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I SverIge är det många partier som delar på makten mellan 
riksdagsvalen. Det finns flera fördelar med att ha många partier, men 
det finns också nackdelar. En nackdel är att det kan uppstå låsningar i 
det politiska systemet när politiken ska anpassas till nya förutsättningar. 
I system där många delar på makten brukar det vara nödvändigt att 
bredda stödet för reformer genom att kompensera de väljargrupper 
som annars skulle förlora på reformerna. Men det är lättare sagt än 
gjort. Den jämförande statsvetenskapliga forskningen visar att det finns 
många slags hinder för breda överenskommelser som tillgodoser olika 
väljargruppers intressen. Rapporten handlar om sex sådana hinder och 
vad som krävs för att undvika eller undanröja dem. 
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Världen förändras och politiken måste 
hänga med. De senaste årtiondena har 
arbetslivet förändrats i grunden till följd 
av den snabba teknikutvecklingen, kon-
junkturernas växlingar och den sti-
gande utbildningsnivån i samhället. 
Det har ställt stora krav på arbetsmark-
nadspolitiken och socialförsäkringarna. 
Under samma period har den globala 
klimatkrisen aktualiserat stora föränd-
ringar inom energi-, miljö- och skatte-
politiken, alltmedan de stora migra-
tionsströmmarna i världen har ställt nya 
krav på flykting- och asylpolitiken. Det 
är viktigt för ett land att kunna genom-
föra reformer som anpassar politiken till 
nya förutsättningar och utmaningar.

Så sker dock inte alltid. I vissa fall 
saknas goda idéer. I andra fall saknas de 
nödvändiga ekonomiska resurserna. 
Men det kan också uppstå låsningar 
inom det politiska systemet. Det är den 
typen av låsningar som uppmärksam-
mas i denna rapport. Syftet med rap-
porten är att förklara hur reformer går 
till i politiska system som Sveriges, där 
många partier delar på makten. Rap-
porten identifierar de viktigaste hindren 
för reformer i sådana system och visar 
hur dessa hinder kan undvikas.1

Politiska låsningar i olika 
politiska system
Olika typer av demokratier fungerar på 
olika sätt. I en typisk majoritetsdemo-
krati, som Storbritannien, står två par-
tier mot varandra när det är dags för val, 
och det parti som vinner får styra mer 
eller mindre obehindrat fram till nästa 
val. I en typisk proportionell demokrati 
är det många som måste komma över-
ens när viktiga politiska beslut ska fat-
tas, eftersom det i allmänhet är flera 
partier som delar på makten mellan 
valen.2

Sverige är i de flesta avseenden en 
typisk proportionell demokrati. Vi har 
ett proportionellt valsystem, och trots 
fyraprocentsspärren finns sedan 2010 
inte mindre än åtta partier represente-
rade i riksdagen. Vi har också i jämfö-
relse med många andra länder en stark 
lagstiftande församling, vilket inte 

minst beror på att riksdagens fasta 
utskott spelar en självständig roll i det 
politiska beslutsfattandet. De senaste 
femtio åren har dessutom alla reger-
ingar i Sverige varit antingen koalitions-
regeringar eller minoritetsregeringar, 
eller som nu: både och. Under senare 
delen av 00-talet liknade Sverige en 
majoritetsdemokrati eftersom de fyra 
borgerliga partierna var osedvanligt 
samspelta samtidigt som de kontrolle-
rade en majoritet av mandaten i riksda-
gen. Denna period framstår emellertid 
alltmer som ett undantag från den van-
liga ordningen i Sverige.3

Den största fördelen med politiska 
system där många partier delar på mak-
ten är den höga graden av representati-
vitet. Eftersom det finns många partier 
att välja mellan kan de allra flesta av oss 
rösta på partier som vi står nära och 
som vi känner att vi kan identifiera oss 
med.4 Men det finns också nackdelar 
med att dela upp makten. En av de vik-
tigaste är att det kan uppstå låsningar i 
det politiska systemet när nya lagar ska 
stiftas, när statens budget ska antas eller 
när reformer ska genomföras. Sådana 
låsningar kallas i den engelskspråkiga 
forskningslitteraturen för gridlock (en 
trafikterm), stalemate (en schackterm) 
eller democratic paralysis (en medicinsk 
term); på tyska kallas de ibland Reform-
stau, reformstockning (också det en 
trafikterm).

Skälet till att låsningar uppstår i poli-
tiska system där många partier delar på 
makten är att det nästan alltid finns 
någon som förlorar på reformer även 
om de flesta gynnas. Handelspolitiken 
är ett tydligt exempel. Det råder bred 
enighet bland nationalekonomer om 
att tullar och andra handelshinder gör 
ett land fattigare, särskilt ett litet land 
som Sverige, men det hindrar inte att 
vissa grupper faktiskt förlorar på frihan-
del (i första hand de som äger eller 
arbetar i företag som inte kan konkur-
rera med företag i andra länder).

I majoritetsdemokratier är lösningen 
på detta slags problem förhållandevis 
enkel, åtminstone om partidisciplinen 
är hög, som i Storbritannien. De poli-
tiska partierna representerar breda väl-
jargrupper och det segrande partiet kan 

 1. Idéerna i rapporten är hämtade 
från kapitel 3 i mitt arbete Reform 
Capacity (Lindvall 2019), men de 
svenska exemplen är nya. 
Resultaten i boken bygger dels på 
breda jämförelser mellan många 
länder, dels på specifika exempel på 
lyckade och misslyckade reformer i 
olika länder i Europa och Amerika.

 2. Skillnaderna mellan majoritetsde-
mokratier och proportionella 
demokratier beskrivs utförligt i 
Powell (2000) och Lijphart 
(2012).

 3. Se Lindvall m.fl. (2017). 
Majoritetsregeringarna 1976–1978 
och 1979–1981 höll inte en hel 
mandatperiod och de borgerliga 
partierna var inte lika samspelta då 
som de var i regeringsställning 
efter 2006.

 4. Andra fördelar med att dela upp 
makten på flera partier diskuteras i 
kapitel 4 och 5 i Lindvall (2019). 

»Det är viktigt för ett land att 
kunna genomföra reformer som 
anpassar politiken till nya 
förutsättningar och utmaningar.«
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 5. Se Stolper och Samuelson (1941), 
s. 73.

 6. Se Katzenstein (1985) och Rodrik 
(1998). Idén är inte oomstridd. I 
en ny uppsats av Andreas Bergh 
(under utgivning) sammanfattas 
den kritik som har riktats mot 
»kompensationshypotesen«, det 
vill säga hypotesen att stater 
använder den inhemska 
ekonomiska politiken och 
socialpolitiken för att kompensera 
de grupper som förlorar på 
frihandel.

 7. IF Metall, »IF Metall ansluter sig 
till partsöverenskommelsen om 
LAS«, pressmeddelande via tt 4 
december 2020.

 8. Kommunal, »Parterna överens om 
nytt LAS-avtal«, pressmeddelande 
via tt 4 december 2020. För en 
ingående analys av LAS-avtalet och 
de olika LO-förbundens skäl att 
antingen säga ja eller nej, se 
Kjellberg (2021).

i allmänhet styra ganska obehindrat 
fram till nästa val. Det är därför svårt 
för mindre grupper som förlorar på 
reformer att göra sig gällande. I pro-
portionella demokratier är situationen 
en annan. Där är risken större att lås-
ningar uppstår, eftersom makten är 
uppdelad på många partier, som repre-
senterar olika grupper med skilda 
intressen.

Att kompensera förlorarna
Det går emellertid att genomföra poli-
tiska reformer även i proportionella 
demokratier. Möjligheten finns nämli-
gen att skapa brett stöd för reformer 
genom att samtidigt vidta andra åtgär-
der som kompenserar de väljargrupper 
som annars skulle förlora på refor-
merna. Även i detta hänseende är han-
delspolitiken ett tydligt exempel. 
Nationalekonomerna Wolfgang Stolper 
och Paul Samuelson framhöll i en upp-
sats för åttio år sedan att »it is always 
possible to bribe the suffering factor by 
subsidy or other redistributive devices 
so as to leave all factors better off as a 
result of trade«. Med andra ord är det 
överskott en reform genererar i princip 
alltid tillräckligt för att kompensera 
dem som förlorar på reformen.5

Denna lösning på just handelspoliti-
kens problem är inte bara en teoretisk 
möjlighet. I en inflytelserik studie från 
1980-talet av de politiska och ekono-
miska förhållandena i små demokratiska 
stater, som Sverige, framhöll statsveta-
ren Peter Katzenstein att det finns ett 
positivt empiriskt samband mellan pro-
portionella val, frihandel och ekono-
misk omfördelning. Nationalekono-
men Dani Rodrik hävdade i en annan 
inflytelserik studie från 1990-talet att 
det finns ett positivt empiriskt samband 
mellan ett lands öppenhet mot omvärl-
den och den offentliga sektorns storlek. 
Rodrik ser detta som ett tecken på att 
de offentliga utgifterna används för att 
kompensera grupper som annars skulle 
ha förlorat på frihandel.6

Arbetsrätten är ett aktuellt svenskt 
exempel på hur politiska aktörer kan 
bredda stödet för en reform genom att 
kompensera de grupper som annars 
skulle förlora på reformen. Svenskt 
Näringsliv, PtK, IF Metall och Kommu-
nalarbetareförbundet nådde i slutet av 
2020 en överenskommelse om föränd-
ringar i arbetsrätten, som i sin tur 
hängde samman med det så kallade 
januariavtalet, en tidigare politisk över-
enskommelse mellan Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna. De organisationer och 
partier som vill förändra arbetsrätten 
framhåller att de nya reglerna kommer 
att göra det lättare för företagen att 

anpassa sin verksamhet till nya om-
ständigheter. De organisationer och 
partier som motsätter sig förändringen 
företräder medlemmar och väljare som 
påverkas negativt – en uppluckring av 
arbetsrätten gynnar ju i första hand 
arbetsgivarna; för arbetstagarna mins-
kar anställningstryggheten. 

Lösningen på denna intressemotsätt-
ning blev att arbetsgivarna lovade att 
kompensera arbetstagarna genom att 
bidra till utbildningsinsatser som för-
bättrar utsikterna för människor att få 
nya kvalificerade arbetsuppgifter och 
jobb. I avtalet i december 2020 ingick 
nämligen ett nytt system för kompe-
tensutveckling, vilket var det främsta 
skälet till att IF Metall accepterade de 
ändringar i lagen om anställningsskydd 
som Svenskt Näringsliv tidigare hade 
förhandlat fram med tjänstemännen i 
PtK.7 För Kommunal, det andra stora 
LO-förbund som skrev på avtalet, var 
det andra frågor som avgjorde. Kom-
munal ville i första hand avskaffa 
anställningsformen allmän visstid och 
minska arbetsgivarnas möjligheter till 
»hyvling« (det vill säga att med kort 
varsel sänka de anställdas arbetstid och 
lön). Men även för Kommunal spelade 
satsningarna på kompetensutveckling 
roll. Förbundet framhöll när avtalet var 
klart att de nya formerna av studiestöd 
»kommer ha stor betydelse för med-
lemmarna i Kommunal«.8

Att det i princip alltid är möjligt att 
bredda stödet för reformer genom att 
kompensera förlorarna betyder emel-
lertid inte att det alltid är praktiskt möj-
ligt att göra så. Det finns en rad olika 
hinder för breda överenskommelser 
som tillgodoser många olika väljargrup-
pers intressen. Återstoden av denna 
rapport handlar om sex sådana hinder 
och vad som krävs för att undvika dem. 
Se även figur 1 på s. 6 för en samman-
ställning.

Hinder 1: svårt med breda 
förhandlingslösningar
Anta att parti A föreslår en reform som 
förväntas leda till en förbättring för 
samhället i stort. Vi kan kalla denna för-
bättring för reformens välfärdseffekt. I 
det handelspolitiska exemplet vi disku-
terade tidigare uppstår välfärdseffekten 
eftersom nationalinkomsten växer när 
handeln med omvärlden ökar. Men 
reformen har också en fördelningseffekt, 
vilken innebär att grupper som före-
träds av parti A gynnas samtidigt som 
grupper som företräds av parti B miss-
gynnas. I det handelspolitiska exemplet 
uppstår denna effekt eftersom vissa 
branscher och grupper gynnas av fri-
handel medan andra drabbas negativt. 
Den totala effekten för parti A:s väljare, 
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om reformen genomförs, är således väl-
färdseffekten + fördelningseffekten, 
medan den totala effekten för parti B:s 
väljare är välfärdseffekten − fördelnings-
effekten.

Om fördelningseffekten är större än 
välfärdseffekten förlorar B:s väljare på 
reformen även om välfärdseffekten är 
positiv. I en typisk majoritetsdemokrati 
kommer A därför att genomföra refor-
men om A vinner makten, medan B 
inte kommer att göra det. I en demo-
krati där A och B delar på makten kan 
reformen emellertid endast genomföras 
om A erbjuder B något i utbyte, eller 
som kompensation, så att effekten för 
B:s väljare blir välfärdseffekten + kom-
pensationen – fördelningseffekten > 0.

Det första av de hinder som de poli-
tiska partierna ställs inför när de försö-
ker genomföra reformer i politiska sy -
stem där många partier delar på makten 
är alltså att det kan vara svårt att hitta 
breda förhandlingslösningar som gyn-
nar de väljargrupper som annars skulle 
förlora på reformerna. När det gäller 
arbetsmarknadspolitiken – det exempel 
som togs upp i föregående avsnitt – 
finns det många internationella motsva-
righeter till den lösning de stora arbets-
marknadsorganisationerna i Sverige 
valde förra året. Ett stort antal europe-
iska länder har under de senaste två–tre 
decennierna reformerat arbetsrätten 
eller arbetslöshetsförsäkringen och på 
samma gång satsat på utbildningsin-
satser som har ökat chanserna för lönta-
garna att få nya givande och välavlö-
nade jobb. Många reformer i andra län-
der har alltså byggt på just den kombi-
nation av åtgärder som ingick i avtalet 
mellan Svenskt Näringsliv, PtK, IF 
Metall och Kommunal i slutet av 2020.

Men det finns också många interna-
tionella exempel på ekonomiska och 
arbetsmarknadspolitiska reformer som 
har fungerat dåligt på lite längre sikt 
eftersom åtgärder som en gång vidtogs 
för att kompensera löntagare som blev 
av med jobben efter hand ledde till nya 
svårlösta problem. Under 1970- och 
1980-talen valde många europeiska län-
der till exempel att utöka möjligheterna 
till förtidspension, vilket senare visade 
sig vara en kostsam och tillfällig lösning 
som ledde till nya krav på reformer 
under 90-talet och 00-talet.9 Det gäller 
att kompensera förlorarna på rätt sätt 
– genom breda förhandlingslösningar 
som inte undergräver eller omintetgör 
syftet med själva reformen. 

Både på handelspolitikens och 
arbetsmarknadspolitikens område finns 
en lång tradition av breda förhandlings-
lösningar som tillgodoser olika väljar-
gruppers intressen. På andra områden 
har den diskussionen inte kommit lika 
långt, varken inom samhällsvetenska-
perna eller i politiska sammanhang. 

Invandringspolitiken är ett särskilt tyd-
ligt exempel. Under det senaste årtion-
det har invandringsfrågan legat högt på 
den politiska dagordningen. I jämfö-
relse med de politiska debatterna om 
handelspolitiken och arbetsmarknads-
politiken handlar de politiska debat-
terna om invandringsfrågan emellertid 
sällan om vilka som vinner, vilka som 
förlorar och hur förlorarna skulle kunna 
kompenseras. Det är inte väljargrupper 
som ställs mot varandra, utan moraliska 
värden. Ändå har invandringsfrågan en 
tydlig fördelningspolitisk dimension, 
varför det i princip borde vara möjligt 
att nå breda förhandlingslösningar. 
Precis som ökad rörlighet för varor kan 
ökad rörlighet för människor leda till 
stora välfärdsvinster. Dessa kommer 
förstås migranterna själva till del, men 
många företag gynnas också av ett ökat 
utbud av arbetskraft.10 Det finns emel-
lertid också grupper som missgynnas av 
invandring. Empiriska studier från 
andra europeiska länder tyder på att 
den skärpta konkurrensen om offent-
liga tjänster, som skolor, vård, omsorg 
och offentliga bostäder, har särskilt stor 
betydelse för det utbredda motståndet 
mot invandring i Europa. Statsvetarna 
Charlotte Cavaille och Jim Ferwerda 
har till exempel visat att stödet för 
invandringsfientliga partier i Österrike 
växte kraftigt i de delar av landet där 
konkurrensen om lägenheter ökade 
som mest när eg-domstolen beslutade 
att Österrike måste ge tredjelandsmed-
borgare tillgång till landets stora 
bestånd av offentligt ägda bostäder.11 
Den typen av fördelningspolitiska kon-
flikter borde i princip kunna hanteras 
på samma sätt som fördelningspolitiska 
konflikter på andra områden. Om kon-
kurrensen om offentliga tjänster fördju-
par konflikterna i invandringsfrågan, 
som Cavaille och Ferwerda hävdar, 
skulle dessa konflikter minska i intensi-
tet om utbudet av offentliga tjänster 
ökade. 

Hinder 2: svårt att 
 kompensera effektivt
Det första hindret är alltså att det kan 
vara svårt att hitta ett sätt att kompen-
sera de väljargrupper som annars skulle 
missgynnas av en reform (utan att där-
igenom skapa nya svårlösta problem, 
som i fallet med förtidspensionerna). 
Det andra hindret är att det kan vara 
svårt att kompensera förlorarna på ett 
effektivt sätt. Om det krävs en stor och 
dyr byråkrati för att kompensera för-
lorarna förtas välfärdseffekten av en 
reform och det är inte längre säkert att 
människor i allmänhet har någonting 
att vinna på den.

En viktig förklaring till att reformer 

 9. Se Ebbinghaus (2006).
 10. Clemens (2011) hävdar att 

vinsterna med fri migration ur ett 
globalt, ekonomiskt perspektiv 
skulle vara mångdubbelt större än 
vinsterna med frihandel.

 11. Se Cavaille och Ferwerda (2017).
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är lättare att genomföra i vissa länder än 
i andra är därför den offentliga förvalt-
ningens allmänna effektivitet och pålit-
lighet. Om den offentliga förvaltningen 
är korrupt eller av andra skäl fungerar 
dåligt blir det svårare att omsätta breda 
förhandlingslösningar i praktisk politik. 
Anta att de politiska partierna försöker 
komma överens om en reform som går 
ut på att arbetstagarna accepterar för-
ändringar i arbetsrätten eller arbetslös-
hetsförsäkringen och att staten i gen-
gäld satsar mer på arbetsmarknadsut-
bildningar. Om de myndigheter som 
skall genomföra arbetsmarknadsutbild-
ningarna är ineffektiva och opålitliga är 
ett sådant löfte förstås mindre värt för 
arbetstagarna, samtidigt som kostnaden 
riskerar att bli hög för alla inblandade.

En annan faktor som påverkar de 
politiska partiernas möjligheter att 
skapa breda förhandlingslösningar är 
om de över huvud taget har makt över 
de politikområden som är mest ända-
målsenliga för att kompensera för-
lorarna. Ett problem som ibland upp-
står i federala stater som Belgien, Tysk-
land och USA är att det blir svårt att 
genomföra reformer på nationell nivå 
om delstaterna, inte den nationella 
regeringen, har sista ordet på viktiga 
områden. I Belgien tog det till exempel 
betydligt längre tid än i grannlandet 
Nederländerna att genomföra stora 
reformer på arbetsmarknadens område, 
eftersom arbetsrätten och arbetslös-
hetsförsäkringen bestämdes på den 
nationella nivån medan andra delar av 
arbetsmarknadspolitiken bestämdes på 
delstatsnivån.

Sverige är en enhetsstat, inte en fede-
ration, men också i vårt land har mak-
ten över den offentliga politiken blivit 
mer uppdelad mellan olika institutioner 
och mellan olika geografiska nivåer (i 
viss mån också mellan offentliga och 
privata huvudmän). Vissa politikområ-
den har exempelvis delegerats till själv-
ständiga myndigheter inom Sverige, 
medan andra har delegerats till själv-
ständiga myndigheter inom eU eller till 
politiska organ på eU-nivån. I åter 
andra fall har kommunerna fått mer 
inflytande, till exempel på skolområdet. 
Många av dessa förändringar var i sig 
motiverade eftersom det fanns skäl att 
tro att just de uppgifter som delegera-
des skulle skötas bättre av självständiga 
myndigheter, av eU:s institutioner eller 
av kommunerna. Risken finns emeller-
tid att förutsättningarna för reformer 
på andra områden försämras om alltför 
mycket av den offentliga politiken ham-
nar bortom de nationella beslutsfattar-
nas kontroll; det blir då svårare att sluta 
breda överenskommelser som kombi-
nerar politiska förändringar på många 
olika områden.

Hinder 3: höga politiska 
förhandlingskostnader

Komplicerade politiska förhandlingar 
medför ett slags kostnader som natio-
nalekonomerna James Buchanan och 
Gordon Tullock i en inflytelserik studie 
från 1960-talet kallade »interna kostna-
der« (internal costs). De skulle också 
kunna kallas »politiska förhandlings-
kostnader«. Det krävs helt enkelt tid, 
arbete och andra knappa resurser för att 
nå fram till lösningar på politiska pro-
blem, och om dessa kostnader är alltför 
höga försämras utsikterna för reformer 
– även i de fall då de två första hindren i 
princip skulle kunna undvikas.12

Som Buchanan och Tullock framhöll 
ökar de interna kostnaderna i allt 
snabbare takt ju fler som delar på mak-
ten. Det är ett av flera argument för att 
införa författningsregler såsom fyrapro-
centsspärren, som ju bidrar till att hålla 
nere antalet partier som kommer in i 
Sveriges riksdag. Den viktigaste förde-
len med det proportionella valsystemet 
är att de allra flesta kan rösta på partier 
som de står nära och kan identifiera sig 
med, men om antalet partier blir alltför 
stort ökar riskerna för politiska lås-
ningar snabbt. En avvägning måste 
alltså göras mellan representativitet och 
behovet av effektivt politiskt beslutsfat-
tande.

Av allt att döma minskar de politiska 
förhandlingskostnaderna också om de 
politiska beslutsfattarna känner varan-
dra väl och samverkar med varandra 
regelbundet. Ju mer politiska aktörer 
som partier, organisationer och 
enskilda politiker vet om andra centralt 
placerade aktörers uppfattningar och 
politiska prioriteringar, desto mindre 
blir kostnaderna för att nå fram till 
breda förhandlingslösningar. Det finns 
empirisk forskning om kongressen och 
delstatsförsamlingarna i USA som visar 
att politiker som ofta samverkar med 
företrädare från andra partier har 
väsentligt bättre utsikter att få igenom 
ny lagstiftning än politiker som saknar 
sådana kontakter.13 I detta avseende 
torde ett litet land som Sverige ha bety-
dande fördelar jämfört med stora län-
der. Även hos oss kan emellertid pro-
blem uppstå. Den tidigare talmannen 
Per Westerberg framhöll till exempel 
vid ett SNS-seminarium i november 
2020 att ministrarna i regeringen å ena 
sidan och riksdagens ledamöter å andra 
sidan har mindre med varandra att göra 
i dag än de hade före 1970-talet, då 
statsråden hade en fastare förankring i 
riksdagen.

 
»Ju mer politiska aktörer 
vet om andra centralt 
placerade aktörers upp-
fattningar och politiska 
prioriteringar, des to 
mindre blir kostnaderna 
för att nå fram till breda 
förhandlingslösningar.«

 12. Se Buchanan och Tullock (1962) 
och, angående politiska 
transaktionskostnader, Spiller och 
Tommasi (2009).

 13. Se särskilt Kirkland (2011).



6

Hinder 4: höga  
åskådarkostnader

De kostnader som Buchanan och 
Tullock kallade »interna kostnader« är 
inte de enda politiska kostnader som är 
förknippade med förhandlingar om 
reformer. Det finns också en annan typ 
av kostnad, som kan kallas »åskådar-
kostnader« (audience costs). Med åskå-
darkostnader avses de negativa effek-
terna av att grupper och personer som 
inte är direkt involverade i en förhand-
ling observerar förhandlingen medan 
den pågår – och inte bara de politiska 
beslut som förhandlingen leder fram 
till, vilka förstås måste vara offentliga i 
ett demokratiskt och rättssäkert sam-
hälle. Om de politiska partierna hela 
tiden måste oroa sig för vad deras med-
lemmar, sympatisörer, väljare och 
potentiella väljare kommer att tycka om 
hur de agerar i varje fas av en lång för-
handling ökar de politiska kostnaderna 
för att förhandla fram reformer, varför 
sannolikheten för reformer i förläng-
ningen minskar.

Vägen runt detta hinder är uppenbar, 
men ändå kontroversiell i ett modernt 
samhälle som vårt, där öppenhet och 
transparens är självklara politiska vär-
den: mycket talar för att det är lättare 
att genomföra reformer i en demokrati 
där flera partier delar på makten om 
partierna har möjlighet att förhandla 
med varandra i avskildhet. Det finns 
flera empiriska exempel på att de poli-
tiska låsningarna har förvärrats i länder 
som har infört lagstiftning som har ökat 
öppenheten i de centrala politiska 
beslutsprocesserna. Ett exempel är USA, 
där sådan lagstiftning genomfördes i 
Watergateaffärens efterdyningar under 
1970- och 1980-talen, och där de poli-
tiska låsningarna sedermera förvärrades 
under 1990- och 2000-talen.14 Ett 
svenskt exempel är den utdragna reger-
ingsbildningen 2018–2019, som ju tog 
hela 134 dagar. Graden av offentlighet 
var hög under regeringsbildningen 
2018–2019, jämfört med många tidi-
gare regeringsbildningar. Det hängde 
samman med att talmannen förlitade 
sig mindre på informella samtal med 
partiledarna än på formella talmansrun-
dor, vilka i sin tur ofta åtföljdes av 
presskonferenser i de politiska partier-
nas regi. Den höga graden av offentlig-
het bidrog troligen till att konflikterna 
mellan partierna förblev så svårlösta 
långt efter 2018 års val – även om andra 
faktorer sannolikt hade större betydel-
se.15

När det gäller graden av öppenhet i 
det politiska beslutsfattandet torde för-
utsättningarna för reformer ändå vara 
bättre i Sverige än i många andra län-
der.16 Till exempel är utskottsmötena i 

Sveriges riksdag inte offentliga, något 
som skiljer Sverige från många andra 
demokratiska stater där utskottens för-
handlingar är öppna för allmänheten 
och massmedierna. Det finns goda skäl 
att behålla den ordningen, eftersom 
den bidrar till att det politiska arbetet i 
riksdagen blir mer resultatinriktat och 
handlar mindre om politiskt positione-
rande än vad som annars skulle ha varit 
fallet.

Hinder 5: svårt att vinna 
trovärdighet på kort sikt
För att nå breda överenskommelser 
måste partierna kunna lita på att de 
politiska beslut man fattar kommer att 
genomföras i praktiken. Detta förtro-
endeproblem har en kortsiktig dimen-
sion: kan partierna lita på att besluten 
genomförs på ett samvetsgrant sätt av 
regeringen och den offentliga förvalt-
ningen? Det har också en långsiktig 
dimension, som jag kommer till i nästa 
avsnitt: kan partierna lita på att besluten 
kommer att fortsätta genomföras i 
framtiden, även om nya partier skulle få 
makten efter nästa val eller om maktför-
hållandena i samhället skulle ändras av 
något annat skäl?

Ett exempel på hur de kortsiktiga 
förtroendeproblemen kan te sig i 
dagens Sverige är genomförandet av 
det så kallade januariavtalet, den upp-
görelse som Socialdemokraterna, Mil-
jöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna 
slöt i januari 2019 och som gjorde att 
Stefan Löfven kunde bilda sin andra 
regering. Redan i december 2018 hade 
dessa fyra partier förhandlat fram en 
överenskommelse som i fråga om poli-
tikens sakinnehåll var påtagligt lik den 
slutliga uppgörelse partierna sedermera 
offentliggjorde i januari. Att det ändå 
dröjde till januari innan Sverige fick en 
ny regering berodde i hög grad på att 
Centerpartiet inte litade på att avtalet 
skulle hållas. Skillnaden mellan januari-
avtalet och den så kallade december-
överenskommelsen var i första hand att 
procedurerna för hur förslagen skulle 
genomföras preciserades. Det var alltså i 
första hand ett förtroendeproblem som 
behövde lösas – inte ett sakpolitiskt 
problem.17

Anledningen till mittenpartiernas 
oro för att uppgörelsen inte skulle hålla 
är att regeringspartierna alltid har ett 
övertag gentemot övriga partier i parla-
mentet. Regeringen har ju stort infly-
tande över beredningen av förslag om 
nya lagar och om statens budget. 
Regeringen har också goda möjligheter 
att påverka tillämpningen av de beslut 
som parlamentet har fattat eftersom det 
är regeringen, inte den lagstiftande för-
samlingen, som styr statsförvaltningen. 

 14. Men här bör nämnas att det finns 
en alldeles ny studie som på basis 
av forskning om USA:s delstater 
drar slutsatsen att det inte hade 
någon större effekt på beslutseffek-
tiviteten i USA när vissa delstater 
öppnade den lagstiftande 
församlingens möten för 
allmänheten och för pressen. Se 
Harden och Kirkland (under 
utgivning).

 15. Se Teorell m.fl. (2020).
 16. Det gäller för övrigt också 

formerna för regeringsbildningen. 
Av förarbetena till regeringsfor-
men framgår att talmannen har 
stora möjligheter att själv avgöra 
vilken grad av offentlighet som är 
mest ändamålsenlig när en ny 
regering ska bildas.

 17. Se Teorell m.fl. (2020).

 
»För att nå breda över-
enskommelser måste 
partierna kunna lita på 
att de politiska beslut 
man fattar kommer att 
genomföras i prakti-
ken.«
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Internationell forskning visar att breda 
politiska uppgörelser brukar kräva att 
de politiska partierna har god insyn i 
regeringsarbetet, exempelvis i kraft av 
parlamentets granskningsmakt och 
genom utskottens arbete i den lagstif-
tande församlingen. Liberalerna – ett av 
partierna bakom januariavtalet – har 
dessutom utsett politiskt sakkunniga 
som tjänstgör i Regeringskansliet, en 
lösning som avspeglar samma behov av 
att följa upp den tidigare överenskom-
melsen med Socialdemokraterna och 
Miljöpartiet.

En faktor som i Sverige bidrar till att 
stärka förtroendet mellan de politiska 
partierna är statsförvaltningens höga 
grad av självständighet, som garanteras 
i regeringsformen. Eftersom regeringen 
i Sverige är förhindrad att bestämma 
hur förvaltningsmyndigheterna ska 
agera i enskilda fall eller hur lagarna ska 
tillämpas är de löften som regeringspar-
tierna ger till oppositionspartierna mer 
trovärdiga än i andra demokratier, där 
regeringen styr förvaltningen på ett 
mer direkt vis.

Hinder 6: svårt att vinna 
trovärdighet på lång sikt
Det sjätte hindret är också det största. 
Det har att göra med trovärdigheten 
för politiska överenskommelser på 
längre sikt. Anta att parti A lovar att 
kompensera parti B för att B påverkas 
negativt av en reform. Om B fruktar att 
B kommer att bli politiskt svagare över 
tid och att A då kommer att kunna 
utnyttja sitt överläge genom att svika 
löftet om kompensation kommer B inte 

att vilja gå med på en reform i dag. 
Detta hinder blir förstås särskilt svårt 
att undvika om reformen i sig kan 
komma att försvaga en av parterna.

Det är troligt att förtroendeproblem 
av detta slag bidrog till att det var just 
IF Metall och Kommunal som anslöt 
sig till LAS-avtalet i december 2020. 
Det fanns andra förbund som hade 
samma intresse som Metall av kompe-
tensutveckling. Det fanns också andra 
förbund som hade samma intresse som 
Kommunal av att undvika »hyvling« 
och anställningsformen allmän visstid. 
Men Metall och Kommunal kunde i 
kraft av sin storlek göra mer långsiktiga 
utfästelser gentemot arbetsgivarna och 
politikerna (samtidigt som det var min-
dre angeläget för arbetsgivarna att få 
med de andra förbunden i överenskom-
melsen eftersom Metall och Kommunal 
tillsammans representerar en klar majo-
ritet av LO:s medlemmar).

Det är i detta sammanhang också 
viktigt att komma ihåg att bestämmel-
serna i lagen om anställningsskydd inte 
bara skyddar enskilda arbetstagare. De 
innebär också att fackföreningarna 
stärks i lokala förhandlingar med före-
tagen, och de bidrar troligen till att den 
fackliga anslutningsgraden har förblivit 
relativt hög i Sverige. Många av LO-för-
bunden har varit oroliga för att arbets-
givarna kommer att utnyttja de ändrade 
LAS-reglerna för att försvaga facken ute 
på arbetsplatserna. Att lösa långsiktiga 
trovärdighetsproblem av detta slag är 
inte omöjligt, men det fordrar ofta att 
man bygger upp institutioner som 
garanterar det framtida politiska infly-
tandet för de parter som ingår en poli-
tisk överenskommelse.

Figur 1. Åtgärder för att övervinna hinder för 
reformer. 

Finn breda 
förhandlingslösningar

Fungerande kompromisser Effektiv beslutsprocess Förtroendefulla 
förhandlingar

Kompensera effektivt Minimera de politiska 
förhandlings
kostnaderna

Minimera 
åskådarkostnaderna

Vinn trovärdighet på 
kort sikt

Vinn trovärdighet på 
lång sikt

Figuren beskriver åtgärder för att övervinna de sex 
hindren för att kunna genomföra stora reformer i 
system där många partier delar på makten.
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Slutsatser
I politiska system som det svenska är 
det många partier som delar på makten 
mellan valen. Stora politiska reformer 
utgår därför i allmänhet från breda 
överenskommelser mellan partierna. 
Om arbetsmarknadens parter har bety-
dande politiskt inflytande på vissa poli-
tiska områden utgår stora reformer 
dessutom ofta från breda överenskom-
melser mellan arbetsgivarorganisatio-
nerna och fackföreningarna.

Men det är inte alldeles enkelt att 
göra breda överenskommelser mellan 
många olika partier och intresseorgani-
sationer. Syftet med denna rapport har 
varit att identifiera de viktigaste hin-
dren för reformer i politiska system där 
många partier delar på makten och att 
föreslå hur dessa hinder kan undvikas 
eller undanröjas.

De svenska partierna och de stora 
svenska intresseorganisationerna har i 
flera avseenden påfallande goda förut-
sättningar att bredda stödet för refor-
mer genom politiska överenskommel-
ser. Jämfört med statsförvaltningen i 
många andra länder är den svenska 
statsförvaltningen effektiv och pålitlig. 
Samtidigt är regeringens möjligheter 
att styra förvaltningen mer begränsade 
än i andra stater, vilket bidrar till att 
politiska partier som inte ingår i reger-
ingen kan lita på att de beslut riksdagen 
fattar också genomförs i praktiken. Sve-
rige är ett litet land, så de politiska 
beslutsfattarna känner varandra förhål-
landevis väl, och trots att transparensen 
i det politiska systemet är hög kan de 
politiska partierna förhandla i avskild-
het i riksdagens utskott, vilket minskar 
de åskådarkostnader som breda poli-
tiska överenskommelser annars tende-
rar att medföra.

Men det finns också faktorer som gör 
att det ibland är svårt att åstadkomma 
breda reformer.
1. När det gäller några av de frågor som 

befinner sig högst på den politiska 
dagordningen i Sverige i dag har de 
politiska konflikterna en oförsonlig 
och absolut moralisk karaktär, vilket 
gör att det är svårt att kompromissa.18 
Det gäller inte minst invandringsfrå-
gan. Men också invandringsfrågan 

och andra, jämförbara frågor har en 
fördelningspolitisk dimension. Om 
den dimensionen uppmärksammades 
mer skulle det troligen bli lättare att 
komma överens om breda reformer, 
eftersom kompromisser mellan par-
tier förutsätter ett ömsesidigt 
givande och tagande.

2. Makten över den offentliga politiken 
har sedan 1990-talet blivit alltmer 
uppdelad mellan olika institutioner 
och geografiska nivåer och mellan 
offentliga och privata huvudmän. 
Den utvecklingen har gjort det svå-
rare för de politiska beslutsfattarna 
att komma överens om breda över-
enskommelser som omfattar många 
politikområden. Eftersom stora poli-
tiska reformer förutsätter just sådana 
breda överenskommelser i politiska 
system som vårt är det angeläget att 
inte alltför mycket av den offentliga 
politiken hamnar bortom de natio-
nella beslutsfattarnas kontroll.

3. Politiska förhandlingar fungerar av 
allt att döma smidigare om partierna 
och de enskilda politikerna förstår 
varandras verklighetsuppfattningar 
och politiska prioriteringar. Förut-
sättningarna för breda reformer 
skulle troligen förbättras om parti-
erna och politikerna hade mer med 
varandra att göra redan i ett tidigt 
skede av den politiska beslutsproces-
sen. Att tillsätta fler parlamentariskt 
sammansatta utredningar är ett 
exempel på en åtgärd som skulle 
kunna bidra i detta avseende.19

Sverige står i dag inför en rad viktiga 
utmaningar. Behovet av att genomföra 
reformer som anpassar politiken till nya 
förutsättningar och problem kommer 
att öka, inte minska. Samtidigt talar det 
mesta för att det också framgent kom-
mer att vara många politiska partier 
som delar på makten. Sverige är och 
förblir en proportionell demokrati, där 
stora reformer bygger på breda över-
enskommelser, och inte en majoritets-
demokrati där ett enskilt parti kan driva 
igenom sin egen politik mot andra par-
tiers vilja. Det är därför angeläget att 
förutsättningarna är så goda som möj-
ligt för breda uppgörelser och kompro-
misser.

 
»Sverige är och förblir 
en proportionell demo-
krati, där stora reformer 
bygger på breda över-
enskommelser.«

 18. Angående den tilltagande 
polariseringen i Sverige när det 
gäller invandringspolitiken och 
vissa liknande politiska frågor, se 
Oscarsson m.fl. (2021).

 19. Se också Lindvall m.fl. (2017), 
kapitel 6.
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