäst följer tvåpartikoalitionen
socialdemokraterna-folkpartiet (191 mandat). Att regeringskrisen
1978 inte resulterade i någon av dessa två majoritetskoalitioner be
ror i det första fallet på att trepartiregeringen just prövats och miss
lyckats och i det andra fallet på att den politiska situationen, framför
allt internt inom partierna, inte var mogen för en regeringssamverkan
över blockgränsen.
Den kommentaren kan också göras att de existerande koalitionsteorierna endast syftar till att förklara varför regeringar bildas, inte
varför de upplöses. De politiska motsättningarna bakom den bor
gerliga trepartiregeringens fall har emellertid betydelse för regeringsfrågans fortsatta förlopp, särskilt när det gäller att förklara varför
tanken på centerpartiets medverkan i en ny regering aldrig blev
särskilt aktuell.
De koalitionsteorier som beaktar såväl partiernas storlek som in
bördes avstånd bygger alla på antagandet att partiernas positioner är
i förväg givna. Detta förenklande antagande var i och för sig uppfyllt
under regeringsbildningen 1978: partierna bytte inte ståndpunkt i
konkreta politiska sakfrågor. Ändå fanns det i regeringskrisen en
dynamik som koalitionsteorierna inte fångar. För folkpartiets del
innebar själva handlandet en omorientering. I valet mellan de två
huvudalternativen föredrog folkpartiet att regera ensamt, utan mo
derata samlingspartiet. Folkpartiet ville härigenom distansera sig från
moderaterna och skaffa sig en mer självständig position till vänster
inom borgerligheten.

Partistrategi
Regeringskrisen har i det föregående avsnittet tolkats med hjälp av
en dimensionsmodell. Partiernas ställningstaganden i regeringsfrågan
skall nu förklaras från en något annorlunda utgångspunkt. De be
grepp som här kommer att användas hämtas från den statsveten
skapliga diskussionen om partistrategier.
Gemensamt för försöken att uppställa formella modeller för par
tiers beslutsfattande är att de utgår från ett antagande om rationali
tet. Ett parti, eller närmare bestämt beslutsfattarna i partiets ledning,
102

strävar efter att uppnå vissa mål. Formuleringen av det övergripande
målet för ett politiskt parti kan variera något mellan olika författare.
Hos Anthony Downs framhålls röstmaximering som det centrala
målet: ”partierna driver en viss politik för att vinna val snarare än
att vinna val för att driva en viss politik”.13 Gunnar Sjöblom antar
däremot att ett partis grundläggande mål är att ”fatta auktoritativa
beslut i överensstämmelse med sitt värderingssystem”.14 En snarlik
formulering återfinns i avhandlingen ”Partierna inför väljarna”:
”Partierna strävar efter att nå positioner som maximerar deras möj
ligheter att påverka de beslut som fattas av parlament och rege
ring”.15
Men oavsett hur partiernas övergripande mål formuleras är ändå
logiken i de olika förklaringsmodellerna densamma. Ett parti strävar
efter att nå ett visst mål. Partiet väljer, i enlighet med rationalitetsantagandet, det handlingsalternativ som med störst sannolikhet leder
till målets förverkligande.
Valet av politisk ståndpunkt i en politisk sakfråga antas i Björn
Molins förklaringsmodell vara bestämt dels av partiernas värdering
av olika beslut, dels av deras föreställningar om hur olika beslut och
andra åtgärder påverkar deras möjligheter att nå eller behålla rege
ringsmakten. De två huvudförklaringarna till partiernas handlande är
hos Molin sålunda intresse och strategi. Den strategiska faktorn pre
ciseras i sin tur i en parlamentarisk faktor och en opinionsfaktor.16
Uppmärksamheten koncentreras i detta avsnitt helt på de strate
giska argumenten. När ett parti väljer handlingslinje antas det göra
en bedömning av de tänkbara återverkningarna på tre arenor: väljararenan, den interna arenan och den parlamentariska arenan. Par
tierna antas eftersträva att maximera stödet i väljarkåren, samman
hållningen inom partiet och det parlamentariska inflytandet.17
I lyckliga fall pekar övervägandena på de tre arenorna i samma
13 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New
York 1957, sid 28.
14 Gunnar Sjöblom, Party Strategies in a Multiparty System, Studentlitteratur,
Lund 1968, sid 73.
15 Magnus Isberg, Anders Wettergren, Jan Wibble och Björn Wittrock, Partierna
inför väljarna. Svensk valpropaganda 1960-1966, Allmänna förlaget, Stockholm
1974, sid 4.
16 Björn Molin, Tjänstepensionsfrågan. En studie i svensk partipolitik, Akademi
förlaget, Göteborg 1965, sid 141-147.
17 Jfr Gunnar Sjöblom, a.a., sid 74 ff; Björn Molin, a.a., sid 143.
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riktning. Om en viss ståndpunkt antas på samma gång stärka partiets
ställning bland väljarna, ena partiet och öka inflytandet i riksdagen ar
det självklart att partiet bör intaga denna ståndpunkt. Men ofta
kommer övervägandena i konflikt med varandra. Ett handlingssätt
kan få positiva effekter på väljararenan, men negativa på den parla
mentariska arenan etc. Beslutsfattandet innebär då en jämförelse och
sammanvägning av motstridande argument.
Vänsterpartiet kommunisterna sade nej till såväl en tvåpartiregering med folkpartiet och moderaterna som en folkpartistisk minori
tetsregering. Partiets linje var att motsätta sig varje borgerlig regering.
Beslutsfattandet i vpk-ledningen torde ha ägt rum utan större vånda.
Ett ja skulle inte öka partiets parlamentariska inflytande, knappast
rekrytera nya väljare och definitivt inte vara populärt bland partiets
medlemmar.
Moderata samlingspartiet stod däremot inför ställningstaganden
som inte var helt självklara. En. koalitionsregering med folkpartiet
skulle troligen inte enbart få gynnsamma återverkningar på väljar
arenan. Kompromisser och hänsynstaganden skulle göra det svårare
att föra ut de moderata profilfrågorna. I oppositionsställning bleve
handlingsutrymmet större. Men ändå var ställningstagandet till för
mån för en tvåpartiregering lätt. Både de moderata väljarna och
medlemmarna väntade att partiet skulle sträva efter att hålla samman
det borgerliga blocket. Och helt avgörande för valet av ståndpunkt
var naturligtvis den parlamentariska faktorn. Självfallet ville mode
raterna behålla sina statsrådsposter och i regeringsställning fortsätta
att vara med om att forma de politiska besluten.
Moderaterna röstade nej till folkpartiregeringen. Av hänsynsta
ganden till den interna arenan, möjligen också väljararenan, är detta
ställningstagande förklarligt. Inom partiet var vreden stor över folk
partiets svek mot den borgerliga saken. Att rösta ja eller lägga ner
rösterna vore att acceptera folkpartiets agerande och skulle kunna
uppfattas som om moderaterna gav upp hela sin självständighet.
Men parlamentariskt fanns det argument både för och emot. Kort
siktigt talade vissa skäl för att tolerera en folkpartiregering. I den
efterföljande debatten riskerade moderaterna nämligen att beskyllas
för att ha drivit folkpartiet i armarna på socialdemokraterna, att ha
satt det egna partiet före samverkan inom det borgerliga blocket. Det
skulle heller inte se bra ut att vpk och moderaterna hamnade i
samma kategori. Men de mer långsiktiga parlamentariska bedöm-
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ningarna talade för ett nej. Att acceptera en folkpartiregering vore
att gå med på talet om mittenpolitik, om behovet av bred samling
i politikens mittfält, som i vissa frågor innebar överenskommelser med
socialdemokraterna. För moderaterna var det viktigt att statuera
exempel. Alternativet till socialdemokratin heter borgerlig samverkan,
samarbete mellan alla de tre borgerliga partierna. Att centern för
tillfället lämnat regeringen fick inte förhindra att siktet ställdes in på
att så snart som möjligt återbilda en trepartiregering. Det är moderata
samlingspartiets enda realistiska möjlighet att komma med i rege
ringen.
Centerpartiet ansåg det vara bäst att folkpartiet och moderaterna
bildade regering. För denna ståndpunkt talade överväganden om
återverkningarna på den parlamentariska arenan och väljararenan.
En fortsatt liberal-moderat regeringssamverkan skulle markera en
kontinuitet av den regeringspolitik som centerpartiet varit med om
att utforma. Visserligen såg sig centern nödsakad att lämna rege
ringen på grund av meningsskiljaktigheterna i energipolitiken, men
i flertalet övriga frågor hade regeringssamarbetet fungerat väl. Förr
eller senare, när energibesluten fattats, skulle centern åter kunna sluta
sig till de två forna regeringskollegerna. Under tiden skulle partiet
befinna sig i opposition med alla dess möjligheter att föra fram sina
profilfrågor och stärka ställningen i väljarkåren. Centern skulle också
få en utslagsposition i riksdagsarbetet.
Från internstrategiska utgångspunkter var det dock inte självklart
att rekommendera ett passivt ja. För flera av centerns riksdagsleda
möter tog det emot att behöva hjälpa en kärnkraftsregering till mak
ten. Det krävdes ett par diskussionsrundor inom partiet innan riks
dagsgruppen beslutade att lägga ner rösterna för en eventuell rege
ring med folkpartiet och moderaterna.
När väl detta beslut var fattat kunde centern i praktiken inte välja
någon annan ståndpunkt till förslaget om en folkpartiregering. I om
röstningen lade centern ner rösterna.
Folkpartiet stod inför valet att samregera med moderaterna eller
bilda en egen regering. Den interna arenan gav ett otvetydigt besked.
De antikonservativa stämningarna inom partiet gjorde att det fanns
ett starkt motstånd mot en koalition med moderaterna. Väljarstrategiskt var det inte givet vilken väg som var klokast. Ett nej till mode
raterna skulle kunna straffa sig bland de allmänborgerliga väljarna.
En fortsatt regeringssamverkan skulle också underlätta en eventuell
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svekdebatt genom att centern skulle få ta huvudansvaret för trepartiregeringens fall. Men också en ren folkpartiregering kunde få gynn
samma resultat på väljararenan. Om folkpartiet distanserade sig
från moderaterna skulle partiets vänsterprägel framhävas, vilket
kunde få gynnsamma återverkningar i de attraktiva grupperna av
yngre tjänstemän i gränslandet mot socialdemokraterna. En själv
ständig liberal politik skulle också minska risken för att folkpartiet
försvann ur det politiska rampljuset.
Parlamentariskt sett skulle en folkparti-moderatregering i och för
sig kunna baseras på fler mandat än en enpartiregering, men det
fanns stora praktiska nackdelar med en koalitionsregering i minoritet.
En sådan regering skulle tvingas till dubbla förhandlingar. En tvåpartiregering skulle också ge centern en alltför stark ställning. För en
folkpartistisk enpartiregering talade dels det kortsiktiga behovet av
en arbetsduglig regering som fram till nästa val kunde skapa majori
teter i riksdagen, dels önskan att inte slå igen dörren för de mer lång
siktiga möjligheterna att samverka med socialdemokraterna.
Socialdemokraterna sade nej till en tvåpartiregering med folkpar
tiet och moderaterna. Det fanns inga skäl, vare sig välj armässiga,
interna eller parlamentariska, varför socialdemokraterna skulle stödja
en regering med moderata samlingspartiet.
Men när det gällde ställningstagandet till en folkpartistisk regering
befann sig olika argument i konflikt. Tog man bara hänsyn till väl
jararenan och den interna arenan borde beslutet rimligen bli ett nej.
Opinionsmässigt var det synnerligen osäkert om det kunde ge någon
utdelning att hjälpa de borgerliga att lösa deras regeringsproblem.
Tvärtom skulle situationen med en regeringsoförmögen borgerlighet
vara mycket fördelaktig för socialdemokratin i nästa val. Icke heller
fanns det bland partiets medlemmar och aktiva någon hetare åstundan
att föra ett borgerligt parti till makten. Folkpartiet var en gammal
motståndare som åtskilliga gånger retat de aktiva inom arbetarrörel
sen.
Det som fick socialdemokraterna att till sist acceptera en folkparti
regering var de parlamentariska övervägandena. För det egna partiet
fanns det vissa fördelar med en regering som innefattade folkpartiet,
men uteslöt moderaterna. Den borgerliga splittringen markerades.
På kort sikt kunde socialdemokratin få inflytande över vissa riksdags
beslut. På längre sikt behölls möjligheterna att samarbeta med folk
partiet.

106

Denna sammanfattning av argumenten bakom partiernas beslut
leder till flera intressanta slutsatser. För det första kan det konsta
teras att de flesta ställningstaganden föregicks av överväganden där
motstridande rekommendationer fick sammanvägas. Sällan pekade
alla argument i samma riktning. Socialdemokratins inställning till
en folkpartiregering är ett exempel där hänsynstaganden till välj ar
arenan och den interna partiarenan fick vägas mot parlamentariska
bedömningar.
En annan slutsats är att överväganden av valstrategisk natur före
faller att ha haft underordnad betydelse. I inget fall har kalkyler av
seende partiets ställning på välj ararenan ensamt fällt utslaget; i flera
fall har ställningstagandet gått tvärt emot vad man ansåg vara opinionsmässigt motiverat.
Inte heller de internstrategiska synpunkterna har alltid fått väga
tyngst. Både inom centern och socialdemokratin togs besluten under
vissa interna protester. Att påstå att det inom partierna råder en
aktivisternas diktatur, att partiledningarna är fångar i händerna på
högljudda stämningar bland de aktiva medlemmarna, är en grov
överdrift.
Flera av de framförda argumenten har haft ett kort tidsperspektiv.
De har gått ut på att ge landet en arbetsduglig regering under inne
varande riksdagsperiod. Ändå är det tydligt att flera överväganden
har syftat längre än till nästa val. Med tanke på de parlamentariska
situationer som kan uppkomma under 1980-talet har partierna
önskat intaga så fördelaktiga positioner som möjligt, eller i alla fall
inte agera så att framtida samarbetsmöjligheter spolieras. I några fall
har dessa mer långsiktiga överväganden fått väga tyngre än eventu
ella kortsiktiga fördelar.
Det finns ibland en bild av att partiernas handlande huvudsakligen
styrs av taktiskt manövrerande med sikte på snabba röstvinster. Den
uppfattningen har inte fått stöd i denna undersökning.
Vår undersökning av regeringskrisen 1978 har visat vilka politiska
skiljelinjer som låg bakom partiernas agerande. Vi har också sett hur
strategiska bedömningar av välj armässigt, parlamentariskt och internt
slag vägledde aktörernas ställningstaganden.
Den bild som givits i detta och de föregående kapitlen är i ett av
seende orealistisk. Avsikten har varit att ge en systematisk presenta
tion av de skäl som förekom i diskussionerna, att låta argumenten
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framträda så precist och välartikulerat som möjligt. I verkligheten
fördes det politiska spelet ibland under tidspress, vid hastigt samman
kallade möten, med överraskningar och vredesutbrott. Efteråt har
flera av dramats aktörer sagt att det hela gick så snabbt att det fanns
föga tid för ingående strategiska diskussioner. Inte desto mindre har
det gått att belägga att ett stort antal argument av taktisk och strate
gisk natur framfördes i de interna diskussionerna. Ibland har någon
i partiledningen summerat och ställt argument mot varandra, ibland
har skälen dykt upp i interna debatter mellan motstridande uppfatt
ningar. Stundom har aktörer i efterhand själva velat skildra sitt hand
lande som kyligt kalkylerande.

Strategi och moral
I den allmänna debatten under regeringskrisen framfördes flera gång
er den uppfattningen att det strategiska manövrerandet var något i
sig negativt. Farhågor uttrycktes över att förtroendet för politikerna
skulle minska, att ett cyniskt maktspel skulle försämra politikens an
seende. Ett inlägg med denna innebörd är Svante Nycanders ledare i
Dagens Nyheter den 11 oktober. Rubriken lyder betecknande ”Tak
tikspelet”.
Regeringskrisen har inte precis lockat fram partiernas och politikernas bättre
sidor. Politiken tycks just nu bestå av en ren maktkamp och ett taktiskt manöv
rerande med sikte på nästa val.-----Så ter sig partiernas handlande i en situation där det politiska innehållet är
bortkopplat. När politiken nästan bara handlar om makten blir den inte upp
bygglig-

Det går att på sakliga grunder kritisera vissa enskildheter i ledaren:
de valtaktiska övervägandena var inte alls så avgörande, det politiska
innehållet kan knappast sägas ha varit bortkopplat etc. Men princi
piellt mer intressant är åsikten att det taktiska manövrerande och
maktspelet som sådant skulle vara förkastligt.
Man kan hävda rakt motsatt uppfattning. Själva essensen i poli
tisk verksamhet är att med strategiska och taktiska medel söka för
verkliga sitt program. Det politiska spelet går just ut på att vinna en
så framskjuten position som möjligt och helst att ställa motståndarna
utanför politiskt inflytande. Moraliskt förkastligt blir det taktiska
manövrerandet först när politikern gör avkall på sin grunduppfatt-
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ning, när den politiska övertygelsen säljs ut för maktens vinnande.
Något sådant inträffade emellertid inte under regeringsförhand
lingarna i oktober 1978. Med den politiska viljeinriktning som fanns
inom partierna var upplösningen av regeringskrisen inte orimlig. Det
är också svårt att upptäcka att några otillbörliga knep och finter ut
nyttjats. Ibland har det påståtts att folkpartiet lurade moderaterna.
Men något löfte om fortsatt regeringssamverkan avgavs med all san
nolikhet inte från folkpartiets sida. Däremot var många moderater
övertygade om att regeringssamarbetet skulle fortsätta. Folkpartis
terna gjorde dock inte några större ansträngningar för att ta mode
raterna ur deras villfarelse.
Själva tiden blev på sätt och vis ett taktiskt instrument. Visserligen
kunde ansvaret för landet vara ett argument mot ytterligare dröjs
mål, men socialdemokraterna och centern hade som partier inget
överhängande intresse av att påskynda en lösning. Moderaterna var
däremot angelägna om att snabbt sätta press på folkpartiet. Mot slu
tet av regeringsförhandlingarna yppades allt oftare oro över att spe
let drog ut på tiden. Ändå gick det bara en vecka från det att Fälldin
lämnade in sin avskedsansökan tills Ullsten valdes. Särskilt om man
jämför med de månadslånga regeringskriser som förekommer i andra
länder var denna tidsutdräkt ytterst måttlig.
Den svenska ovanan vid regeringsombildningar förklarar troligen
de bekymmer som framfördes över taktikspel, förseningar och försva
gat förtroende för politiker. Det finns många företeelser i svensk poli
tik som kan ge upphov till berättigat missnöje med partier och poli
tiker. Regeringsförhandlingarna i oktober 1978 hör knappast dit.
Det är dags att avsluta den första delen av boken, den som skildrat
orsakerna till varför Sverige fick en folkpartiregering.
Min strävan har varit att samtidigt dramatisera och avdramati
sera.
Genom att välja termer som aktör, arena, spel och drama har jag
velat ge liv och händelseinnehåll åt politikernas deklarationer, tal
och beslut. I stället för att bara beklaga att det pågick ett maktspel
har jag försökt förklara den politiska innebörden av de strategiska och
taktiska övervägandena.
Men i ett lite större perspektiv var det inget onormalt eller extra
ordinärt som hände. Ett parti lämnade regeringen. Ett annat valde
att regera ensamt. Det var egentligen inte så märkligt.
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8. Författningens bestämmelser
om regeringsbildning

Den nya regeringsformens bestämmelser om regeringsbildning kom
första gången till användning efter valet 1976. Det politiska läget
var då klart. Alla partiledare uttalade att valresultatet gav underlag
för en borgerlig regering och de tre borgerliga partierna var eniga
om att tillsammans bilda en regering med Thorbjörn Fälldin som
statsminister.1
Men vid regeringsbildningen i oktober 1978 var det politiska läget
annorlunda. Det fanns ingen självklar lösning på regeringsfrågan och
partierna strävade åt delvis olika håll för att komma i en så gynnsam
position som möjligt. Det gör att det formella regelsystemet fick en
långt större betydelse 1978 än två år tidigare; det satte de ramar
inom vilka det politiska spelet ägde rum. Man kan säga att det är
först 1978 som den nya grundlagens bestämmelser om regeringsbild
ning egentligen sätts på prov.
I detta kapitel beskrivs hur dagens regler om regeringsbildning växt
fram ur de senaste årtiondenas författningsdebatt. Nästa kapitel ut
värderar hur reglerna faktiskt fungerade 1978.
I författningsutredningen, som tillsattes 1954 och som avgav sitt
slutbetänkande 1963, var det från början oklart huruvida det var
nödvändigt att skriva en helt ny grundlag eller om det räckte att
bara ändra i den gamla regeringsformen från 1809. Efterhand kom
dock utredningen till slutsatsen att en allmän författningsrevision var
behövlig. Den politiska utvecklingen hade lett till att grundlagen på
många punkter inte längre återspeglade konstitutionell praxis. En
modernisering av de rättsliga reglerna krävde en helt ny grundlag.2
Ett område där 1809 års regeringsform inte längre speglade det
1 KU 1976/77:44, sid B5.
2 SOU 1963: 16, sid 9-12; SOU 1963: 17, sid 34-43.
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faktiska rättsläget var förhållandet mellan regering och riksdag. Den
gamla författningen betraktade statsråden endast som konungens
rådgivare. Regeringen hade enligt stadgandet ingen egen beslutande
rätt och ingenting utsädes om att riksdagen skulle ha något inflytande
på regeringen:
Konungen äger att allena styra riket på det sätt, denna regeringsform föreskri
ver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse och råd av ett
statsråd, . ..

(RF 1809 §4.)

Framväxten av ett parlamentariskt styrelseskick har ägt rum vid
sidan av den skrivna författningen.
Begreppet parlamentarism har definierats på varierande sätt.3 En
ligt en snävare avgränsning skulle som parlamentariska styrelsesätt
endast räknas de där regeringen för sin ämbetsutövning äger parla
mentets uttryckliga förtroende (”positiv parlamentarism”). Med
denna definition skulle minoritetsregeringar knappast kunna beteck
nas som parlamentariska. Ofta har man därför även kallat sådana
regeringar som inte direkt ogillas av parlamentet för parlamentariska.
I denna vidare definition ryms inte endast regeringar som äger par
lamentets positiva förtroende, utan även sådana som endast tolereras
av parlamentets flertal (”negativ parlamentarism”). Gemensamt för
dessa två definitioner är dock kravet på ett beroendeförhållande, en
överensstämmelse mellan ministär och folkrepresentation.
Metoderna för att åstadkomma denna överensstämmelse är flera.
Vad som i denna undersökning har störst intresse är formerna för
regeringsbildning. Riksdagen har dessutom flera möjligheter att ut
öva kontroll över en sittande regering. Hela regeringen eller ett enskilt
statsråd kan tvingas avgå genom misstroendeförklaring. Riksdagsmän
kan ställa regeringsmedlemmar till svars genom interpellationer och
3 Se t ex Axel Brusewitz, ”Vad menas med parlamentarism? Ett försök till typologisk bestämning”. Statsvetenskaplig tidskrift, 32, 1929, sid 323-334; Georg
Andrén, ”Till den moderna parlamentarismens formlära. Några anteckningar”,
Statsvetenskaplig tidskrift, 35, 1932, sid. 1-19; Fredrik Lagerroth, ”Staaff eller
De Geer? Till frågan om vårt levande statsskicks typologi”, Statsvetenskaplig tid
skrift, 46, 1943, sid 1-33; Carl Arvid Hessler, ”Parlamentarismens begrepp”,
Studier tillägnade Fredrik Lagerroth, Skrifter utgivna av Fahlbeckska stiftelsen,
36, Lund 1950, sid 172-182; SOU 1963: 17, sid 129-148; Olle Nyman, Parla
mentarismen i Sverige, Bokförlaget Medborgarskolan, Stockholm 1966.
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enkla frågor. Riksdagen kontrollerar årligen statsrådens tjänsteutöv
ning och regeringsärendenas handläggning genom konstitutionsut
skottets granskning. En bristande överensstämmelse mellan regering
och riksdag kan slutligen lösas genom nyval. Uppmärksamheten i
detta kapitel koncentreras till bestämmelserna om regeringsbildning.
I slutet av kapitlet ges dessutom några kommentarer till möjlighe
terna att utlysa nyval.
I författningsutredningens uppdrag ingick aldrig att överväga hu
ruvida Sverige skulle vara en monarki eller republik. Utredningen
förutsatte därför att Sverige även i fortsättningen skulle styras av en
konung. Statschefens viktigaste uppgift i en parlamentarisk demokrati
ansåg utredningen vara att medverka vid ministärbildningen, i första
hand genom att utse statsminister. Förslaget till regeringsformens ly
delse formulerades därför:
Konungen utnämner statsminister, sedan han rådgjort med riksdagens talman
och med företrädare för partigrupper inom riksdagen.
På förslag av statsministern utnämner Konungen övriga statsråd.

(SOU 1963:16, sid 63, förslag till RF 3 kap 1 §.)

Några mer detaljerade anvisningar för regeringsbildningen gavs inte.
Partiernas styrkeförhållanden och partiernas inbördes relationer kan i själva
verket variera på så oändligt många sätt att någon allmängiltig formel för
ministärbildningens problem ej gives. Det är detta förhållande man erkänner,
då man anser det bäst att, utan att ge detaljerade anvisningar, uppdraga åt en
person, statschefen, att skaffa landet en ministär. Garantien för folkrepresenta
tionens inflytande får erhållas på annat sätt.
(SOU 1963:17, sid 138.)

Med denna andra garanti avses den av utredningen föreslagna möj
ligheten för riksdagen att besluta om misstroendeförklaring mot rege
ring eller enskilt statsråd. Bortsett från denna metod att i efterhand
kontrollera att regeringen inte har en riksdagsmajoritet emot sig,
föreslogs parlamentarismen bli stadfäst på två sätt. För det första an
gavs i grundlagsförslagets portalparagraf att den svenska folkstyrel
sen ”förverkligas genom parlamentariskt statsskick”.4 För det andra
föreskrevs i den ovan citerade paragrafen att konungen, innan han
4 SOU 1963: 16, sid 60, förslag till RF 1 kap 1 §.
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utnämner statsminister, skall rådgöra med riksdagens talman och
företrädare för partigrupper inom riksdagen. Det slutliga valet av
statsminister föreslogs ändå åvila konungen. I ett oklart parlamen
tariskt läge med flera valmöjligheter erkänner utredningen att ”ko
nungen får en mera självständig uppgift vid de parlamentariska
principernas tillämpning”.5
Även om många av författningsutredningens dellösningar så små
ningom infördes i grundlagen, lades förslaget i sin helhet dock aldrig
fram för riksdagen. Den kritik som kom att riktas mot författningsutredningen tog inte minst fasta på den roll konungen föreslogs få.
”Skall kungamakten stärkas?”, löd den karaktäristiska titeln på
Herbert Tingstens kritiska granskning av författningsförslaget.6 Ut
redningens huvudsekreterare har själv i efterhand konstaterat ”att
författningsutredningens förslag uppenbarligen låg fel, dvs gav mo
narken för stora befogenheter”.7
Det är i efterhand intressant att notera att Tingsten inte endast
stannade vid en kritik av författningsutredningens modell för rege
ringsbildning. Han föreslog också några alternativa lösningar. En av
dessa har nu efteråt en profetisk klang.
Vidare kan det överlåtas åt talmannen att utse statsminister, likaväl som åt
kungen. Man kan genom krav på ett omedelbart förtroendevotum (eller kanske
bättre toleransförklaring) göra regeringens tillkomst direkt beroende av riks
dagen.8

Det är den ordning som tio år senare faktiskt kom att genomföras.
Under våren 1965 upptogs överläggningar i författningsfrågan
mellan företrädare för socialdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet
och dåvarande högerpartiet. Efter hand nåddes enighet om att en to
tal författningsrevision borde äga rum. Man enades också om vissa
huvudprinciper för ett parlamentariskt statsskick samt för kammar
system och valsystem. En ny utredning, grundlagberedningen, till
sattes i april 1966.
I anslutning till partiöverläggningarna upprättades inom justitie5 SOU 1963: 17, sid 139.
6 Herbert Tingsten, Skall kungamakten stärkas? Kritik av författningsförslaget.
Aldus, Stockholm 1964.
7 Jörgen Westerståhl, ”Författningsutredningen”, Statsvetenskaplig tidskrift^ jg,
1976, sid 10.
8 Tingsten, a.a., sid 34.
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departementet ett antal arbetspromemorior. Av särskilt intresse har
är en promemoria med titeln ”Några synpunkter på frågan om för
farandet vid regeringsbildning”.9 Tre huvudalternativ skisserades
där: att låta riksdagen välja statsminister, att som tidigare låta stats
chefen utse statsminister, eller att låta talmannen utse ledare för mi
nistären.
Möjligheten att välja statsminister i riksdagen diskuterades rela
tivt utförligt. Till en början avfärdas en tanke som uppenbarligen
framförts vid partiöverläggningarna, nämligen att endast låta en del
av riksdagen, de partigrupper som regeringen avses vila på, delta i
valet. Metoden utgår emellertid från att frågan om vilken eller vilka
partigrupper som regeringen skall stödja sig på är klar, vilket natur
ligtvis inte alltid är fallet. Det anses också vara principiellt mindre
tillfredsställande att utesluta en del av riksdagen från omröstningen,
eftersom det är riksdagen som helhet som representerar svenska fol
ket. Att låta hela riksdagen deltaga i omröstningen skulle visserligen
vara ändamålsenlig i de fall statsministerkandidaten stöds av en
absolut majoritet av riksdagens ledamöter. Men problemen uppstår
när så ej är fallet. Kompletterande regler måste till för att en mino
ritetsregering över huvud taget skulle vara möjlig att bilda. I pro
memorian diskuteras några sådana hjälpregler. Att det skulle räcka
med relativ majoritet för att bli vald avvisas. Det är inte alls säkert
att resultatet av en sådan omröstning blir rättvisande. ”Om man an
tar att vid en första votering i riksdagen i frågan varje parti eller
partigrupp stöder sin egen kandidat, med påföljd att ingen får absolut
majoritet, så är det väl nämligen ingalunda uteslutet att överlägg
ningar mellan partierna skulle medföra att ett annat namn än det,
som uppnått relativ majoritet vid valet, i själva verket skulle visa sig
vara det i sista hand mest ’samlande’ namnet.”10 Därefter diskuteras
om man genom ett system med upprepade omröstningar skulle kunna
”tvinga” fram en absolut majoritet eller i varje fall en rättvisande
relativ majoritet. Gemensamt för de olika modeller som behandlas
är att de ger stort utrymme för taktisk röstning och kan ge små par
tier en betydande roll vid nomineringen av statsministerkandidat.11
Om systemet med att kungen utser statsminister skulle bibehållas
9 SOU 1966: 17, sid 20-32.
10 SOU 1966: 17, sid 21.
11 SOU 1966: 17, sid 21-26.
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uppstår frågan om hans diskretionära prövning kan inskränkas ge
nom en mera preciserad grundlagsregel. Promemorian kommer till
samma slutsats som författningsutredningen; svårigheterna är mycket
stora att konstruera en allmän regel som täcker alla tänkbara parla
mentariska konstellationer. Därför är frågan om det inte, som för
fattningsutredningen föreslagit, räcker att riksdagen i efterhand ge
nom misstroendeförklaring har möjlighet att avlägsna en av kungen
tillsatt regering, som visar sig ej ha stöd i parlamentet. ”Så långt är
allt gott och väl. Men ett sådant system utgör ingen garanti för att
icke statschefen, sedan en regering störtats efter misstroendeförkla
ring, därefter på nytt — avsiktligt eller oavsiktligt — ger landet ’fel’
regering, som i sin tur störtas genom ny misstroendeförklaring osv.”12
Denna möjlighet till en kanske långvarig parlamentarisk kris bedöms
vara en allvarlig olägenhet.
Som tredje alternativ diskuteras så tanken att riksdagens talman
tilldelas befogenheten att utse statsminister. Visserligen skulle tal
mannens objektivitet kunna sättas i fråga, eftersom han är vald på
politiska grunder och förutsätts tillhöra ett visst parti. Men metoden
att låta talmannen utse statsminister sägs också ha obestridliga förde
lar. Som riksdagens främste företrädare får han förutsättas uppfylla
höga krav i fråga om ”erfarenhet, omdömesgillhet och rättrådighet”.
Han riskerar också, till skillnad från statschefen, ett politiskt ansvarsutkrävande om han agerar felaktigt. Han måste nämligen alltid räkna
med risken att inte bli omvald till talman.
Även bortsett från möjligheten till politiskt ansvarsutkrävande gentemot tal
mannen bör det väl också understrykas, att det måste vara synnerligen genant
för talmannen, om det visar sig att han bedömt det parlamentariska läget så
felaktigt att riksdagen ej accepterar den statsminister han utser. Som en ytter
ligare kontroll på talmannen, om denne skulle tilläggas befogenhet att utse
statsminister, kan nämnas det förhållandet att talmannens eventuella kontakter
med andra personer än företrädare för de politiska partierna lättare torde
komma till allmän kännedom, i vart fall inom riksdagen, än en statschefs kon
takter av motsvarande slag.
(SOU 1966:17, sid 31.)

Referatet av arbetspromemorian från 1966 har gjorts relativt utför
ligt. Här speglas nämligen den argumentering för och emot olika
12 SOU 1966: 17, sid 30.
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metoder för regeringsbildning, som var aktuella vid tiden när direk
tiven till grundlagberedningen skrevs. Några av de tankegångar som
framfördes blev snart inaktuella, men andra vann erkännande och
kom till sist att sätta sin prägel på den grundlag vi i dag har.
I direktiven gavs grundlagberedningen i uppdrag att i första hand
inrikta sig på en partiell reform. Denna borde sikta till en lösning i
två frågor. Den ena gällde parlamentarismens inskrivande i grundla
gen, den andra kammar- och valsystemet. Justitieministern förutsatte
att problemen i fråga om regeringsbildningen främst gäller hur stats
ministern skall utses. Att de övriga regeringsledamöterna bör utses av
statsministern torde det däremot råda enighet om. Valet av stats
minister borde av principiella skäl ligga hos ”organ eller person med
mer eller mindre direkt mandat från folket”.13 I direktiven angavs
två tänkbara lösningar. Den ena är att riksdagen helt enkelt väljer
ministärledare. Men svårigheten med denna metod ligger i att
konstruera ett valsystem, ”som både är tillräckligt nyanserat för att
i alla lägen leda till det ur parlamentarisk synpunkt mest rättvisande
resultatet och samtidigt ägnat att utesluta risken för obehöriga val
taktiska manövrer”.14
Den sistnämnda invändningen kan kräva en kommentar. Det kan
förefalla egendomligt att departementschefen i direktiven till en
grundlagberedning anser att ”valtaktiska manövrer” är ”obehöriga”.
Att partierna tar valtaktiska hänsyn, väljer ett handlingssätt som ger
dem gynnsammast möjliga valutslag, torde vara både vanligt före
kommande och högst acceptabelt i en demokrati. Men det är sanno
likt termen valtaktisk som här har en dubbelmening. Med tanke på
förarbetena i departementspromemorian är den rimliga tolkningen att
”val” inte syftar på de allmänna riksdagsvalen, utan på själva om
röstningen om ministärbildare. Det är möjligheten att där dölja sina
verkliga preferenser och rösta taktiskt, som ingett tvekan.
Den andra tänkbara lösningen är att talmannen utser statsminis
ter. Väljs denna väg bör det skrivas in i grundlagen att talmannen
först skall samråda med företrädare för olika i riksdagen represente
rade partier. Utredningen gavs också i uppdrag att undersöka möj
ligheten av att ”fastlägga handlingsmönster för hur den som utser
ministärledare bör gå till väga i olika typsituationer för att hans val
13 Riksdagsberättelsen år 1967. Kommittéer, Ju: 61, sid 80.
14 A.a., sid 80.
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av ministärledare skall komma att falla på den som vid varje tillfälle
kan påräkna det bredaste parlamentariska underlaget”.15
Grundlagberedningen arbetade snabbt och presenterade ett be
tänkande, ”Partiell författningsreform”, redan efter ett år.16 Förslag
om enkammarriksdag och nytt valsystem framlades. Beredningen ut
gick från den parlamentariska grundsatsen att regeringen skall vara
förankrad hos folkrepresentationen. Frågan var då på vilket sätt riks
dagen skall få inflytande på regeringsbildningen. Väsentligen gällde
problemet hur statsministern skulle utses, eftersom det sades råda all
män enighet om att det reella avgörandet beträffande regeringens
sammansättning i övrigt bör tillkomma statsministern.17
Beredningen diskuterade möjligheten att utse statsministern genom
val i riksdagen. Efter att ha hänvisat till den tidigare nämnda arbets
promemorian kom utredningen till samma slutsats som författningsutredningen. Svårigheten att utforma regler som är praktiskt till
lämpliga i alla situationer gör att tanken måste avvisas.18
Vilken annan metod för regeringsbildning som bör väljas tog där
emot grundlagberedningen inte ställning till. Problemet hängde så
nära samman med frågan om statschefens och monarkins ställning att
dess lösning borde uppskjutas i avvaktan på en total författningsre
vision. Den gamla regeringsformens fjärde paragraf föreslogs därför
bli lämnad oförändrad tills vidare. Parlamentarismen borde ändå del
vis vinna insteg i författningen, varför förslag om misstroendeförklaringsinstitut framlades. Detta innebure att regeringsformen åter
speglade skilda statsrättsliga principer. Regeringsformen från 1809
bygger på uppfattningen att kung och riksdag är två jämbördiga
maktfaktorer, medan parlamentarismen utgår från att all statlig
maktutövning ytterst skall emanera från folket. Utredningens åsikt
var emellertid att man under en övergångstid kunde överse med
denna motsägelsefullhet.19 Utredningen menade sålunda att gäl
lande grundlagsregler, utan någon prövning i sak, tills vidare fick
kvarstå oförändrade liksom den konstitutionella praxis som har ut
bildats i anslutning till dem. Denna praxis innebar att kungen, innan
han utnämner statsminister, skulle samråda med talmännen och före15
16
17
18
19

A.a., sid 80.
SOU 1967: 26.
SOU 1967: 26, sid 165.
SOU 1967: 26, sid 165.
SOU 1967: 26, sid 103.
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trädare för partigrupper i riksdagen samt att utnämningen ägde rum
på grundval av detta samråd.20
Men även om ingen ändring i gällande grundlag föreslogs inne
höll ändå direktiven och betänkandet ”Partiell författningsreform”
viktiga ställningstaganden till formerna för regeringsbildning. I den
tidigare departementspromemorian hade nämligen tre olika huvud
alternativ angivits: statsministern kunde utses i) av kungen, 2) ge
nom val i riksdagen och 3) av ”någon annan, närmast talmannen”.21
Av dessa alternativ kvarstod nu egentligen endast ett. I direktiven
hade ju nämligen utsagts att valet av statsminister av principiella
skäl bör läggas hos ”organ eller person med mer eller mindre direkt
mandat från folket”. Det torde diskvalificera alternativ nummer ett,
kungen. Återstår alternativ två och tre. Av dessa hade nu utred
ningen avvisat nummer två, val i riksdagen. Kvarstår i praktiken så
lunda endast alternativ tre: ”någon annan, närmast talmannen”.
Varken remissinstanser, proposition eller riksdagsbehandling avvek
från utredningen vad gäller reglerna för regeringsbildning. Visserligen
anmärktes att de statsrättsliga motsättningarna och spänningarna vid
en partiell reform skulle bli ”mycket bjärta och hårda”.22 En upp
mjukning av RF § 4 föreslogs därför av både regeringen och konsti
tutionsutskottet.23 Men det då rådande förfarandet vid regeringsbild
ning ändrades inte.
På grundlagberedningens uppdrag utfördes en specialundersök
ning om regeringsbildningen i vissa västeuropeiska länder. Rappor
ten, som publicerades 1970, gav bland annat en översikt över hur de
svenska ministärbildningarna under perioden 1921-1969 gått till.24
Studien föranledde inget särskilt ställningstagande från utredningen.
När grundlagberedningen i mars 1972 lade fram sitt slutbetänkan
de föreslogs en helt ny regeringsform. Det parlamentariska stats
skickets principer sätter nu helt sin prägel på författningstexten.
I särskilda paragrafer regleras proceduren för hur regeringen skall
20 SOU 1967: 26, sid 165 f.
21 SOU 1966: 17, sid 20.
22 Prop 1968: 27, sid 203.
23 Prop 1968: 27, sid 209. KU 1968: 20, sid 31 f. Resultatet blev till slut att
meningen ”Konungen äger att allena styra riket” ströks. Inledningen till RF § 4
kom att lyda: ”Konungen skall utnämna ett statsråd,...”.
24 SOU 1970: 16. Redogörelsen hade utarbetats av Henrik Hermerén och kom
sedermera att ligga till grund för dennes doktorsavhandling Regeringsbildningen
i flerpartisystem} Studentlitteratur, Lund 1975.
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tillsättas. Förslagets innebörd är att talmannen först överlägger med
vice talmännen och partiledarna och därefter föreslår regeringsbildare. Hans förslag underställs riksdagen och anses godkänt, om inte
mer än hälften av ledamöterna röstar däremot. Proceduren skall
kunna upprepas. Efter fyra misslyckade försök utlyses automatiskt ny
val.
Att talmannen i förslaget gavs en central roll vid regeringsbild
ningen är inte överraskande med tanke på frågans tidigare behandling.
I praktiken kvarstod intet annat alternativ. I frågan om statschefens
ställning hade utredningen resulterat i en kompromiss, som kan sä
gas ha innebörden att monarkin samtidigt avskaffas och bibehålls.
Kungen blir utan politisk makt, men behåller sina representativa
uppgifter. Statschefens tidigare roll vid regeringsbildningen förs över
till riksdagen och dess organ.25
Det andra alternativet, att statsministern utses genom val i riks
dagen, avfärdas med liknande argument som tidigare. Ett i alla hän
seenden tillfredsställande omröstningssystem skulle knappast vara
möjligt att utforma. Dessutom skulle många problem ändå kvarstå
olösta: vem skall ta initiativet till regeringsförhandlingarna, vem skall
leda förhandlingarna och summera resultatet av dem genom att lägga
fram ett förslag till riksdagen.26
Inte heller ville utredningen utarbeta något generellt tillämpligt
handlingsmönster vid valet av statsminister. Uppgiften gällde i stället
enbart att reglera proceduren för valet.27
Att talmannen borde få uppgiften att utse statsminister motiveras
med att han själv är vald riksdagsledamot, får antas ha lång erfaren
het av politiskt arbete och är riksdagens främste ledamot. Även om
talmannen har en partipolitiskt mindre utsatt position, har den syn
punkten framförts att han, särskilt i vissa situationer, inte skulle kunna
befria sig från politiska bindningar. Grundlagberedningen fann där
för, med hänvisning till direktiven, att det vore önskvärt ”att man
får ett korrektiv mot ett från parlamentarisk synpunkt oriktigt val av
statsminister”.28
Frågan var hur detta korrektiv skulle utformas. En första tanke,
som utredningen diskuterade, var att det i grundlagen redan införda
25
26
27
28
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misstroendeförklaringsinstitutet skulle vara tillräckligt. Ett argument
för denna lösning är att regeringsbildningen inte skulle försvåras ge
nom några extra moment. Men huvudinvändningen mot tanken är
att den tillträdande statsministern skulle få alltför stark maktställning.
Det kan tänkas att de grupper som inte stödjer regeringen dröjer med att väcka
yrkande om misstroendeförklaring, och till följd därav kan även ett från parla
mentarisk synpunkt ’oriktigt’ val av statsminister komma att stå sig. En even
tuell motvilja att väcka yrkande om misstroendeförklaring kan förstärkas av
att den som en gång har utsetts till statsminister därmed har möjlighet att möta
en sådan förklaring med nyvalsförordnande och därmed utsläcka alla riksdags
ledamöternas mandat;-----Beredningen har på grund av det anförda funnit att man måste ställa det
kravet på proceduren för regeringsbildning att den föreslagne kandidaten skall
i någon form godkännas av riksdagen, innan han förordnas och alltså förfogat
över upplösningsvapnet. Ä andra sidan leder kravet att inte i onödan försvåra
regeringsbildning till att man inte bör kräva att statsministerkandidaten får ut
tryckligt stöd av en majoritet bland ledamöterna. De partier som inte uttryck
ligen stödjer honom bör kunna bevara sin handlingsfrihet.
(SOU 1972:15, sid 95.)

Den ordning som utredningen föreslog innebär att talmannen skall
lägga fram sitt förslag till statsminister inför riksdagen. Förslaget anses
godkänt om inte mer än hälften av ledamöterna röstar emot; man
bygger alltså i detta hänseende på reglerna om misstroendeförkla
ring.29
I grundlagberedningens förslag är lagreglerna för regeringsbild
ningen kortfattade. Argumentet mot mera detaljerade paragrafer är
att det redan utvecklats en tämligen fast praxis och att utredningen
räknar med att denna praxis kommer att följas även i fortsättningen.
Visserligen stadgas att talmannen skall samråda med företrädare för
alla partigrupper i riksdagen, men inget regleras om den ordning i
vilken de bör kallas. Utredningen utgår ändå från att partierna in
kallas i storleksordning, åtminstone i den inledande förhandlingsomgången. Inte heller föreskrivs något om skriftlighet eller offentlighet
kring regeringsförhandlingarna. Beredningen uttalar dock att det
”är givetvis önskvärt, att allmänheten får möjlighet att följa skeen
det”.30 Omröstningen i riksdagen föreslås endast gälla statsministern.
29 SOU 1972: 15, sid 95.
30 SOU 1972: 15, sid 144.
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Den föreslagne regeringsbildaren behöver inte presentera någon mi
nisterlista vid omröstningstillfället. ”Man kan visserligen anta att
det finns lägen då de partier som skall stödja regeringen gör sin
medverkan beroende av regeringens sammansättning. Detta behöver
emellertid icke regleras.”31
I förslaget har talmannen möjlighet att lägga fram fyra olika för
slag inför riksdagen. Har inget av dessa accepterats utlyses nyval.
Den senare möjligheten betraktar utredningen emellertid som ”en
yttersta utväg”.32 Man förutsätter också att möjligheten med fyra
omröstningar sällan kommer att användas:
Det finns skäl att antaga att talmannen som regel kommer att presentera riks
dagen ett förslag först när han har fått sådana försäkringar från partiernas före
trädare att han kan utgå från att hans förslag inte kommer att förkastas.
(SOU 1972:15, sid 145.)

I remissbehandlingen av grundlagberedningens slutbetänkande uppe
höll sig endast ett fåtal remissinstanser vid problemen kring regerings
bildningen. Länsstyrelserna i Uppsala län och Hallands län, Lant
brukarnas riksförbund och Svenska företagares riksförbund ansåg
dock att statschefen borde spela en mer aktiv roll än vad utredning
en föreslagit. Bland övriga remissinstanser var det främst Svea hov
rätt som kritiserade den föreslagna proceduren. Det var särskilt tan
ken att riksdagen genom omröstning skall pröva förslaget, som an
sågs vara tveksam. Hovrätten betecknade den förordade ordningen
som ett förslag om positiv parlamentarism och menade att det var ett
av de mera originella förslagen i betänkandet. Utredningens argu
ment för att låta riksdagen ta ställning till talmannens förslag var att
statsministern annars skulle få för stor makt och att de grupper som
inte stöder regeringen kan dra sig för att väcka yrkande om misstro
endeförklaring. Svea hovrätt bemöter:
Denna argumentering strider mot beredningens egen definition på parlamen
tarism: regeringen skall åtminstone tolereras av riksdagen. Om riksdagsmajoriteten inte avlägsnar regeringen med en misstroendeförklaring, kan det alltså
inte hävdas att det skett ett från parlamentarisk synpunkt oriktigt val av stats
minister. —

31 SOU 1972: 15, sid 145.
32 SOU 1972: 15, sid 145.
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Huvudskälet för den föreslagna ordningen med positiv parlamentarism syns
sålunda vara, att den utgör en garanti mot missbruk av rätten att förordna om
nyval. Utan att diskutera behovet av en sådan garanti vill hovrätten påpeka
som en ytterligare brist i motiven, att beredningen inte alls berört alternativet
att frånta en ny regering rätten att möta en omedelbar misstroendeförklaring
med ett nyvalsförordnande. Hovrätten har noterat att beredningen föreslagit en
annan begränsning av denna rätt, förutom att den överförts från statsministern
till regeringen.

(Prop 1973:90, Bilaga 3, sid 106 f.)

När propositionen avlämnades i mars 1973 hade reglerna för rege
ringsbildning endast ändrats i språkligt avseende. Justitieministern,
Lennart Geijer, anslöt sig till förslagets principer. Det borde, på grund
av ”den unika ställning” som han ”intar i det politiska livet” vara
talmannen som lägger fram förslag om regeringsbildare.33 När det
gäller förslaget om att riksdagen skall ta ställning till talmannens
förslag, bemöter departementschefen kritiken:
Mot beredningens omröstningskonstruktion skulle främst kunna invändas att den
i ett läge där splittringen i riksdagen är stor skulle kunna försvåra tillkomsten
av en ny regering. Bl a med hänsyn härtill skulle man som ett alternativ till be
redningens förslag kunna tänka sig en ordning där den obligatoriska kontroll
omröstningen är slopad och där man förlitar sig på det remedium mot en parla
mentariskt felaktig utnämning av statsminister från talmannens sida som ligger
i möjligheten till beslut om misstroendeförklaring. De invändningar som kan
göras mot grundlagberedningens förslag är emellertid enligt min mening inte
så starka att de bör anses avgörande. Det ligger ett betydande värde i att för
slaget har vunnit anslutning från företrädare för samtliga i beredningen repre
senterade partier. Jag föreslår att förslaget godtas.

(Prop 1973:90, sid 178.)

Det kan noteras att justitieministern egentligen inte gav några sub
stantiella argument för förslaget. Det var i stället invändningarna
mot, som bedöms vara ”inte så starka” och att förslaget är resultatet
av en politisk kompromiss som inte bör rubbas.
Formellt gäller valet i riksdagen endast statsministern. Men valet
kommer i praktiken att avse hela regeringen.
Det är emellertid tydligt att riksdagens ställningstagande realiter kommer att
gälla inte bara vem som skall bli statsminister utan också - och framför allt regeringens partimässiga sammansättning och dess program i stort. Det torde

33 Prop 1973: 90, sid 177.
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därför kunna förutses att talmannen i praktiken inte kommer att lägga fram
något förslag till statsminister för riksdagen förrän den tilltänkte statsministern
kan ge besked angående sin regerings politiska karaktär.

(Prop 1973:90, sid 178.)

Propositionen tillstyrkte att förslaget om regeringsbildning skulle god
tas i sin helhet. Det sammanfattande argumentet var, att det innebär
en lösning som, utan att onödigtvis försvåra tillkomsten av en ny re
gering, möjliggör en önskvärd anpassning till den mångfald av situa
tioner, som kan vara aktuella vid en regeringskris.34
Vid riksdagsbehandlingen väcktes endast en motion som berörde
proceduren vid regeringsbildningen.35 Sju folkpartister, med Björn
Molin som första namn, lade fram ett alternativ till grundlagbered
ningens och propositionens förslag.36 Regeln om automatiskt nyval
efter fyra förkastade förslag ansågs ge möjlighet för talmannen och
grupperingar i riksdagen att framtvinga nyval då man bedömde det
vara taktiskt fördelaktigt. I stället föreslog motionärerna ett alterna
tivt system. Den statsministerkandidat som efter förslag erhåller minst
175 röster, dvs absolut majoritet, blir vald. Uppnås inte absolut ma
joritet första gången, upprepas samma procedur ytterligare en gång.
Även nu krävs absolut majoritet för att statsminister skall anses ut
sedd. Uppnås inte detta röstetal övergår initiativrätten från talmannen
till riksdagen. En tolftedel av antalet riksdagsledamöter skall ha rätt
att framföra förslag. Läggs endast ett förslag anses den föreslagne ut
sedd, om han erhållit minst 175 röster. Vid flera förslag gäller samma
regel, dvs den anses vald som erhållit minst 175 röster. Uppnår inte
någon kandidat detta röstetal, anordnas ånyo en omröstning, där det
röstas om den eller de två som i den tredje omröstningen fått flest
röster. Den som då uppnår flest röster anses utsedd. Skulle det in
träffa, att ingen kandidat föreslås av minst en tolftedel av riksdags
ledamöterna, tänkte sig motionärerna möjligheten av en automatisk
riksdagsupplösning. Slutligen föreslogs i motionen en möjlighet att
i exceptionella fall låta statsministern tillträda omedelbart efter valet.
Talmannens utseende av statsminister skulle då i efterhand kunna
34 Prop 1973: 90, sid 179.
35 Motion 1973: 1863
36 Motionen hade undertecknats av Björn Molin, Per Ahlmark, Gudmund Ernulf,
Eric Nelander, Gabriel Romanus, Sören Norrby i Åkersberga och Olle Westberg i
Ljusdal.
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bekräftas av riksdagen.
Konstitutionsutskottet avstyrkte motionärernas förslag. När det
gällde de i motionen uttalade farhågorna, att talmannen kan tvinga
fram nyval av partitaktiska skäl, menade utskottet att det i en för
fattning aldrig är möjligt att skapa fulla garantier mot parlamenta
riska dödlägen eller mot partipolitiska försök att utnyttja krissituatio
ner. Det ökade inflytande som i den nya författningen ges talmannen
bygger på ett hävdvunnet förtroende för hans person. Utskottet för
utsatte ”att han oberoende av partitillhörighet kan med oväld verka
för samlande lösningar även i parlamentariskt problemfyllda situa
tioner”. Men man tilläde också: ”Det avgörande kommer dock alltid
att vara de politiska partiernas vilja att medverka till konstruktiva
lösningar av regeringsfrågan.”37
Diskussionen i utskottet gav till resultat att majoriteten helt anslöt
sig till propositionens förslag. Av intresse här är emellertid att man
särskilt diskuterade det fall när inget parti har absolut majoritet i
riksdagen och när styrkeförhållandena mellan partierna inte direkt
anger från vilket parti statsministern i en koalitionsregering skall
hämtas.
Föreligger inte någon sådan på förhand given lösning får det förutsättas, att
statsministerfrågan, liksom regeringsfrågan i övrigt, i första hand kommer att
lösas vid överläggningar mellan partierna. Man kan därvid utgå från att stora
ansträngningar kommer att göras för att nå en lösning.

(KU 1973:26, sid 32.)

Två av motionärerna, Per Ahlmark och Björn Molin, var samtidigt
ledamöter av konstitutionsutskottet. De reserverade sig till förmån för
motionens yrkande och lade fram ett alternativt förslag till författ
ningstext när det gällde formerna för regeringsbildning.38
När förslaget till ny regeringsform behandlades i riksdagen i juni
1973 angrep Ahlmark och Molin propositionens och utskottets för
slag. Den föreslagna ordningen skulle leda till talmansvälde.
Är det med avsikt ni här i riksdagen skapar förutsättningar för ett talmansvälde
som strider inte bara mot våra parlamentariska traditioner utan också mot ut
talade föresatser att inte koncentrera för mycket makt hos en enda person?
(Per Ahlmark, Protokoll 1973:110, sid 69.)

37 KU 1973: 26, sid 33.
38 KU 1973: 26, sid 119-121.
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Björn Molin yttrade likaledes att ”... jag vill definitivt inte ha ett talmansvälde som innebär att talmannen får monopol på förslagsrätt
när det gäller statsminister”.39
Utskottsmajoritetens linje företräddes av Hilding Johansson (s)
och Bertil Fiskesjö (c). Fiskesjö menade att folkpartiförslaget skulle
kunna försvåra regeringsbildningen.
Jag vill tillägga att regeringsfrågan i de flesta fall säkert kan lösas på ett smi
digt och enkelt sätt enligt de anvisningar som utslaget i de allmänna valen ger.
I oklara lägen är det naturligtvis överläggningar mellan partierna som är reellt
avgörande, alldeles oavsett vilka formella regler som tillskapas.

(Bertil Fiskesjö, Protokoll 1973:110, sid 66.)

Konstitutionsutskottets dåvarande ordförande Hilding Johansson vän
de sig mot ”den folkpartistiska talmansskräcken”:
Man kan tryggt utgå ifrån att talmannen, oberoende av partitillhörighet, kom
mer att visa sådant omdöme att han inte kommer att utnyttja sin ställning för
partitaktiska manövrer.

(Hilding Johansson, Protokoll 1973:110, sid 91.)

En annan punkt där de folkpartistiska reservanterna angrep propo
sitionen gällde konstruktionen med den omvända röstningen, att en
statsministerkandidat skulle kunna väljas även om bara en minoritet
av riksdagens ledamöter röstade ja.
Propositionens och utskottsmajoritetens förslag innebär nämligen att om det
icke avges 175 eller fler nej-röster så väljs den av talmannen föreslagne. Har
ni glömt att med ert förslag kan en statsminister väljas med en ja-röst och 348
nedlagda?

Då är det väl ändå rätt magstarkt att söka avvisa vår linje med argumentet
att det kan leda till att i vissa fall bara en tolftedel står bakom förslaget. Och
får jag fråga: Skall man inte läsa propositionen så att om det blir en ja-röst för
den av talmannen föreslagne, 174 nej-röster och 174 nedlagda röster, då blir
den föreslagne utsedd till statsminister?

Jag tror inte att en statsminister skulle bilda regering, om han fick stöd av
en trehundrafyrtioniondel av riksdagen. Jag har sagt detta därför att det enda
argument som ni har emot vår reservation är att en statsminister under vissa
39 Protokoll 1973: no, sid 115.
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förutsättningar skulle kunna utses med stöd endast av en tolftedel av riksdagen.
Jag tror inte att en statsminister skulle tillträda ämbetet i det läget, men jag har
anfört detta exempel för att visa hur ytlig och ihålig konstitutionsutskottsmajoritetens argumentation är på den här punkten. Det är en följd av att man inte
har velat göra någon egentlig analys av de förslag som har förelegat.

(Björn Molin, Protokoll 1973:110, sid 114, 120.)

I detta avseende stod folkpartiet för en särlinje. Åtminstone i de
första omröstningarna skulle det krävas absolut majoritet för att tal
mannens förslag till statsminister skall kunna antas: ”Förslaget är
antaget om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för försla
get”.40 Folkpartiet förespråkar här positiv parlamentarism. De övriga
partierna går emot. Argumentet mot folkpartisternas förslag är att
regeringsbildningen kan försvåras. Eller med Hilding Johanssons
framsynta ord:
Det framlagda folkpartiförslaget innesluter främst två allvarliga svagheter. I de
första voteringarna fordras absolut majoritet. Det kan försvåra regeringsbild
ningen. Det kan inträda situationer när en majoritet i riksdagen inte vill direkt
ställa sig bakom en regering men tillfälligtvis tolererar den. Grundlagbered
ningens förslag öppnar denna möjlighet. Skulle de regler som föreslagits från
folkpartihåll ha gällt under 1920-talet, då vi hade typiska minoritetsregeringar,
hade det säkert blivit mycket långa regeringskriser. Det hände många gånger
att man endast tills vidare tolererade statsministern. Det gällde exmpelvis när
C. G. Ekman bildade sina två regeringar.
(Hilding Johansson, Protokoll 1973:110, sid 91.)

Debatten om de föreslagna reglerna för regeringsbildning koncentre
rades till folkpartiets reservation. I övrigt var det endast Håkan Winberg (m) som förespråkade en annan linje än propositionens. Han
ansåg att statschefen bör få behålla sin uppgift vid regeringsbildning
en, men eftersom moderata samlingspartiet gått med på utredningens
kompromiss om statschefens ställning ställdes inget yrkande.41
I voteringen avslogs folkpartiets reservation med 260 röster mot 49.
En moderat riksdagsledamot, Anders Wijkman, avstod från att rösta.
I övrigt följde omröstningen helt partilinjer. Folkpartisterna röstade
mot, medan de fyra övriga partiernas ledamöter röstade för utskot40 Reservation av Per Ahlmark och Björn Molin, Förslag till RF 6 kap. 2 §. KU
1973 : 26, sid 120.
41 Protokoll 1973: in, sid 158 f.
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tets linje, som därmed segrade.4â
Riksdagen antog det vilande grundlagsförslaget i februari 1974.43
Regeringsformens paragrafer om regeringsbildning fick därmed den
lydelse de har i dag.

6 kap. Regeringen
i § Regeringen består av statsministern och övriga statsråd.
Statsministern utses i den ordning som angives i 2-4 §§. Statsministern till
sätter övriga statsråd.

2 § När statsminister skall utses, kallar talmannen företrädare för varje parti
grupp inom riksdagen till samråd. Talmannen överlägger med vice talmännen
och avgiver sedan förslag till riksdagen.
Riksdagen skall senast på fjärde dagen härefter, utan beredning i utskott,
pröva förslaget genom omröstning. Röstar mer än hälften av riksdagens ledamö
ter mot förslaget, är det förkastat. I annat fall är det godkänt.
3 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, förfares på nytt enligt 2 §. Har riks
dagen fyra gånger förkastat talmannens förslag, skall förfarandet för utseende av
statsminister avbrytas och återupptagas först sedan val till riksdagen har hållits.
Om ej ordinarie val ändå skall hållas inom tre månader, skall extra val för
rättas inom samma tid.
4 § När riksdagen har godkänt förslag om ny statsminister, anmäler denne så
snart det kan ske de av honom utsedda statsråden för riksdagen. Därefter äger
regeringsskifte rum vid en särskild konselj inför statschefen eller, vid förfall för
denne, inför talmannen. Talmannen kallas alltid till konseljen.
Talmannen utfärdar förordnande för statsministern på riksdagens vägnar.

Nyvalsinstitutet
Under regeringsförhandlingarna i oktober 1978 förekom en diskus
sion om möjligheterna att utlysa nyval. Därför skall här kort kom
menteras de möjligheter regeringsformen ger att förordna om extra
val.
Nyval kan komma till stånd på två skilda sätt. Det ena har redan
berörts i samband med proceduren för regeringsbildning. Om tal42 Rskr 1973: 265.
43 KU 1974: 8; Protokoll 1974: 30; Rskr 1974: 19.
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mannens förslag till statsminister förkastas av riksdagen fyra gånger
utlyses nyval automatiskt för att bryta det parlamentariska dödläget.
Det enda undantaget från denna regel är situationen när ordinarie
riksdagsval ändå skulle hållas inom tre månader (RF 6 kap 3 §).
Den andra möjligheten att få till stånd nyval är att regeringen
fattar beslut härom. Bestämmelserna finns intagna i regeringsformen:
Regeringen får förordna om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra
val hålles inom tre månader efter förordnandet.
Efter val till riksdagen får regeringen icke förordna om extra val förrän tre
månader har förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Ej hel
ler får regeringen förordna om extra val då dess ledamöter, efter det att samt
liga har entledigats, uppehåller sina befattningar i avbidan på att en ny rege
ring skall tillträda.
Bestämmelser om extra val i visst fall finns i 6 kap 3 §.
(RF 3 kap 4 §.)

Det finns således två begränsningar på regeringens möjligheter att
utlysa nyval. En expeditionsministär, där statsråden entledigats men
sitter kvar i avvaktan på en ny regerings tillträde, förfogar inte över
nyvalsvapnet. För att skydda riksdagen mot alltför täta upplösningar
har också en spärrtid införts. Nyval får inte utlysas förrän tre måna
der efter en nyvald riksdags första sammanträde.
I den gamla regeringsformen hängde nyval och riksdagsupplösning automatiskt samman. Numera kan den gamla riksdagen sitta
kvar i avvaktan på det extra valet (RF 3 kap 5 §).
Nyval bryter inte de fasta valperioderna. Ordinarie val förrättas
vart tredje år (RF 3 kap 3 §) oavsett om nyval dessförinnan ägt
rum eller inte.
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g. Författningen prövas

De två centrala momenten i de svenska bestämmelserna om regerings
bildning är talmannens roll och riksdagsomröstningen om talmannens
förslag till statsminister. Reglerna är internationellt unika. Den enda
motsvarigheten vad gäller talmannens uppgift är den estniska folk
representationens arbetsordning under mellankrigstiden.1

Talmannens roll
I debatten vid grundlagens tillkomst var talmannens partipolitiska
förankring det viktigaste argumentet mot att ge talmannen rätten
att föreslå statsminister. Farhågor framfördes att talmannen i stället
för att lägga fram det förslag som vore parlamentariskt mest naturligt
skulle utnyttja sin maktställning och gynna det egna partiet. När
grundlagen diskuterades i riksdagen 1973 bemötte socialdemokrater
nas representant ”den folkpartistiska talmansskräcken”.
Besannades farhågorna 1978? Definitivt inte. Uppenbarligen skötte
Henry Allard sitt uppdrag med oväld, vilket i efterhand också un
derstrukits från skilda politiska läger. Allard strävade efter att lägga
fram ett parlamentariskt acceptabelt statsministerförslag. Till en bör
jan såg det ut som om en tvåpartiregering med folkpartiet och mo
deraterna var den mest naturliga lösningen. Den socialdemokratiske
talmannen kom här att aktualisera en regeringskombination, som det
egna partiet ställde sig avvisande till. Det av den socialdemokratiske

1 Erik Holmberg och Nils Stjernquist, Var nya författning, andra uppl., Pan/
Norstedts, Stockholm 1976, sid 105; Artur Mägi, Das Staatsleben Estlands
während seiner Selbständigkeit. I. Das Regierungssystem, Almqvist & Wiksell,
Uppsala 1967, sid 162 ff.
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partiledaren i första hand framförda förslaget, nämligen en social
demokratisk regering med uppgift att utlysa nyval, tog talmannen
visserligen upp med de övriga partiledarna, men det lades aldrig fram
i riksdagen. Vid mina intervjuer har jag bland socialdemokrater hört
en viss kritik av att talmannen inte i riksdagen aktualiserade det so
cialdemokratiska förslaget. De borgerligas nej hade då blivit offent
ligt dokumenterat. I vilket fall som helst kan talmannen inte ankla
gas för att ha tagit partipolitiska hänsyn.
Grundlagen stadgar att talmannen skall överlägga inte bara med
företrädare för partierna utan också med de tre vice talmännen. Un
der regeringsförhandlingarna 1978 sammanträdde talmanskollegiet
sammanlagt fem gånger. Vid dessa möten informerade talmannen
om det aktuella läget i partiledarkontakterna. De synpunkter som
framfördes av de vice talmännen var emellanåt påtagligt korrelerade
med förslagsställarnas partitillhörighet. Betydelsen av de vice talmän
nens råd torde inte minst ha varit att de gav de tre borgerliga par
tierna var sin extra stämma i förhandlingarna.
Det hävdas ibland att talmannens ökade maktställning skulle leda
till att talmansvalet blir mer och mer politiserat, att partierna hårdare
kommer att tävla om att få besätta talmansposten. Mot bakgrund av
erfarenheterna från 1978 års regeringsbildning är det dock tveksamt
om fördelarna är så stora att talmannen kommer från det egna par
tiet. Situationen bjuder att talmannen ser regeringsfrågan i ett vidare
parlamentariskt perspektiv än det snävt partitaktiska. Inte minst
viktigt är att Henry Allard nu har skapat en tradition av opartiskhet,
som det för en efterföljare blir svårt att bryta.

Riksdagens roll

Talmannens uppgift är inte att utse statsminister, utan bara att lägga
fram ett förslag för riksdagen. (Efter riksdagens beslut utfärdar sedan
talmannen dessutom förordnande för den nye statsministern.) När
den nya grundlagen infördes fanns det två motiv för att riksdagen
genom omröstning skulle pröva talmannens förslag. Det första var
att talmannens partipolitiska förankring gjorde det önskvärt med
ett korrektiv mot ett parlamentariskt felaktigt förslag. Det andra skä
let var att riksdagen måste godkänna en statsminister innan denne
förfogar över nyvalsvapnet.
13°

Inget av dessa argument är särskilt starkt. Egentligen skulle det
inte behövas någon särskild omröstning i riksdagen. Folkrepresenta
tionen har redan möjligheten att med misstroendeförklaring mot
statsministern framtvinga regeringens avgång (negativ parlamenta
rism). Vid den partiella författningsreformen 1968-69 infördes
nämligen möjligheten för en tiondel eller mer av riksdagens ledamö
ter att väcka yrkande om misstroendeförklaring. Yrkandet anses god
känt om minst hälften av antalet riksdagsledamöter röstar ja. Ned
lagda röster och frånvarande räknas som stöd åt regeringen. Omröstningsreglerna har sålunda samma principiella utformning som vid
riksdagens val av statsminister. Om misstroendeförklaring riktas mot
statsministern skall hela regeringen avgå. Reglerna om misstroende
förklaring finns också med i den nya grundlagen (RF 12 kap 4 §).
En regering kan möta ett beslut om misstroendeförklaring med att
utlysa nyval (se föregående kapitel). Det var detta förhållande som
motiverade grundlagberedningens åsikt att misstroendeförklaringsinstitutet inte var tillräckligt. Den tillträdande statsministern skulle med
nyvalsvapnet få en alltför stark maktställning. Nu är det för det första
tveksamt om denna möjlighet verkligen måste förebyggas. En stånd
punkt, som bl a framförts av Svante Nycander i en DN-ledare den
10 oktober, är att argumentet vittnar om en överdriven misstänk
samhet: ”Ett skydd mot upplösningsrätten är i princip ett skydd mot
välj arinflytandet”. Och, för det andra, om man nu anser att ett så
dant skydd är befogat, kan en särskild regel härom införas. Svea
Hovrätt anförde i sitt tunga remissyttrande att det vore möjligt att
fråntaga en ny regering rätten att möta en omedelbar misstroende
förklaring med nyvalsförordnande. Det kan för övrigt tilläggas att en
liknande situation kan uppkomma redan under nuvarande författ
ningsregler. Om extra val redan hållits måste tre månader förflyta
innan regeringen återigen kan förordna om nyval. Under dessa tre
månader får en misstroendeförklaring omedelbar effekt (RF 3 kap
4§, 6kap5 §).
När lagstiftaren så stannade för att riksdagen skulle välja statsmi
nister togs steget mot positiv parlamentarism ändå inte fullt ut. Det
skulle inte krävas en majoritet av ja-röster; en statsminister kan väl
jas så länge inte mer än halva antalet ledamöter röstar nej. Omröstningsmodellen har kritiserats från två håll. Å ena sidan har kravet
på riksdagens samtycke bedömts vara alltför långtgående, å andra
sidan har samma regler ansetts vara för svagt utformade.
ïS1

I en artikel mitt under regeringskrisen har professor Jörgen Westerståhl jämfört dagens grundlagsbestämmelser med de av författ
ningsutredningen på sin tid föreslagna reglerna.2 Westerståhl är kri
tisk mot det drag av positiv parlamentarism som finns i den nya
grundlagen, och menar att:
nu gällande ordning ger avsevärt större utrymme för partitaktiska manövrer i
riksdagen, eller annorlunda uttryckt, ger inflytande åt alla partier även sådana
som inte är aktuella vid regeringsbildningen. Man kan rösta ja, nej eller avstå
på talmannens förslag och detta ger som vi sett obestridliga spelmöjligheter.
Vidare är det avsevärt lättare att rösta nej i en votering av detta slag (t ex för
ledamöterna från ett borgerligt parti mot en statsministerkandidat från ett
annat) än att senare rösta för misstroendeförklaring mot samma statsminister.
Dessa omständigheter kan, i ett besvärligt parlamentariskt läge, allvarligt för
svåra regeringsbildningen och därmed folkstyrelsens funktionsduglighet.

Vi kommer senare i detta kapitel att återvända till Westerståhls in
lägg, men redan nu kan några kommentarer göras. Det otillfreds
ställande med omröstningsreglerna skulle alltså vara att de ger infly
tande åt partier som inte är aktuella vid regeringsbildningen. Men
svårigheten ligger här naturligtvis i att definiera vilka partier som
”är aktuella” och vilka som inte är det. Var centerpartiet ”aktuellt”
vid regeringsförhandlingarna? Hur skall socialdemokraterna klassi
ficeras? Argumentet påminner om den irritation som flera moderater
efteråt visat över att socialdemokraterna, ett oppositionsparti, hade
möjlighet att gripa in i majoritetsblockets angelägenheter och på
verka utgången av regeringsförhandlingarna till sin förmån. Proble
met är emellertid om det längre gick att tala om en maj orit etsgruppering efter trepartiregeringens fall, särskilt när folkpartiet markerat
att det ville gå sin egen väg. Frågan är om det kan anses vara rimligt
att författningen medgav sådant manöverutrymme att folkpartiets
strävan kunde förverkligas med socialdemokraternas passiva bistånd.
Jag kan själv inte se att det ligger något otillbörligt i detta. Grund
lagen var så pass flexibel att den tillät de sakpolitiska övervägandena
slå igenom vid regeringsbildningen. Författningen medgav ett visst,
önskvärt, mått av partitaktiskt spel, utan att för den skull försvåra
regeringsbildningen.
2 Jörgen Westerståhl, ”Grundlagen och regeringsbildningen”. Svenska Dagbladet
12/10.
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Men omröstningsreglerna har också kritiserats från rakt motsatt
utgångspunkt. I riksdagsdebatten 1973 gick folkpartiet till storms
mot förslaget att nedlagda röster och frånvarandes röster i praktiken
räknas som instämmanden. En statsminister skulle kunna väljas med
ett ytterst litet antal ja-röster, något som folkpartiet skarpt kritise
rade. I en reservation pläderade folkpartiets representanter i konsti
tutionsutskottet för att det, åtminstone i de inledande omröstningarna,
skulle krävas en absolut majoritet av ja-röster.3 Man kan göra den
kommentaren, att om denna regel gällt vid regeringsbildningen 1978
hade utgången troligen blivit en annan. I folkpartiets Sverige hade
folkpartiet knappast kunnat bilda regering.
I en intervju några månader efter regeringskrisen uttryckte Gösta
Bohman tankegångar som låg i linje med folkpartiförslaget.
- Det nuvarande systemet att utse statsminister gör -det möjligt för
det starkaste oppositionspartiet att avgöra regeringens sammansätt
ning om det inte finns någon klar majoritet. Därför bör reglerna för
hur riksdagen väljer statsminister ses över och eventuellt ändras.
- Om det hade krävts 175 ja-röster i stället för att, som det he
ter, att riksdagen tolererar statsministern genom att denne inte får
en majoritet emot sig, hade regeringsfrågan fått ett annat förlopp.
Konsekvensen hade också blivit att vi fått starka regeringar.
- Nu kan i vissa lägen ett starkt oppositionsparti driva fram sva
gast tänkbara regering, påpekade Bohman, som dock framhöll att
alla omröstningsmöjligheter har för- och nackdelar.4
I den sistnämnda kommentaren finns all anledning att instämma.
Särskilt stora skulle nackdelarna bli i det system med positiv parla
mentarism, som Bohman antyder i intervjun. Om det i alla lägen
krävs en absolut majoritet av ja-röster för att välja statsminister
skulle regeringsbildningen i många fall försvåras, ibland rent av för
hindras.

3 Det bör dock påpekas att en av folkpartimotionärerna, Björn Molin, i en TTintervju strax efter regeringsförhandlingarna 1978 uttryckt en annan uppfattning
på denna punkt.
- Den gångna veckan har visat fördelen med att partier i vissa fall kan lägga
ned sina röster och låta en kandidat komma fram, trots att de inte direkt stöder
dennes politik. (Intervjun bl a återgiven i Upsala Nya Tidning 17/10.)
4 Svenska Dagbladet 26/1 1979.
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De fyra omröstningarna
Om riksdagen fäller talmannens förslag om statsminister, kan talman
nen efter nya överläggningar lägga fram ytterligare förslag. Efter
fyra misslyckade försök utlyses automatiskt nyval.
De fyra omröstningstillfällena kan av talmannen användas som
påtryckningsmedel i regeringsförhandlingarna. Vid mina intervjuer
har jag ibland hört uppfattningen att Allard borde ha varit mer
frikostig med sina förslag till riksdagen, att han gott kunde ödslat ett
eller annat skott för att sätta press på förhandlarna.
Men Allard valde en helt annan princip. Han ville inte föreslå en
statsministerkandidat inför riksdagen förrän han fått försäkringar att
förslaget inte skulle komma att röstas ned. I ett intervjuuttalande har
Allard givit sin syn på talmannens roll:
- Min uppgift är att överlägga med alla partiledarna och på så
sätt försöka lyssna mig fram till vad de anser.
- Men självklart måste man lyssna mycket noga. Det gäller ju
att lägga fram ett förslag som kan accepteras av riksdagen.5
Talmannen hade här starkt stöd i förarbetenas motivuttalanden.
Grundlagberedningen yttrade nämligen:
Det finns skäl att antaga att talmannen som regel kommer att presentera riks
dagen ett förslag först när han har fått sådana försäkringar från partiernas
företrädare att han kan utgå från att hans förslag inte kommer att förkastas.6

Allard följde också denna handlingslinje. Inte förrän socialdemokra
terna och centern meddelat att de avsåg att lägga ner sina röster
föreslog talmannen Ola Ullsten som statsminister.
Men det intressanta är att det ändå förekom en serie av ställnings
taganden, om än av informellt slag. Under samtalen med partile
darna aktualiserade uppenbarligen Allard flera tänkbara, och mindre
tänkbara, lösningar av regeringsfrågan. Syftet var att utröna parti
gruppernas inställning till olika regeringskonstellationer. I uppställ
ningen här nedan anges fem sådana alternativ som förekom i diskus
sionerna. Den enda realistiska koalitionsregeringen var en samverkan
mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet. När folkpartiet sade
nej till denna lösning återstod någon form av enpartiregering. Här

5 Arbetet 9/10.
6 SOU 1972 : 15, sid 145. Jfr även Prop 1973: 90, sid 279.
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förtecknas de fyra tänkbara enpartiministärerna efter partiernas man
datunderlag.

Regering med:

Partiernas inställninga

Utfall vid eventuell
riksdagsomröstning

1. Folkpartiet och
moderaterna
2. Socialdemokraterna
3. Centerpartiet
4. Moderaterna
5. Folkpartiet

s + fp nej

Majoritet blockerar

c + m + fp nej
s + fp nej
s + fp nej
m nej, s + c accepterar

Majoritet blockerar
Majoritet blockerar
Majoritet blockerar
Endast minoritet emot,
förslaget accepteras

a Vänsterpartiet kommunisterna accepterade alternativ 2, men sade nej till de
andra lösningarna.

Man kan nu göra tankeexperimentet att Allard faktiskt gått till riks
dagen med vart och ett av dessa förslag och att de lagts fram i den
ovan angivna ordningsföljden. Resultatet skulle blivit att en folkpar
tiregering aldrig hade kunnat bildas. Efter fyra omröstningar hade
proceduren nämligen avbrutits och nyval utlysts. Riksdagen hade
aldrig hunnit fram till det femte alternativet, en folkpartistisk enpartiregering.
Bestämmelsen om de fyra omröstningarna är egentligen lite besyn
nerlig. Varför just fyra försök? Fyra är både för mycket och för litet.
Med Allards tolkning av förarbetena är det tveksamt om det be
hövs mer än ett försök. Talmannens sonderingar går ut på att i för
väg fastställa utfallet av riksdagsomröstningen. Inte förrän han får
garantier att förslaget kommer att accepteras läggs det fram. Skulle
det osannolika inträffa att absolut ingen regeringskombination samlar
tillräckligt stöd, borde det naturliga vara att extra val omedelbart ut
lyses. En lång serie av omröstningar skulle bara i onödan fördröja
processen.
Om praxis vore en annan, om riksdagen fick ta ställning till flera
olika förslag, är fyra omröstningstillfällen å andra sidan för lite. Re
geringsbildningen 1978 är ett exempel på hur den parlamentariskt
acceptabla lösningen aldrig kunnat förverkligas om förslagen lagts
fram i strikt storleksordning.
Talman Allards princip, att inte förelägga riksdagen något stats
ministerförslag förrän han fått försäkringar att det kommer att accepJ35

teras, lär bli riktningsgivande för framtida praxis. Det bör tilläggas
att tillvägagångssättet bygger på förutsättningen att partisamman
hållningen är fullständig, eller åtminstone att antalet eventuella
frondörer i förväg kan uppskattas. I annat fall kan den faktiska riks
dagsomröstningen ge ett annat utfall än det talmannen vid sina son
deringar sökt förutsäga. De svenska riksdagspartierna kännetecknas
emellertid av stark partitrogenhet. Normalt sett torde därför talman
nen kunna försäkra sig om att hans förslag accepteras redan vid den
första omröstningen. I praktiken kommer därmed grundlagens regel
om de fyra omröstningstillfällena knappast att behöva användas.
I detta sammanhang är det också värt att notera att såväl författningsutredningen som grundlagberedningen ansåg att det vore ogör
ligt att i förväg uppställa bestämda handlingsmönster och typsitua
tioner för regeringsbildningen. I Olle Nymans översiktsarbete om
svensk parlamentarism nämns flera olika omständigheter som kan
designera ett parti till regeringsbildning: valseger, avgörande insats
vid regerings fällande och innehav av parlamentarisk nyckelposition.
”Så länge ett parti har absolut majoritet, tillfaller regeringsmakten
självfallet detta parti, men föreligger inte ett sådant majoritetsläge,
är det aldrig självklart att det största partiet skall vara regeringsparti.
Avgörande i detta sammanhang är en rad olika faktorer, delvis av
ganska speciell natur.”7
Erfarenheterna från regeringsbildningen 1978 bekräftar denna
slutsats. Det hade knappast varit möjligt att förutse det speciella poli
tiska läge, som uppstod efter trepartiregeringens fall. Klart är också
att det, i motsats till vad Johannes Antonsson hävdade, inte finns nå
gon enkel parlamentarisk praxis som alltid entydigt utpekar det
största partiet som regeringsbildare, enkannerligen inte det största
partiet inom ”majoritetsgrupperingen”.

Övriga frågor i samband med talmansöverläggningarna
Formellt gäller hela spelet kring talman och regering bara valet av
en enda person, statsministern. Reellt är det dock något annat, nämli
gen regeringens politiska sammansättning, som står i centrum för in7 Olle Nyman, Parlamentarismen i Sverige. Huvuddragen i utvecklingen efter
1917, Bokförlaget Medborgarskolan, Stockholm 1966, sid 138. Jfr även Henrik
Hermerén, Regeringsbildningen i flerpartisystem. Studentlitteratur, Lund 1975.
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tresset. Särskilt i ett politiskt system som det svenska, där partierna
intar en så avgörande plats i representationsprocessen, är det natur
ligt att uppmärksamheten koncentreras till vilket eller vilka partier
som avses ingå i regeringen.
Denna dubbeltydighet i regeringsbildningen - mellan personval
och partisammansättning - föranledde talmannen att vidtaga en
särskild åtgärd. Som tidigare nämnts lät Allard efter några dagar
riksdagsdirektören meddela att han avsåg tillfoga en särskild deklara
tion då förslaget om statsminister framlades i riksdagen. För att före
bygga oklarheter i efterhand och för att informera de partier som
ville göra sitt röststöd avhängigt av den tillträdande regeringens parti
mässiga sammansättning, ämnade talmannen meddela vilket eller
vilka partier som skulle ingå i regeringen. Den 12 oktober föreslog
talmannen till regeringsbildare Ola Ullsten, ”som avser att bilda en
folkpartiregering i vilken kan komma att ingå personer utan parti
politisk förankring ”.
Det författningsmässiga stödet för talmannens åtgärd finns i pro
positionstexten. Departementschefen uttalade: ”Det torde därför
kunna förutses att talmannen i praktiken inte kommer att lägga fram
något förslag till statsminister för riksdagen förrän den tilltänkte
statsministern kan ge besked angående sin regerings politiska karak
tär”.8 Förarbetena säger emellertid ingenting om i vilken ordning
den presumtive statsministern skall ge detta besked.9 Det förefaller
dock vara en rimlig lösning att talmannen lämnar beskedet när för
slaget framläggs i riksdagen.10 Inte desto mindre finns det ingenting
i grundlagen som tvingar statsministern att förverkliga sin avsikt.
Valet av statsråd ankommer helt på statsministern. Skulle han frångå
den deklaration han lämnat får ansvar utkrävas på politisk väg, till
exempel genom misstroendeförklaring.
Formellt gäller riksdagens beslut statsministern; i realiteten gäller
ställningstagandet inte bara regeringens politiska sammansättning
utan också den programmatiska grundvalen. ”Det är emellertid tyd
ligt att riksdagens ställningstagande realiter kommer att gälla inte
8 Prop. 1973: 90, sid 178.
9 Jfr grundlagberedningen: ”Man kan visserligen anta att det finns lägen då de
partier som skall stödja regeringen gör sin medverkan beroende av regeringens
sammansättning. Detta behöver emellertid icke regleras.” (sic) SOU 1972: 15,
sid 145.
10 Åsikten att statsministerkandidaten själv borde ge denna upplysning har bl a
framförts av Eskilstuna-Kuriren 11/10.
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bara vem som skall bli statsminister utan också - och framför allt regeringens partimässiga sammansättning och dess program i stort.”11
Detta motivuttalande spelade stor roll för den socialdemokratiska
riksdagsgruppens ståndpunkt när riksdagen den 7 oktober 1976 valde
Thorbjörn Fälldin till statsminister. Den socialdemokratiska grupple
daren Ingvar Svanberg nämnde i sin röstförklaring att man övervägt
att avstå i den förestående omröstningen, eftersom valutgången gjorde
det ”naturligt att en borgerlig regering bildas och att till statsminister
utses den varom de borgerliga partierna kan enas”. Men med hän
visning till förarbetena hade socialdemokraterna kommit till en annan
slutsats.
Att avstå från att rösta skulle med denna skrivning som utgångspunkt innebära
att gruppen ställer sig neutral till ett borgerligt regeringsprogram. Det kommer
vi självfallet inte att göra. Därför har vi beslutat att rösta nej till talmannens
förslag.12

Inte alla socialdemokrater tyckte att detta ställningstagande var lyck
ligt. Särskilt under regeringsförhandlingarna 1978 erbjöd det vissa
svårigheter att finna en formel där socialdemokraterna kunde accep
tera en folkpartiregering utan att handlandet alltför tvärt avvek från
1976 års linje. Detta är bakgrunden till den uppmärksamhet som
kom att riktas på Ullsten-ministärens regeringsförklaring. Socialde
mokraterna skulle framstått som inkonsekventa om de accepterat en
regering, vilken grundades på ett program som man två år tidigare
sagt nej till. Därför var det angeläget för socialdemokraterna att
Ullsten lade fram en ny regeringsförklaring och markerade att block
politiken hade upplösts. Själva innehållet i regeringsprogrammet var
här av underordnad betydelse, men regeringsförklaringen fick en
symbolisk innebörd.
Ola Ullsten var vid presskonferensen den 13 oktober också ange
lägen att beskriva villkoren för socialdemokratins ställningstagande.
Olof Palme har markerat, vad som i och för sig är självklart, att socialde
mokraternas nedlagda röster inte innebär att man stöder eller godtar folkpar
tiets program. Man accepterar bara en folkpartiregering som den bästa lösning
en i det parlamentariska läge som uppstått.
(Dokument 14.)

11 Prop 1973: 90, sid 178.
12 Protokoll 1976/77: 6, sid 35.
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Innebörden av nedlagda röster har sålunda växlat. Med den tolkning
som socialdemokraterna gjorde 1976 skulle egentligen aldrig något
parti avstå i omröstningen om statsminister. De partier som ingår i
den nya regeringen röstar självfallet ja, andra partier borde rimligen
rösta nej eftersom de står utanför regeringen och sannolikt inte accep
terar dess program. Tolkas grundlagen på detta sätt har Sverige i
praktiken ett system med positiv parlamentarism. Men 1978 före
faller praxis ha förskjutits. De nedlagda rösterna innebar för social
demokraternas del inte ett ställningstagande till folkpartiregeringens
program. I sin röstförklaring markerade Olof Palme att socialde
mokraterna i det uppkomna läget inte ville ”förhindra att en pro
visorisk regering kommer till stånd”.
Det parlamentariska läget 1976 var så otvetydigt att regeringsbild
ningen aldrig föranledde några meningsmotsättningar. Situationen
1978 var dock annorlunda. Då fanns ingen självklar lösning av regeringskrisen. I förarbetena hade denna typ av oklar situation diskute
rats. Konstitutionsutskottet förutsatte att, om det inte finns någon på
förhand given lösning, regeringsfrågan ”i första hand kommer att
lösas vid överläggningar mellan partierna”.13 Utskottet upprepade
för övrigt sin uppfattning i granskningen av proceduren i samband
med regeringsskiftet 1976.14
Blev det då som konstitutionsutskottet tänkt sig? Både ja och nej.
Några formella förhandlingar kom inte till stånd, men under veckan
togs upprepade kontakter mellan de tre borgerliga partiernas ledare.
Mot slutet av regeringsförhandlingarna diskuterade dessutom Ola
Ullsten och Olof Palme villkoren för att socialdemokraterna skulle
lägga ner sina röster. Man kan också säga att det hela tiden pågick
ett slags indirekta förhandlingar, med talmannen som förmedlande
länk. Visserligen överläde talmannen bara med partiledarna var och
en för sig, men under den långa serien av samtal uppkom en förhandlingsliknande situation med bud och motbud, uteblivna besked
och positionsmarkeringar.
Massmedia hade också en viss betydelse, hur stor är svårt att be
stämt uttala sig om. Regeringskrisen bevakades intensivt av press,
13 KU 1973: 26, sid 32. Jfr Bertil Fiskesjö (c) i riksdagsdebatten den 5 juni
1973 : ”1 oklara lägen är det naturligtvis överläggningar mellan partierna som är
reellt avgörande, alldeles oavsett vilka formella regler som tillskapas.” (Protokoll
1973 : 110, sid 66.)
14 KU 1976/77:44, sid 8.
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radio och TV. Förhandlingarna fördes på sätt och vis med massme
dia som forum. Inte sällan hade olika förslag ventilerats i den offent
liga debatten innan de togs upp till behandling i talmansöverläggningarna. Sannolikt har den intensiva rapporteringen ökat pressen
på regeringsförhandlarna och därmed påskyndat utvecklingen. Strax
efter det att trepartiregeringen avgått uttalade flera enskilda folk
partister att partiet borde regera ensamt, utan moderaterna. Denna
stämning var den dominerande inom folkpartiets riksdagsgrupp. Det
faktum att massmedia dessutom tidigt gav röst åt dessa åsikter kan ha
förstärkt trycket på folkpartiledningen att sträva efter en enpartilösning. Men det är svårt att finna belägg för att massmediabevakningen
som sådan styrt utgången i någon speciell riktning.
Behovet av information och publicitet kring regeringsförhandlingarna diskuterades av grundlagberedningen. Man kom till slutsatsen
att grundlagen inte borde innehålla någon bestämmelse härom, efter
som fullständig öppenhet i vissa förhandlingslägen kunde äventyra
möjligheterna att nå resultat. Ändå var beredningens principiella in
ställning helt klar: ”Det är givetvis önskvärt, att allmänheten får
möjlighet att följa skeendet”.15
Partiledarnas benägenhet att uttala sig under förhandlingarna va
rierade. Olof Palme och Lars Werner ställde gång på gång upp
för intervjuer. De tre borgerliga partiledarna vägrade däremot oftast
att uttala sig. Talmannen lämnade inga besked om innehållet i de
pågående förhandlingarna.
Det är visserligen svårt att i efterhand säkert bedöma om mer
offentlighet skulle försvårat förhandlingarna, men min uppfattning är
ändå att allmänheten borde fått mer insyn i spelet som pågick. Tack
vare att journalisterna kunde utnyttja läckor inom partierna gick det
nu trots allt att få en huvudsakligen korrekt bild genom tidningar och
etermedia. Ändå uttrycktes farhågor att det pågick stora, okända sa
ker bakom talmannens dörr, att det fördes två olika förhandlingar: en
i massmedia och en i hemlighet. Ovissheten kan i onödan ha förstärkt
tendenserna till misstrogenhet mot politikerna. Kravet på informa
tion blir alldeles särskilt stort eftersom, som tidigare nämnts, de in
formella sonderingarna hos talmannen är de i praktiken utslagsgi
vande. Det borde varit möjligt för talmannen att, efter hörande av
partiledarna, under hand lämna meddelande om vilka regeringsal15 SOU 1972: 15, sid 144.
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ternativ som aktualiserades och vilka ståndpunkter partierna intagit.
Under ett skede av regeringsförhandlingarna rådde det till exem
pel osäkerhet om vilken linje som folkpartiledningen drev. Folkpar
tiet var det enda parti som under veckan inte gjorde något enda
offentligt uttalande om sin inställning. Det kan synas något förvå
nande, dels för att folkpartiet i andra sammanhang så starkt hävdat
rätten till insyn och information, till exempel i kravet på offentliga utskottsutfrågningar, dels därför att partiet innehade en nyckelposition
under regeringsförhandlingarna.

Nyval

Möjligheten att utlysa nyval aktualiserades flera gånger under rege
ringsförhandlingarna, särskilt från socialdemokraternas och vpk:s
sida. Argumenten mot ett nyval var ibland partistrategiskt oriente
rade, men tog oftast fasta på att de konstitutionella reglerna försvårar
möjligheten att hålla extra val.16 Vid flera intervjuer har man i efter
hand, även inom folkpartiet och moderaterna, sagt att trepartiregeringens fall egentligen borde ha följts av nyval, om inte de praktiska
svårigheterna hade varit så stora. Det var framför allt fyra omstän
digheter som anfördes mot nyvalstanken:
i.
2.
3.
4.

Rätten att förordna om extra val
Sk expeditionsministärskompetens
Tidsutdräkten fram till nyvalets genomförande
De fasta valperioderna

Som nämnts i föregående kapitel hade Fälldin-regeringen efter det
att den inlämnat avskedsansökan inte längre rätten att förordna
om extra val. I det uppkomna läget kunde nyval endast utlysas på
två sätt. Den första möjligheten var att riksdagen valde en statsmi
nister och att den nya regeringen proklamerade nyval. Det var ett
sådant förslag som Olof Palme väckte under ett skede av förhandling
arna. Den andra möjligheten skulle varit att talmannen lagt fram
16 Kritik av grundlagens regler om nyval framfördes också i pressdebatten. Se
t ex Dagbladet 7/10, Dala-Demokraten n/io, Nerikes Allehanda 9/10 och Vestmanlands Läns Tidning 6/10.
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fyra misslyckade statsministerförslag i riksdagen, varefter nyval auto
matiskt utlysts.
Båda metoderna är otympliga. Det måste betraktas som en svaghet
att den nya grundlagen inte erbjuder nyval som en lättframkomlig väg
att bryta ett låst läge i regeringsförhandlingarna. Visserligen kan en
regering alltid utlysa nyval alldeles innan den avgår, men regerings
förhandlingarna kan ta sig vägar som man i den avgående regeringen
inte till fullo förutsett. Regeringskrisen 1978 är ett näraliggande
exempel.
Det kanske vanligaste argumentet mot nyval var att landet under
månaderna fram till valet skulle sakna politisk ledning. En expeditionsministär, sade man, hade inte kunnat lägga fram någon pro
position om skeppsvarven eller haft möjlighet att gå in med stödåt
gärder till orter med krisföretag. Ett sådant politiskt stillestånd skulle
drabbat många enskilda människor.
Detta argument måste emellertid bygga på ett missförstånd om
regeringsformens innehåll. För det första finns det i grundlagstexten
ingenting som formellt heter ”expeditionsministär”.17 För det andra,
och viktigare, det som brukar benämnas expeditionsregering - en
regering, i vilken statsråden entledigats men upprätthåller sina be
fattningar till dess ny regering tillträtt (RF 6 kap 8 §) - har i stort
sett samma kompetens som en vanlig regering. Den enda inskränk
ningen är att en regering efter det att den avgått inte får utlysa nyval
(RF3kap4§).
Författningsutredningen föreslog 1963 att en expeditionsregering
bara skulle få handlägga ”löpande ärenden och sådana ärenden, vil
kas avgörande icke kan uppskjutas utan betydande olägenhet”.18
Bestämmelsen avsåg främst den situation där statsråden entledigats till
följd av misstroendeförklaring.19 Grundlagberedningen fann det
dock överflödigt att införa en sådan begränsning i grundlagen.20
17 Termen expeditionsministär kan också användas i en annan betydelse, näm
ligen för att beteckna en ämbetsmannaregering, sammansatt av opolitiska tjänste
män. Se t ex Axel Brusewitz, ”Vad menas med parlamentarism? Ett försök till
typologisk belysning”, Statsvetenskaplig tidskrift, 32, 1929, sid 325; Gunnar
Gerdner, Parlamentarismens kris vid 1920-talets början, Almqvist & Wiksell,
Uppsala 1954, sid 437.
18 Författningsutredningens förslag till RF 3 kap. 3 §, SOU 1963: 16, sid 63.
19 SOU 1963: 17, sid 214.
20 SOU 1972: 15, sid 147. ”En expeditionsministär torde ändå på grund av
bristen på stöd i riksdagen vara ur stånd att vidtaga andra åtgärder än dem som
omfattas av beskrivningen” [i författningsutredningen].
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Propositionen följde på denna punkt beredningens förslag.21 Varken
i dagens grundlag eller i den äldre regeringsformen finns därför någon
allmän inskränkning i expeditionsministärs befogenheter. Det enda
undantaget är, som tidigare nämnts, rätten att förordna om extra
val.
Eftersom expeditionsregerings kompetens sålunda är statsrättsligt
oreglerad, finns ett relativt stort utrymme för varje enskild regering
att själv fastställa praxis. Uppenbarligen tolkade de inblandade ak
törerna situationen som att den avgående regeringen i väntan på ett
eventuellt nyval endast skulle befatta sig med rena rutinärenden.
Ingenting i grundlagen hade emellertid hindrat den från att också
fatta beslut av större politisk räckvidd.
Nyval skall enligt grundlagen hållas inom tre månader efter för
ordnandet (RF 3 kap 4 §). Grundlagberedningen hade förordat att
tiden från förordnande till valdag skulle maximeras till två månader.22
I remissbehandlingen anförde riksskatteverket, den centrala valmyn
digheten, att den tillgängliga tiden för valförberedelser skulle bli
ytterligt knapp. I regeringsförslaget ökades därför tiden till tre må
nader.23 På grundval av en promemoria, som riksskatteverket över
lämnade till talmannen med anledning av regeringskrisen, beräkna
des att det skulle krävas 84 dagar för att förbereda ett extra val.24
Nyvalet skulle därmed inte kunna hållas förrän framåt julen 1978.
Den långa tidsrymden från förordnande fram till valdag accen
tuerar problemet med att landet styrs av en expeditionsregering. Pro
blemet ligger här inte i första hand hos författningen, utan i det ad
ministrativa valförfarandet. Om proceduren kunde förenklas skulle
nyval bli en betydligt mer realistisk möjlighet.
Ett annat argument mot att lösa regeringskrisen med nyval var att
väljarna skulle behöva rösta två gånger på mindre än ett år. Efter
som den ordinarie valperioden om tre år inte bryts av extra val, skulle
en ny regering eventuellt tvingas avgå efter bara några månader.
Svårigheten kan bara lösas med en grundlagsrevision. Att frångå re
geln med fasta valperioder skulle dock även få andra konsekvenser.

21 Prop 1973: 90, sid 282.
22 SOU 1972: 15, sid 18, 126 f.
23 Prop 1973 : 90, sid 249.
24 ”Vissa ’fataliedagar’ vid extra val”, Riksskatteverket, valsektionen (odaterad
promemoria).

143

Principen om gemensam valdag för riksdagsval och kommunala val
fick då till exempel överges.

Behöver grundlagen ändras?

Bakom denna undersökning har det funnits en frågeställning av
ganska generell räckvidd. Frågan är nämligen vilken betydelse det
formella regelsystemet haft för själva utfallet av den politiska pro
cessen. Skulle Sverige fått en annan regering om grundlagen varit
annorlunda? Min hypotes var till en början att reglerna faktiskt på
verkat utfallet. När jag startade min undersökning tyckte jag mig se
en paradox. När de nya bestämmelserna om regeringsbildning in
fördes var syftet att minska utrymmet för partitaktik; misstanken att
talmannen kunde agera partitaktiskt ledde till att riksdagen gavs det
slutliga avgörandet över statsministervalet. Men reglerna om riks
dagsomröstningen syntes ha fått den paradoxala effekten att utrym
met för partitaktiskt spel snarare ökat än minskat.
Men frågan är om de tidigare gällande reglerna, eller författningsutredningens förslag, verkligen givit ett annat resultat. Det går na
turligtvis inte att med fullständig säkerhet uttala sig om en sådan
hypotetisk situation. Det är dock intressant att notera att Jörgen Westerståhl, i den tidigare citerade artikeln, fört ett resonemang längs
dessa linjer:
Låt oss då jämföra denna nu gällande ordning med den äldre i nu aktuella fall.
Hade statschefen fortfarande varit den som utsåg regeringsbildare, skulle han
liksom talmannen ha haft en första runda med partiledarna. Därefter hade han
antagligen givit Ola Ullsten i uppdrag att undersöka möjligheterna att bilda
regering ’på bredast möjliga bas’ som uttrycket ofta lydde. Sedan hade Ullsten
efter ett par dagar kommit tillbaka till monarken och meddelat att det enligt
hans bedömning saknades förutsättningar för något annat än en ren folkparti
regering.
Vad som därefter skulle ha skett, kan man naturligtvis inte veta med absolut
visshet. Men sannolikt hade monarken, efter en ny runda med partiledarna, ut
sett Ullsten till regeringsbildare på dennes villkor.25

Denna bedömning synes rimlig. Det är svårt att finna belägg för att
resultatet av regeringsförhandlingarna skulle blivit annorlunda med
de äldre reglerna.
25 Westerståhl, a.a.
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Denna slutsats har särskilt intresse med tanke på den kritik som
riktats mot den nuvarande ordningen.26 Vad man särskilt vänt sig
mot är regeln om att riksdagen skall rösta om statsministerförslaget.
Westerståhl menar exempelvis att det är avsevärt lättare att rösta nej
i en votering av detta slag än att senare rösta för misstroendeförkla 
ring mot samme statsminister. Denna uppfattning torde vara svår att
belägga, men kanske heller inte är så betydelsefull.
Det väsentliga här är nämligen att skilja på var beslutet jormellt
fattas och var det reella avgörandet äger rum. Som jag tidigare visat
var en serie olika regeringsförslag uppe till informellt avgörande un
der talmansöverläggningarna. Först när talmannen fått försäkringar
om att hans förslag inte skulle förkastas lade han fram det för riksda
gen. Det var hos talmannen som det reella beslutet fattades. Riksda
gens omröstning blev bara en formell bekräftelse.
Gör man tankeexperimentet att talmannen inte hade behövt gå
till riksdagen med sitt förslag, finns det skäl att tro att förhandling
arna skulle förlöpt på ett ganska likartat sätt. I stället för att fråga
partiernas företrädare hur de avsåg att rösta i den förestående riks
dagsomröstningen, torde talmannen förmodligen förhört sig om hur
de skulle ställa sig om det framställdes ett yrkande om misstroende
förklaring mot den tänkta regeringen. I båda fallen är det fråga om
avsiktsbedömningar, om perceptioner av framtida handlande - inte
om faktiska omröstningar. Det torde i båda fallen vara ungefär lika
lätt att svara ja, nej eller avstår.
Slutsatsen av detta resonemang är att regeln om riksdagsomröst
ning inte har den betydelse som den tillmätts i debatten. Den proce
dur som föreslogs av författningsutredningen skulle i praktiken givit
samma resultat. Däremot är det uppenbart att ett system med positiv
parlamentarism inte bara skulle omöjliggjort bildandet av folkparti
regeringen, utan också varje annan minoritetsregering som inte kan
uppbåda en absolut majoritet av ja-röster.
Syftet med detta kapitel har varit att utvärdera grundlagen, att
studera hur författningen fungerade när den sattes på prov. Ger vår
undersökning då anledning att överväga om grundlagen på någon
punkt borde ändras?
Talmannen har den centrala rollen vid regeringsbildningen. Det
26 Se t ex Westerståhls artikel i Svenska Dagbladet 12/10 och Aftonbladets ledare
25/10 1978.
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är svårt att tänka sig något annat alternativ. Enstaka monarkister kan
visserligen fortfarande hålla tanken levande att regeringsbildaren bör
utses av konungen. Någon skämtare har också föreslagit att talman
nens uppgifter kunde övertagas av Statens förlikningsmannaexpedition. Men sedan den nya regeringsformen trädde i kraft har någon
annan modell inte diskuterats på allvar. Henry Allards korrekta och
opartiska handläggning har också stärkt talmannens ställning. Erfa
renheterna från 1978 års regeringsbildning ger ingen anledning att
ifrågasätta den roll som grundlagen ger talmannen.
Hur fungerade då principen om riksdagsomröstning? Den äldre
ordningen skulle sannolikt ge samma resultat. Att å andra sidan all
tid kräva en absolut majoritet av ja-röster skulle allvarligt kunna
försvåra regeringsbildningen. Det finns därför knappast några skäl att
ändra de nuvarande reglerna på denna punkt. Däremot torde stad
gandet av fyra omröstningsförsök vara obehövligt.
Det område där det främst finns grund för kritik är reglerna om
nyval. Med de nuvarande bestämmelserna kan det ifrågasättas om
nyval över huvud taget är praktiskt möjligt att genomföra annat än i
extremfall. Vill man att nyval skall vara mer än en tom dekoration
bör reglerna modifieras.
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io.

Från majoritetskoalition till
minoritetsparlamentarism

Denna studie har huvudsakligen koncentrerats till en enda vecka, de
händelserika dagarna mellan den 5 och 13 oktober 1978 då landet
fick en folkpartistisk enpartiregering. I detta avslutande kapitel vidgas
tidsperspektivet något.
Historien om parlamentarismens framväxt i Sverige är historien
om maktkamp. Regeringsformen 1809 riktades mot det gustavianska
enväldet; den nya författningen skrevs av män som stred för att be
gränsa kungens inflytande. Fundamentet för regeringsformen blev
principen om maktdelning. De konstitutionella reglerna syftade till att
reglera de inbördes maktförhållandena mellan konung och ständer.
I jämförelse med de tidigare förhållandena minskade kungens makt,
medan riksdagens ökade.
Regeringsformen stadgade att kungen först måste samråda med ett
statsråd innan han fattade beslut. Till en början hade statsråden dock
en mycket svag ställning. Men utvecklingen under 1800-talet ledde
till en gradvis maktförskjutning från kungen personligen till mi
nistrarna. Denna process manifesterades i departementalreformen
1840, i vilken statsråden gavs ansvar för olika departement. De en
skilda statsråden började tillsammans uppträda som en samfälld re
gering. Inom regeringen koncentrerades ledning till en enda person;
ett statsministerämbete inrättades år 1876.
Den antikverade ståndsriksdagen avlöstes 1865-66 av en två
kammarriksdag. Representationsreformen minskade adelns politiska
makt, medan bönderna och, så småningom, arbetarklassen vann po
litiskt burskap. De samfällda valen och uppkomsten av politiska par
tier stärkte riksdagens ställning.
Men ännu vid sekelskiftet var stora medborgargrupper utestängda
från politiskt deltagande. Rösträttshindrens successiva avskaffande
vid reformerna 1907-09 och 1918-21 ledde slutligen till att röst
rätten blev allmän.
Så hade då maktbalansen förskjutits nedåt, från det kungliga en147

väldet, över en starkt riksdag och regering, till folket självt. Men
maktfrågorna var under 1900-talets första årtionden ingalunda oom
stridda. Storheten i Axel Brusewitz’ forskningsarbeten ligger i att han
lyckats lyfta fram de underliggande sociala motsättningar som mani
festerades i denna tids författningsstrider. Titeln på hans samlings
verk, ”Kungamakt, herremakt, folkmakt”, belyser de tre huvudak
törerna i striderna kring parlamentarism och borggårdskris.
Efter första världskrigets slut hade såväl demokratins som parla
mentarismens principer fått fullt genomslag i svenskt politiskt liv.
Riksdagens sammansättning bestämdes av en valmanskår som om
fattade hela den vuxna befolkningen. Regeringarna blev beroende av
förhållandena i riksdagen.
Det inbördes styrkeförhållandet mellan riksdag och regering har
sedan dess växlat. Tyngdpunkten har vilat på regeringen under ti
der av majoritetsparlamentarism: den liberal-socialdemokratiska
koalitionsregeringen 1917-1920, koalitionen mellan socialdemokra
terna och bondeförbundet 1936-1939, samlingsregeringen 19391945. Efter andra världskriget har regeringarnas parlamentariska
styrka skiftat: ibland har de haft majoritet i riksdagens båda kam
rar, ibland bara i den ena. Under koalitionsregeringen mellan so
cialdemokraterna och bondeförbundet 1951-1957 och den social
demokratiska ministären 1969-1970 baserades regeringen på en
absolut majoritet i riksdagen.
Minoritetsparlamentarismens klassiska tidevarv i svensk politik är
1920-talet. Mellan 1920 och 1932 avlöste åtta olika regeringar var
andra - ingen av dem kunde förlita sig på någon riksdagsmajoritet. Riksdagens maktställning stärktes, man talar om en tid av utskottsparlamentarism. Minoritetsparlamentarism kan också sägas råda
under det halvår som följde på koalitionens upplösning 1957 samt
eventuellt beträffande gränsfallet med regeringen Palme 19731976. Valet 1973 resulterade i ett oavgjort läge; under lotteririks
dagen fick regeringen genom förhandlingar och utskottsuppgörelser
i förväg söka förankra viktigare politiska beslut.
Med regeringsskiftet 1978 har det skett en övergång från majoritetskoalition till minoritetsparlamentarism. Det är en särskild forsk
ningsuppgift att undersöka hur den nya politiska situationen påverkat
maktförhållandena mellan regering och riksdag, huruvida samarbetsmönstren mellan partierna förändrats och hur utskottsarbetet nu
fungerar.
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Ofta hävdas behovet av starka och handlingskraftiga regeringar.
Detta önskemål har varit ett flitigt argument som, inte minst från
socialdemokratiskt håll, riktats mot minoritetsparlamentarismen. Pro
blemet är dock att egenskapen ”stark och handlingskraftig” är mång
tydig. Olof Ruin har i sin analys av regeringsfrågan 1945-1960
visat att uttrycket använts i åtminstone tre skilda betydelser. En di
mension var att regeringen skulle våga fatta impopulära beslut. En
annan var att regeringen skulle kunna planera på längre sikt och
inte bara improvisera för stunden. En tredje dimension var att en
regering skulle ha kraft att se till folkflertalets intressen och inte låta
sig styras av minoritetsgrupper.1
Innebar då regeringsskiftet 1978 att en ”stark” regering ersattes
av en ”svag”? Svaret är ja, om man enbart ser till regeringens parla
mentariska förankring. Tveklöst har en minoritetsregering en svagare
ställning i den meningen att den aldrig kan vara helt säker på att
dess förslag godtages av riksdagen. Men i debatten har man ändå
hävdat att den folkpartistiska regeringen skulle vara handlingsduglig.
Vad man här avsett är egenskaper, som gör att till den ovan nämnda
listan över tre olika betydelser av begreppet ”stark” nu får läggas
ytterligare två.
Den första egenskapen är regeringens inre sammanhållning. I detta
avseende innebar Fälldin-parlamentarismens övergång till Ullstenparlamentarism att regeringen stärktes. Regeringen Fälldin vilade
visserligen på en stor majoritet i riksdagen, men den kännetecknades
av inre spänningar och ibland beslutsförlamning.2
Det andra kännetecken på styrka som skulle utmärka regeringen
Ullsten är dess position på den politiska skalan. Själv markerade Ull
sten när han valts att folkpartiets handlande i regeringsfrågan be
stämts av att man ville ha en arbetsduglig regering. Med detta av
såg man en mittenregering, som i skilda frågor kunde skapa majori
teter genom samarbete än åt vänster, än åt höger.
När dessa avslutande rader skrivs i januari 1979 är det ännu osä
kert vilken väg de närmaste årens utveckling kommer att ta; om
ministären Ullsten inleder ett nytt skede i svensk parlamentarism
eller om folkpartiregeringen bara var ett provisorium, en parentes.
1 Olof Ruin, Mellan samlingsregering och tvåpartisystem. Den svenska regeringsfrågan 1945-1 960, Bonniers, Stockholm 1968, sid 92 f.
2 Jfr t ex Hilding Johanssons inlägg i den allmänpolitiska debatten den 25 okto
ber 1978; Protokoll 1978/79: 22, sid 161.
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Dokument i

1978-10-05

Riksdagens talman.

Jag begär härmed att bli entledigad från befattningen
som statsminister.

Thorbjörn Fälldin

15°

Dokument 2

Till Statsministern och övriga statsråd

Statsministern har i dag till mig överlämnat en skrivelse med begäran om
entledigande. I anledning därav och med stöd av bestämmelserna i 6 kap
6 och 7 § § regeringsformen entledigar jag statsministern och övriga stats
råd. Jag erinrar om stadgandet i 8 § i samma kapitel: Har regeringens
samtliga ledamöter entledigats, uppehåller de sina befattningar till dess
ny regering har tillträtt.

Stockholm den 5 oktober 1978

Henry Allard
Talman

I5I

Dokument 3

Gemensamt uttalande av statsråden Gösta Bohman och Ola Ullsten den
5 oktober 1978
Regeringen har idag fattat beslut med anledning av ansökningarna att
få ladda Ringhals 3 och Forsmark 1. Under den gångna veckan har
emellertid centerpartiet som villkor för fortsatt regeringssamverkan krävt
att folkpartiet och moderata samlingspartiet nu skulle binda sig för nya
långtgående beslut i energifrågan. Vid dagens sammanträde med rege
ringen har vi gemensamt avvisat detta ultimatum. Vi är icke beredda att
under förevarande omständigheter och utan föregående utredning om
konsekvenserna acceptera krav på förändringar i energipolitiken, som
står i strid med den villkorslag som riksdagen på regeringens förslag an
tagit. Dessa krav är icke förenliga med den regeringsdeklaration som av
gavs 1976 och som utgjort grunden för regeringssamverkan. Något un
derlag för ställningstagande till en folkomröstning som ett sätt att lösa
en tvist mellan i regeringen ingående partier har heller ej presenterats.
Vi avvisar inte tanken på en folkomröstning men beslut om en sådan
måste självfallet föregås av en noggrann prövning av möjligheterna att
ställa realistiska och meningsfulla frågor.
För oss är det av avgörande vikt att förtroendet för regeringsmakten
snabbt återställs. Ett krisartat tillstånd har uppstått sedan den i förra
veckan gjorda överenskommelsen ifrågasatts och dessutom nya krav
framställts.
Då förutsättningar således för närvarande saknas för fortsatt samver
kan inom den nuvarande regeringens ram bör en ny icke-socialistisk re
gering bildas. Den bör utformas så att den får största möjliga politiska
förankring. Dess politik bör grundas på regeringsförklaringen från hösten
1976 samt den regeringsförklaring som avgavs i riksdagen den 3 oktober
1978. Den nya regeringen bör som en viktig uppgift eftersträva en sam
lande lösning i energifrågan. Nödvändiga konsultationer i regeringsfrågan måste föregås av diskussioner inom partiernas riksdagsgrupper.
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Dokument 4

Uttalande av Olof Palme den 6 oktober 1978
Den inträffade regeringskrisen har sitt ursprung i de borgerliga partier
nas uppträdande under 1976 års valrörelse. Det naturliga är därför att
väljarna ånyo får ta ställning i regeringsfrågan. Nyval är den princi
piellt riktiga lösningen på den nuvarande krisen. Mot nyval talar att det
ordinarie valet ligger nära i tiden. Socialdemokraterna är emellertid be
redda på ett nyval och på det ansvar för landet som detta kan medföra.
Skulle Talmannen med hänsyn till att 1979 års ordinarie val är rela
tivt nära förestående vilja pröva en provisorisk lösning av regeringsfrå
gan vill vi anföra följande.
I den nuvarande riksdagen finns en borgerlig majoritet. Så länge
denna finns kvar har den i alla frågor det slutliga avgörandet. Social
demokraterna skulle emellertid betrakta varje förstärkning av högerin
flytandet i regeringen som en utmaning. En ny regering bör eftersträva
en bred samling i den fråga - energipolitiken — som utlöste regerings
krisen.
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Dokument 5

Uttalande av Moderata Samlingspartiets partistyrelse måndagen den
g oktober igj8

I den situation som uppstått efter regeringen Fälldins avgång framstår
det för Moderata Samlingspartiet som en utomordentligt viktig uppgift
att slå vakt om det borgerliga samarbetet och att föra vidare den fram
gångsrika politik på en rad områden som bedrivits av den borgerliga
trepartiregeringen.
Att en trepartisamverkan i regeringsställning för närvarande inte tycks
vara möjlig får inte hindra att arbetet fortsätter i andra former. Den
politik socialdemokraterna lagt fast på sin partikongress med kollektiva
fonder, socialisering av banker och läkemedelsindustri samt hot mot
bostads- och villaägande utgör en utmaning som förpliktar till samarbete
och kraftsamling inom den borgerliga delen av väljarkåren. I riksdagen
måste de tre partierna därför samarbeta för att på basen av regerings
förklaringarna från 1976 och 1978 fullfölja den förda politiken. Regeringsarbetet måste fortsätta på bredast möjliga icke-socialistiska bas.
På de tre borgerliga partierna vilar ett gemensamt ansvar att snabbt
återge landet en effektiv och fast politisk ledning. I det uttalande som
Gösta Bohman och Ola Ullsten gjorde i torsdags underströks att det för
de två berörda partierna var ”av avgörande vikt att förtroendet för
regeringsmakten snabbt återställs”.
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Dokument 6

Uttalande av Thorbjörn Fälldin den 10 oktober 1978

Efter centerns riksdagsgrupps sammanträde meddelar Thorbjörn Fälldin
att centern inte kommer att motsätta sig att folkpartiet och moderaterna
bildar regering. Detta ställningstagande grundar sig bl a på den deklara
tion som jag gjorde vid trepartiregeringens upplösning - och som riks
dagsgruppen senare ställt sig bakom - då jag bl a slog fast att centern
kommer att verka för den politik som partiet har i sitt program och som
det har drivit i den avgående regeringen oberoende av om centern i fort
sättningen kommer att befinna sig i regeringsställning eller opposition.
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Dokument 7
Talmannens meddelande i kammaren den 11 oktober 1978.

Riksdagens protokoll 1978/79:9.

| 5. Meddelande om tidpunkt för framläggande av förslag om ny stats
minister
TALMANNEN:
Min avsikt är att om möjligt framlägga förslag om ny statsminister i så
dan tid att riksdagen kan pröva förslaget på fredag, den 13 oktober. Då
samrådet med partigruppernas företrädare och överläggningarna med
vice talmännen ännu inte slutförts blir det nödvändigt att anordna ett
extra plenum i morgon och eventuellt även på fredag.
På torsdag hålls, förutom redan utannonserat arbetsplenum kl 12.00,
ett extra sammanträde kl 16.00. Min förhoppning är att förslaget om ny
statsminister kan avges vid sammanträdet kl 12.00 och bordläggas andra
gången kl 16.00. Omröstningen om förslaget sker därefter på fredagen
vid ett sammanträde som, med ändring av den preliminära tidsplanen,
tar sin början kl 11.00.
Om det inte blir möjligt att slutföra överläggningarna så tidigt att
förslaget om ny statsminister kan avges vid sammanträdet kl 12.00 på
torsdagen sker den första bordläggningen vid det extra sammanträdet
kl 16.00 samma dag. Det blir då nödvändigt att anordna ett extra sam
manträde även på fredagen. Förslaget bordläggs andra gången kl 09.00
på fredagen, och omröstningen äger rum vid ett extra sammanträde
kl 11.00.

156

Dokument 8

Uttalande av Olof Palme den 12 oktober 1978
Den socialdemokratiska partistyrelsen och riksdagsgruppen har ingående
diskuterat läget i regeringsfrågan med anledning av den av talmannen
till partiordföranden ställda frågan. Gruppen har enhälligt beslutat att
i den förestående omröstningen i riksdagen lägga ned sina röster.
Vårt beslut grundar sig på två enkla och grundläggande fakta.
För det första. För bara två år sedan begärde de borgerliga partierna
väljarnas stöd för att bilda en borgerlig regering. De fick det stödet. Det
finns fortfarande en klar borgerlig majoritet i landets riksdag. Den trepartiregering som tillkom på grundval av denna majoritet föll på grund
av en djup inre splittring. Landet kastades ut i regeringskris. Inte nog
med detta. Under denna kris har det visat sig att de borgerliga partierna,
trots sin majoritet i riksdagen, helt saknar förutsättningar att av egen
förmåga skapa en ny borgerlig regering.
För det andra. I denna krissituation har socialdemokraterna begärt
att få bilda regering för att utlysa nyval och ge väljarna möjligheter att
skapa en kraftfull politisk ledning för vårt land. Detta har den borgerliga
riksdagsmajoriteten sagt nej till. Denna majoritet har således dels miss
lyckats med att själv forma en regering, dels förvägrat oss möjligheter
att bilda regering för att genom nyval söka åstadkomma en handlings
kraftig majoritet i landets riksdag.
Under senare tid har det skett ett gradvis sönderfall i landets politiska
ledning. Det inleddes under de utdragna inre stridigheter som ledde till
den borgerliga regeringens fall. Det har fortsatt och förstärkts genom de
borgerliga partiernas hantering av den kris som följde på regeringens fall.
Denna process måste få ett slut.
I detta allvarliga läge kommer socialdemokraterna inte att förhindra
att en provisorisk regering kommer till stånd. Därför kommer vi att i
omröstningen om ny statsminister lägga ned rösterna.
För socialdemokratin gäller det nu att med all kraft söka samla män
niskorna kring sin politik i syfte att lägga grunden för en seger i nästa
års val och för en handlingskraftig socialdemokratisk regering.
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Dokument 9

Uttalande av Thorbjörn Fälldin den 12 oktober 1978
Efter det att moderata samlingspartiet och folkpartiet gemensamt hade
drivit sina energipolitiska krav så långt att det inte längre fanns förutsätt
ningar att fortsätta trepartisamarbetet, var det inte utan förvåning som
vi i centern noterade att de bägge partierna inte var överens om vilket
eller vilka partier som i fortsättningen borde bära regeringsansvaret.
Centern har hela tiden haft som utgångspunkt, att regeringsansvaret
i första hand borde förankras i den icke-socialistiska majoriteten i riks
dagen. Vi har mot den bakgrunden förklarat oss beredda, att inte lägga
hinder i vägen för en regering bestående av folkpartister och moderater.
Vi har på samma grund sagt nej till en socialdemokratisk minoritetsre
gering.
Folkpartiet har sagt nej till att bilda regering tillsammans med mode
raterna. Folkpartiet har därefter strävat efter att bilda en ren folkparti
regering. Vår inställning har varit att inte motsätta oss en sådan rege
ring, om dess politik kom att följa regeringsdeklarationerna från 1976
och 1978. Något klart besked i det avseendet gick länge inte att få. För
oss är och förblir innehållet i politiken det centrala. Även med enbart
ett passivt stöd från socialdemokraterna till en folkpartistisk minoritets
regering, har centerns röstning heller ingen avgörande betydelse.
Sedan folkpartiet nu fått försäkringar om att socialdemokraterna inte
kommer att fälla ett förslag om en folkpartistisk statsministerkandidat
och partiet uppenbarligen är berett att följa den avgående regeringens
program, kommer centern att lägga ner sina röster vid omröstningen om
ny statsminister. De olika uppfattningarna beträffande energipolitiken
gör det omöjligt för oss att rösta ja.
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Dokument 10

Uttalande av Ola Ullsten den 12 oktober 1978
Talmannen har frågat mig om jag är beredd att bilda en ny icke-socialistisk regering: en folkpartiregering, som kan komma att ha inslag av
personer utan partipolitisk förankring. Jag har svarat ja på den frågan.
En ny regering måste bli arbetsduglig och handlingskraftig. Eftersom
det är fråga om en minoritetsregering måste den skapa bred politisk
förankring i riksdagen för sina förslag. Den måste kunna nå bra lös
ningar i de viktiga frågor som står framför oss: som att bekämpa arbets
löshet, fortsätta att stärka ekonomin och förbättra skattesystemet. En
huvuduppgift är att utforma en energipolitik som kan få brett stöd i
riksdagen och som innebär en trygg energiförsörjning, med skärpta krav
på säkerhet för olika energislag.
Vår bedömning är att den regering talmannen nu föreslår borde ha
goda förutsättningar att samla riksdagen kring en ansvarsfull politik för
landets bästa.
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Dokument 11
Talmannens förslag om ny statsminister, framfört i kammaren den
12 oktober 1978

Riksdagens protokoll 1978/79:11.

§ 6. Förslag om ny statsminister
TALMANNEN:
Sedan statsminister Thorbjörn Fälldin den 5 oktober begärt att bli ent
ledigad från sin befattning har jag samma dag beviljat honom och övriga
statsråd entledigande. Enligt regeringsformen ankommer det på mig att
för riksdagens godkännande avgiva förslag om ny statsminister. Efter
samråd med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen och över
läggning med vice talmännen får jag härmed föreslå riksdagen att till
ny statsminister utse Ola Ullsten, som avser att bilda en folkpartiregering
i vilken kan komma att ingå personer utan partipolitisk förankring.
Detta förslag bordlädes.
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Dokument 12
Riksdagens prövning av förslag om ny statsminister den 13 oktober
kl 11.00

Riksdagens protokoll 1

/'/g: 1

§ 1 .Förslag om ny statsminister
TALMANNEN:
Det vid kammarens sammanträde i går avgivna förslaget att riksdagen
till ny statsminister skall utse Ola Ullsten har nu bordlagts två gånger.
Riksdagens prövning av förslaget kan ske antingen i dag eller vid ett
följande sammanträde, dock senast måndagen den 16 oktober.
Kammaren beslöt att pröva förslaget om ny statsminister vid dagens
sammanträde.
OLOF PALME (s):
Herr talman! Det senaste valet medförde en borgerlig majoritet i
Sveriges riksdag. Det ledde till att en trepartiregering bildades på grund
val av denna majoritet. Efter två år har denna regering fallit på grund
av djup inre splittring. Men det finns fortfarande en klar borgerlig ma
joritet i landets riksdag. Trots detta har det visat sig att de borgerliga
partierna saknar förutsättningar att av egen förmåga skapa en ny bor
gerlig regering.
I denna krissituation har socialdemokraterna begärt att få bilda rege
ring för att utlysa nyval som första åtgärd - detta för att ge väljarna
möjligheter att skapa en kraftfull politisk ledning för vårt land. Detta
har den borgerliga riksdagsmajoriteten sagt nej till.
Den borgerliga majoriteten har alltså dels misslyckats med att själv
forma en regering, dels förvägrat oss socialdemokrater möjligheten att
bilda regering för att genom nyval söka åstadkomma en handlingskraftig
majoritet i landets riksdag.
Under senare tid har det skett ett gradvis sönderfall i landets politiska
ledning. Det inleddes under de utdragna inre stridigheter som ledde till
den borgerliga regeringens fall. Det har fortsatt och förstärkts genom
den borgerliga majoritetens hantering av den kris som följde på rege
ringens fall. Denna process måste få ett slut.
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I detta allvarliga läge kommer socialdemokraterna inte att förhindra
att en provisorisk regering kommer till stånd. Därför kommer den social
demokratiska riksdagsgruppen att i den förestående omröstningen lägga
ned sina röster.

THORSTEN LARSSON (c):
Herr talman! Efter upplösningen av trepartiregeringen väntade vi i
centerpartiet att folkpartiet och moderata samlingspartiet gemensamt
skulle bilda regering. Folkpartiet har emellertid strävat efter en ren folk
partiregering. Sedan socialdemokraterna utfäst sig att inte fälla ett för
slag om en folkpartistisk statsministerkandidat föreligger det förutsätt
ningar att bilda en sådan regering.
En folkpartiregering, eventuellt med inslag av personer utan partipoli
tisk förankring, kommer enligt uttalanden av den föreslagne statsminis
tern Ola Ullsten att följa regeringsdeklarationerna från 1976 och 1978.
Detta blev helt klart först i går. Centerns ledamöter kommer i det läget
inte att motsätta sig att en sådan regering bildas utan kommer att lägga
ner sina röster. Folkpartiets och centerns olika uppfattningar beträffande
energipolitiken gör det omöjligt för oss att rösta ja till det föreliggande
förslaget.
BERTIL LIDGARD (m):
Herr talman! I den situation som uppkom genom att fortsatt regeringssamverkan mellan de tre icke-socialistiska partierna inte syntes vara möj
lig har moderata samlingspartiet hävdat, att en icke-socialistisk regering
på bredaste möjliga politiska bas borde bildas. Denna uppfattning har
också delgivits er, herr talman.
Det minsta icke-socialistiska partiet har emellertid valt att ensamt
bilda regering med indirekt stöd av socialdemokraterna. Detta kan inte
uppfattas som annat än ett medvetet steg bort från en trepartisamverkan,
från den politik som lagts fast i regeringsförklaringarna 1976 och den
3 oktober 1978 och från det principuttalande som ledarna för moderata
samlingspartiet och folkpartiet gjorde den 5 oktober 1978. Därför kom
mer moderata samlingspartiet att konsekvent vidhålla den uppfattning
vi framfört till herr talmannen och följaktligen rösta nej till det förslag
som nu föreligger.
Den nya regeringen skall dömas efter sina gärningar. Moderata sam
lingspartiet står fast vid trepartiregeringens politik. I den mån dess poli
tik kommer att fortsättas av den nya regeringen kommer vi att i de kon
kreta sakfrågorna ge den vårt stöd.
Vi röstar nej till regeringen. Dess politik kommer vi att granska och
att ta ställning till i enlighet med den grundsyn jag här redovisat.
Herr talman! Jag hemställer slutligen att rösträkning måtte företagas.
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LARS WERNER (vpk):
Herr talman! Förslaget till ny statsminister är en dålig lösning. Visserli
gen markeras ytterligare det borgerliga blockets sönderfall, men det var
ju påtagligt redan i och med regeringskrisen.
Det allvarliga är att folkpartiregeringen kommer till stånd genom att
socialdemokraterna lägger ner sina röster, vilket innebär att socialde
mokratin för ett borgerligt parti till makten. Följden blir en låsning av
socialdemokraternas politik i de aktuella frågorna.
Ännu värre ur hela arbetarrörelsens synpunkt är att detta kan bädda
för en långsiktig samverkan mellan socialdemokraterna och ett borger
ligt parti. Hur skall man då kunna genomföra den radikala politik som
i dag krävs av allt bredare folkgrupper som pressats hårt av två års bor
gerlig regering?
Innebörden i den ordning som regeringsformen föreskriver för utse
ende av statsminister är att det inte enbart handlar om personen utan
också - och framför allt - om regeringens partimässiga sammansätt
ning och dess program i stort.
Vänsterpartiet kommunisterna delar den uppfattning som den social
demokratiske gruppledaren gav uttryck för 1976, när Thorbjörn Fälldin
utsågs till statsminister, nämligen att avstå i omröstningen vore detsam
ma som att ställa sig neutral till ett borgerligt regeringsprogram. Därför
kommer vänsterpartiet kommunisterna, i likhet med vad vi och social
demokraterna gjorde 1976, att i dag rösta nej till talmannens förslag.
Att centern främjar tillkomsten av en regering som fortsätter marschen
in i kärnkraftssamhället bör noteras som anmärkningsvärt.
Vi har redan tidigare sagt att det bästa i nuvarande läge hade varit
ett nyval som lett till en riksdagsmajoritet och en regering som företrä
der arbetarrörelsens värderingar och ideal. Svenska folket har inte råd
med en borgerlig regering ett år till, och det har framför allt inte råd
med ett borgerligt alternativ som leder in i framtiden.
Det behövs en regering och en riksdagsmajoritet som ordnar arbete
åt alla och gör slut på arbetslösheten, som stoppar stegringen av priser
och hyror, som bygger tillräckligt med bostäder och daghem, som gör
slut på diskrimineringen av kvinnorna, som genomför en fördelningspo
litik till de arbetandes förmån och som stöder löntagarnas kamp för
demokratiska rättigheter och verklig makt i företagen. Ingen borgerlig
regering vill arbeta för en sådan politik.

Överläggningen var härmed slutad.
Sedan talmannen erinrat om att förslag om ny statsminister skulle prövas
av riksdagen genom omröstning, upplästes och godkändes följande voteringsproposition:
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Den som godkänner talmannens förslag att till ny statsminister utses
Ola Ullsten röstar ja,
den det ej vill röstar nej.
Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöter nej har riksdagen förkas
tat förslaget.
Vid omröstning genom uppresning förklarades mindre än hälften av
kammarens ledamöter ha röstat för nej-propositionen. Under överlägg
ningen hade emellertid begärts rösträkning, varför votering verkställdes
med omröstningsapparat. Denna omröstning gav följande resultat:
Ja- 39
Nej- 66
Avstår - 215

Riksdagen hade alltså godkänt talmannens förslag och utsett Ola Ull
sten till ny statsminister.
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Dokument 13

Förordnande för statsministern
Sedan riksdagen denna dag godkänt mitt förslag om ny statsminister
förordnar jag enligt 6 kap 4 § regeringsformen Ola Ullsten att vara
statsminister.

Stockholm den 13 oktober 1978

Henry Allard
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Dokument 14

Ola Ullsten vid presskonferens den

oktober 1978

Den regering talmannen föreslagit har vid dagens omröstning godtagits
av en bred majoritet i riksdagen. Bara vänsterpartiet kommunisterna och
moderata samlingspartiet har röstat emot.
Vi är beredda att ta vårt ansvar för att Sverige nu får en handlingsduglig regering. I det nuvarande parlamentariska läget är det särskilt
viktigt att regering och riksdag nära samverkar för lösningar som är till
hela folkets bästa. Efter de senaste veckornas bild av politisk kris är det
nu dags att vi samlar oss till ett effektivt arbete för att ta itu med de
många problem som människor upplever som viktiga i sin vardag. En
huvuduppgift är att samla bred enighet i riksdagen och bland svenska
folket kring en politik för trygg energiförsörjning, med skärpta krav på
säkerhet för olika energislag.
Regeringen måste så snabbt som möjligt börja fungera. Jag räknar
med att på onsdag kunna meddela riksdagen regeringens sammansätt
ning och avge regeringsförklaring. Dessa två saker kan jag alltså idag
inte uttala mig om.
Jag vill dock göra några grundläggande påpekanden efter den debatt
som varit:
1. En folkpartiregering är en liberal regering. Som liberaler vill vi förena
marknadsekonomi med socialt ansvar. Det finns inget utrymme för beslut
som för Sverige in i ett socialistiskt samhälle. Vi har också kvar en icke
socialistisk majoritet i riksdagen. I många frågor har de tre icke
socialistiska partierna kunnat samarbeta bra i regeringsställning. Jag har
den bestämda ambitionen att i sådana sakfrågor kunna ha ett konkret
samarbete också i fortsättningen.
2. Vår hållning i regeringsfrågan har bestämts av att vi vill ha den icke
socialistiska regering som är mest arbetsduglig.
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a) Vi hoppas att vi nu är på väg ur en svår ekonomisk kris. Men än
finns många problem, framförallt när det gäller sysselsättningen. Vi
måste ha en regering som kan få fram beslut. En minoritetsregering har
ingen garanterad majoritet i riksdagen. Den måste i sakfrågorna skapa
majoriteter. Så som det parlamentariska läget ser ut har en liberal enpartiregering de bästa möjligheterna att göra det. Det bekräftas av da
gens omröstning, där en sådan regering godtagits av en bred majoritet i
riksdagen.

b) En minoritetsregering måste arbeta från mitten, om den skall kunna
förankra sina förslag i riksdagen. Då måste den också finnas i mitten.
Alltsedan Hedlunds och Ohlins tid har centern och folkpartiet gemen
samt gjort klart, att svensk politik bör formas i mitten. För båda par
tierna har det hela tiden varit självklart, att en icke-socialistisk regering
ska ha en mittenpolitisk grund. Det betyder i nuvarande parlamentariska
läge en folkpartiregering. Ett tag såg det ut som om centern ändrat sin
gamla kurs. Dessbättre visade sig centern till sist acceptera en mitten
regering.
Också moderata samlingspartiet hade möjligheten att acceptera till
komsten av den mittenregering som är möjlig i nuvarande läge. Det var
moderaternas nej till en mittenregering som gav socialdemokraterna en
viktig roll. Jag noterar samtidigt, att moderaterna idag förklarade sig
inställda på att i sakfrågor samarbeta med den nya regeringen.
c) Vi är ute efter resultat - och regeringsarbetet får inte dra ut på
tiden. Därför gillar vi inte en ordning som skulle betyda att man måste
dubbelförhandla - först i kanslihuset och sedan i riksdagen. En minori
tetsregering måste möta riksdagen med en öppen hållning. Den bör inte
vara låst av inre uppgörelser.
Det är detta krav på arbetsduglighet och mittenförankring som be
stämt vår hållning i regeringsfrågan, ingenting annat. Regeringsansva
ret är just ett ansvar. En regering är till för att göra ett jobb. Arbets
villkoren bestäms av de parlamentariska realiteterna. Och i nuvarande
parlamentariska läge är enligt vår, talmannens och riksdagens bedöm
ning en folkpartiregering mest arbetsduglig.

3. Ett konkret och avspänt samarbete måste kunna bedrivas i riksdagen
i olika sakfrågor. Vi bör därför undvika att bygga upp konstlade mot
sättningar och stämningar av misstro mellan landets demokratiska par
tier. Motsättningar uppstår när man har olika åsikter i sakfrågor. De
ska inte konstrueras i partitaktiska syften.
Jag ogillar och beklagar alla försök att beskriva moderata samlings
partiet som ett parti som liberaler inte skulle kunna samarbeta med.
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Vi har samarbetat i många frågor och kommer säkert att göra det
även i fortsättningen.
Genom åren har folkpartiet och centerpartiet utvecklat mycket av en
gemensam syn på ansvaret för sysselsättning och social omsorg. Samsynen i sådana frågor mellan våra båda partier är fortfarande ett styrkebälte i svensk politik.
Socialdemokraterna har sitt program. Olof Palme har markerat, vad
som i och för sig är självklart, att socialdemokraternas nedlagda röster
inte innebär att man stöder eller godtar folkpartiets program. Man
accepterar bara en folkpartiregering som den bästa lösningen i det par
lamentariska läge som uppstått. I en del sakfrågor kan vi säkert nå ett
brett samförstånd som inkluderar socialdemokraterna. Jag tänker t ex
på insatser mot arbetslöshet, mot dåliga arbetsmiljöer, för en ansvarsfull
energipolitik och för social trygghet. Också under trepartiregeringens
tid kunde många beslut tas med socialdemokratiskt stöd. Det är ingen
ting att skämmas för. Socialdemokratin representerar många människor
i vårt land. Ingen regering i detta land kan ha som uppgift att bedriva
konfrontationspolitik mot den demokratiska arbetarrörelsen.
Folkpartiet har inte gett upp ett uns av sin självständighet. Tvärtom
har vi nu markerat att vi är ett självständigt, socialliberalt parti, som
har viktiga saker att uträtta. Men vi måste självfallet samarbeta med
andra partier i olika sakfrågor. Avgörande är att vi kan utforma och
sedan samla riksdagen kring lösningar som är bra för människorna i
det här landet. Väljarna har rätt att begära att riksdag och regering nu
tar sitt gemensamma ansvar för att ge Sverige en effektiv politisk led
ning. Det är med den bestämda föresatsen vi startar vårt jobb.
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Dokument 15
Regeringsförklaring och anmälan av utsedda statsråd. Ola Ullsten i
riksdagen den 18 oktober 1978

Riksdagens protokoll 1978/79:15.

§ 1. Regeringsförklaring och anmälan av utsedda statsråd
Statsministern OLA ULLSTEN:
Herr talman! Enligt regeringsformens föreskrifter får jag för riksdagen
anmäla de statsråd som jag utsett att tillsammans med mig ingå i rege
ringen.
Statsråd och chef för justitiedepartementet är Sven Romanus.
Statsråd och chef för utrikesdepartementet är Hans Blix.
Statsråd och chef för försvarsdepartementet är Lars De Geer.
Statsråd och chef för socialdepartementet är Gabriel Romanus.
Statsråd och chef för kommunikationsdepartementet är Anitha
Bondestam.
Statsråd och chef för ekonomi- och budgetdepartementen är Ingemar
Mundebo.
Statsråd och chef för utbildningsdepartementet är Jan-Erik Wikström.
Statsråd och chef för jordbruksdepartementet är Eric Enlund.
Statsråd och chef för handelsdepartementet är Hadar Cars.
Statsråd och chef för arbetsmarknadsdepartementet är Rolf Wirtén.
Statsråd och chef för bostadsdepartementet är Birgit Friggebo.
Statsråd och chef för industridepartementet är Erik Huss.
Statsråd och chef för kommundepartementet är Bertil Hansson.
Statsråd är
Birgit Rodhe
Marianne Wahlberg
Hedda Lindahl
Eva Winther
Carl Tham.
I anslutning till denna anmälan vill jag ge riksdagen till känna föl
jande:
Sverige är för de flesta ett bra samhälle att leva i. I fred och frihet
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har vi kunnat skapa välstånd och trygghet. Människor har större möj
ligheter än i någon annan tid och kanske något annat land. Ett stort ut
rymme för personliga initiativ och önskemål förenas med en stark strävan
till solidaritet med dem som behöver vår gemensamma omsorg.
Ändå brottas det svenska samhället fortfarande med många svårighe
ter. Några av våra främsta industrigrenar har under senare år mött en
hårdnande konkurrens. Även om en märkbar förbättring skett i vår
ekonomi sviktar ännu sysselsättningen på många håll. Det finns stora
brister på det sociala området och inom utbildningen. Vi har ännu inte
hunnit bygga ut en tillfredsställande barnomsorg och vi förmår inte ge
all den vård som våra gamla och sjuka behöver. Vi har lång väg att gå
innan jämställdheten mellan män och kvinnor är förverkligad, både i
hemmen och ute i arbetslivet. Varje dag påminns vi om att Sverige på
många sätt är ett ofullkomligt samhälle.
Riksdag och regering kan inte lösa alla dessa problem. Men vi kan
verka för att ge människor bättre villkor och större möjligheter. Vi kan
arbeta för att stärka den svenska ekonomin och trygga en hög syssel
sättning.
Den nya regeringen grundar sitt arbete på de socialliberala idéer som
folkpartiet länge verkat för i riksdagen och i den trepartiregering som
bildades 1976. För att regeringens förslag skall kunna förverkligas måste
de finna stöd hos en majoritet i riksdagen. Vi kommer att söka bredaste
möjliga förankring för vår politik.
Bakom vårt arbete ligger strävan att bygga samhället på människors
initiativ, ansvar och idealitet. Marknadsekonomi och mångfald skall
förenas med social omsorg och rättvisa.
Den sociala marknadshushållningen skall förstärkas genom åtgärder
som ökar konkurrensen och motverkar maktkoncentration. I ett generöst
företagsklimat kan mindre och medelstora företag ge viktiga bidrag till
utvecklingskraften i hela ekonomin.
Regeringen skall motverka byråkratisering och arbeta för närdemo
krati. Besluten bör fattas närmare de människor som berörs av dem.
Vi fortsätter den kultur- och mediepolitik som innebär att många rös
ter kan komma till tals. Ett kulturliv med bredd och kvalitet är ett
omistligt inslag i ett gott samhälle och ger människor en rikare tillvaro.
Ett ökat stöd bör ges till forskning och utveckling. Det har stor bety
delse för framåtskridandet och för vitaliteten i samhället. Arbetet för en
bättre skola skall gå vidare.
Fri- och rättigheterna bör ges ett ännu starkare skydd.
Genom en medveten datapolitik vill vi möta datoriseringens risker
och även utnyttja datorerna till att göra arbetet intressantare och ad
ministrationen känsligare för den enskildes synpunkter och behov.
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Solidariteten kräver stora insatser för att i första hand skydda de sämst
ställda.
Människors vilja till arbete är ett lands främsta tillgång. Regeringen
ser det som en huvuduppgift att bekämpa arbetslöshet.
Vi vill föra vidare förnyelsen av arbetslivet under stor öppenhet för
erfarenheter och synpunkter från arbetsmarknadens organisationer. Un
der bred enighet har införts nya lagar för ett mänskligare arbetsliv.
Människor skall få större utrymme för sina egna önskemål, få mer att
säga till om i sin arbetsvardag och kunna känna mer av gemenskap och
arbetsglädje. Nu gäller det att steg för steg förvandla dessa tankar från
paragrafer till praktisk verklighet.
De äldre som vill och kan bör få större möjlighet att göra en insats i
arbetslivet och i samhället i övrigt.
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en central utgångspunkt för
regeringens politik. I allt samhällsarbete måste finnas med en strävan
efter jämställdhet. Kvinnor och män skall ha lika möjligheter och sam
ma ansvar.
Vi vill fortsätta arbetet för en mänskligare vård. Öppenvården bör
organiseras som ett system med husläkare. Långtidsvården behöver
ökade resurser för att kunna svara mot grundläggande mänskliga an
språk.
Invandrarna är en tillgång för vårt land. De har rätt att få sin fulla
del i den välfärd de är med och skapar. Stora insatser måste göras för
att motverka sociala klyftor och spänningar mellan invandrare och
svenskar.
Den svenska utrikespolitiken ligger fast. Vår neutralitetspolitik måste
förenas med ett aktivt arbete för frihet och rättvisa i världen. Vårt bi
stånd till u-länderna skall öka och en medveten u-landspolitik formas.
Vårt ansvar inför framtiden kräver sträng hushållning med naturtill
gångarna. Tekniken måste anpassas till kraven på god miljö och ett sam
hälle i ekologisk balans.
Energipolitiken skall inriktas på att tillgodose behovet av energi,
åstadkomma en effektivare hushållning med energi, utveckla nya förny
elsebara energikällor, minska Sveriges stora oljeberoende och ge hand
lingsfrihet för framtiden. Regeringen avser att bedriva en energipolitik
som kan få bred uppslutning i riksdagen och bland svenska folket. Rege
ringen kommer att verka för skärpta krav på säkerhet för olika energi
slag. Regeringen ser som en av sina viktigaste uppgifter att öka trygghe
ten och säkerheten i vår energiförsörjning. Den oro som vi människor
känner inför riskerna med kärnkraft och andra energislag bör vi ta
som en allvarlig uppfordran till att skapa största möjliga trygghet.
En stark ekonomi ger de grundläggande förutsättningarna för att vi
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skall kunna förverkliga en målmedveten reformpolitik samt trygga sys
selsättning och framsteg. Den svenska ekonomin är nu på uppgång. Det
är en central uppgift att fullfölja arbetet på att skapa balans i samhälls
ekonomin och stärka Sveriges ställning som industrination i främsta le
det. Vi bör sträva efter att fullt utnyttja landets produktionsförmåga.
Inflationen skall bekämpas. Investeringarna för framtiden måste komma
i gång. Stora näringspolitiska insatser är nödvändiga. Riktlinjer för den
framtida sysselsättningen, närings- och regionalpolitiken skall utarbetas.
Vårt skattesystem skall reformeras och marginalskatten sänkas i breda
inkomstskikt.
I nuvarande parlamentariska läge, där regeringen saknar egen riksdagsmajoritet, finns särskilda risker för att budgetbehandlingen i riks
dagen kan komma att präglas av att partierna för fram reformförslag
som i sig är angelägna men som sammantagna är alltför kostnadskrä
vande. Regeringen vill därför understryka att regering och riksdag till
sammans måste se till att den kommande budgetbehandlingen präglas
av ansvar för landets ekonomi.
På de grunder jag här angett skall regeringen sträva efter samförståndslösningar i hela folkets intresse. Regering och riksdag måste ta sitt
gemensamma ansvar för landet, genom ett nära och förtroendefullt sam
arbete.
Statsministerns anmälan lades till handlingarna.

172

Dokument 16
Talmannens redogörelse vid regeringsskifteskonseljen den 18 oktober
1978

Eders Majestät!
Sedan statsminister Thorbjörn Fälldin den 5 oktober begärt att bli ent
ledigad från sin befattning beviljade jag samma dag honom och övriga
statsråd entledigande.
Efter samråd med företrädare för varje partigrupp inom riksdagen
och överläggning med vice talmännen föreslog jag den 12 oktober riks
dagen att till ny statsminister utse Ola Ullsten. Detta förslag godkändes
av riksdagen den 13 oktober och jag har på riksdagens vägnar utfärdat
förordnande för den nye statsministern, som i dag anmält de av honom
utsedda statsråden för riksdagen.
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Källor

Offentligt tryck

Riksdagstryck
”Regeringsbildningen i oktober 1978”. Promemoria upprättad av riksdagsdirektör Sune K Johansson, överlämnad till konstitutionsutskottet
den 17 november 1978.
Svensk författningssamling
SOU 1963:16. Författningsutredningen: VI. Sveriges statsskick. Del 1.
Lagförslag.
SOU 1963:17. Författningsutredningen: VI. Sveriges statsskick. Del 2.
Motiv. Förslag till regeringsform.
SOU 1965:2. Sammanställning av remissyttranden över författningsutredningens förslag till ny författning, utarbetad inom justitiedeparte
mentet. Del 1: Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap i förslaget till
regeringsform.
SOU 1965:3. Sammanställning av remissyttranden över författningsutredningens förslag till ny författning, utarbetad inom justitiedeparte
mentet. Del 2: Kapitel 3, 4 och 5 i förslaget till regeringsform.
SOU 1966:17. Arbetspromemorior i författningsfrågan.
SOU 1967:26. Partiell författningsreform. Betänkande av grundlagbe
redningen.
SOU 1970:16. Riksdagsgrupperna. Regeringsbildningen.
SOU 1972:15. Ny regeringsform. Ny riksdagsordning.

Övriga källor
Uttalanden och presskommunikéer (se dokumentsamlingen).
Bandupptagningar från presskonferenser.
Sveriges radios nyhetssändningar.
Dagstidningar enligt förteckning i slutet av kapitel 6.
TT :s utgående telegram.
Intervjuer.
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