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Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Condorcet, markis de
Condorcet, 1743-1794, fransk matematiker, politisk filosof och
revolutionsman

DN hade en ledare idag om den nya matematiken som styr politikens
samarbetsmöjligheter. Jo, det är viktigt med ma�e. Som statsvetare förundras jag över hur
regeringsformen, skapad under ledning av statsvetare, inte kunde varit mer precis så vi
undvikit de�a låsta läge. Den enda välbelästa kommentaren kom inte förvånande av en
professor i USA: Martin Peterson, lärostolsprofessor i filosofi, Texas A&M University den
21 november 2018. Peterson skriver (i DN deba�):

För a� väljas till statsminister krävs i dag a� kandidaten tolereras av kammaren, det vill säga
inte har majoriteten emot sig. Det kan dock inträffa a� alla kandidater har en majoritet emot sig,
vilket fransmannen Condorcet uppmärksammade i en uppsats redan 1785. Med tre block, som är
ungefär jämnstora, är det fullt möjligt a� A och B röstar ner C, B och C röstar ner A och C och
A röstar ner B. Resultatet blir a� ingen av de tre statsministerkandidaterna tolereras av
kammaren.

Det är i denna av Condorcet beskrivna situation vi befinner oss nu. M, KD och SD har
majoriteten emot sig, S, V och MP har också majoriteten emot sig och allt tyder på a� även C, L
och MP har majoriteten emot sig.

Det är en miss i regeringsformen och medicinen som rekommenderas är:



Oavse� vilka låsningar som finns i kammaren kommer någon av de framlagda budgetförslagen
a� antas i den sista, avgörande omröstningen. I budgetomröstningen finns det alltså ingen risk
a� det uppstår en Condorcetsituation med negativa cykliska majoriteter. Ur rent pragmatisk
synvinkel är reglerna som styr budgetomröstningen mer tillförlitliga än reglerna för a� utse
statsminister.

Man kan fråga sig varför Condorcet knappt läses av statsvetare i grundkurserna. Möjligen
har man läst om hans jury-teorem. I det skriver han a� om varje medlem i en röstande
grupp är mer sannolikt för än emot e� korrekt beslut, så ökar sannolikheten a� det största
röstetalet från en grupp är korrekt ju större antal medlemmar grupper har. Men om det
tvärtom är så a� sannolikheten i en röstande grupp är större för e� inkorrekt beslut ökar
sannolikheten för e� inkorrekt beslut ju fler medlemmar gruppen har, och det optimala
antalet är en medlem.

Själv tänker jag på Condorcets jury-teorem varje gång det kommer utlysningar från
Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Eftersom sannolikheten i deras
beredningsgrupper i statsvetenskap för e� korrekt beslut, a� ge medel för forskning som
utgår från evolutionär teori i forskningen om politik och samhälle, är mindre än 50 procent,
och beredningsgrupperna enligt erfarenhet innehåller e� antal likasinnade
evolutionsfobiker, är det ingen idé a� söka, trots forskarutbildning, publikationer och
livslångt ska�ebetalande.

Beträffande regeringsbildningen i Sverige handlar det istället om något som kallas
Condorcets paradox. Den kände tydligen inte min gamle statsvetarprofessor Jörgen
Westerståhl till, som han ingick i grundlagsberedningen som resulterade i en ny
regeringsform 1974. Missen med lo�eririksdagen (antalet riksdagsmandat var 350 och
därför delbart med två och blev mellan blocken 175 mot 175 mellan valen 1973 och 1976) är
en annan klassiker i genren ma�emissar man minns. Numera är en stol tom och antal
mandat är alltså 349. På den stolen borde ligga en hög grundböcker i matematik för läsning
av statsvetare.

Liksom i den gamla kusinstaten Sovjetunionen har alltid den politiserade
samhällsforskningen ryggat för de exakta vetenskaperna och matematiken är ju värst. Med
den kan man ju ovedersägligt visa a� något är sant och annat är falskt. Så jobbigt! Hur skall
man då kunna ”problematisera”, dvs. hi�a den lagom kritiska men ändå politiskt korrekta
vinklingen?
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