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”Nu skall till konungariket i Sverige konung väljas, och det skall ej ärvas, om de hava mist 
sin konung, på följande sätt: förut nämnda lagmän skola, envar från sin lagsaga, med sam-
tycke av alla dem, som i lagsagan boende äro, taga tolv kloka och raska män och med 
dem på utsatt dag och i rätt tid komma till Mora ting för att välja konung. Första rösten 
skall lagmannen i Uppland hava och de som med honom äro utsedda, för att välja kon-
ung; därefter var och en lagman efter den andre: södermännens, östgötarnas, Tiohärads, 
västgötarnas, Närkes och västmännens. De skola döma honom till att bära krona och vara 
konung, till att råda över landen och styra riket, till att styrka lag och hålla frid. Då är han 
dömd till Uppsala öd.

Den av inrikes födda män – och helst av konungasöner, om sådana finnas – som blir 
tagen till konung av alla dessa lagmäns röster eller de flesta, och av deras, som med lagmän-
nen äro utsedda, honom skola de nämnda lagmännen döma till konung.”

Ur Konungsbalken i Magnus Erikssons landslag (ca 1350)

”Till sist må villigt erkännas att med genomförande af en folkvald styrelse ingalunda nås 
någon fullkomlighet. Många och betydande vanskligheter har äfven en dylik punkt i ut-
vecklingen att kämpa med, både kvarstående gamla och kanske nya tillkomna. Men det 
är af de skäl, som anförts, dock ett tillryggalagdt stycke af den väg som måste vandras och 
äfven ett betydelsefullt framsteg på densamma.
På grund af hvad sålunda anförts hemställes:

Att Riksdagen vill beträffande Regeringsmakten principiellt uttala sig för afskaffande 
af den ärftliga regeringsmakten samt införande af en statsstyrelse, byggd på folkets val 
(republik), samt hos Konungen begära ett förslag till de ändringar i grundlagarne, som 
för en sådan tankes förverkligande skulle erfordras.”

Riksdagsmotion 1912-05-01 av Carl Lindhagen m.fl.

”Den gradvisa övergången till republik bör ske så att man först tar bort de mer absurda 
maktbefogenheterna, t.ex. att kungen utnämner ministrarna, agerar vid regeringsombild-
ningar, upplöser riksdagen och utlyser nyval. Inte heller får kungen ha rätt att avskeda 
ministrar, ett groteskt avsteg från parlamentarismen (…) I stället för kungen agerar riks-
dagens talman (…) vid ministerskiften. I nästa omgång slopas beteckningen ’statschef ’ på 
kungen, som får bli vanlig greve. Talmannen, som till följd av sina nya funktioner måste 
utses enligt något förnyade principer, blir statschef och övertar vid denna andra omgång 
reformer beteckningen ’president’.”

Pär-Erik Back, Gunnar Fredriksson, Republiken Sverige, Prisma 1966
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”Det är en överdrift att säga – såsom Clas Engström var inne på – att statsöverhuvudet 
finns kvar. Det finns bara en plym kvar, en dekoration, och det är lätt att genomföra repu-
blik om man så vill. (…)

Från Stora teatern i Göteborg fick jag för några dagar sedan en grammofonskiva med 
en inspelning av Hjalmar Brantings tal i riksdagen vid författningsreformen 1918. Jag 
hade aldrig hört den förut. Det var en med hänsyn till dagens läge dålig kompromiss man 
då gjorde i författningsfrågan, och det var inte tal om att ta upp republikfrågan. Branting 
sade då: ’Vi har alltid i vår politik sökt driva det uppnåeliga till gagn för arbetarklassen. 
Det har vi gjort på det fackliga området såväl som på det politiska, och arbetarklassen har 
i stort sett funnit sig väl därutav.’

Det var egentligen en dålig kompromiss, men den förde författningsfrågan framåt. Nu 
är det ändå en fullständigt ny författning för Sverige som vi ska klara 1973/1974. I denna 
fullständigt nya författning ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen, vilket är ett 
stort steg mot införande av republik – sedan är det bara ett penndrag. Låt oss sätta in kraf-
terna på detta under de närmaste åren. Sedan får vi fortsätta att diskutera republiken.”

Olof Palme på SAP:s 25:e kongress den 6 oktober 1972
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Till Republikanska föreningens styrelse

Frågan om vårt statsskick har på senare tid diskuterats allt mer. Republikanska 
föreningens medlemsantal har ökat kraftigt och stödet för monarkin minskar 
sakta men säkert i folkopinionen. Ibland har det dock upplevts som en brist att 
det inte finns några konkreta och detaljerade förslag till en svensk republikansk 
författning. Republikanska föreningen beslutade därför att utreda vilka alterna-
tiv som finns och hur den svenska grundlagen skulle kunna reformeras. Den 17 
februari 2011 uppdrog styrelsen till Mats Einarsson att leda utredningen och den 
7 april utsågs Jesper Svensson till biträdande utredare. 

Ett antal personer har bistått oss med texter och andra underlag som vi haft 
stor nytta av i arbetet: Theo Caldwell, Carl Ek, Marianne Höök, Joakim Löf, Nic-
las Mossberg, Niels Paarup-Petersen och Anders Westerlund.

Lagförslagen presenterades på ett seminarium i anslutning till Republikanska 
föreningens kongress den 12 november 2011 och i den efterföljande diskussionen 
framfördes många kloka synpunkter och idéer som vi kunde beakta i arbetet med 
det slutliga förslaget. 

De förslag och bedömningar som presenteras i denna utredning är våra egna 
och överlämnas härmed till Republikanska föreningen.

Botkyrka och Stockholm i februari 2012

Mats Einarsson, utredare  Jesper Svensson, biträdande utredare
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Sammanfattning

Olof Palme överdrev en smula, när han på partikongressen 1972 intygade att 
monarkin i och med den nya regeringsformen skulle kunna avskaffas med ett 
penndrag, men det är inte särskilt stora förändringar av grundlagen som krävs 
för att ersätta monarken med en demokratiskt vald statschef. De två varianter av 
republikansk författning som här presenteras – folkvald respektive riksdagsvald 
president – innebär ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer. Tolv av 
ändringarna är strängt taget onödiga, då de bara ersätter det neutrala uttrycket 
”statschefen” med ”presidenten” samt sätter in det lilla ordet ”republiken” före 
”Sverige” i den allra första meningen. Till det kommer ändringar i riksdagsord-
ningen; i alternativet med en folkvald statschef måste även vallagen kompletteras 
och ändras på ett antal punkter. Dessutom måste givetvis successionsordningen 
upphävas, en reform som faktiskt kan genomföras ”med ett penndrag” (eller nu-
mera ett tryck på delete-knappen). Någon genomgång av vilka andra lagar och 
förordningar som kan behöva ändras har inte gjorts.

En republikansk författning kan utformas på ett oräkneligt antal sätt. Vår ut-
gångspunkt har dock varit att ändra relativt lite i författningen, i syfte att demon-
strera att införandet av republik åtminstone inte kan avfärdas med argumentet att 
det skulle vara lagtekniskt komplicerat eller medföra stora och kanske oönskade 
förändringar även i andra avseenden än statschefens tillsättning. 

Vi har dock inte varit strikt minimalistiska. Även om presidenten i båda våra 
förslag, i överensstämmelse med svensk författningspolitisk tradition, ges en i hu-
vudsak representativ funktion, har vi ändå till statschefen återfört en del funktio-
ner och befogenheter som avskaffades eller överfördes till talmannen i och med 
1974 års regeringsform (med ledandet av regeringsbildningen som den viktigas-
te). Det skulle givetvis vara möjligt att avstå även från dessa ändringar.

Även andra modeller har förts fram i debatten och de berörs kortfattat i ett 
avslutande avsnitt: statschefslös författning, talmannen som statschef samt val-
kungadöme.
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Föreslagen lydelse

1 kap. Statsskickets grunder 

1 § All offentlig makt i republiken Sve-
rige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger 
på fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Den förverkligas genom 
ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal själv-
styrelse. 

Den offentliga makten utövas under 
lagarna.

3 § Regeringsformen, tryckfrihetsför-
ordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen är rikets grundlagar.

5 § Presidenten är rikets statschef. 

5 kap. Presidenten

[ALTERNATIV 1] 1 § Presidenten väljs av 
riksdagen för en ämbetsperiod om sex år. 

Nuvarande lydelse

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår 
från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger 
på fri åsiktsbildning och på allmän och 
lika rösträtt. Den förverkligas genom 
ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal själv-
styrelse. 

Den offentliga makten utövas under 
lagarna. 

3 § Regeringsformen, successionsord-
ningen, tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen är rikets 
grundlagar.

5 § Konungen eller drottning som enligt 
successionsordningen innehar Sveriges 
tron är rikets statschef.

5 kap. Statschefen

1 § Av 1 kap. 5 § framgår att konungen 
eller drottning som enligt successionsord-

Författningsförslag

1. Regeringsformen
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ningen innehar Sveriges tron är rikets 
statschef.

2 § Som statschef får endast den tjänst-
göra som är svensk medborgare och 
har fyllt arton år. Han eller hon får 
inte samtidigt vara statsråd eller utöva 
uppdrag som talman eller riksdagsle-
damot.

[En och samma person kan väljas till 
president för högst två ämbetsperioder i 
följd.] Presidenten ska vara svensk med-
borgare.

[ALTERNATIV 2] 1 § Presidenten väljs i 
fria, hemliga och direkta val för en man-
datperiod om sex år. [En och samma 
person kan väljas till president för högst 
två ämbetsperioder i följd.] Presidenten 
ska vara svensk medborgare. Vid val av 
president är hela landet en valkrets.

Den kandidat som i valet har fått 
mer än hälften av de avgivna giltiga rös-
terna är vald till president. Om ingen av 
kandidaterna har fått tillräckligt antal 
röster ska ett nytt val förrättas mellan de 
två kandidater som har fått flest röster. 
Till president väljs den kandidat som i 
den nya omröstningen har fått flest rös-
ter. 

Vartdera riksdagsparti [samt nomine-
ringsgrupper om minst 20 000 väljare] 
har rätt att nominera en kandidat.

Presidenten tillträder sitt ämbete på 
den femtonde dagen efter valdagen, dock 
tidigast på den fjärde dagen efter det att 
valresultatet har kungjorts. 

Vid inledningen av sin ämbetsperiod 
avger presidenten en ämbetsförklaring 
inför riksdagen. 

2 § Valbar som president är den som är 
svensk medborgare och har fyllt arton 
år. Han eller hon får inte samtidigt 
vara statsråd eller utöva uppdrag som 
talman eller riksdagsledamot. Han el-
ler hon får inte heller inneha något upp-
drag eller utöva någon verksamhet som 
kan rubba förtroendet för honom eller 
henne.
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3 § Statschefen ska hållas underrättad 
om rikets angelägenheter av statsmi-
nistern. När det behövs sammanträder 
regeringen i konselj under statschefens 
ordförandeskap. 
Innan statschefen reser utomlands ska 
han eller hon samråda med statsminis-
tern.

4 § Om konungen eller drottning som 
är statschef är förhindrad att fullgöra 
sina uppgifter, inträder enligt gällande 
tronföljd medlem av konungahuset, som 
inte är förhindrad, för att som tillfällig 
riksföreståndare fullgöra statschefens 
uppgifter.

5 § Om konungahuset utslocknar väl-
jer riksdagen en riksföreståndare som 
ska fullgöra statschefens uppgifter tills 
vidare. Riksdagen väljer samtidigt en 
vice riksföreståndare. Detsamma gäl-
ler om konungen eller drottning som är 
statschef dör eller avgår och tronföljaren 
ännu inte har fyllt arton år.

6 § Om konungen eller drottning som 
är statschef under en sammanhängande 
tid av sex månader inte har fullg jort el-
ler kunnat fullgöra sina uppgifter, ska 
regeringen anmäla det till riksdagen. 
Riksdagen beslutar om konungen eller 
drottningen ska anses ha avgått.

7 § Riksdagen kan välja någon att efter 
regeringens förordnande tjänstgöra som 
tillfällig riksföreståndare när ingen med 
behörighet enligt 4 eller 5 § kan tjänst-
göra. 

3 § Presidenten ska hållas underrättad 
om rikets angelägenheter av statsmi-
nistern. När det behövs sammanträder 
regeringen i konselj under presidentens 
ordförandeskap. Innan presidenten 
reser utomlands ska han eller hon sam-
råda med statsministern.

3 a § Presidenten får fullgöra sitt ämbete 
utan att hindras av tjänsteuppgift eller 
annan sådan skyldighet.

4 § Om presidenten är förhindrad att 
fullgöra sina uppgifter, ersätts han el-
ler hon av talmannen. Om talmannen 
är förhindrad att fullgöra presidentens 
uppgifter, ersätts han eller hon av en vice 
talman.

5 § Om presidenten avlider eller avgår 
eller om riksdagen konstaterar att presi-
denten har bestående förhinder att utö-
va sitt ämbete, ska en ny president väljas 
så snart som möjligt.
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6 § Talan får inte väckas mot den som 
utövar eller har utövat uppdrag som 
president på grund av hans eller hen-
nes yttranden eller gärningar under 
utövandet av uppdraget, utan att riks-
dagen har medgett det genom ett beslut 
som minst fem sjättedelar av de röstande 
har enats om. Detsamma gäller i fråga 
om frihetsberövande eller förbud att resa 
inom riket.

6 kap. Regeringen

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kal-
lar presidenten företrädare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samråd. 
Presidenten överlägger med talmannen 
och de vice talmännen och lämnar se-
dan förslag till riksdagen. 

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan 
beredning i utskott, pröva förslaget ge-
nom omröstning. Om mer än hälften 
av riksdagens ledamöter röstar mot 
förslaget, är det förkastat. I annat fall 
är det godkänt.

5 § Förkastar riksdagen presidentens 
förslag, ska förfarandet enligt 4 § 
upprepas. Har riksdagen fyra gånger 
förkastat presidentens förslag, ska för-
farandet avbrytas och återupptas först 
sedan val till riksdagen har hållits. Om 
inte ordinarie val ändå ska hållas inom 
tre månader, ska extra val hållas inom 
samma tid.

Talmannen eller, om han eller hon har 
förhinder, vice talman tjänstgör efter 
regeringens förordnande som tillfällig 
riksföreståndare, när ingen annan behö-
rig kan tjänstgöra.

8 § Konungen eller drottning som är 
statschef kan inte åtalas för sina gär-
ningar. En riksföreståndare kan inte 
åtalas för sina gärningar som statschef.

6 kap. Regeringen

Regeringsbildningen

4 § När en statsminister ska utses, kal-
lar talmannen företrädare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samråd. 
Talmannen överlägger med vice tal-
männen och lämnar sedan förslag till 
riksdagen. 

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan 
beredning i utskott, pröva förslaget ge-
nom omröstning. Om mer än hälften 
av riksdagens ledamöter röstar mot 
förslaget, är det förkastat. I annat fall 
är det godkänt. 

5 § Förkastar riksdagen talmannens 
förslag, ska förfarandet enligt 4 § 
upprepas. Har riksdagen fyra gånger 
förkastat talmannens förslag, ska för-
farandet avbrytas och återupptas först 
sedan val till riksdagen har hållits. Om 
inte ordinarie val ändå ska hållas inom 
tre månader, ska extra val hållas inom 
samma tid.
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6 § När riksdagen har godkänt ett för-
slag om ny statsminister, ska han eller 
hon så snart det kan ske anmäla de öv-
riga statsråden för riksdagen. Därefter 
äger regeringsskifte rum vid en särskild 
konselj inför statschefen eller, om stats-
chefen har förhinder, inför talmannen. 
Talmannen ska alltid kallas till konsel-
jen. 

Talmannen utfärdar förordnande 
för statsministern på riksdagens väg-
nar.

7 § Förklarar riksdagen att statsminis-
tern eller något annat statsråd inte har 
riksdagens förtroende, ska talmannen 
entlediga statsrådet. Om regeringen 
kan besluta om extra val till riksdagen 
och gör det inom en vecka från miss-
troendeförklaringen, ska något entle-
digande dock inte ske. 

I 3 § finns bestämmelser om entle-
digande av statsministern med anled-
ning av en statsministeromröstning 
efter val. 

9 § Om statsministern entledigas eller 
dör, ska talmannen entlediga de övriga 
statsråden.

Förhinder för talmannen

12 § Om talmannen har förhinder 
övertar en vice talman de uppgifter som 
talmannen har enligt detta kapitel.

6 § När riksdagen har godkänt ett för-
slag om ny statsminister, ska han eller 
hon så snart det kan ske anmäla de öv-
riga statsråden för riksdagen. Därefter 
äger regeringsskifte rum vid en särskild 
konselj inför presidenten eller, om presi-
denten har förhinder, inför talmannen. 
Talmannen ska alltid kallas till konsel-
jen. 

Presidenten utfärdar förordnande 
för statsministern på riksdagens väg-
nar.

7 § Förklarar riksdagen att statsminis-
tern eller något annat statsråd inte har 
riksdagens förtroende, ska presidenten 
entlediga statsrådet. Om regeringen 
kan besluta om extra val till riksdagen 
och gör det inom en vecka från miss-
troendeförklaringen, ska något entle-
digande dock inte ske. 

I 3 § finns bestämmelser om entle-
digande av statsministern med anled-
ning av en statsministeromröstning 
efter val.

9 § Om statsministern entledigas eller 
dör, ska presidenten entlediga de övriga 
statsråden

Förhinder för presidenten

12 § Om presidenten har förhinder 
övertar talmannen de uppgifter som 
presidenten har enligt detta kapitel. 
Har talmannen förhinder övertas upp-
gifterna av en vice talman.
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10 kap Internationella förhållanden

Utrikesnämnden 

12 § Utrikesnämnden består av tal-
mannen samt nio andra ledamöter, 
som riksdagen väljer inom sig. Närma-
re bestämmelser om Utrikesnämndens 
sammansättning meddelas i riksdags-
ordningen. 

Utrikesnämnden sammanträder på 
kallelse av regeringen. Regeringen är 
skyldig att sammankalla nämnden om 
minst fyra av nämndens ledamöter be-
gär överläggning i en viss fråga. Ordfö-
rande vid sammanträde med nämnden 
är statschefen eller, om han eller hon har 
förhinder, statsministern. 

Ledamot av Utrikesnämnden och 
den som i övrigt är knuten till nämn-
den ska visa varsamhet i fråga om med-
delanden till andra om vad han eller 
hon har fått kännedom om i denna 
egenskap. Ordföranden kan besluta 
om ovillkorlig tystnadsplikt.

13 kap. Kontrollmakten

Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska 
statsrådens tjänsteutövning och reger-
ingsärendenas handläggning. Utskot-
tet har rätt att för granskningen få ut 
protokollen över beslut i regeringsä-
renden, handlingar som hör till dessa 
ärenden samt regeringens övriga hand-
lingar som utskottet finner nödvändiga 
för sin granskning. 

Andra utskott och varje riksdagsle-

10 kap. Internationella förhållanden 

Utrikesnämnden 

12 § Utrikesnämnden består av tal-
mannen samt nio andra ledamöter, 
som riksdagen väljer inom sig. Närma-
re bestämmelser om Utrikesnämndens 
sammansättning meddelas i riksdags-
ordningen.  

Utrikesnämnden sammanträder på 
kallelse av regeringen. Regeringen är 
skyldig att sammankalla nämnden om 
minst fyra av nämndens ledamöter be-
gär överläggning i en viss fråga. Ordfö-
rande vid sammanträde med nämnden 
är presidenten eller, om han eller hon 
har förhinder, statsministern. 

Ledamot av Utrikesnämnden och 
den som i övrigt är knuten till nämn-
den skall visa varsamhet i fråga om 
meddelanden till andra om vad han el-
ler hon har fått kännedom om i denna 
egenskap. Ordföranden kan besluta 
om ovillkorlig tystnadsplikt.

13 kap. Kontrollmakten 

Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska 
presidentens och statsrådens tjänsteut-
övning samt president- och regeringsä-
rendenas handläggning. Utskottet har 
rätt att för granskningen få ut proto-
kollen över beslut i president- och re-
geringsärenden, handlingar som hör 
till dessa ärenden samt presidentens 
och regeringens övriga handlingar som 
utskottet finner nödvändiga för sin 
granskning.

Andra utskott och varje riksdagsle-
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damot får hos konstitutionsutskottet 
skriftligen väcka frågor om statsrådens 
tjänsteutövning eller handläggningen 
av regeringsärenden. 

Åtal mot statsråd

3 § Den som är eller har varit statsråd 
får dömas för brott i utövningen av 
statsrådstjänsten endast om han eller 
hon genom brottet grovt har åsidosatt 
sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konsti-
tutionsutskottet och prövas av Högsta 
domstolen. 

15 kap. Krig och krigsfara

Statschefen

10 § Är riket i krig, bör statschefen följa 
regeringen. Om statschefen befinner sig 
på ockuperat område eller på annan ort 
än regeringen, ska han eller hon anses 
hindrad att fullgöra sina uppgifter som 
statschef.

damot får hos konstitutionsutskottet 
skriftligen väcka frågor om presiden-
tens och statsrådens tjänsteutövning 
eller handläggningen av president- och 
regeringsärenden. 

Åtal mot president och statsråd

3 § Den som är eller har varit president 
eller statsråd får dömas för brott i utöv-
ningen av ämbetet endast om han eller 
hon genom brottet grovt har åsidosatt 
sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konsti-
tutionsutskottet och prövas av Högsta 
domstolen.

15 kap. Krig och krigsfara 

Presidenten 

10 § Är riket i krig, bör presidenten föl-
ja regeringen. Om presidenten befinner 
sig på ockuperat område eller på annan 
ort än regeringen, ska han eller hon an-
ses hindrad att fullgöra sina uppgifter 
som statschef. 
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2. Riksdagsordningen
Nuvarande lydelse

1 kap. Riksmöten

Riksmötets öppnande

4 § Ett riksmöte öppnas vid ett särskilt 
sammanträde med kammaren senast 
på riksmötets tredje dag. Statschefen 
förklarar därvid på talmannens begä-
ran riksmötet öppnat. Vid förhinder 
för statschefen förklarar talmannen 
riksmötet öppnat. 

Vid sammanträdet avger statsmi-
nistern en regeringsförklaring, om det 
inte finns särskilda skäl för honom eller 
henne att avstå från detta. 

Talmannen fastställer efter samråd 
med vice talmännen ordningen för 
detta sammanträde. 

2 kap. kammarsammanträden

Yttranderätten

10 § Vid ett sammanträde får varje 
ledamot och varje statsråd, med de 
undantag som föreskrivs i denna lag, 
fritt yttra sig i alla frågor som är under 
behandling och om lagligheten av allt 
som tilldrar sig vid sammanträdet. 

Statschefen får avge ämbetsförklaring 
inför kammaren. 

Talmannen får efter samråd med de 
särskilda företrädarna för partigrupper-
na besluta att en debatt utan samband 
med annan handläggning skall äga 
rum vid ett sammanträde med kamma-
ren. En sådan debatt får begränsas till 
ett särskilt ämne eller delas in i avsnitt 
efter ämne. 

Föreslagen lydelse

1 kap. Riksmöten

Riksmötets öppnande

4 § Ett riksmöte öppnas vid ett särskilt 
sammanträde med kammaren senast 
på riksmötets tredje dag. Presidenten 
förklarar därvid på talmannens begä-
ran riksmötet öppnat. Vid förhinder 
för presidenten förklarar talmannen 
riksmötet öppnat. 

Vid sammanträdet avger statsmi-
nistern en regeringsförklaring, om det 
inte finns särskilda skäl för honom eller 
henne att avstå från detta. 

Talmannen fastställer efter samråd 
med vice talmännen ordningen för 
detta sammanträde. 

2 kap. kammarsammanträden

Yttranderätten

10 § Vid ett sammanträde får varje le-
damot, presidenten och varje statsråd, 
med de undantag som föreskrivs i den-
na lag, fritt yttra sig i alla frågor som är 
under behandling och om lagligheten 
av allt som tilldrar sig vid sammanträ-
det. 

Talmannen får efter samråd med de 
särskilda företrädarna för partigrupper-
na besluta att en debatt utan samband 
med annan handläggning skall äga 
rum vid ett sammanträde med kamma-
ren. En sådan debatt får begränsas till 
ett särskilt ämne eller delas in i avsnitt 
efter ämne. 
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Talarordningen

15 § Talmannen bestämmer ordningen 
mellan dem som före överläggningen i 
en viss fråga har anmält att de vill yttra 
sig. De som begär ordet under över-
läggningen yttrar sig i anmälningsord-
ning. 

Oberoende av talarordningen och 
utan förhandsanmälan får talmannen 
medge att

1. ett statsråd som inte tidigare har 
hållit ett anförande får ordet för ett an-
förande och

2. ett statsråd eller en ledamot, som 
redan har hållit ett anförande, får ordet 
för en replik som innehåller upplysning 
eller rättelse med anledning av en före-
gående talares anförande eller bemö-
tande av angrepp från talarens sida.

3 kap. Ärendenas väckande

Skriftlig och muntlig information 
från regeringen

6 § Regeringen får lämna information 
till riksdagen genom en skrivelse eller 
muntligen genom ett statsråd vid ett 
sammanträde med kammaren. 

Tilläggsbestämmelser
3.6.2 
Om ett statsråd avser att lämna muntlig 
information vid ett sammanträde med 
kammaren, bör detta antecknas på fö-
redragningslistan till sammanträdet.

Talarordningen

15 § Talmannen bestämmer ordningen 
mellan dem som före överläggningen i 
en viss fråga har anmält att de vill yttra 
sig. De som begär ordet under över-
läggningen yttrar sig i anmälningsord-
ning. 

Oberoende av talarordningen och 
utan förhandsanmälan får talmannen 
medge att

1. presidenten får ordet för ett anfö-
rande, 

2. ett statsråd som inte tidigare har 
hållit ett anförande får ordet för ett an-
förande och

3. ett statsråd eller en ledamot, som 
redan har hållit ett anförande, får ordet 
för en replik som innehåller upplysning 
eller rättelse med anledning av en före-
gående talares anförande eller bemö-
tande av angrepp från talarens sida.

3 kap. Ärendenas väckande

Skriftlig och muntlig information 
från presidenten och regeringen

6 § Presidenten och regeringen får läm-
na information till riksdagen genom en 
skrivelse eller muntligen vid ett sam-
manträde med kammaren. Muntlig 
information från regeringen ska lämnas 
genom ett statsråd.

Tilläggsbestämmelser
3.6.2 
Om presidenten eller ett statsråd avser 
att lämna muntlig information vid ett 
sammanträde med kammaren, bör det-
ta antecknas på föredragningslistan till 
sammanträdet.
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5 kap. Ärendenas avgörande

Bordläggning och tid för avgörande 
av vissa andra ärenden

2 § Yrkanden om folkomröstning i en 
grundlagsfråga eller om en misstroen-
deförklaring ska ligga på kammarens 
bord till det andra sammanträdet efter 
det då yrkandet framställdes. Ärendet 
ska avgöras senast vid nästa samman-
träde. 

Ett förslag av talmannen till ny stats-
minister ska ligga på kammarens bord 
till det andra sammanträdet efter det 
då förslaget framställdes. Ärendet ska i 
enlighet med bestämmelserna i 6 kap. 
4 § andra stycket regeringsformen av-
göras senast på fjärde dagen efter den 
då förslaget framställdes.

7 kap. Gemensamma bestämmelser 
om val inom riksdagen

Valberedningen

Valberedningen bereder inte val av 
riksföreståndare, vice riksföreståndare, 
person som skall inträda som tillfällig 
riksföreståndare, talman, vice talmän, 
riksdagsdirektör, riksdagens ombuds-
män och ställföreträdande ombuds-
män, riksrevisorer samt val till Stats-
rådsarvodesnämnden och Nämnden 
för lön till riksdagens ombudsmän och 
riksrevisorerna.

5 kap. Ärendenas avgörande

Bordläggning och tid för avgörande 
av vissa andra ärenden

2 § Yrkanden om folkomröstning i en 
grundlagsfråga eller om en misstroen-
deförklaring ska ligga på kammarens 
bord till det andra sammanträdet efter 
det då yrkandet framställdes. Ärendet 
ska avgöras senast vid nästa samman-
träde. 

Ett förslag av presidenten till ny 
statsminister ska ligga på kammarens 
bord till det andra sammanträdet efter 
det då förslaget framställdes. Ärendet 
ska i enlighet med bestämmelserna i 6 
kap. 4 § andra stycket regeringsformen 
avgöras senast på fjärde dagen efter den 
då förslaget framställdes.

[ALTERNATIV 1] 
7 kap. Gemensamma bestämmelser 
om val inom riksdagen

Valberedningen

Valberedningen bereder inte val av 
president, talman, vice talmän, riks-
dagsdirektör, riksdagens ombudsmän 
och ställföreträdande ombudsmän, 
riksrevisorer samt val till Statsrådsar-
vodesnämnden och Nämnden för lön 
till riksdagens ombudsmän och riksre-
visorerna
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8 kap. Vissa befattningshavare och or-
gan

Riksföreståndarval

3 § Vid val med slutna sedlar av riksfö-
reståndare, vice riksföreståndare enligt 
5 kap. 5 § regeringsformen eller person 
som ska kunna inträda som tillfällig 
riksföreståndare enligt 5 kap. 7 § reger-
ingsformen tillämpas det förfarande som 
anges i 1 § andra stycket. Valet gäller till 
dess riksdagen beslutar annat.

[ALTERNATIV 1] 
8 kap. Vissa befattningshavare och or-
gan

Val av president

1 § Val av president enligt 5 kap. 1 § 
regeringsformen förrättas tidigast tre 
månader och senast en månad före ut-
gången av den tjänstgörande presiden-
tens ämbetsperiod.

Valet förrättas med slutna sedlar. Den 
är vald som får mer än hälften av de av-
givna rösterna. Om sådan röstövervikt 
inte uppnås, förrättas nytt val mellan de 
två som uppnådde de högsta röstetalen. 
Till president väljs den kandidat som i 
den nya omröstningen fått flest röster.

Om endast en kandidat har nomi-
nerats utses han eller hon till president 
utan val.

Vid inledningen av sin ämbetsperiod 
avger presidenten en ämbetsförklaring 
inför kammaren. 
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[ALTERNATIV 2]

3. Vallagen

Nuvarande lydelse

1 kap. inledande bestämmelser

3 § Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och kom-
munfullmäktige ska hållas samma dag. 
Valdag ska vara den andra söndagen i 
september. Val till Europaparlamentet 
ska hållas i juni vart femte år.

Vid omval till riksdagen bestämmer 
regeringen vilken dag som ska vara 
valdag. Vid omval till landstings- och 
kommunfullmäktige bestämmer den 
centrala valmyndigheten, efter samråd 
med länsstyrelsen, vilken dag som ska 
vara valdag.

2 kap. Partier och kandidater

Anmälan av kandidater

9 § Ett parti som vill anmäla samtliga 
sina kandidater för ett visst val skall 

Föreslagen lydelse

1 kap. inledande bestämmelser

3 § Ordinarie val av president ska hål-
las vart sjätte år. Valdag ska vara den 
andra söndagen i september. Ordinarie 
val till riksdagen samt ordinarie val till 
landstings- och kommunfullmäktige 
ska hållas samma dag. Valdag ska vara 
den andra söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet ska hållas i juni 
vart femte år. 

Vid omval till riksdagen eller vid 
omval av president bestämmer reger-
ingen vilken dag som ska vara valdag. 
Vid omval till landstings- och kom-
munfullmäktige bestämmer den cen-
trala valmyndigheten, efter samråd 
med länsstyrelsen, vilken dag som ska 
vara valdag.

En andra valomgång vid val av pre-
sident enligt 5 kap. 1 § regeringsformen 
ska genomföras senast två veckor efter det 
första valtillfället.

Vid presidentval enligt 5 kap. 5 § 
regeringsformen bestämmer riksdagens 
talman, efter samråd med den centrala 
valmyndigheten, vilken dag som ska 
vara valdag.

2 kap. Partier och kandidater

Anmälan av kandidater

9 § Ett parti som vill anmäla samtliga 
sina kandidater för ett visst val skall 
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skriftligen göra detta hos den centrala 
valmyndigheten eller, i den utsträck-
ning som regeringen bestämmer, läns-
styrelsen.

Tillsammans med anmälan skall 
partiet lämna en egenhändigt under-
tecknad förklaring från varje kandidat 
att han eller hon samtycker till anmä-
lan.

10 § En anmälan av kandidater skall 
avse

1. för val till riksdagen: en viss val-
krets,
2. för val till kommun- eller landstings-
fullmäktige: kommunen eller lands-
tinget,
3. för val till Europaparlamentet: hela 
landet.

4 kap. Valkretsar och valdistrikt 
m.m.

Valkretsar

1 § För val till riksdagen, landstings-
fullmäktige och kommunfullmäktige 
skall det finnas geografiskt avgränsade 
områden för vilka det skall väljas leda-
möter till den beslutande församling 
valet gäller (valkretsar). För val till Eu-
ropaparlamentet utgör landet en enda 
valkrets.

Om inte annat anges skall vid til-
lämpningen av detta kapitel antalet 
röstberättigade vid ett val beräknas på 
grundval av uppgifterna i folkbokfö-
ringsdatabasen enligt lagen (2001:182) 
om behandling av personuppgifter i 
Skatteverkets folkbokföringsverksam-
het den 1 mars valåret.

skriftligen göra detta hos den centrala 
valmyndigheten eller, i den utsträck-
ning som regeringen bestämmer, läns-
styrelsen.

Tillsammans med anmälan skall 
partiet lämna en egenhändigt under-
tecknad förklaring från varje kandidat 
att han eller hon samtycker till anmä-
lan.

10 § En anmälan av kandidater skall 
avse
1. för val av president: hela landet,
2. för val till riksdagen: en viss val-
krets,
3. för val till kommun- eller landstings-
fullmäktige: kommunen eller lands-
tinget,
4. för val till Europaparlamentet: hela 
landet.

4 kap. Valkretsar och valdistrikt 
m.m.

Valkretsar

1 § För val till riksdagen, landstingsfull-
mäktige och kommunfullmäktige skall 
det finnas geografiskt avgränsade om-
råden för vilka det skall väljas ledamö-
ter till den beslutande församling valet 
gäller (valkretsar). För presidentval och 
val till Europaparlamentet utgör landet 
en enda valkrets.

Om inte annat anges skall vid til-
lämpningen av detta kapitel antalet 
röstberättigade vid ett val beräknas på 
grundval av uppgifterna i folkbokfö-
ringsdatabasen enligt lagen (2001:182) 
om behandling av personuppgifter i 
Skatteverkets folkbokföringsverksam-
het den 1 mars valåret.
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6 kap. Valsedlar och kuvert

Tillhandahållande av valsedlar och 
kuvert

8 § Följande partier som ställer upp i 
ett val har rätt till valsedlar på statens 
bekostnad:

1. vid val till riksdagen: parti som 
vid valet får eller vid något av de två 
senaste riksdagsvalen har fått mer än 
1 procent av rösterna i hela landet el-
ler som ändå är eller genom valet blir 
representerat i riksdagen,

2. vid val till landstings- eller kom-
munfullmäktige: parti som är eller ge-
nom valet blir representerat i fullmäk-
tige,

3. vid val till Europaparlamentet: 
parti som vid valet får eller vid något 
av de två senaste valen till Europapar-
lamentet har fått mer än 1 procent av 
rösterna i hela landet.

7 kap. Allmänna bestämmelser om 
röstning

När budröster får göras i ordning

6 § Vid ordinarie val till riksdagen och 
till landstings- och kommunfullmäk-
tige samt val till Europaparlamentet får 
en budröst göras i ordning tidigast 24 
dagar före valdagen.

Vid andra val får en budröst göras 
i ordning tidigast 10 dagar före val-
dagen. En budröst som lämnas hos en 
utlandsmyndighet får i dessa fall dock 
göras i ordning tidigast 20 dagar före 
valdagen.

6 kap. Valsedlar och kuvert

Tillhandahållande av valsedlar och 
kuvert

8 § Följande partier [eller nominerings-
grupper] som ställer upp i ett val har 
rätt till valsedlar på statens bekostnad:

1. vid presidentval: parti [eller no-
mineringsgrupp om minst 20 000 väl-
jare] som nominerar kandidat,

2. vid val till riksdagen: parti som 
vid valet får eller vid något av de två 
senaste riksdagsvalen har fått mer än 
1 procent av rösterna i hela landet el-
ler som ändå är eller genom valet blir 
representerat i riksdagen,

3. vid val till landstings- eller kom-
munfullmäktige: parti som är eller ge-
nom valet blir representerat i fullmäk-
tige,

4. vid val till Europaparlamentet: 
parti som vid valet får eller vid något 
av de två senaste valen till Europapar-
lamentet har fått mer än 1 procent av 
rösterna i hela landet.

7 kap. Allmänna bestämmelser om 
röstning

När budröster får göras i ordning

6 § Vid ordinarie val av president, till 
riksdagen och till landstings- och kom-
munfullmäktige samt val till Europa-
parlamentet får en budröst göras i ord-
ning tidigast 24 dagar före valdagen.

Vid andra val får en budröst göras 
i ordning tidigast 10 dagar före val-
dagen. En budröst som lämnas hos en 
utlandsmyndighet får i dessa fall dock 
göras i ordning tidigast 20 dagar före 
valdagen.
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När brevröster får göras i ordning

12 § Brevröster får göras i ordning tidi-
gast 45 dagar före valdagen.

Vid andra val än ordinarie val till 
riksdagen och till landstings- och kom-
munfullmäktige samt val till Europa-
parlamentet får brevröster dock göras 
i ordning först sedan det har beslutats 
vilken dag valet skall hållas.

8 kap. Allmänna bestämmelser om 
röstmottagning

Röstmottagning på röstmottagnings-
ställen

Utrustning
2 § I anslutning till ett röstmottag-
ningsställe skall det ordnas en lämplig 
plats där valsedlar kan läggas ut. Om 
detta inte är möjligt får en sådan plats 
i stället ordnas inne i lokalen. På denna 
plats skall väljarna ha tillgång till

1. valsedlar med enbart valbeteck-
ning,

2. valsedlar med parti- och valbe-
teckning

a) för val till riksdagen samt lands-
tings- och kommunfullmäktige för 
varje parti som vid något av de två se-
naste riksdagsvalen har fått mer än 1 
procent av rösterna i hela landet,

b) för val till landstings- och kom-
munfullmäktige för varje parti som 
redan är representerat där och som inte 
uppfyller kraven i a ovan, när det gäl-
ler röstmottagningsställen inom det 

När brevröster får göras i ordning

12 § Brevröster får göras i ordning tidi-
gast 45 dagar före valdagen.

Vid andra val än ordinarie val av 
president, till riksdagen och till lands-
tings- och kommunfullmäktige samt 
val till Europaparlamentet får brevrös-
ter dock göras i ordning först sedan 
det har beslutats vilken dag valet skall 
hållas.

8 kap. Allmänna bestämmelser om 
röstmottagning

Röstmottagning på röstmottagnings-
ställen

Utrustning
2 § I anslutning till ett röstmottag-
ningsställe skall det ordnas en lämplig 
plats där valsedlar kan läggas ut. Om 
detta inte är möjligt får en sådan plats 
i stället ordnas inne i lokalen. På denna 
plats skall väljarna ha tillgång till

1. valsedlar med enbart valbeteck-
ning,

2. vid val av president: valsedlar med 
parti- och valbeteckning samt kandidat-
namn.

3. valsedlar med parti- och valbe-
teckning

a) för val till riksdagen samt lands-
tings- och kommunfullmäktige för 
varje parti som vid något av de två se-
naste riksdagsvalen har fått mer än 1 
procent av rösterna i hela landet,

b) för val till landstings- och kom-
munfullmäktige för varje parti som 
redan är representerat där och som inte 
uppfyller kraven i a ovan, när det gäl-
ler röstmottagningsställen inom det 
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landsting eller den kommun där partiet 
är representerat,

3. valsedlar med parti- och valbe-
teckning för val till Europaparlamentet 
för varje parti som vid något av de två 
senaste valen till Europaparlamentet 
har fått mer än 1 procent av rösterna 
i hela landet eller valsedlar med parti- 
och valbeteckning samt uppgifter om 
kandidater om ett sådant parti deltar 
med endast en valsedel.

De partier som deltar i valen skall 
också kunna lägga ut sina valsedlar på 
denna plats.

Vad som sägs i första stycket 2 och 
3 gäller endast under förutsättning att 
partiet har gjort en begäran enligt 6 
kap. 7 §.

Ogiltighetsgrunder

7 § En valsedel är ogiltig om den
1. saknar partibeteckning,
2. har mer än en partibeteckning, 

eller
3. har kännetecken som uppenbart 

gjorts med avsikt.

Finns det fler än en valsedel i ett val-
kuvert är dessa ogiltiga. Om kuvertet 
innehåller flera valsedlar och alla har 
samma partibeteckning, skall dock en 
valsedel räknas som giltig. Skiljer sig 
valsedlarna i ett sådant fall åt i fråga 
om kandidatnamn eller de särskilda 
personrösterna, skall namnen på val-
sedlarna anses obefintliga.

landsting eller den kommun där partiet 
är representerat,

4. valsedlar med parti- och valbe-
teckning för val till Europaparlamentet 
för varje parti som vid något av de två 
senaste valen till Europaparlamentet 
har fått mer än 1 procent av rösterna 
i hela landet eller valsedlar med parti- 
och valbeteckning samt uppgifter om 
kandidater om ett sådant parti deltar 
med endast en valsedel.

De partier som deltar i valen skall 
också kunna lägga ut sina valsedlar på 
denna plats.

Vad som sägs i första stycket 2, 3 och 
4 gäller endast under förutsättning att 
partiet har gjort en begäran enligt 6 
kap. 7 §.

Ogiltighetsgrunder

7 § En valsedel är ogiltig om den
1. saknar partibeteckning,
2. har mer än en partibeteckning, 

eller
3. har kännetecken som uppenbart 

gjorts med avsikt.
En valsedel i presidentval som upp-

tar ett kandidatnamn som har anmälts 
i enlighet med 2 kap. är giltig även om 
den saknar partibeteckning.

Finns det fler än en valsedel i ett val-
kuvert är dessa ogiltiga. Om kuvertet 
innehåller flera valsedlar och alla har 
samma partibeteckning, skall dock en 
valsedel räknas som giltig. Skiljer sig 
valsedlarna i ett sådant fall åt i fråga 
om kandidatnamn eller de särskilda 
personrösterna, skall namnen på val-
sedlarna anses obefintliga.
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14 kap. Fördelning av mandat

1 § Den centrala valmyndigheten skall 
på grundval av resultatet av den slutliga 
rösträkningen fördela mandaten i riks-
dagen och Europaparlamentet samt 
fastställa vilka kandidater som har valts 
till ledamöter och ersättare.

Hur ledamöter utses

Valets avslutning

28 § För den som blivit utsedd till le-
damot av riksdagen, landstingsfull-
mäktige, kommunfullmäktige eller 
Europaparlamentet eller till ersättare 
skall respektive valmyndighet genast 
utfärda bevis om detta. I beviset skall 
den valmyndigheten ange

1. namnet på den som blivit utsedd, 
och

2. den tid, det parti och den valkrets 
som ledamoten eller ersättaren blivit 
utsedd för.

Ett bevis för ersättare skall dessutom 
i förkommande fall innehålla uppgift 
om den eller de ledamöter som han 
eller hon utsetts till ersättare för och 

14 kap. Fördelning av mandat

1 § Den centrala valmyndigheten skall 
på grundval av resultatet av den slutliga 
rösträkningen fastställa vem som valts 
till president, fördela mandaten i riks-
dagen och Europaparlamentet samt 
fastställa vilka kandidater som har valts 
till ledamöter och ersättare.

Hur president och ledamöter utses

Presidentvalet
9 § I enlighet med 5 kap. 1 § regerings-
formen är den kandidat som i valet har 
fått mer än hälften av de avgivna giltiga 
rösterna är vald till president. Om ingen 
av kandidaterna har fått tillräckligt an-
tal röster ska ett nytt val förrättas mel-
lan de två kandidater som har fått flest 
röster. Till president väljs den kandidat 
som i den nya omröstningen har fått flest 
röster. 

Valets avslutning

28 § För den som blivit utsedd till presi-
dent eller ledamot av riksdagen, lands-
tingsfullmäktige, kommunfullmäktige 
eller Europaparlamentet eller till er-
sättare skall respektive valmyndighet 
genast utfärda bevis om detta. I beviset 
skall den valmyndigheten ange

1. namnet på den som blivit utsedd, 
och

2. den tid, det parti och den valkrets 
som ledamoten eller ersättaren blivit 
utsedd för.

Ett bevis för ersättare skall dessutom 
i förkommande fall innehålla uppgift 
om den eller de ledamöter som han 
eller hon utsetts till ersättare för och 
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ordningen mellan ersättarna, om flera 
ersättare utsetts för samma ledamot.

ordningen mellan ersättarna, om flera 
ersättare utsetts för samma ledamot.
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4. Successionsordningen

Upphävs.
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1.  Från arvkungadöme till 
 konstitutionell plym

Valet av Gustav Vasa till Sveriges kung på riksdagen i Strängnäs den 6 juni 1523 
brukar anges som startpunkten för framväxten av den svenska enhetsstaten. Ut-
vecklingen har stora likheter med vad som hände i flera andra europeiska länder. 
I Danmark, England, Frankrike och flera tyska stater stärkte furstemakten sitt 
grepp om förvaltning och beskattning liksom kontrollen över kyrkan och där-
med opinionsbildningen. På riksdagen i Västerås 1544 slogs det fast att Sverige 
ska vara ett arvkungadöme – därmed avskaffades svenskarnas sedan 1200-talet 
stadfästa rätt att ”konung taga och vräka”.

Den starka kungamakt som Gustav Vasa åtnjöt kom att ifrågasättas redan un-
der Johan III:s regenttid (1568–1592), och genom Gustav II Adolfs kungaför-
säkran 1611 fick adeln kraftigt utvidgade förmåner. Kungen skulle samverka med 
råd och ständer i en rad viktiga frågor. I 1634 års regeringsform formaliserades 
rådets ställning ytterligare, genom att regenten ålades att styra ”med råds råde”.

Envälde av Guds nåde

Mot slutet av 1600-talet lyckades Karl XI driva igenom enväldet. Riksdagen löste 
år 1680 kungen från 1634 års regeringsform. 1693 beslutade riksdagen att Kungl. 
Maj:t blivit satt ”till en envålds allom bjudande och rådande suverän konung, den 
ingen på jorden är för dess aktioner responsabel utan har makt och våld efter sitt 
behag och som en kristelig konung att styra och regera sitt rike”. 

Efter Karl XI:s död 1697 förklarades den 15-årige tronföljaren myndig. Karl 
XII placerade själv kronan på sitt huvud. Någon kungaförsäkran ansåg han sig 
inte behöva avlägga. Tre år senare inleddes två decennier av förödande krig som 
ändade såväl Sveriges ställning som stormakt som det kungliga enväldet. 
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Frihetstidens ständervälde

Efter Karl XII:s död 1718 fick Sverige ett nytt politiskt system och statsskick. 
Drottning Ulrika Eleonora avsade sig alla anspråk på att återupprätta enväldet, 
och den begränsade kungamakten bekräftades av 1720 års regeringsform, enligt 
vilken i stället riksdagen och ständerna innehade den högsta makten i riket. Det 
karolinska kungliga enväldet ersattes således av ett ständervälde under det som 
kommit att kallas frihetstiden.

Adeln, särskilt lågadeln, intog en dominerande ställning inom ständerväldet. 
Genom 1723 års privilegiebeslut fick adeln ensamrätt på högre ämbeten och 
skattebefriad frälsejord. 

Trots att frihetstidens statsskick inte var någon demokrati i modern mening, 
kan det ses som en föregångare till den moderna parlamentarismen, bland annat 
genom uppkomsten av politiska klubbar och ett begynnande partiväsende (”mös-
sorna” och ”hattarna”).

Det har sagts att Sverige hade ett republikanskt statsskick under frihetstiden, 
men begreppet ”republik” förknippas då inte på samma sätt som idag med stats-
chefens ställning. Grundtanken i 1720 års regeringsform var maktdelningen 
mellan kungen, rådet och ständerna. De som genomdrev och argumenterade för 
en inskränkt kungamakt kunde betecknas som republikaner, men deras syfte var 
alltså inte att omvandla Sverige till en regelrätt republik.

Den upplysta despotismen – Gustav III:s statsvälvning

Kung Adolf Fredrik tillträdde år 1751 och försökte 1756 att genomföra en stats-
kupp tillsammans med sin hustru, drottning Lovisa Ulrika. Drottningen var en 
varm anhängare av den upplysta despotism som tog sin utgångspunkt i upplys-
ningsfilosofen Voltaires ideal. Statskuppen misslyckades dock, vilket i sin tur re-
sulterade att kungamakten inskränktes ytterligare. 

Kungaparets ambitioner förverkligades dock av sonen Gustav III, som den 19 
augusti 1772, drygt ett år efter trontillträdet, genomförde en statskupp. Gustav 
III fördömde frihetstiden och förmådde ständerna att underteckna hans förslag 
till ny författning. 1772 års regeringsform innebar att rådet endast var ansvarigt 
inför kungen, som skulle styra landet. Hattarna och mössorna förbjöds och fri-
hetstidens parlamentarism hade därmed nått sitt slut. 1774 antogs en ny, mer 
restriktiv tryckfrihetsförordning.

Under Gustav III blev kungamakten förvisso återigen i det närmaste enväldig, 
men i gengäld belönades de ofrälse stånden med ett flertal ämbeten som tidigare 
varit förbehållna adeln. En del feodala kvarlevor avskaffades på kungens initiativ, 
men mellan 1789 och 1792 inskränkte kungen – sannolikt påverkad av de revo-
lutionära händelserna i Frankrike – tryckfriheten ytterligare.
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Någon mer omfattande radikal politisk upplysning av kontinentalt snitt fö-
rekom inte i Sverige men en ny medelklassideologi med utgångspunkt i upplys-
ningstidens idéer växte fram. Det går också att urskilja en republikansk tradition i 
Finland, som fick sitt fäste i en politiskt radikal krets vid universitet i Åbo. Hösten 
1791 förekom oroligheter i Uppsala där studenterna ska ha burit frihetskokarder 
och skålat för nationalförsamlingen i Paris, dock utan att gå så långt som att kräva 
den svenska monarkins avskaffande.

 

Kungamordet på maskeradbalen

Den 16 mars 1792 blev Gustav III skjuten på en maskeradbal. Bakom attentatet 
fanns en adelsopposition som ville återgå till frihetstidens statsskick där adelns 
ställning var stark. Kuppen misslyckades dock eftersom Gustav III bara skott-
skadades; han avled först två veckor senare. Ett 40-tal konspiratörer greps och 
dömdes till förhållandevis milda straff. Endast Jacob Johan Anckarström, som 
avlossade skottet, avrättades.

I sitt testamente hade Gustav III utsett sin bror hertig Karl att tillsammans med 
en förmyndarregering styra landet till dess kronprinsen Gustav Adolf fyllt 18 år. 
Gustav IV Adolf kröntes år 1800 och rädslan för revolution präglade även hans 
regim. Förbuden kom slag i slag och på kulturens område utvidgades censuren. 
Teaterpjäser kontrollerades och stoppades, en särskild bokhandels- och tryckeri-
ombudsman ingrep mot otillåtna och misstänkta skrifter, införsel av danska och 
franska böcker förbjöds och år 1806 stängdes operan.

1809 års statsvälvning

Till en början hade stämningen i landet varit positiv gentemot den nye kungen 
men efter hand växte sig oppositionen allt starkare, i synnerhet inom adeln. Våren 
1809 hade Ryssland erövrat Finland och hotade huvudstaden. I mars tågade den 
västra armén mot Stockholm under överstelöjtnant Georg Adlersparres befäl, 
i avsikt att avsätta kungen. Aktionen förekoms dock av generaladjutanten Carl 
Johan Adlercreutz som tillsammans med några officerare gick in på slottet och 
arresterade kungen, som en tid senare sändes i landsflykt. Hertig Karl gjordes till 
riksföreståndare.

Eftersom männen bakom statskuppen inte hade utformat något klart konsti-
tutionellt program uppstod snart en maktkamp om den nya författningen. Ett 
konstitutionsutskott under ledning av Hans Järta tillsattes, och dess förslag till 
regeringsform antogs av ständerna den 5 juni (bondeståndet hade dock reserva-
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tioner) och riksföreståndaren den 6 juni 1809. 
I enlighet med principen ”konstitution först, kung sedan” valdes därefter hertig 

Karl till ny svensk kung under namnet Karl XIII. Kungen saknade emellertid en 
legitim tronföljare, varför man måste finna en kronprins. Valet föll på den danske 
prinsen Kristian August, som emellertid avled efter en kort tid. Efter oroligheter 
i samband kronprinsens död menade många att Sverige behövde en stark regent 
som kunde upprätthålla ordningen och samtidigt hävda landets utrikespolitiska 
intressen. En sådan trodde man sig ha funnit i en av Napoleons marskalkar, Jean 
Baptiste Bernadotte, som valdes till tronföljare på riksdagen i Örebro 1810. Den 
än i dag gällande successionsordningen, som ger arvingarna till Jean Baptiste Ber-
nadotte rätten till Sveriges tron1, antogs av riksdagen den 26 september samma 
år. Efter Karl XIII:s död 1818 kröntes Karl XIV Johan till kung av Sverige och 
Norge.

Grundtanken i den nya regeringsformen var en maktbalans mellan kungamakt 
och riksdag. Kungen ensam gavs den styrande makten (”Konungen äger at allena 
styra Riket på det sätt denna Regerings-Form föreskriwer…”). Den lagstiftande 
makten delades mellan kung och riksdag vad gäller grundlag och allmän civil- 
och kriminallag, medan den ekonomiska och administrativa lagstiftningen låg 
kvar hos kungen. Den högsta dömande makten lades i en högsta domstol i vilken 
kungen själv presiderade (med två röster) och med justitiestatsministern som le-
damot. Finansmakten (skatter och statsbudget) utövades av riksdagen ensam.

Vare sig statskuppen eller 1809 års regeringsform var ett brott mot den mo-
narkistiska ordningen. Visserligen var det kungliga enväldet inte längre möjligt, 
men adeln behöll sitt inflytande och någon republik av fransk eller amerikansk 
modell övervägdes aldrig. De nya grundlagarna slog vakt om de bestående makt-
relationerna. Däremot fullföljde den nya författningen den utjämning avseende 
ämbetstillsättning som påbörjades av Gustav III. Adelns ställning var fortfarande 
stark inom förvaltningen men den kunde inte längre hänvisa till bördsrätten. 
Ämbetsmännen skulle i fortsättningen tillsättas efter duglighet och inte börd.

Kungamakten utmanas

Karl XIV Johan regerade till 1844 och vid flera tillfällen utmanades kungamakten 
av såväl radikala publicister som folkliga uppror.

1834 dömdes teatermannen Anders Lindeberg till döden för majestätsförbry-
telse efter att ha kritiserat det kungliga teatermonopolet. Lindeberg benådades 
omgående, men han vägrade acceptera detta och krävde att få bli avrättad på sin 
födelsedag. Fallet fick stor uppmärksamhet och Lindeberg hyllades av den kunga-
kritiska oppositionen. Till slut fick man tvinga ut Lindeberg från fängelset och 

1. Från 1979: ”manliga och kvinnliga efterkommande till Johan Baptist Julii, sedermera 
Konung Karl XIV Johans, avkomling i rätt nedstigande led, Konung Carl XVI Gustaf ”.
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låsa dörren bakom honom.
År 1838 åtalades skribenten Magnus Jacob Crusenstolpe efter att ha publice-

rat texter som varit misshagliga för kungen. Sedan han fällts för majestätsbrott 
uppstod demonstrationer till stöd för honom. En uppretad folkmassa krossade 
fönstren till justitiekanslerns bostad och rörde sig i riktning mot hovkanslerns 
bostad på Storkyrkobrinken. Militär sattes emellertid in mot folkmassorna och 
lyckades – tillfälligt – kuva upproret.

Den 19 juli tilltog emellertid oroligheterna igen i samband med att Cru-
senstolpe skulle föras till Vaxholms fästning. En styrka ur infanteriet som skul-
le skydda fångtransporten blev utsatt för stenkastning och en större folkmassa 
försökte tränga in i stadshuset för att frita Crusenstolpe. I tumultet dödades två 
personer av militären och ett tiotal skottskadades, i vad som kommit att kallas de 
Crusenstolpeska kravallerna.

Oroligheterna sommaren 1838, som givetvis var uttryck för mycket mer än 
missnöje över domen mot Crusenstolpe, var det dittills närmaste Sverige kom-
mit en borgerlig revolution. Efter tre dagars kravaller förhördes 108 borgare om 
sina inblandningar. Av dessa tillhörde två tredjedelar medelklassen och resteran-
de var lika fördelade på över- och arbetarklass. Händelserna blev startskottet för 
en liberal offensiv där parlamentarism och näringsfrihet stod i centrum och som 
kulminerade i 1840 års riksdag, där bland annat grunden för ståndsriksdagens 
avskaffande ett par decennier senare lades.

Den tidiga svenska arbetarrörelsen 

1847 publiceras en uppmärksammad artikelserie under titeln Den arbetande 
klassens läge i England i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Artiklarna var 
författade av en ung tysk vid namn Friedrich Engels. Underlaget till studien hade 
Engels fått genom sina två år vid faderns textilfabrik i Manchester, där han dels 
hade studerat officiella undersökningar och dels gjort egna observationer gällan-
de arbetarnas situation i den industritäta staden. 

Samtidigt började den blivande arbetarrörelsen växa fram i Sverige. År 1847 
startades en politisk-ekonomisk bildningscirkel i Göteborg. Cirkeln var med 
marxistisk terminologi ”småborgerlig”; deltagarna var i huvudsak butiksinneha-
vare, hantverkare och intellektuella, och de bekantade sig med den kontinentala 
arbetarrörelsens idéer, inklusive republikanismen. Två år tidigare hade en lik-
nande bildningscirkel grundats i Stockholm. Den hade kopplingar till en hemlig 
svensk avdelning av Kommunisternas förbund. Som frontorganisation använde 
Kommunisternas förbund Skandinaviska sällskapet, bildat hösten år 1846. Säll-
skapet var den första öppet uttalat republikanska organisationen i Sverige.
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Marskravallerna i Stockholm

1848 var ett revolutionernas år i Europa. I februari utropades den Andra republi-
ken i Paris och under de följande månaderna utbröt revolutioner och oroligheter 
i Danmark, Tyskland, Ungern, Italien, Rumänien, Brasilien, Polen och Schweiz. 
Även i Sverige inspirerade dessa händelser till krav på förändring: republik, all-
män rösträtt och ståndsriksdagens avskaffande. I liberala Aftonbladet, grundat 
1830, hade Lars Johan Hierta under hela 1830- och 1840-talen drivit en starkt 
antimonarkistisk linje. Nu flyttades striden från tidningsspalterna till gatorna.

Stockholm nåddes av de första nyheterna om den franska februarirevolutio-
nen den 2 mars. Tidigt på morgonen lördagen den 18 mars fann polisen att pro-
klamationer var uppsatta i staden med paroller som ”Afsättom Oscar han duger 
icke till kung hellre Republiken!”, ”Reformen! ned med det Kongliga huset, lefve 
Aftonbladet!”, ”Död åt kungen. Republik! Republik!” och ”Folket! Brunkeberg 
i afton”. Flygblad som krävde valrätt och allmänna sociala reformer hade också 
börjat spridas. 

Under dagen spreds upprorsstämningarna och stora folkmassor samlades för 
att kräva skråväsendets återinförande och ökade tullar, men även republik och 
”fransysk frihet”. 

Oroligheterna kulminerade och mot kvällen gav kungen order om att militä-
ren skulle ingripa för att stävja upproret. Trupperna möttes av stenkastning och 
svarade med eldgivning, varvid 18 demonstranter dödades. 

1866 års riksdagsordning

1866 års riksdagsordning kan ses som en försenad men logisk fortsättning på 
1809 års regeringsform. Drivande bakom representationsreformen, underteck-
nad av Karl XV den 22 juni 1866, var justitiestatsminister Louis de Geer. Genom 
reformen ersattes ståndsriksdagen med en tvåkammarriksdag som, med vissa för-
ändringar, kom att bestå till 1971 då den ersattes av den nuvarande enkammar-
riksdagen. Enligt den nya ordningen tillsattes första kammarens 125 ledamöter 
genom indirekta val i landstingen och stadsfullmäktigeförsamlingarna i de större 
städerna. Den förnyades successivt genom att valen genomfördes vid skilda till-
fällen i de olika valförsamlingarna. Andra kammarens 190 ledamöter valdes i di-
rekta val i enmansvalkretar.

Genom valbarhets- och rösträttsregler, skilda valsätt och överlappande man-
datperioder byggdes medvetet en viss tröghet in i systemet i syfte att ”förhindra 
förhastade beslut”. 

Det var bara män som var valbara och dessutom fanns ålders-, inkomst- och 



35

förmögenhetsvillkor. För valbarhet till första kammaren krävdes att man hade 
fyllt 35 år samt ägde en fastighet taxerad till minst 80 000 riksdaler eller hade 
en skattepliktig inkomst på minst 4 000 riksdaler. Endast 6 000 personer i hela 
landet uppfyllde dessa krav. De 125 ledamöterna i första kammaren hade inte 
något arvode för sitt arbete i riksdagen. Vid 1867 års riksdag var 40 procent av 
ledamöterna högre ämbetsmän, 35 procent godsägare och 25 procent storföreta-
gare. Reglerna gynnade enkelt uttryckt äldre, förmögna män.

Rösträtten i de kommunala valen (och därmed indirekt till första kammaren) 
var graderad efter förmögenhet. Även företag och ogifta kvinnor med förmögen-
het som betalade skatt hade rösträtt. 1911 infördes i princip allmän och lika röst-
rätt för män i andrakammarvalen, medan kvinnorna fick vänta till 1921.

Det republikanska mötet i Lill-Jansskogen

I anslutning till de officiella hyllningarna av Oscar II på hans 60-årsdag den 20 
januari 1889 hölls det första öppet republikanska mötet i Sverige. Tusentals med-
borgare slöt upp i Lill-Jansskogen i Stockholm, där bland andra Hjalmar Branting 
och August Palm talade. Tidningen Social-Demokraten skrev om mötet den 26 
januari att ”med dånande ja antogs under jubel och hurrarop” en resolution för 
införande av republik i Sverige. Resolutionen löd:

I betraktande af att monarkin är oförenlig med nutidens folkliga sträfvanden och demo-
kratiska uppfattning i allmänhet; att den alltid står hotande för freden, i det monarki och 
militarism äro oskiljaktiga; att den i regeln alltid — utom någon gång af särskilda egois-
tiska beräkningar — stödjer sig på den folket utplundrande och frihetsfientliga öfverklas-
sen; förklarar mötet, att det är hvarje demokratiskt och rättsinnad medborgares pligt att 
arbeta på monarkins afskaffande och ersättande med republikanska institutioner, hvilka 
ensamma äro förenliga med den fria folkstaten. 

Slutligen förklarar mötet, att på grund af konung Oskars ställning i främsta rummet 
till rösträttsfrågan är det värdigaste svar Stockholms arbetare och demokratiskt sinnade 
medborgare kunna gifva vid hans utställningsfärd genom hufvudstaden i morgon, att han 
helsas med fullständig tystnad.

Vid Lill-Jansmötet talade även den socialistiske agitatorn Anders Hansson Jan-
hekt, som 1888 dömdes till fängelse i sju månader för majestätsbrott och två må-
nader för smädelse av riksdagen. 

Den första republikmotionen

1912 lades den första svenska riksdagsmotionen om införande av republik. Det 
var Stockholms borgmästare, den f.d. liberalen, sedermera socialdemokraten Carl 
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Lindhagen, som tillsammans med Carl Winberg, Rikard Sandler, Oskar Kloo 
och Nils Helger och ”med instämmande i motionens syfte” av O. W. Edbom, J. E. 
Berglund och C. A. Svensson, bröt detta konstitutionella tabu i den lagstiftande 
församlingen. Talmannen, högermannen Swartling, vägrade först proposition, 
men fick ge sig efter remiss till konstitutionsutskottet som beslutat att motionen 
fick läggas. I kammardebatten var det bara Lindhagen som höll något anförande; 
övriga ledamöter, inklusive de socialdemokratiska, teg. Edén, liberal, anförde 
dock helt kort att ”det är en allmän mening i denna kammare, att herr Lindha-
gens motion ej bör föranleda någon diskussion”. Motionen skulle tigas ihjäl. Även 
Hjalmar Branting yrkade avslag på sin partikamrats motion, men med annan mo-
tivering än utskottet. Branting menade att det inte fanns något politiskt utrymme 
att driva frågan vid tillfället och att den först skulle bli aktuell om monarken kom 
att hävda den personliga kungamakten. Motionen avslogs den 24 maj med röst-
siffrorna 118 mot 12.

 Två år senare lämnade Lindhagen in en andra republikmotion, som dock skul-
le röna samma öde som den första. 1919 behandlas republikfrågan återigen i riks-
dagen efter att tio vänstersocialister med Ivar Vennerström som huvudmotionär 
motionerat i frågan. Förslaget var att en folkomröstning i frågan om statsskicket 
skulle genomföras. Även denna gång gick Branting och andra ledande socialde-
mokrater emot. 

Borggårdskrisen

1914 nådde konflikten mellan anhängarna av parlamentarism respektive kunga-
makt sin höjdpunkt. Fem år tidigare hade allmän rösträtt för män införts i andra-
kammarvalen. De kommunala rösträtts- och valbarhetsreglerna innebar dock att 
högern och de konservativa fortfarande hade första kammaren i sina händer. 

Kung Gustaf V motsatte sig parlamentarismen som begränsade ”hans” reger-
ings möjlighet att styra riket och genom högerns starka ställningar i första kam-
maren kunde de konservativa effektivt bromsa en utveckling i den riktningen. 

De förändrade rösträttreglerna ledde till en förstärkt representation för libera-
ler/frisinnade och socialdemokrater i andra kammaren. 1911 kunde Karl Staaff 
bilda en liberal regering med socialdemokratiskt stöd. Liberalerna drev frågan om 
sänkta försvarsutgifter för att finansiera sociala reformer. Detta fördjupade ytter-
ligare konflikten mellan högern och vänstern (liberalerna räknades vid denna tid 
tillsammans med socialdemokraterna som den politiska vänstern), och försvars-
frågan blev de konservativas samlingsfråga. Över hela Europa spreds vid denna 
tid en konservativ och aggressiv nationalism, så även i Sverige. 1912 gav Sven He-
din ut boken Ett varningsord där han återaktualiserade Ryssland som Sveriges 
arvfiende och målande beskrev vilka fasor som skulle möta svenskarna under en 
rysk ockupation. Rysskräcken spred sig och Karl XII blev den store nationalhjäl-
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ten för de konservativa. Staaff pekades ut som ”landsförrädare” som i princip in-
bjöd ryssarna till att ockupera Sverige.

Den 21 december 1913 gav Staaff efter för de konservativa försvarsvännerna 
och lovade att bygga ut flottan och ge armén mer resurser. Samma dag kom från 
Uppsala ett upprop till det så kallade Bondetåget. En uppmaning från ”Upplands 
bönder” utgick till de andra ”landskapens allmoge” att tåga till Stockholm. Kom-
mittéer bildades över hela landet för att organisera manifestationen, som namnet 
till trots hade en mycket blandad sammansättning. 

Den 6 januari 1914 hade 32 000 personer med sympatier för de borgerliga par-
tierna samlats i Stockholm. Man marscherade till slottets borggård landskapsvis 
med fanor och standar och många deltagare bar folkdräkter. Kungen med familj 
hade samlats på en estrad på inre borggården.

I sitt tal tog kungen i princip avstånd från sin egen regering under Staaff och 
hävdade för sista gången i svensk historia den personliga kungamakten. Med ut-
tryck som ”min armé” och ”min flotta” markerade han sin rätt att uppträda som 
överbefälhavare och krävde att regeringen skulle stödja krigsmaktens ”oeftergiv-
liga krav”. 

Några dagar senare svarade socialdemokraterna med att organisera det så kal-
lade Arbetartåget under parollen ”Folkets vilja skall ensam bestämma i Sveriges 
land!”. Uppemot 50 000 demonstranter slöt upp för att visa sitt stöd för den li-
berala regeringen. Med Branting i spetsen tågade man mot regeringskansliet, där 
Karl Staaff med ministrar tog emot. Branting läste upp sitt partis lojalitetsförkla-
ring till regeringen Staaff.

Trots att kungens agerande betraktades som grundlagsvidrigt även inom delar 
av högern blev situationen ohållbar för regeringen. Efter att Karl Staaff i hemlig-
het och utan framgång försökt få kungen att retirera avgick regeringen den 10 
februari.

Det var en seger för kungamakten, men en kortvarig. Över hela det politiska 
fältet ansåg många att kungen och hans rådgivare hade gått för långt. Att till-
sätta en ren högerministär visade sig omöjligt och i stället tillträdde en ”opoli-
tisk” ämbetsmannaministär under Hjalmar Hammarsköld, troligen föreslagen av 
andrakammarhögerns ledare Arvid Lindman för att undvika att kungen skulle 
utnämna förstakammarhögerns ledare, den hårdfört reaktionäre Ernst Trygger, 
till statsminister.

Efter riksdagsvalet följande år tillträdde högermannen Carl Swartz som ny 
statsminister, med Arvid Lindman som utrikesminister. Den mer moderate 
Lindman medverkade till att diskussionerna inom konservativa kretsar nära 
kungen om en statskupp helt kom av sig. Efter valet 1917 var den parlamentariska 
situationen sådan att ingen annan regering än en koalition mellan liberaler och 
socialdemokrater var möjlig, vilket i förlängningen också innebar ett erkännande 
av riksdagens bestämmanderätt över regeringsbildningen. 
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1918 – revolution i Sverige?

Under krigsåren 1917–1918 arrangerades många demonstrationer och protester. 
Livsmedelsbristen var stor liksom hungern efter politiska reformer. 1918 plane-
rade många socialdemokratiska första maj-kommittéer att gå under parollen ”För 
republik”, men blev nekade polistillstånd och valde i stället ”Bröd och medbor-
garrätt”. 

Även i övriga Europa rådde social oro och flera av de kungliga tronerna vack-
lade. I Ryssland fälldes tsardömet i februari 1917 och i det dittillsvarande storfur-
stendömet Finland, erövrat från Sverige 1809, utropade lantdagen Republiken 
Finlands självständighet den 6 december 1917. Den nya republiken fick dock 
en våldsam start då det finska inbördeskriget utbröt i januari 1918. Striden stod 
mellan de ”röda” socialisterna och de ”vita” konservativa. De vita segrade och ca 
20 000 människor avrättades eller svalt ihjäl i fånglägren. Tankar hade funnits på 
att göra Finland till en monarki med Friedrich Karl av Hessen som kung, men de 
planerna gick om intet och i stället blev Kaarlo Juho Ståhlberg Finlands förste 
president. 

Den 9 november 1918 utropades den tyska republiken. En provisorisk reger-
ing, ledd av socialdemokraten Friedrich Ebert, tog över makten från kanslern, 
prins Max av Baden, och kapitulerade för de allierade. En vecka före utropandet 
av republiken hade kejsar Wilhelm II abdikerat och gått i exil i Nederländerna, 
där han skulle stanna till sin död 1941. 

Mot bakgrund av revolutionerna i Europa och hungerdemonstrationerna på 
hemmaplan var det även i Sverige under en tid en öppen fråga om kraven på de-
mokrati skulle stanna vid allmän och lika rösträtt eller om man skulle ta steget 
fullt ut och störta kungahuset. Många talade, med hopp eller fruktan beroende 
på position, om möjligheten av en svensk revolution. 

Branting lyckades hålla tillbaka de krav på republik som restes för att inte pro-
vocera fram en öppen och möjligen våldsam konfrontation med borgerligheten, 
en strid som hade kunnat sluta med arbetarrörelsens totala nederlag. Inbördeskri-
get i Finland visade att det inte var en helt ogrundad farhåga.

Högern insåg å sin sida att eftergifter var nödvändiga och när den liberala re-
geringen Edén föreslog införandet av allmän rösträtt i Sverige så godkändes pro-
positionen av en urtima riksdag den 22 november 1918. Beslutet bekräftades ett 
halvår senare, den 24 maj 1919, och därmed fick Sverige från och med valet år 
1921 allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.

Revolutionen var avvärjd. Gustaf V kunde andas ut och gav – i stort sett – upp 
försöken att spela en politisk roll, möjligen lättad över att till skillnad från många 
av sina kollegor i Europa i alla fall ha kvar både huvud och titel. Parlamentarismen 
blev praxis, men det skulle dröja till 1970 innan den skrevs in i grundlagen.

Den 16 november 1918 samlades regeringen till konselj med kung Gustaf V på 
Stockholms slott. Sjöförsvarsminister i Nils Edéns koalitionsministär var diplo-
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maten och friherren Erik Palmstierna. Han hade ursprungligen varit liberal men 
övergick 1910 till socialdemokraterna och lyckades trots motstånd från partiets 
vänsterflygel göra en karriär i partiet. Han skrev om konseljen i sina politiska min-
nesanteckningar Dagjämning (1954):

Kungen såg alldeles förstörd ut under konseljen. Han lär vara sömnlös. Händelserna taga 
tydligen mycket på honom. Dagens notis att man sökt storma slottet i Karlsruhe, inverkar 
nog inte heller så stillande på nerverna. Efter konseljen bådo Rydén och Thorsson såsom 
representanter för arbetarrörelsen i regeringen att få tala vid honom. De dolde inte den 
starka republikanska stämning, som hastigt utbretts hos de breda massorna men fram-
höllo, att vi ansågo det vara en folkets sak, att först senare, efter författningsreformen, 
när spörsmålet om statsskicket upptagas. För att lyckas hålla den pågående rörelsen inom 
denna gräns och inom laglighetens råmärken, vore det emellertid oundgängligt, att reger-
ingens krav utan prutmån antogos. Kungen sade sig till fullo inse detta. Han hade redan 
och skulle än mer söka medverka till att de accepterades. Thorsson klappade kungen på 
axeln och sade: ”Majestätet skall inte vara oroligt; den här skivan klara vi. Det är nog” 
– som Br. [Branting] med en fin vändning yttrade i A-salen – ”så att man finner mer 
förståelse för folkets krav hos monarken än hos herrar Trygger och Lindman”(…) F. n. 
råder en alldeles märklig intimitet med de kungliga. Kungen sade i går rent ut, att han ofta 
tackar Gud, att han för ett år sedan tagit socialdemokraterna till sitt rådsbord, och att han 
trivdes så bra med oss.

Socialdemokratin accepterade gradvis monarkin. Även om Branting som andra 
socialdemokrater var republikan ”i princip”, gjorde han inga ansatser för att verka 
för införandet av ett republikanskt statsskick i Sverige. Statsvetaren och publi-
cisten Herbert Tingsten, ursprungligen socialdemokrat men senare liberal, har 
beskrivit socialdemokratins förändrade syn på statsskicket i Den svenska socialde-
mokratiens idéuteckling (1941): 

Vid ett studium av den socialdemokratiska pressen finner man otvetydiga bevis för att 
partiets uppfattning under denna tid undergått viss förskjutning. Tidigare – särskilt un-
der perioder, då socialdemokraterna voro obundna av regeringsansvaret – förekommo 
icke sällan artiklar, som underströko partiets republikanism med en viss skärpa… Under 
de senaste åren ha de sparsamma uttalandena en annan färg. Den principiella republi-
kanismen vidhålles i regel, men den är så ”principiell”, är kombinerad med ett så starkt 
betonande av att man ej vill verka för kravets aktualisering, att slutsatsen i själva verket blir 
en monarkism med reservationer. (del 2, s. 119–139)

Statsminister och kung under andra världskriget

Omedelbart efter Tysklands anfall på Sovjetunionen, vid midsommartid i juni 
1944, fick den svenska regeringen en begäran från Tyskland om tillstånd att 
transitera en infanteridivision, Engelbrechtdivisionen, med tåg från Norge över 
Sverige till Finland. Frågan prövades av samlingsregeringen, utrikesnämnden och 



40

riksdagens partigrupper och flera politiker framförde att ett tillstånd till tyskarna 
skulle innebära ett avsteg från den svenska neutraliteten. 

De borgerliga var, med undantag för några folkpartistiska ledamöter, överens 
om att Tysklands förfrågan skulle godkännas. Socialdemokraterna var splittrade i 
frågan och kommunisterna, som stod utanför samlingsregeringen, helt emot. Ut-
rikesminister Günther menade att de svenska sympatierna för Finlands sak talade 
för ett beviljande. Finland, som formellt hade förklarat sig neutralt, hade anfallits 
av Sovjet den 25 juni och var helt beroende av tyskt militärt stöd. Även för att 
undvika en konflikt med Tyskland borde begäran beviljas, enligt Günther. Gustaf 
V uttryckte sitt stöd för utrikesministerns linje. 

Under debatterna i samlingsregeringen framförde statsminister Per Albin 
Hansson att kungen hotat med att abdikera om inte Tysklands begäran godkän-
des. Utsikten att i ett instabilt och farligt läge, omgiven av ett världskrig, stå utan 
statschef gjorde att de kritiska ministrarna böjde sig för Hanssons vilja att god-
känna transiteringen, vilket också blev regeringens beslut. Mellan den 25 juni och 
12 juli transporterades drygt 14 000 tyska soldater över svenskt territorium. 

I senare historisk forskning har det hävdats att någon ”midsommarkris” aldrig 
ägde rum och att den konstruerades i efterhand för skydda samlingsregeringens, 
socialdemokraternas och Per Albin Hanssons politiska arv. 

Hösten 1941 ville Gustaf V än en gång markera att han var något mer än bara 
en staffagefigur genom att uttrycka sin tacksamhet till Adolf Hitler för hans 
”kamp mot kommunismen”. Hansson, som inte kunde acceptera ett kungligt age-
rande som skulle tolkas som ett flagrant brott mot landets officiella neutralitet, 
fick hota med regeringskris innan kungen gav med sig. I stället för att överlämna 
hälsningen genom ambassaden i Berlin lät han, utan Hanssons vetskap, förmedla 
sin hälsning via den tyska legationen i Stockholm och markerade därigenom att 
den uttryckte hans personliga ståndpunkt, inte regeringens. 

I samband med Gustaf V:s 85-årsdag den 16 juni 1943 inträffade ännu en in-
cident. Kungen skulle hyllas av folket på Slottets borggård, samma plats där han 
29 år tidigare utlöst en regeringskris. Statsministern spelade sin roll i skådespelet 
och höll ett inställsamt tal om att ”banden mellan konung och folk knutits ännu 
fastare”. Kungen, som i gengäld förväntades undertrycka varje eventuellt kvarva-
rande politisk ambition, ville dock markera att han fortfarande ansåg sig ha en 
ställning utöver den nationella symbolens:

Det är min bestämda uppfattning att en konstitutionell kung i vanliga förhållanden icke 
bör uppträda som ledare i den ena eller andra riktningen annat än i undantagsfall. Men 
under rådande stora världskris har jag ansett det vara min oavvisliga plikt att genom ett 
personligt ingripande vid flera tillfällen söka hjälpa landet ur stundens svårigheter.

”Kungens tal kunde ha varit bättre avvägt”, skrev Hansson i sin dagbok, uppen-
bart irriterad över att kungen inte ville spela sin roll och därmed försvårade hans 
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strävan att avföra republikkravet från sitt partis program. På partikongressen 
1944 röstade han för att det skulle strykas, men förslaget föll.

Tage Erlander och monarkin

Den socialdemokratiska linjen i republikfrågan förändrades inte nämnvärt under 
Tage Erlanders ledning på 1950- och 1960-talen. Som sin föregångare var Erlan-
der ”i princip” republikan, men hyste en bestämd motvilja mot att ta frågan på 
allvar. Den statsvetenskapliga forskningen har under senare år visat på den nära 
relation som Tage Erlander hade med kung Gustaf VI Adolf. Erlander intog en 
i många avseenden konservativ hållning och hade en påtaglig rädsla för snabba 
samhällsförändringar. Han uppfattade visserligen monarkin som en förlegad in-
stitution, men såg den samtidigt som en garant för en stabil samhällsordning. 

I samband med att kung Gustaf V:s hälsa började vackla 1950 – kungen var 
nu 92 år gammal och hade suttit på tronen i 42 år – blev statsskicksfrågan åter 
aktuell. I maj 1950 förde Erlander samtal med riksmarskalk Birger Ekeberg om 
tankarna kring kung Gustaf V:s möjliga tronavsägelse och därmed kronprinsen 
Gustaf Adolfs inträde som prinsregent. Republikanska debattörer framhöll att 
kungens frånfälle kunde tjäna som en naturlig start för införandet av republik. 
Erlander var å sin sida inte intresserad av någotdera. I sin dagbok skrev han i ok-
tober samma år: ”Smärta gör det emellertid att göra den gamle ledsen. Men skall 
det finnas någon mening med vårt nuvarande statsskick, måste vi ju ta hänsyn till 
deras åsikter som håller och tror på monarkien. Och deras känslor nu ligger helt 
klara. Men den gamle kan bli ledsen och det känns en smula.”

Förnyad författningspolitisk debatt – republikfrågan aktualiseras 

Under 1950-talet initierades ett mångårigt arbete med att reformera och mo-
dernisera författningen. Den första stora utredningen, Författningsutredningen, 
inleddes 1954 och avslutades först nio år senare. Utredningens förslag innebar 
dock inga genomgripande förändringar av den gällande författningen från 1809 
och kritiserades bland annat för att ha lämnat monarkin orörd eller t.o.m. stärkt 
kungens ställning. Någon enighet om valsystemet och riksdagens utformning 
hade inte kunnat nås.

Frågan om statsskicket, som under flera decennier varit en icke-fråga, kunde 
nu tas upp till seriös diskussion även utanför de mest radikala kretsarna. Repu-
blikanska klubben grundades 1955 med Herbert Tingsten, Sten Sjöberg och 
Vilhelm Moberg som framstående medlemmar. Den senares pamflett Därför är 
jag republikan (1955), fick stor spridning. Moberg, som här framträder som anti-
monarkist snarare än republikan, menar att monarkin är ett verktyg för förtryck 
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grundat på ”religiös vidskepelse”. Moberg ansåg att om man förlorat gudstron, 
som han hävdade att samhället gjort, hade monarkin också förlorat sin legitimi-
tet genom att möjligheten till tro på gudomligt bifall saknades (kungliga brev 
undertecknades vid denna tid förvisso fortfarande ”Vi Gustaf Adolf med Guds 
nåde”). Moberg angriper också fjäsket i monarkins spår: ”Jag har sett högt bil-
dade människor, som i andra sammanhang har ådagalagt sin intelligens, mista sin 
mänskliga värdighet inför en kunglig person.” 

Våren 1965 inleddes överläggningar mellan partiledarna om en författnings-
reform. Under ledning av Olof Palme fördes samtal mellan alla riksdagspartier, 
exklusive dåvarande Vpk. Gruppen, som kom att kallas Palmegruppen, förde 
diskussioner om vilka grunddragen i en ny författning borde vara. Syftet var att 
skapa en bred politisk enighet i de mest brännande konstitutionella frågorna för 
att på så sätt ha ett bättre underlag för en fortsatt utredning.

I riksdagen motionerade 32 socialdemokrater om att statsskicket och statsche-
fens ställning skulle utredas. Pär-Erik Back och Gunnar Fredriksson föreslog i en 
debattbok, Republiken Sverige (1966), att republik skulle införas i två steg: först 
skulle monarken fråntas alla politiska funktioner och därefter skulle steget till re-
publik vara kort och lätt.

På våren 1966 kom partiledarna för Socialdemokraterna, Folkpartiet, Center-
partiet och Högerpartiet överens om grundprinciperna för den nya författningen: 
folksuveränitet, parlamentarism, enkammarriksdag och ett ”rättvist” valsystem 
som motverkade uppkomsten av småpartier. Men flera centrala frågor, däribland 
frågan om själva statsskicket, kvarstod att lösa och den nya utredningen, Grund-
lagsberedningen, där alla partier utom Vpk fick representation, gavs direktiv som 
innefattade att ”överväga statschefens ställning i en modern parlamentarisk de-
mokrati”. 

Torekovkompromissen: på väg mot republik eller kungahusets räddning?

Att nå fram till politisk enighet rörande statschefens position och uppgifter vi-
sade sig dock vara svårt. Först i augusti 1971 lyckades utredningens ledamöter 
komma överens om statschefens roll i den nya författningen. I samband med ett 
arbetsmöte den 16–20 augusti på Hotell Kattegatt i Torekov drogs de huvudsak-
liga linjerna i frågan upp – Torekovkompromissen. 

Huvudpunkterna i överenskommelsen var att Sverige skulle fortsätta att vara 
en monarki, men att monarken fråntogs alla uppgifter förutom de rent ceremo-
niella. De tidigare uppgifterna att utse regeringsbildare, sitta ordförande vid re-
geringssammanträdena, underteckna propositioner och vara överbefälhavare för 
försvarsmakten lyftes bort från statschefen. Statsminister Olof Palme anförde vid 
Socialdemokraternas partikongress 1972 att ”[d]et är en överdrift att säga … att 
statsöverhuvudet finns kvar. Det finns bara en plym kvar, en dekoration, och det 
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är lätt att genomföra republik om man så vill … I denna fullständigt nya författ-
ning ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen, vilket är ett stort steg mot 
införande av republik – sedan är det bara ett penndrag.”

Ändringarna i fråga om statschefens befogenheter skulle dock enligt de fö-
reslagna övergångsbestämmelserna inte träda i kraft under den tid som Gustaf 
VI Adolf var kung. Eftersom Gustaf VI Adolf avled innan den nya författningen 
trädde i kraft behövde aldrig dessa övergångsbestämmelser tillämpas, men de il-
lustrerade att de grundläggande reglerna för svensk demokrati knöts ihop med de 
kungliga personerna, deras släktförhållanden och livslängd. 

I september 1973 tillträdde Carl XVI Gustaf som kung i enlighet med 1809 
års regeringsform. Under drygt ett år undertecknade han regeringens beslut och 
han innehade det högsta befälet över rikets krigsmakt till lands och sjöss, innan 
den nya författningen trädde i kraft den 1 januari 1975. Samtidigt ersatte en ny 
riksdagsordning den gamla riksdagsordningen från 1866. I successionsordningen 
ströks den paragraf som ålade riksdagen att välja ett nytt kungahus i den händelse 
det nuvarande utslocknade.

Tronföljden

Vad som inte berördes i författningsreformen var frågan om hur tronen ärvs. 
Enligt successionsordningen från 1810 var tronföljden agnatisk, det vill säga att 
bara män kunde ärva tronen. Visserligen framfördes tanken på kvinnlig tronföljd 
i riksdagen redan 1952 och frågan återkom vid flera tillfällen under 1960-talet. 
Företrädarna för de borgerliga partierna i Grundlagsberedningen argumenterade 
på samma sätt. Man ville att kvinnor skulle kunna ärva tronen, men samtidigt 
ville man inte frånta kronprinsen, den blivande kung Carl XVI Gustaf, hans rätt 
till tronen.

Först 1978, i ett läge då det ännu inte fanns någon manlig tronarvinge, lade 
den dåvarande borgerliga regeringen fram en proposition som föreslog en för-
ändring av tronföljden till vad som formellt kallas för ”lineär, fullt kognatisk tron-
följd med primogenitur”, alltså en könsneutral arvsordning där kronan förs vidare 
till det förstfödda barnet oavsett kön. Bara Vpk röstade emot. Ändringen trädde 
i kraft den 1 januari 1980 och innebar att Victoria blev kronprinsessa. I samband 
med denna förändring slopades också det tidigare förbudet för tronarvingen att 
ingå äktenskap med ”enskild svensk mans dotter”. Tronarvingen får i teorin gifta 
sig med vem han eller hon vill, under förutsättning att regeringen ger sitt sam-
tycke. 
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Republikansk renässans?

Under 1990-talet fick republikkravet förnyat stöd och som ett uttryck för detta 
bildades Republikanska Föreningen den 6 november 1999 av bland andra Mag-
nus Simonsson och Fredrik Högberg. Föreningen fick med tiden allt fler med-
lemmar och tog sig alltmer utrymme i den offentliga debatten. År 2011 uppgick 
antalet medlemmar till ca 8 000. I opinionsmätningarna har monarkin fortfaran-
de ett starkt stöd, men tendensen är långsiktigt fallande och den republikanska 
inställningen är starkast bland de yngre. Kungens inkännande tal i samband med 
tsunamikatastrofen 2004, liksom bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och 
Daniel Westling 2010, ger monarkin tillfälliga opinionsvinster som dock motver-
kas av kungens utrikespolitiska klavertramp (uppskattande ord om Bruneis dik-
tator 2004, utdelande av scoutmedalj till kungen av Saudiarabien 2011) liksom 
av påståenden om älskarinnor, strippklubbsbesök, ”kaffeflickor” på herrmiddagar 
och kopplingar till kriminella kretsar. (Thomas Sjöberg, Carl XVI Gustaf, den 
motvillige monarken, 2010).
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2.  Monarkiska och republikanska   
 statsskick: en internationell översikt

Republikanska författningar brukar delas in i presidentiella och parlamentariska, 
med semipresidentiella system som en mellanform.

I en presidentiell författning ligger den exekutiva makten, regeringsmakten, 
hos statschefen (presidenten) som också är regeringschef. Presidenten är direkt-
vald av folket, eventuellt via särskilda elektorer, och har därmed ett självständigt 
mandat parallellt med den folkvalda församlingens (parlamentets). I regel lägger 
inte presidenten fram lagförslag, men har makten att stoppa parlamentets lagar 
genom veto (”jag förbjuder”). Ofta kan parlamentet upphäva vetot, t.ex. genom 
kvalificerad majoritet. Presidenten kan inte avsättas av parlamentet annat än ge-
nom ett riksrättsförfarande. Ministrarna svarar bara inför presidenten. Presiden-
ten tillsätter ofta högre domare och andra centrala funktioner. Det mest kända 
exemplet på ett presidentiellt system är USA, andra är Cypern och Brasilien.

I ett parlamentariskt system är den exekutiva makten beroende av stöd från 
parlamentet. Regeringschefen tillsätts (eller ”accepteras”) av parlamentet, i regel 
på förslag från statschefen. Även övriga regeringsmedlemmar kan tillsättas av par-
lamentet, men det vanliga är att de utnämns av regeringschefen. Regeringen lägger 
fram lag- och budgetförslag till parlamentet som antar eller förkastar. Regeringen 
måste åtnjuta parlamentets förtroende, antingen genom ett uttryckligt stöd från 
en majoritet (positiv parlamentarism) eller genom frånvaron av en majoritet mot 
regeringen (negativ parlamentarism). Parlamentet kan fälla regeringen genom ett 
misstroendevotum mot regeringschefen eller regeringen i dess helhet, men ibland 
krävs att det finns majoritet för en alternativ regering (investitur). Statschefen 
(presidenten), som kan vara såväl folkvald som vald av parlamentet, har i huvud-
sak ceremoniella uppgifter. I vissa författningar har statschefen möjligheter att 
stoppa lagförslag eller kan överlämna dem för avgörande i en folkomröstning. Ex-
empel på parlamentariska republiker är Tyskland, Polen och Indien.

I de semipresidentiella systemen delas den exekutiva makten mellan statsche-
fen och regeringen. I regel ligger utrikespolitik och utnämningsmakt hos stats-
chefen, medan den inrikespolitiska makten huvudsakligen utövas av regeringen, 
som är beroende av parlamentets förtroende. Bland annat Portugal, Ryssland och 
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Frankrike brukar betecknas som semipresidentiella republiker.
Av världens republiker är ungefär en tredjedel presidentiella, en femtedel se-

mipresidentiella och övriga parlamentariska. Ett fåtal länder, bl.a. Botswana och 
Sydafrika, där både president och premiärminister väljs av parlamentet men där 
presidenten inte är beroende av parlamentariskt stöd, hamnar utanför denna klas-
sificering.

2.1 Monarkier och republiker i dag
Av FN:s 193 medlemsstater är 43 monarkier och 150 republiker. Utanför FN 
finns republiken Palestina, som har en demokratiskt vald president, och monarkin 
Vatikanstaten (”Den heliga stolen” är beteckningen för påvens kyrkliga ämbete), 
där statsöverhuvudet, påven, väljs av kardinalkollegiet. 16 av de 54 av medlem-
marna i Samväldet (tidigare Brittiska samväldet) har Storbritanniens drottning 
Elisabeth II som gemensam statschef.

I en handfull monarkier har monarken betydande exekutiva befogenheter, t.ex. 
Brunei och Saudi-Arabien. Den enda europeiska stat, förutom Vatikanstaten, där 
monarken spelar en aktiv politisk roll är Liechtenstein. I de flesta monarkier är 
statschefens politiska roll numera mycket begränsad. 

Någon exakt, allmänt omfattad definition av republikanskt respektive monar-
kiskt statsskick finns inte. I praktiken används ofta beteckningen republik om sta-
ter som inte kallar sig monarkier.

Förenade Arabemiraten har visserligen en vald statschef, men består av sju 
emirat som alla är ärftliga monarkier och det är en av emirerna som utses till pre-
sident. I Demokratiska Republiken Korea, som i sin konstitution utpekar den 
bortgångne ledaren Kim Il Sung till ”evig” president, går makten de facto i arv 
inom familjen, men betraktas ändå inte som en monarki. Om Irland var en repu-
blik eller en monarki 1937–1948 är omtvistat (se avsnitt 2.3.2). Såväl monarkier 
som republiker kan i realiteten vara mer eller mindre demokratiska, men den re-
publikanska grundtanken att styret ska vara till det allmännas bästa (latin: res 
publica, det allmänna) – ett synsätt som står i skarp kontrast till den traditionellt 
monarkistiska synen på landet och tronen som furstens privaträttsliga egendom – 
torde tveklöst stå i bättre överensstämmelse med demokratiska principer. 

Under 1900-talet och fram till idag övergick 140 tidigare monarkier till någon 
form av republik (inklusive 22 tyska furstendömen som uppgick i den tyska re-
publiken 1918 och 26 shejkdömen och sultanat som ersattes av Folkrepubliken 
Sydjemen 1967). Flertalet republiker uppstod som ett resultat av första världskri-
get eller som ett moment i avkolonialiseringsprocessen efter andra världskriget. 
De senaste övergångarna till republik är Mauritius (lämnade Samväldet 1992), 
Samoa (2007) och Nepal (2008). I Nepal blev det fredliga införandet av republik 
slutpunkten för flera decenniers inbördeskrig. Den 28 maj 2008 beslutade parla-



47

mentet med 560 röster mot 4 att utropa Nepal till en sekulär och inkluderande 
demokratisk republik. Kungen fick 15 dagar på sig att lämna det kungliga palat-
set, som gjordes om till museum. Jamaica, som ingår i Samväldet, förbereder för 
närvarande (2012) en övergång till republik.

I ett fåtal länder har monarkin avskaffats i modern tid och sedan restaurerats: 
Spanien (1874 och 1975), Kambodja (1975 och 1993) samt några traditionella 
kungadömen inom Uganda (1993, 2009).

2.2 Folkomröstningar om införande av republik
Efter upplösningen av unionen mellan Sverige och Norge 1905 genomfördes i 
Norge en folkomröstning om statsskicket. Den norska regeringen hade överlagt 
med Danmarks prins Carl om att överta Norges tron, men denne krävde en folk-
omröstning för att försäkra sig om folkets stöd. Folkomröstningen genomfördes 
12 och 13 november 1905 och handlade formellt om ett ja eller nej till att tillfråga 
prins Carl om att bli kung i Norge, men uppfattades allmänt som ett ja eller nej 
till monarkin som sådan. Drygt 75 procent av de röstberättigade (endast män) 
deltog och 79 procent röstade ja till monarkin och prins Carl, som tog sig namnet 
Haakon VII.

Den 2 juli 1946 fick det italienska folket ta ställning till om kungen skulle vara 
statschef eller om statschefen skulle väljas demokratiskt i den nya konstitutionen, 
det vill säga om Italien skulle vara republik eller monarki. 54 procent röstade för 
republik och 46 procent för fortsatt monarki. Den siste kungen, Umberto II, som 
hade efterträtt sin far Victor Emmanuel III bara en månad tidigare, abdikerade 
den 10 juni.

Den 6 november 1999 fick Australiens väljare ta ställning till ett förslag om 
övergång till en republikansk författning. Den proposition man fick rösta ja eller 
nej till lydde: ”att ändra konstitutionen i syfte att upprätta det Australiska sam-
väldet som en republik där drottningen och guvernören ersätts av en president 
utsedd med två tredjedels majoritet av samväldets parlament.” Nejsidan vann 
folkomröstningen med 55 procent mot jasidans 45 procent. Nejsidan antas ha 
förlorat, trots ett försprång i opinionsmätningarna, på grund av delade uppfatt-
ningar om vilken sorts republik man ville se – folkvald eller parlamentsvald pre-
sident.

2.3 Republikanska författningar – några exempel
Nedan presenteras några exempel på republikanska författningar. Det handlar 
om stater som ligger relativt nära vår egen politiska modell och som därför är 
av större intresse i ett svenskt författningspolitiskt sammanhang än länder med 
mer extrema eller från oss avvikande konstitutionella arrangemang. Urvalet inom 
denna ram är givetvis i någon mån godtyckligt.
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2.3.1 Finland

Finland har varit en självständig republik sedan den 6 december 1917. Den nu 
gällande grundlagen trädde i kraft den 1 mars 2000. 

Finlands president väljs för en mandatperiod om 6 år och kan väljas om en 
gång. En enkammarriksdag bestående av 200 ledamöter väljs vart fjärde år i di-
rekta, proportionella val med ett starkt inslag av personval. Åldersgränserna för 
rösträtt och valbarhet är 18 år. 

Finlands statsskick betecknades tidigare som semipresidentiellt, men har ut-
vecklats i parlamentarisk riktning. 1919–1987 valdes presidenten indirekt av 
elektorer. Vid övergången till det nuvarande systemet med direktvald president 
(första gången tillämpat 1994) fanns det farhågor om att det direkta mandatet 
skulle ge statschefen en allt för stark position. Riksdag och regering fick därför en 
starkare ställning i den nya grundlagen och presidentens tidigare dominerande 
utrikespolitiska roll har begränsats. 

Enligt grundlagen ska regeringsmakten utövas av republikens president till-
sammans med statsrådet (regeringen). Statsrådets medlemmar (ministrarna) 
måste, till skillnad från presidenten, ha riksdagens förtroende.

Presidenten ska vara infödd finsk medborgare. Han eller hon utses genom di-
rekta, allmänna val. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna 
förrättas ett omval mellan de två kandidater som fått flest röster. Om det bara 
finns en kandidat utses denne till president utan val.

En presidentkandidat kan nomineras av ett registrerat parti som vid det se-
naste riksdagsvalet blev representerat i riksdagen med minst en ledamot. En kan-
didat kan också nomineras av 20 000 röstberättigade personer, som har bildat en 
valmansförening.

Finland har ingen vicepresident. Är presidenten tillfälligt förhindrad att utfö-
ra sina uppgifter fungerar statsministern som ställföreträdare tills presidenten kan 
återuppta sina plikter. Likaså fungerar statsministern som ställföreträdare tills en 
ny president har blivit vald, om presidenten avgår i förtid eller avlider.

Den lagstiftande makten utövas av riksdagen som även beslutar om statseko-
nomin. Regeringsmakten utövas av republikens president samt statsrådet (reger-
ingen). Presidenten fattar sina beslut i statsrådet utifrån statsrådets förslag. I an-
nat fall, det vill säga om presidenten inte vill godkänna statsrådets förslag, återgår 
ärendet för ny beredning. Presidenten avgör själv vissa ärenden: utnämning och 
avskedande av statsråd, beslut om förtida riksdagsval, benådning samt vissa ären-
den som rör Åland.

Presidenten leder utrikespolitiken i samverkan med statsrådet. Riksdagen ska 
dock godkänna och säga upp internationella förpliktelser. Om krig och fred be-
slutar presidenten med riksdagens samtycke. Presidenten är överbefälhavare, men 
kan överlåta uppgiften till någon annan.

En lag som har antagits av riksdagen föredras för presidenten som beslutar om 
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stadfästelse inom tre månader. Presidenten kan före stadfästelsen begära ett ut-
låtande om lagen av högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen. Om 
presidenten inte stadfäster lagen återgår den till riksdagen för behandling. Lagen 
ska då godkännas med oförändrat sakinnehåll eller förkastas. En lag som god-
känts på detta sätt träder i kraft utan stadfästelse. Lagen ska anses ha förfallit om 
riksdagen inte godkänner den på nytt. En lag som har stadfästs eller som träder i 
kraft utan stadfästelse ska undertecknas av republikens president och kontrasig-
neras av den föredragande ministern.

President förlänar finska medborgare och utlänningar Finlands Vita Ros or-
dens, Finlands Lejons ordens och Frihetskorsets ordens utmärkelsetecken och 
medaljer på förslag av ordenskapitlen samt tjänsteutmärkelsetecken och livrädd-
ningsmedaljer i särskilt föreskriven ordning.

President utnämner landshövdingen på Åland efter överenskommelse med 
lagtingets (det åländska parlamentets) talman eller bland fem personer som har 
föreslagits av lagtinget. Presidenten kan öppna och avsluta lagtingets sessionspe-
riod, men har i regel överlåtit uppgiften på landshövdingen.

Presidenten kan förelägga lagtinget framställningar och meddelanden samt, 
efter samråd med talmannen, upplösa lagtinget och förordna om nya val. Ålands 
landskapslagar föredras för presidenten i statsrådet för stadfästelse, och presiden-
ten har rätt att förordna att en landskapslag ska förfalla. 

 

2.3.2 Irland

Republiken Irland, som tidigare lytt under den brittiska kronan, blev självständigt 
från Storbritannien 1921. År 1937 antogs en ny konstitution. Ett presidentäm-
bete inrättades och landets namn blev Ireland (Éire). Det är omtvistat om Irland 
vid denna tid var en monarki eller en republik. Utländska ambassadörer ackredi-
terades till exempel fortfarande av den brittiske kungen, men den irländske pre-
sidenten utövade självständigt sina inrikespolitiska funktioner. Genom Republic 
of Ireland Act 1948 avlägsnades de sista banden till den brittiska monarkin och 
Irland blev en självständig republik. Irland utträdde därmed ur det brittiska sam-
väldet, som inte tillät republiker som medlemmar. Regeln ändrades omedelbart, 
men Irland ansökte inte om återinträde.

Irlands parlament Oireachtas, består av presidenten och de två kamrarna, se-
naten, Seanad Éireann och representanthuset, Dáil Éireann. Senaten består av 60 
ledamöter av vilka elva utses av premiärministern, sex av två universitet och öv-
riga, som är tänkta att representera olika yrkesgrupper, utses av särskilda elektorer 
(parlamentsledamöter och kommunalråd). Senatens befogenheter är begränsa-
de och det finns planer på att avskaffa den. Representanthusets 166 ledamöter 
(Teachtaí Dála) väljs proportionellt i flermansvalkretsar för en mandatperiod om 
fem år. Irländska medborgare över 18 år har rösträtt.
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Regeringen leds av premiärministern, Taoiseach, som utses av presidenten på 
förslag av representanthuset. Övriga ministrar utses av presidenten på förslag av 
premiärministern och efter representanthusets godkännande. Ministrarna entle-
digas av presidenten på anmodan av premiärministern. På regeringens inrådan 
tillsätter presidenten också domare.

Presidenten väljs i direkta val vart sjunde år. Om posten blir vakant ska nyval 
hållas inom sextio dagar. Presidenten kan sitta maximalt två perioder. Alla med-
borgare som fyllt 35 år kan kandidera förutsatt att de nominerats av minst 20 
medlemmar av parlamentet eller av minst fyra lokala eller regionala politiska för-
samlingar. En sittande eller tidigare president kan nominera sig själv. När bara en 
kandidat är nominerad utses han eller hon till president utan val. Sedan ämbetets 
införande har detta inträffat sex gånger.

Statschefens roll är till stor del ceremoniell och representativ och den verk-
ställande makten ligger uttryckligen hos regeringen. De flesta av presidentens 
funktioner får bara utföras i enlighet med konstitutionens instruktioner eller bin-
dande ”råd” från regeringen. Presidenten har dock vissa personliga befogenheter. 
Regeringen är skyldig att hålla presidenten allmänt informerad om inrikes- och 
utrikespolitiska ärenden.

Presidenten sammankallar och upplöser representanthuset på inrådan av pre-
miärministern (godkännande av regeringen eller underhuset krävs inte). Presi-
denten får bara vägra att upplösa underhuset då premiärministern har förlorat 
underhusets förtroende. Presidenten, som formellt är en av tre avdelningar i par-
lamentet, undertecknar lagar. Presidenten får inte, om hon eller han inte utövar 
en av sina exklusiva befogenheter, lägga in veto mot en lag som underhuset och 
senaten har antagit. Presidenten representerar staten utrikespolitiskt, men endast 
på regeringens inrådan samt ackrediterar ambassadörer och mottar utländska 
diplomaters kreditivbrev. 

Presidenten är högsta befälhavare för försvarsmakten. Detta är en formell post, 
vars befogenheter utövas på inrådan av regeringen. Vidare har presidenten, på 
regeringens inrådan, rätt att benåda eller omvandla eller efterskänka straff. Denna 
befogenhet har bara använts en gång. Presidenten får inte lämna landet utan re-
geringens samtycke.

Premiärministern är tvungen att avgå om han eller hon inte längre har stöd av 
en majoritet i underhuset, såvida han eller hon inte ber presidenten att upplösa 
underhuset. Presidenten har rätt att avslå en sådan begäran, varvid premiärminis-
tern måste avgå omedelbart. Denna befogenhet har aldrig utnyttjats.

Om en majoritet av ledamöterna i senaten och en tredjedel av ledamöterna i 
underhuset begär det kan presidenten, efter att ha rådgjort med statsrådet, vägra 
att underteckna ett lagförslag (med undantag av lagförslag om ändring av konsti-
tutionen) som presidenten anser är av stor ”nationell betydelse”. Lagförslaget vilar 
tills det har godkänts av antingen av folket i en folkomröstning, eller av underhu-
set som återsamlas efter ett parlamentsval som hålls inom åtta månader. Denna 
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befogenhet har aldrig använts eftersom regeringen nästan alltid har en majoritet 
i senaten, vilket förhindrar att den tredjedel i underhuset som vanligen utgör op-
positionen går samman med senaten. 

Presidenten får, efter att ha rådgjort med statsrådet, hänskjuta ett lagförslag 
till högsta domstolen för att pröva dess förenlighet med konstitutionen. Högsta 
domstolen prövar då lagförslaget i dess helhet. Presidenten får inte underteckna 
lagförslaget om det befinns vara oförenligt med konstitutionen.

Efter att ha rådgjort med statsrådet, och förutsatt att texten är godkänd i sin 
helhet av regeringen, kan presidenten tala inför parlamentet. Denna befogenhet 
har åberopats vid fyra tillfällen. Presidenten kan också, efter att ha rådgjort med 
statsrådet tala inför ”nationen”. Denna befogenhet har utövats två gånger (1974 
och 2001). Förutom vid dessa två tillfällen finns ingen begränsning av presiden-
tens rätt att yttra sig. Tidigare presidenter har varit utomordentligt försiktiga med 
att framföra tal och har vid nästan varje tillfälle överlämnat dem till regeringen för 
granskning, men presidenterna Mary Robinson och Mary McAleese har i större 
utsträckning utnyttjat sin rätt att tala utan regeringens godkännande. Praxis är 
dock att presidenter avstår från direkt kritik mot regeringen.

Presidenten kan, efter att ha rådgjort med statsrådet, sammankalla ett sam-
manträde i en av eller båda kamrar i parlamentet. Denna befogenhet ger presi-
denten möjlighet att träda in om de vanliga procedurerna för att sammankalla 
parlamentets kamrar under extraordinära omständigheter har brutit samman.

Irland har ingen vice president. Om posten blir vakant i förtid måste en efter-
trädare väljas inom sextio dagar. Under interimsperioden utförs ämbetets plikter 
och funktioner av ett kollektivt vicepresidentskap, presidentkommissionen, som 
består av högsta domstolens ordförande, talmannen i representanthuset samt 
ordföranden i senaten. Presidentkommissionen träder även kraft när presidenten 
är förhindrad, till exempel på grund av utlandsresa.

Enligt konstitutionen kan också statsrådet ta över presidentens uppgifter om 
någon oförutsedd situation uppstår. Statsrådet kan därmed ses som nummer tre i 
successionsordningen. Detta har hittills inte inträffat.

2.3.3 Island

Island, som koloniserades från och med 870-talet, var inledningsvis en fristat 
utan kung eller annat statsöverhuvud. Det isländska parlamentet, Alltinget, eta-
blerades 930 och brukar räknas som världens äldsta ännu existerande parlament. 
År 1262 erkändes den norske kungen Haakon IV som regent och senare kom 
landet genom Kalmarunionen under danskt styre. 1918 blev Island självständigt, 
dock fortfarande i union med Danmark och med den danske kungen som stats-
chef. Utrikespolitiken sköttes av den danska regeringen. Under andra världskriget 
ockuperades Danmark av Tyskland och Island av Storbritannien. År 1941 valde 
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Alltinget Sveinn Björnsson till ”regent” med statschefens alla befogenheter. När 
unionsavtalet med Danmark löpte ut den 17 juni 1944 utropade sig Island som 
självständig republik och en författning antogs.

Alltinget har 63 ledamöter som väljs i allmänna proportionella val vart fjärde 
år. Rösträttsåldern är 18 år. Presidenten, som är landets statschef, väljs i direkta, 
allmänna val vart fjärde år i juni eller juli. Den som får de flesta rösterna blir vald, 
även om det inte är absolut majoritet. 

Isländska medborgare över 35 år som har minst 1 500 röstberättigade islän-
ningar bakom sig kan kandidera i presidentvalet. Sittande president utses till en 
ny period om inga motkandidater finns. Det finns ingen begränsning av antalet 
mandatperioder en president kan inneha sitt ämbete. Om presidenten avgår eller 
dör innan mandatperioden är slut ska en ny president utses. Innan presidenten är 
utsedd tillsätts ett interimsråd bestående av Alltingets talman, statsministern och 
Högsta domstolens ordförande. De utövar presidentens befogenheter till dess att 
presidenten tillträder. Detsamma gäller om presidenten är förhindrad att fullgöra 
sina uppgifter. Vid tillträdesdagen avlägger presidenten en försäkran om att res-
pektera författningen.

Presidenten har i huvudsak en representativ roll men har också ett antal po-
litiska befogenheter. Han eller hon stadfäster Alltingets lagförslag, men har 
inte vetorätt. Däremot kan presidenten besluta att ett lagförslag ska prövas i en 
folkomröstning. Presidenten utser och avskedar formellt regeringen, bestämmer 
ministrarnas antal, sammankallar, öppnar och ajournerar årligen det lagtima All-
tinget samt upplöser Alltinget och utlyser nyval. 

Vidare utnämner presidenten vissa ämbetsmän och sändebud och beslutar i 
en del andra viktiga regeringsärenden, till exempel överenskommelser med andra 
stater (vilka dock ska godkännas av Alltinget om överenskommelserna berör vik-
tiga nationella intressen).

Presidenten kan avsättas genom en folkomröstning, beslutad av en kvalificerad 
majoritet i Alltinget.

2.3.4 Schweiz

Schweiz historia brukar räknas från den1 augusti 1291 då kantonerna Uri, Schwyz 
och Unterwalden slöt ett förbund. Schweiz var då en del av Tysk-romeska riket, 
men blev 1499 de facto självständigt. Självständighet erkändes internationellt 
1648 i samband med Westfaliska freden som avslutade trettioåriga kriget. Den 
nuvarande schweiziska konstitutionen antogs 1848 och har sedan dess reviderats 
två gånger, 1874 och 1999.

Alla schweiziska medborgare som har fyllt 18 år har rösträtt i de federala valen. 
Schweiziska kvinnor fick rösträtt i federala val först 1971 och kvinnorna i Ap-
penzell Innerrhoden fick kantonal rösträtt så sent som 1990 efter ett ingripande 
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av Högsta domstolen.
Schweiz är en federation av 26 kantoner, varav tre är uppdelade i halvkantoner. 

Kantonerna har sina egna författningar, parlament och regeringar. Landsgeme-
inde, medborgarförsamling, tillämpas fortfarande i kantonerna Glarus och Ap-
penzell Innerrhoden och består av alla röstberättigade medborgare. Sammanträ-
dena hålls på ett torg i huvudstaden en gång om året och besluten fattas genom 
handuppräckning.

Lagstiftande församling på federal nivå är ett tvåkammarparlament, förbunds-
församlingen, som består av ständerrådet och nationalrådet. Regeringsmakten 
utövas av förbundsrådet som består av sju ledamöter. Förbundsrådet är kollektivt 
statschef.

Ständerrådet har 46 ledamöter och varje kanton har två platser. Kantonerna 
Unterwalden, Basel och Appenzell är uppdelade i halvkantoner där varje halv-
kanton har en representant i ständerrådet. Ledamöterna väljs enligt respektive 
kantons vallag, oftast i allmänna, direkta majoritetsval. Nationalrådet har 200 le-
damöter som väljs i direkta och proportionella val för en mandatperiod om fyra 
år. Varje kanton utgör en valkrets.

Förbundsrådet, regeringen, utses av förbundsförsamlingen. Minst två minist-
rar ska komma från de fransk- eller italienskspråkiga kantonerna, medan de övriga 
fem kan komma från alla kantoner, dock får inte fler än en ledamot komma från 
samma kanton. De största partierna i förbundsförsamlingen är alltid garanterade 
en eller flera ministerposter enligt en fastställd formel.

Formellt är förbundsrådet som helhet statschef, men i praktiken utövas denna 
funktion av förbundsrådets ordförande, förbundspresidenten. Konstruktionen 
innebär att det saknas skäl för särskilda stadganden om statschefens befogenheter 
eller uppgifter. Förbundspresidenten utses av förbundsförsamlingen för ett år i 
taget. Posten brukar cirkulera mellan förbundsrådsledamöterna. Förbundspresi-
denten, vars huvudsakliga uppgift är att vara ordförande vid förbundsrådets sam-
manträden, är jämställd med övriga ledamöter i förbundsrådet, förutom vid lika 
röstetal då dennes röst avgör.

Folkomröstningar spelar en betydande roll i det schweiziska politiska syste-
met, såväl på lokal och kantonal som federal nivå. Genom folkinitiativ (namnun-
derskrifter) kan folkomröstningar initieras i nya frågor och om parlamentsbeslut. 
Folkomröstning är obligatoriskt vid ändringar i konstitutionen och landets med-
lemskap i internationella organisationer.

2.3.5 Tyskland

Tyskland är en parlamentarisk, federal republik som består av 16 förbundsstater 
(Länder). Varje delstat har en egen ministerpresident och eget parlament som styr 
delstaten. Parlamentet på förbundsnivå är uppdelat i två kammare, den direktval-
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da förbundsdagen och förbundsrådet i vilket förbundsstaterna är representerade.
Statschefen, som kallas förbundspresident (Bundespräsident), väljs av för-

bundsförsamlingen (Bundesversammlung), vars enda uppgift är att utse pre-
sident. Förbundsförsamlingen består av förbundsdagens ledamöter samt lika 
många ledamöter som utses av förbundsstaternas folkrepresentationer.

Förbundsförsamlingen samlas, på kallelse av förbundsdagens talman som också 
är dess ordförande, senast trettio dagar före förbundspresidentens mandatperiod 
löper ut, alltså som regel vart femte år. Alla medlemmar i förbundsförsamlingen 
får föreslå kandidater till presidentämbetet. I praktiken enas partigrupperna på 
förhand om kandidater. Valbara är tyskar som har rösträtt till förbundsdagen och 
är äldre än 40 år. Nomineringarna lämnas till förbundsdagens talman och deras 
lagenlighet prövas av presidiet. Hela förbundsförsamlingen måste emellertid be-
sluta om avvisande av förslag. 

Valet av president är slutet och genomförs utan debatt. Den som får mer än 
hälften av rösterna är vald. Om ingen fått tillräckligt antal röster genomförs en 
andra valomgång. Har inte heller i detta val någon fått majoriteten av rösterna 
genomförs en tredje valomgång och den som fått flest röster blir vald.

Presidenten kan inneha ämbetet i högst två omgångar på fem år vardera. För-
bundspresidenten avger sin ämbetsed vid sitt tillträde under ett gemensamt sam-
manträde med förbundsdagen och förbundsrådet. Om presidenten är förhindrad 
ersätts han eller hon av förbundsrådets ordförande.

Förbundspresidenten har huvudsakligen representativa och ceremoniella upp-
gifter. Han eller hon företräder staten folkrättsligt och gör statsbesök, ackrediterar 
diplomater och beslutar om benådning. Presidenten kontrasignerar och utfärdar 
federala lagar, föreslår och hemställer om förbundsdagens entledigande av för-
bundskansler (regeringschef ) och utnämner och entledigar ministrar på förslag 
av förbundskanslern. Även tillsättandet av domare, officerare och högre ämbets-
män åligger presidenten, men kan delegeras till andra instanser. Om förbundsda-
gen tre gånger misslyckats med att välja förbundskansler eller om förbundskans-
lern förlorat en förtroendeomröstning, kan presidenten upplösa förbundsdagen 
och utlysa nyval. I regel kräver presidentens beslut kontrasignering av en medlem 
av regeringen (dock inte upplösande av förbundsdagen).

Förbundspresidenten har en formellt svag ställning och kan verka politiskt 
huvudsakligen genom att hålla tal och delta i samhällsdebatten. Som oberoende 
av dagspolitiken kan presidenten vara påtagligt friare vid val av ämne och tid-
punkt för sina uttalanden än andra politiker. Att grundlagen medger ”tal utan 
kontrasignering” är omstritt, då ett tal kan utöva ett starkare politiskt inflytande 
än en formell åtgärd, för vilken det i nästan alla fall krävs att en regeringsmedlem 
kontrasignerar. 

Presidenten måste dock hålla sig partipolitiskt neutral. En oskriven regel är att 
en president efter sin ämbetstid inte söker nå några ytterligare politiska befatt-
ningar, utan deltar i det offentliga livet som ”äldre statsman”.
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Sittande president åtnjuter åtalsimmunitet och presidenten kan inte röstas 
bort. Det enda sättet att avlägsna en president är att förbundsdagen eller för-
bundsrådet väcker åtal mot statschefen för att uppsåtligen ha brutit emot tysk 
lag. Åtalet prövas av författningsdomstolen, som kan skilja presidenten från sitt 
ämbete. 
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3. Den svenska monarkin i dag

3.1 Monarkins grundlagsreglering
Den svenska monarkin regleras formellt i två av de svenska grundlagarna: reger-
ingsformen (RF) och successionsordningen (SO). I RF är det främst första och 
femte kapitlet som behandlar statschefens roll och ställning. 

I första kapitlet om statsskickets grunder slås det fast att den kung eller drott-
ning som innehar Sveriges tron också är rikets statschef (5 §). 

I femte kapitlet stipuleras att som statschef får endast den tjänstgöra som fyllt 
arton år och är svensk medborgare. Statschefen får inte samtidigt vara statsråd 
eller utöva uppdrag som talman eller riksdagsledamot (2 §). Vidare slås fast att 
statschefen ska hållas underrättad av statsministern om rikets angelägenheter.2 
När så behövs kan regeringen sammanträda i konselj med statschefen som ord-
förande (3 §). Om kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef 
träder enligt gällande tronföljd en annan medlem av kungahuset i kungens ställe 
för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter (4 §)3. Skulle 
kungahuset utslockna ankommer det på riksdagen att utse en riksföreståndare 
som tills vidare kan fullgöra statschefens uppgifter. Detta gäller också ifall kungen 
skulle avlida och tronföljaren ännu inte uppnått arton års ålder (5 §).

Om kungen under en period av sex månader varit oförmögen att fullgöra sina 
2. I samband med den s.k. Brunei-affären, då kungen kritiserades för att i samband med 
ett statsbesök ha uttryckt sig uppskattande om diktaturen Brunei och dess statschef, dis-
kuterade Konstitutionsutskottet i sitt betänkande (2004/05:KU20) om grundlagens be-
stämmelse skulle förstås så att det är statsministern personligen som ska hålla statschefen 
informerad, eller om det räcker att han eller hon är ansvarig för att så sker. KU förefaller 
anse att statsministern i vart fall borde vara mer personligen involverad än vad som varit 
praxis.

3. Denna bestämmelse står till synes i konflikt med 10 kap. 12 §, där det stadgas att stats-
ministern ska vara ordförande i Utrikesnämnden i det fall statschefen har förhinder. Den-
na otydlighet lär ha föranlett meningsskiljaktigheter mellan Hovet och regeringskansliet 
om vem som rätteligen skulle sitta ordförande i kungens frånvaro. Paragraferna tolkas 
åtminstone numera så att kungen i första hand ersätts i enlighet med bestämmelserna i 5 
kap. 4 §. Först i det fall ingen ersättare i enlighet med successionsordningen finns att tillgå 
träder statsministern in i statschefens ställe som ordförande i Utrikesnämnden.
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uppgifter som statschef, eller om han underlåtit att fullgöra dem, ska regeringen 
anmäla det till riksdagen. Riksdagen bestämmer därefter om kungen ska anses ha 
avgått (6 §). Riksdagen kan också utse en tillfällig riksföreståndare om det inte 
finns någon som kan tjänstgöra i enlighet med vad som sägs i fjärde och femte 
paragrafen. Det ankommer på riksdagens talman eller vice talman att tjänstgöra 
som tillfällig riksföreståndare när ingen annan behörig kan tjänstgöra (7 §). I ka-
pitlets sista paragraf stadgas att kungen inte kan åtalas för sina handlingar. En 
riksföreståndare kan inte åtalas för sina handlingar som statschef (7 §), en be-
gränsning som alltså inte gäller kungen. Bestämmelsen innebär inget skydd mot 
civilrättsliga processer mot statschefen.

Vad gäller successionsordningen är denna i princip samma text som beslutades 
vid riksdagen 1810, vilket innebär att formuleringarna för dagens läsare kan te sig 
ålderdomliga. Vad som slås fast i successionsordningen är att rätten till Sveriges 
tron tillkommer manliga och kvinnliga efterkommande till Karl XIV Johans av-
komling i rakt nedstigande led Carl XVI Gustaf (1 §). Det är alltså endast den nu-
varande kungen och dennes barn som äger rätt att beträda den svenska tronen.  

Vidare anges under samma paragraf att äldre syskon och deras efterkommande 
har företräde framför yngre syskon och deras efterkommande. Detta är en del av 
de ändringar som infördes i samband med att tronföljden gjordes fullt kognatisk 
den första januari 1980, det vill säga att äldsta barnet oavsett kön är att anse som 
tronarvinge. Detta understrykande av den fullt kognatiska tronföljden återkom-
mer också i 2 §, som slår fast att allt som sägs i successionsordningen om kungen 
även ska gälla i de fall en drottning är statschef. 

Det stadgas vidare att den svenske monarken ska bekänna sig till ”den rena 
evangeliska läran sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, 
samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är”.4 Om någon ur 
den kungliga familjen inte bekänner sig till denna lära får han eller hon sin succes-
sionsrätt upphävd (4 §). Kungafamiljens medlemmar är därmed undantagen från 
religionsfriheten i Sverige, i alla fall så länge de vill behålla sin plats i tronföljden. 

Inte heller får en prins eller prinsessa ingå äktenskap med mindre än att re-
geringen efter hemställan av kungen givit sitt samtycke till ett sådant. Skulle äk-
tenskap ingås utan detta samtycke förverkas arvsrätten såväl för den medlem ur 

4. Den augsburg(i)ska bekännelsen utarbetades inför riksdagen i Augsburg 1530, huvud-
sakligen av den tyske protestantiska teologen Philip Melanchton. Dess syfte var att kodi-
fiera den protestantiska (lutherska) kyrkans teologi och samtidigt leda i bevis att den nya, 
mot påven kritiska riktningen, inte var en kättersk lära utan stod i överensstämmelse med 
evangeliet. För att ytterligare understryka detta fördöms i bekännelsen olika kätterska 
riktningar, bl.a. ”muhammedanerna”. Sveriges statschef är således formellt ålagd att ta av-
stånd från muslimer. Den augsburgska bekännelsen antogs för Sveriges vidkommande av 
kyrkomötet i Uppsala 1593 och gäller alltjämt som en av Svenska kyrkans grundläggande 
bekännelseskrifter – dock numera i en version (Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1957) 
som ligger närmare den ursprungliga texten från 1530 än den lätt redigerade version, Edi-
tio Principes, som antogs 1593.
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kungahuset som är berörd som för dennes barn och efterkommande (5 §). Värt 
att notera i sammanhanget är dock att regerande kung och drottning inte omfat-
tas av dessa äktenskapskriterier; de har rätt att gifta sig med vem de vill och behö-
ver inte inhämta regeringens samtycke. 

Tronföljaren får heller inte lämna Sverige utan att kungen informerats och gi-
vit sitt samtycke (7 §). Till sist får inte en svensk prins eller prinsessa bli regent 
i någon utländsk stat, med mindre än att både kungen och riksdagen givit sitt 
samtycke till detta (8 §). 

Det som i huvudsak regleras i RF och SO är alltså vem som har rätt att tillträda 
som statschef samt i vilken ordning och under vilka förutsättningar detta kan 
ske. Däremot sägs det väldigt lite om statschefens uppgifter och ansvar, vilket har 
påpekats av bland annat professor emeritus i statsvetenskap Olof Ruin.5 I RF står 
det heller inget om monarkens opartiskhet eller att han eller hon inte får engagera 
sig i sådant som kan uppfattas som partipolitik. Kungen och övriga medlemmar 
av kungafamiljen har rösträtt, men utövar den av tradition inte.

I grundlagspropositionen från 1973 (prop. 1973:90) understryks att statsche-
fen inte bör ta ställning i frågor som kan anses som omstridda av stora delar av 
befolkningen, men det finns inte i förarbetena några konkreta exempel på frågor 
som statschefen inte får uttala sig i. Det underliggande antagandet tycks vara att 
denne ska avhålla sig från att uttala sig i alla frågor som kan tänkas finnas på den 
dagspolitiska agendan. Detta för att statschefen inte ska framstå som ett särintres-
se och för att undanröja möjligheten att det skulle föreligga en intressemotsätt-
ning mellan monarken och regeringen. Grundlagsberedningens betänkande från 
1972 (SOU 1972: 15) framhåller att statschefens sätt att utöva sin representation 
inom landet inte bör stå i ett motsatsförhållande till den förda politiken. Grund-
lagspropositionen från 1973 framhåller vikten av att statschefen har kontakt med 
de politiskt ansvariga organen, då främst regeringen, i syfte att vara väl uppdaterad 
i inrikes- och utrikespolitiska frågor. Ststsvetaren Cecilia Åse skriver i Monarkins 
makt (2009) att tanken bakom detta tycks vara att ha en välinformerad statschef 
som därigenom kan förstå vilka frågor han inte ska ta ställning i, för att på så sätt 
undvika att medborgarna får en uppfattning om att det råder oenighet mellan 
statschef och regering. Statschefen är alltså tvungen att uppträda så att han fak-
tiskt framstår som att han står bakom den förda politiken, eftersom alla andra sätt 
att uppträda riskerar att uppfattas som ett politiskt ställningstagande. 

3.2 Hovets organisation
Kungl. Hovstaterna är den officiella beteckningen på den organisation (i dagligt 
tal kallad hovet) som har till uppgift att bistå statschefen och det kungliga hu-
set i deras officiella plikter. H.M. Konungens råd för hovstaterna leds av kungen 

5. Ruin, ”Vi behöver en seriös debatt om vårt statsskick”, Dagens Nyheter 2010-06-25.
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och har till uppgift att lägga fast principerna för den långsiktiga verksamheten 
samt att vara ett forum för frågor som kräver kungens personliga synpunkter och 
beslut. Riksmarskalken leder hovstaterna och är inför kungen ansvarig för hela 
organisationens verksamhet.

Kungl. Hovstaterna är uppdelade i tre olika enheter, med skilda finansierings- 
och redovisningsformer: Hovstaten, Slottsstaten och Kungl. Djurgårdens förvalt-
ning. Enligt 2010 års verksamhetsberättelse hade man inom Kungl. Hovstaterna 
totalt 230 personer tillsvidareanställda, motsvarande 216 heltidstjänster. Därutö-
ver engagerar man ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag i samband med 
representationsverksamheten, för sommararbete i parkerna samt i visningsverk-
samheten. Dessa tjänster motsvarar cirka 70 heltidstjänster på årsbasis och omfat-
tade närmare 700 personer under 2010.

3.2.1 Hovstaten

Hovstaten finansieras genom statliga anslag, det så kallade apanaget. Organisa-
toriskt består hovstaten av Riksmarskalksämbetet, Hovmarskalksämbetet, H.M. 
Drottningens hovstat, H.K.H. Kronprinsessans hovstat, H.K.H. Hertiginnans 
av Halland hovstat och H.M. Konungens hovstall. 

Riksmarskalksämbetet är det centrala stabsorganet inom Kungl. Hovstaterna. 
Riksmarskalken är chef för Kungl. Hovstaterna och den som ansvarar för kontak-
terna med riksdag och regering. Inom ämbetet finns ett antal funktioner som står 
till kungens förfogande. Till dessa räknas överhovmästarinnan, expeditionschefen 
och hovauditören, som är kungens juridiska rådgivare. Vidare ingår läkarstaten, 
som omfattar kungens personliga läkare och tandläkare, och kleresistaten, som 
omfattar hovförsamlingen, vilken är ett eget stift och en icke-territoriell försam-
ling inom Svenska kyrkan. Riksmarskalksämbetets kansli handlägger frågor av 
juridisk och administrativ natur, exempelvis frågor som rör tillstånd att använda 
bilder på kungafamiljen och de kungliga symbolerna.

Hovmarskalksämbetet är den del av hovstaten som ansvarar för planering, för-
beredelser och genomförande av kungafamiljens offentliga framträdanden och 
representation. Ceremonistaten är underställd ämbetet och svarar för att genom-
föra ceremonier vid statsbesök, officiella middagar och annan representation. I 
ceremonistaten tjänstgör överceremonimästaren, ceremonimästaren, vice cere-
monimästaren, kabinettskammarherrar, kammarherrar och sekreterare.

Hovstaterna för Drottningen, Kronprinsessan och Hertiginnan av Halland 
ansvarar för förberedelser, genomförande och uppföljning av respektive persons 
officiella engagemang. Till Drottningens hovstat hör också det kungliga hushål-
let och till Kronprinsessans hovstat hör hushållet på Haga slott.

H.M. Konungens Hovstall har till uppgift att tillgodose kungafamiljens trans-
porter med bil samt med häst och vagn vid olika ceremoniella tillfällen.
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Hovstatens anslag ska enligt överenskommelse med regeringen redovisas över-
siktligt. Enligt verksamhetsberättelsen från 2010 fick hovstaten totalt 63,7 mil-
joner kronor i anslag från riksdagen. Detta motsvarar 51 procent av det totala 
anslaget på 125 miljoner kronor.

3.2.2 Slottsstaten

Slottsstaten finansieras dels med statliga anslag, dels med hyres- och arrendeintäk-
ter samt intäkter från visningar av de kungliga slotten och försäljning i slottsbo-
dar. Slottsstaten består organisatoriskt av Kungl. Husgerådskammaren med Ber-
nadottebiblioteket och Ståthållarämbetet med tillhörande slottsförvaltningar.

Kungl. Husgerådskammaren förvaltar statens, de bernadotteska familjestif-
telsernas och delar av kungens enskilda samlingar, samt har det kulturhistoriska 
huvudansvaret för dessa. ”Husgerådet” utgörs framför allt av lös inredning som 
möbler, mattor, gardiner, vävda tapeter och konsthantverk.

Den lösa inredningen omfattar cirka 250 000 föremål fördelade på de kungliga 
slotten. Kungl. Husgerådskammarens visningsverksamhet innefattar Kungl. Slot-
tet, Riddarholmskyrkan och de tre lustslotten Rosendal, Ulriksdal och Gustav 
III:s paviljong i Nationalstadsparken. I uppdraget ingår även att hålla samtliga 
kungliga slott möblerade.

Ståthållarämbetet har till uppgift att förvalta samtliga kungliga slott med till-
hörande byggnader och parker samt visningsverksamheten vid Drottningholms 
och Gripsholms slott. Säkerhets- och it-frågor tillsammans med viltvård ligger 
också under ämbetet. De kungliga slotten med tillhörande markområden ägs 
dock av staten och det är statens fastighetsverk (SFV) som ansvarar för slottens 
drift och underhåll. Vid Kungl. Slottet har dock Stockholms slottsförvaltning 
driftsansvaret, medan SFV ansvarar för underhållsarbetet. 

Enligt verksamhetsberättelsen för 2010 fick Slottsstaten totalt 61,2 mil-
joner kronor i anslag från riksdagen, vilket motsvarar 49 procent av det totala 
anslaget.

3.2.3 Kungl. Djurgårdens förvaltning

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) är underställd Ståthållaren. KDF:s upp-
gift är att förvalta kungens enskilda dispositionsrätt till Djurgården och på upp-
dragsbasis den kungliga dispositionsrätten till Haga slott och Ulriksdals slott. 
Ägandet av kungliga Djurgården är sedan 1809 formellt reglerat enligt den då-
varande regeringsformen, men området har ägts eller disponerats av den svenske 
monarken sedan Karl Knutsson Bonde på 1400-talet. Totalt motsvarar Kungl. 
Djurgårdens yta närmare en femtedel av Stockholms innerstad. Verksamheten är 
självfinansierad genom intäkter från hyror och arrenden. För 2010 uppgick dessa 
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intäkter till 76,5 miljoner kronor, vilka tillsammans med övriga rörelseintäkter 
uppgår till totalt 130,9 miljoner kronor. 

3.2.4 Riddarordnarna

Kungl. Maj:ts Orden utövar under kungens ledning tillsyn över de kungliga 
svenska riddarordnarna och biträder riksmarskalken i medaljärenden. Kungen 
är stormästare för Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna. Vid sin 
sida har han ett ordenskapitel bestående av kansler och vice kansler samt fyra 
ledamöter. Därtill kommer en sekreterare, skattmästare och kanslist. Enligt ett 
riksdagsbeslut 1974 kan dessa ordnar endast tilldelas utländska medborgare el-
ler statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige eller för svenska intressen. 
Enda undantaget är att kungen sedan år 1995 kan tilldela Serafimerorden och 
Nordstjärneorden till medlemmar av det svenska kungahuset.

Utanför Kungl. Maj:ts Orden finns Carl XIII:s orden, för vilken kungen är 
stormästare och som endast ges till frimurare av högsta graden.

3.3 Vad är hovet?
Att statschefen själv utgör ett statsorgan framgår av regleringen i RF. Statschefen 
är dock ingen myndighet, dvs. ett organ med befogenhet att för enskild bestämma 
om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jäm-
förbart förhållande. Det är f.ö. inte heller riksdagen eller kommunfullmäktige-
församlingarna, men det specifika för statschefen är monarkins konstitutionella 
avsaknad av åtskillnad mellan privat och offentligt. Fredrik Sterzel skriver:

Kungen är (…) samtidigt officiell person och privatperson – en del av det allmänna och 
en enskild – men grundlagen gör ingen åtskillnad mellan de båda egenskaperna. Den 
drar ingen gräns. Inte heller i praktiken är någon sådan åtskillnad genomförd. Kungens 
personliga egendom är inte klart avgränsad från statsegendomen.6

Inte heller hovet har någon klar stats- eller förvaltningsrättslig ställning. Sterzel 
menar att hovet inte kan ”uppfattas som en (uteslutande) enskild organisation, ef-
tersom det biträder statschefen även i hans officiella uppgifter”7, men att det hel-
ler inte kan vara en myndighet, eftersom det i så fall skulle lyda under regeringen 
och dess chef, dvs. kungen, skulle få ställning som generaldirektör. I stället får 
hovet betraktas som något i förvaltningsmässigt avseende helt eget, ett exempel 
på de ”andra” som enligt 1 kap. 9 § RF fullgör offentliga förvaltningsuppgifter.

Frågan om hovets ställning har mer än ett teoretiskt intresse och den har ak-
6. Fredrik Sterzel, Statschefens ställning, i Författning i utveckling, Iustus förlag 2009, 
s. 155.
7. A.a. s. 159.
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tualiserats i åtminstone två sammanhang, Riksrevisionens granskning av hovets 
förvaltning och insynen i hovets handlingar. Konstitutionsutskottet har bland 
annat anfört följande:

Enligt förarbetena till regeringsformen avses med myndigheter de organ som ingår i den 
offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen (prop. 1973:90 s. 232 och 233). 
I samma proposition uttalades att hovet borde stå utanför den statliga förvaltningsorga-
nisationen, att någon ändring i den då gällande ordningen inte åsyftades och att någon 
grundlagsbestämmelse i ämnet inte behövdes. Vidare uttalades att den nya grundlagen 
inte berörde konungens rätt att som överhuvud för det kungliga huset fatta vissa beslut (a. 
prop. s. 176). I 1809 års regeringsform fanns en uttrycklig bestämmelse om att Konung-
ens hov stod under dess enskilda styrelse. Regeringsrätten har funnit att Riksmarskalks-
ämbetet inte är att betrakta som en myndighet eller en del av en myndighet. Ämbetet är 
inte heller ett sådant med myndighet jämställt organ som vid tillämpning av bestämmel-
serna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen ska jämställas med myndighet. Dessa 
bestämmelser är därför enligt Regeringsrätten inte tillämpliga på handlingar hos ämbetet 
(RÅ 1999 ref. 48). (…) Hösten 2005 behandlade utskottet en motion om utökad insyn 
för Riksrevisionen i kungahusets och hovets ekonomi (bet. 2005/06:KU1). Utskottet 
konstaterade då att regeringen och Riksmarskalksämbetet hade enats om att komplettera 
en överenskommelse från 1996 vilket skulle innebära ökad insyn i den verksamhet som 
bedrivs inom ramen för hovstaten. (…) Utskottet hänvisade till sin tidigare bedömning 
och avstyrkte motionerna. (…) Av förarbetena till regeringsformen framgår att hovet står 
utanför den statliga förvaltningsorganisationen. Regeringsrätten har funnit att bestäm-
melserna i tryckfrihetsförordningen inte är tillämpliga på handlingar hos Riksmarskalks-
ämbetet som leder hovstaterna. Utskottet är inte berett att förorda sådana grundlagsänd-
ringar som kan behövas för en annan ordning.8

3.4 Riksrevisionens granskning av hovet
Enligt överenskommelsen som träffades 1996 mellan regeringen och riksmar-
skalksämbetet ska ämbetet varje år till riksdagen och regeringen lämna en be-
rättelse över den samlade verksamheten inom kungliga hovstaterna. Berättelsen 
ska enligt överenskommelsen koncentreras till en redovisning av hur de tilldelade 
medlen har använts för verksamheten inom ståthållarämbetet och husgeråds-
kammaren (den del av anslaget som betecknas Kungliga slottsstaten) medan den 
övriga verksamheten ska behandlas mycket översiktligt (den del av anslaget som 
betecknas Kungliga hovstaten).

Regeringen och riksmarskalksämbetet enades 2005 om att komplettera över-
enskommelsen från 1996 när det gäller insyn i kungliga hovstatens verksamhet. 
Kompletteringen innebar bl.a. att verksamhetsberättelsen ska bli mer utförlig när 
det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslaget till hovstaten. 
Förutom uppgifter om antalet anställda ska även antalet resdagar och antalet gäs-
ter vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter om hovstallet. In-
formation ska också ges om hovstatens olika organisatoriska enheters andel av 
de sammanlagda kostnaderna för hovstaten. Samtliga kostnader som anslaget är 
avsett att täcka ska vara fördelade på de berörda enheterna. Vidare ska anslagets 
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fördelning på de olika verksamhetsområdena bli föremål för en kontinuerlig dis-
kussion mellan riksmarskalksämbetet och Regeringskansliet. Inför en eventuell 
framtida ändring av anslagsfördelningen mellan hovstaten och slottsstaten ska 
fortsättningsvis större organisatoriska förändringar dem emellan redovisas i verk-
samhetsberättelsen för det budgetår då förändringen sker.8

I samband med att Konstitutionsutskottet behandlade statsbudgeten för ut-
giftsområde 1 för 2012 beslutade en majoritet att föreslå riksdagen att bifalla tre 
motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som förordade en utökad 
granskning av hovet och att tillkännage för regeringen att regeringen ska genom-
föra en översyn av den nuvarande överenskommelsen som träffats mellan reger-
ingen och riksmarskalksämbetet om redovisningen av hovstatens verksamhet. 
Mot förslaget reserverade sig ledamöterna för Moderaterna, Folkpartiet, Center-
partiet och Kristdemokraterna. Riksdagen beslutade den 7 december i enlighet 
med utskottets förslag. (Riksdagens s.k. tillkännagivanden är dock inte formellt 
bindande för regeringen.)

Det är värt att notera att Riksrevisionens utökade, men alltjämt begränsade, 
insyn i hovförvaltningen inte erhållits genom riksdags- eller regeringsbeslut utan 
genom att riksmarskalksämbetet gått med på det efter en förhandling med reger-
ingen, något som illustrerar hovets särställning utanför den egentliga statsappara-
ten och rötter i ett fördemokratiskt statsskick.

8. Redogörelsen är hämtad från Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU1.
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4.  Argument för monarkin – en kritisk   
 analys

Utredningens bedömning
Det har hittills inte formulerats några övertygande positiva argument för mo-
narkin som statsskick. De argument som återstår är dels sådana som hävdar att 
monarkins nackdelar är så små att ett avskaffande inte väger upp de kostnader 
som själva avskaffandet medför, dels rent emotionella argument. Metafysiska 
och religiösa argument torde ha ett försumbart antal anhängare och kan hur 
som helst inte accepteras i ett demokratiskt samtal. Om vi sätter tilltro till de-
mokrati och rationalitet talar allt för att monarkins förutsättningar att över-
leva i längden är begränsade.

I detta avsnitt kommer ett antal argument för monarkins bevarande att granskas. 
De har i första hand hämtats från Rojalistiska Föreningen och webbsidan mo-
narki.nu. Argumenten är i stor utsträckning formulerade ur en defensiv position 
som svar på argument för republik. Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig att 
andra argument skulle kunna föras fram i en situation där monarkister försöker 
införa monarki i ett land med ett annat statsskick. Några sådana exempel är dock 
svåra att finna – förslag om att (åter-)införa monarki som statsskick väcks i regel 
i samband med att släktingar till avsatta monarker gör anspråk på tronen. Den 
typen av situationer brukar dock inte generera några intellektuellt hållbara argu-
ment för ett monarkiskt statsskick.

En annan invändning skulle kunna vara att monarkin vare sig kan eller bör mo-
tiveras med rationella argument; att dess existensberättigande vilar på metafysik 
(”konung av Guds nåde”) eller på rent emotionella grunder. Sådana argumenta-
tionslinjer kan svårligen bemötas på annat sätt än genom att hävda att demokratin 
förutsätter att skälen för viktiga politiska ställningstaganden, inte minst i frågan 
om statsskicket, är åtkomliga för kritisk granskning. Metafysiska och emotionella 
argument bör därför avvisas.

Nedan följer således en granskning av de starkaste argumenten för monarkin 
som vi har funnit.
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Det historiska argumentet

”Monarkin vilar på en tusenårig tradition och är ett arv som måste bevaras. Arvs-
rätten är en garanti för att den historiska förankringen skall bibehållas.”
Rojalistiska Föreningen

Den svenska monarkin har en tusenårig tradition. Men är det i sig ett argument 
för dess bevarande? Är monarkin en tradition som vi vill bevara? 

Monarkin i Sverige kan historiskt sett jämföras med de styren som vi idag kal-
lar diktaturer. Under vissa perioder har monarken varit envåldshärskare medan 
han (eller i några fall hon) under andra perioder varit beroende av de ledande 
adelskretsarna. Den stora majoriteten av befolkningen har aldrig haft inflytande 
över valet av monark eller dennes styre. Bevarandet av den monarkistiska tradi-
tionen innebär därmed bevarandet av en länk till en fördemokratisk epok med 
institutionaliserad ojämlikhet.

Att en företeelse kan beskrivas som ”tradition” kan heller inte anses som ett 
bärande argument i sig. Bland andra företeelser med lång historia kan nämnas 
tvångsäktenskap, gifta kvinnors omyndighet, rösträtt graderad efter inkomst och 
förmögenhet, adelsprivilegier, förföljelse av judar, samer, romer och andra mi-
noriteter, tortyr och dödsstraff. Ingen skulle i dag beklaga att dessa ”traditioner” 
avskaffats.

Det historiska argumentet påminner om och kombineras ofta med den kon-
servativa grundsatsen att om det inte är nödvändigt att ändra något, så är det 
nödvändigt att inte ändra det – eller annorlunda uttryckt: laga inte det som inte 
är trasigt. Utifrån det något defensiva (och inte helt invändningsfria) påståendet 
att kungen och monarkin ändå inte gör någon större skada, så drar man slutsatsen 
att det är onödigt, eller till och med skadligt, att försöka reformera statsskicket. 
Om den hållningen finns inte så mycket annat att säga än konstaterandet att den, 
om den hade varit allenarådande, sannolikt skulle förhindrat merparten av de 
framsteg som gjorts på samhällslivets olika områden. (År 2003 upphävde riksda-
gen de sista, formellt fortfarande gällande men helt obsoleta, adelsprivilegierna. 
Att privilegierna inte längre gjorde någon skada bedömde inte riksdagen som ett 
tillräckligt argument, inte heller ansåg man att beslutet gjorde oss historielösa.)

Kompetensargumentet

”Tronarvingen fostras och skolas från första början till att bli en bra statschef…”
Rojalistiska Föreningen

Det stämmer att tronarvingen från barndomen fostras till sitt framtida jobb som 
monark. Men vad innebär det? Och är det med nödvändighet positivt?

Man kan ur ett medmänskligt perspektiv ifrågasätta om det är rimligt att på-
tvinga ett barn en framtida karriär. Skulle vi acceptera att andra barn nekas fri-
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heten att välja sin egen framtid, sin roll i samhället, sin man eller fru eller sin 
religion?

För ett nyfött barn av kungasläkt finns det inget val. Det saknar betydelse om 
tronarvingen är intresserad av och lämpad för sin framtida uppgift eller ej. Bar-
nets rättigheter sätts inte främst, trots att vi enligt Barnkonventionen har åtagit 
oss att göra just detta.

Det är långt ifrån säkert att den fostran som den blivande monarken genom-
går leder till den kompetens, den värdemässiga kompass och det omdöme som 
folket förväntar sig av en statschef. Såväl äldre som nyare erfarenheter talar för att 
så inte är fallet. Tvärtom kan en blivande monarks isolerade och onormala upp-
växtvillkor antas leda till att statschefen fjärmar sig från befolkningen vad gäller 
värderingar och referensramar. 

Det kan i sammanhanget noteras att medan det vad gäller politiker och andra 
offentliga personer anses vara en brist att sakna erfarenhet av ”vanliga” levnadsför-
hållanden, så framhålls detta i stället som en fördel när det gäller monarken.

Nationsföreträdarargumentet

”…utan politiska förtecken. Kungen blir därigenom en viktig samlande symbol 
för hela nationen. Kungens meriter för det högsta ämbetet blir därigenom san-
nolikt större än en politikers.”
Rojalistiska Föreningen

”Statschefen skall företräda hela nationen. En vald statschef är aldrig lika okon-
troversiell som person som en konstitutionell monark kan vara. Han har svårt att 
lika väl företräda dem som röstade emot honom som dem som röstade för. En 
monark representerar sitt land och dess historia på ett sätt som en president, vald 
för några år, aldrig kan göra.” 
Monarki.nu

Det kan diskuteras – dels om kungen verkligen är opolitisk, dels om detta är nå-
got bra. 

Man kan anta att även kungen har politiska uppfattningar och han får rösta 
och vara medlem av ett politiskt parti. Han har dock valt att, som en del av över-
enskommelsen om statsskicket, inte ge sina partisympatier till känna och han ut-
nyttjar heller inte sin rösträtt. 

Kungens frihet att agera politiskt har steg för steg kringskurits i takt med att 
demokratin vunnit mark och konsoliderats (se avsnitt 5). I och med Torekov-
kompromissen har dessa gränser i praktiken, om än inte formaliserat i lagtext, 
satts så snävt att även förhållandevis försiktiga uttalanden i politiska frågor ska-
par debatt om vad kungen får och inte får säga offentligt. Samtidigt kan man 



67

anta att kungen genom sin position har ett större politiskt inflytande än vad som 
omedelbart framgår av hans offentliga yttranden eller formella ställning i det po-
litiska systemet. Exakt hur stort detta inflytande är blir dock svårt att granska och 
bedöma.

Att en statschef som ärvt sin ställning i en demokrati inte bör tillåtas ha poli-
tiska befogenheter eller ens offentliga politiska åsikter är en rimlig hållning. Sam-
tidigt kan det tyckas märkligt att innehavaren av det främsta offentliga ämbetet, 
statschefen, ska vara helt fristående från politiken.

Att en ”opolitisk” statschef, vars mandat inte vilar på ett förtroende från med-
borgarna, skulle ha bättre förutsättningar att accepteras som representant för 
folket än den som valts i ett fritt, demokratiskt val eller utsetts av en folkvald 
nationalförsamling, är ett argument som måste problematiseras. Det går inte att 
hävda att en vald president inte är representativ, därför att hon eller han inte har 
alla väljares stöd, och samtidigt hävda att kungen är representativ därför att han 
inte har fått några röster alls. Uppfattningen om monarken som folkföreträdare 
förutsätter snarast en konservativ, metafysisk statsuppfattning, där riket ses som 
en organism med olika – naturgivna eller gudomligt givna – funktioner för kung, 
adel och folk.

Ibland behövs en röst som kan tala för hela befolkningen. Det gäller inte minst 
i samband med exceptionella kriser som drabbar landet. Det är i sådana situatio-
ner som rojalister anser att en monark kan representera hela befolkningen bättre 
än en vald statschef.

Två samtida exempel kan illustrera att det inte per definition är en monark som 
bäst fungerar som samlande symbol. Efter terrorattentaten i Norge 2011 var det 
inte kungen utan den demokratiskt valde statsministern som blev den samlande 
symbolen för nationen när det behövdes som mest. I samband med tsunamin 
2004 var det i Sverige kungen som blev samlingspunkten, men det berodde inte i 
första hand på kungens agerande eller ett välskrivet tal; snarare handlade det om 
att regeringens bristfälliga hantering av själva krisen innebar att statsministern 
inte kunde fungera som samlingspunkt. I en republik skulle presidenten lika lätt 
kunnat ta samma roll som kungen fick spela denna gång.

Personlighetens roll för förmågan att kunna agera och fungera samlande i kris-
situationer ska inte underskattas. Det är givetvis svårt att i förväg veta vem som 
kommer att hålla måttet, men i en monarki är nationen helt i händerna på slum-
pen och det är inte möjligt att byta statschef om han eller hon inte visar sig vuxen 
sin uppgift.

Ekonomiargumentet

”Monarkin är ett billigt statsskick. Den goodwill som monarkin innebär för Sve-
rige är svår att beräkna i pengar. Somliga undersökningar visar att det sannolikt 
handlar om ett värde som mångfalt överstiger kostnaderna för monarki.” 
Rojalistiska Föreningen
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Det finns organisationer som försökt beräkna värdet av monarkin. Ett exempel 
är amerikanska Nation Branding som beräknat värdet av danska kronprinsessan 
Mary till 12 miljarder av Danmarks samlade värde som varumärke på 772 miljar-
der DKK.9 Detta värde är dock inte samma sak som att det faktiskt tjänas pengar 
på kronprinsessan Mary. Däremot bidrar hon, enligt analysen, till att stärka varu-
märket Danmark.

I kronprinsessan Marys fall är orsaken till det höga värdet hennes australien-
siska ursprung, hennes personlighet och utseende samt sättet hon träffade sin 
man. Det är inte hennes position som kronprinsessa i sig utan hennes personlig-
het kopplat till titeln som är avgörande. Man kan utifrån analysen inte utesluta 
att en republikansk statschef och dennes familj hade kunnat skapa samma värde 
även om man kan anta att kungliga familjer får större genomslag i internationell 
media. (Det ska nämnas att andra varumärkesexperter har ifrågasatt om det ens 
är möjligt att göra den här typen av beräkningar.)

Förutom analyser av monarkin som varumärkesbyggare finns det också olika 
skattningar av mer konkreta kostnader och intäkter. Vid en övergång från mo-
narki till en demokratiskt vald president tillkommer kostnader för valrörelser om 
statschefen väljs direkt av folket. Kostnaderna för representation och ceremoniel-
la arrangemang knutna till statschefen borde å andra sidan kunna bli lägre med 
tanke på att en demokratiskt utsedd statschef knappast är i behov av samma pom-
pa och ståt som anses nödvändig för en monark. Samtidigt måste rimligen staten 
fortsätta ta ansvar för det kulturarv i form av byggnader, konstföremål m.m. som 
i dag bekostas av apanaget. 

Det är svårt att dra någon bestämd slutsats om kostnadssidan, men skillna-
derna vid övergång till republik skulle sannolikt vara begränsade.

Vad gäller intäkterna så kan det konstateras att det till exempel i samband med 
kronprinsessan Victorias bröllop kom extra många turister till Sverige. Enligt 
Svensk Handels beräkningar skulle det komma minst 800 utländska journalister 
och 12 000 extra turister till Stockholm på grund av bröllopet.10 Turistintäkterna, 
som delvis hamnade i statskassan via olika skatter, får vägas mot bröllopets kost-
nader. Kungliga bröllop är dessutom glest utspridda över tid, medan monarkin 
som sådan genererar löpande kostnader år efter år. Hur många turister som ett 
vanligt år kommer till Sverige på grund av monarkin finns det inga beräkningar 
av. Ser man på internationell statistik över turism går det inte att hitta ett sam-
band mellan monarki och antalet turister. Den största turistnationen i världen är 
republiken Frankrike. Spanien och Storbritannien får som enda monarkier plats 
på listan över de tio mest besökta länderna i Europa. Också bland de tio nationer 

9. http://preview.cms.borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/103371/kronprinsesse_
mary_12_mia_kr_vaerd.html

10. http://www.svd.se/naringsliv/kungligt-brollop-ger-miljardrullning_2515079.svd 
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i Europa som har flest turister per invånare finns endast två monarkier, Andorra 
och Danmark.

Sammanfattningsvis är det svårt att anföra några starka ekonomiska skäl för 
det ena eller det andra statsskicket, oavsett om man ser till intäkts- eller kostnads-
sidan.

Demokratiargumentet

”[A]tt ämbetet som Sveriges statschef ska gå i arv i huset Bernadotte regleras i en 
grundlag, som har fastställts genom riksdagsbeslut och har precis samma rättsliga 
kraft som andra grundlagar. Riksdagen har bestämt att monarkin är en del av Sve-
riges statsskick, och så länge detta gäller är monarkin lika demokratisk som någon 
annan del av statsapparaten.”
P J Anders Linder, SvD

Den nuvarande kungens förfader Jean Baptiste Bernadotte valdes år 1810 av Sve-
riges riksdag till tronföljare. Enligt argumentet ovan kan kungen därmed ses som 
en representant för riksdagen 1810. Sedan dess har ingen ny statschef blivit ut-
sedd, vare sig demokratiskt eller på annat sätt. Riksdagen 1810 var emellertid inte 
demokratiskt vald och representerade bara en minoritet av folket. Det beslutet 
saknar därför demokratisk legitimitet i sig självt.

Konungariket Sverige är förvisso en demokrati, men därav följer inte att mo-
narkin är demokratisk. Att hävda att monarkin ”är lika demokratisk som någon 
annan del av statsapparaten” därför att senare tiders demokratiskt valda riksda-
gar inte upphävt tidigare odemokratiska beslut är inte en hållbar argumentation. 
Ett odemokratiskt inslag i en i övrigt demokratisk författning förvandlas inte till 
demokratiskt genom frånvaron av demokratiska beslut att undanröja detsamma. 
Republikaner har inte hävdat att den svenska monarkin är odemokratisk i den 
meningen att den skulle upprätthållas i strid med riksdagens eller folkmajorite-
tens vilja, utan att dess principer, dvs. det ärftliga ämbetet, är oförenliga med ett 
demokratiskt statsskick.

Folkstödsargumentet

”[D]å [monarkin] vilar på folkets samtycke, är monarkin demokratiskt helt legi-
tim.” 
Marcus Svensson, Sourze.se

Svenska folkets stöd till monarkin minskar sakta men säkert enligt de mätningar 
som gjorts. Enligt en undersökning av Republikanska Föreningen från 2010 an-
ser 42 procent av befolkningen att Sveriges statschef bör utses genom demokra-
tiska val. Att kungens offentliga ämbete, rollen som statschef, går i arv inom en 
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och samma familj får bara stöd av 39 procent av svenska befolkningen11.
Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI) har sedan 

1996 undersökt svenska folkets inställning till dels kungahuset, dels monarkin 
som sådan. Svaren visar en mycket tydlig utveckling. 1996 var 69 procent positiva 
till kungahuset och 13 procent negativa. 2010 hade andelen positiva minskat till 
40 procent och de negativa ökat till 28 procent. Frågan om monarkin ger samma 
bild. De positiva har minskat från 70 procent till 46 procent och de negativa har 
ökat från 10 till 25 procent. Även i SOM-institutets undersökningar är tenden-
sen densamma: stödet för monarkin minskar och allt fler tycker att det är en bra 
idé att införa republik.

Även om det ännu inte finns något tydligt majoritetsstöd för att införa repu-
blik så eroderar grunden för monarkisternas argument i takt med att det folkliga 
stödet för monarkin successivt minskar.

Men lika lite som riksdagens accepterande av monarkin innebär att monarkin 
som sådan är demokratisk, har stödet i folkopinionen någon betydelse för hur 
monarkin som statsskick ska värderas i demokratiskt avseende. Om, och i så fall 
hur, monarkin ska avskaffas eller ej är en annan fråga. För en demokratisk republi-
kan är det självklart att en förändring av statsskicket ska genomföras i demokratis-
ka former, antingen genom en av riksdagen beslutad grundlagsändring med mel-
lanliggande val eller efter folkomröstning om en sådan grundlagsändring. Skulle 
en folkomröstning resultera i ett nej till republik så måste givetvis det accepteras, 
men det ändrar inte monarkins oförenlighet med demokratiska principer.

Dörröppnarargumentet

”Kungahuset är ovärderligt för svenska företag.” 
Exportrådet 

En stor del av kungens arbete består i att verka för svenska intressen i utlandet. 
Det gäller inte minst de många utlandsbesök som bl.a. syftar till att hjälpa det 
svenska näringslivet. Monarkins anhängare gör ibland gällande att det förhål-
landet av vi har en kung och inte en president innebär en stor fördel för svenskt 
näringsliv, eftersom kungen har större möjligheter att fungera som ”dörröppnare” 
till regeringsföreträdare och andra beslutsfattare.

Det är svårt att belägga eller motbevisa ett sådant påstående. En jämförelse av 
olika länders exportsiffror borde dock kunna ge en fingervisning om huruvida det 
finns en ”monarkieffekt” eller ej.

En jämförelse mellan de 15 länder i världen som har störst export per capita 
visar inget tydligt samband mellan monarki och export bland de ledande ex-
portländerna i världen. De två länderna i topp, Singapore och Hong Kong, är 
republiker. Därefter följer monarkin Förenade Arabemiraten. Det republikanska 

11. http://www.repf.se/content/images/list_211/23855_159216318.pdf 
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Schweiz är det europeiska land med störst export per capita. 
Inom EU-området finns det bättre möjligheter att jämföra, då länderna delar 

en stor del av det regelverk som påverkar exporten. Av de fyra största länderna i 
Europa, Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien är bara det sistnämnda 
en monarki. Det är samtidigt det av de fyra stora länderna som har lägst export 
per capita. Tyskland har störst export per capita av de fyra.

Inte heller en jämförelse av de mindre länderna i Europa tyder på något sam-
band mellan statsskick och export. Schweiz har som sagt den största exporten 
per capita men monarkier som Nederländerna, Norge och Belgien kommer strax 
efter. Republikerna Irland och Österrike har större export per capita än monarki-
erna Sverige och Danmark.

Det kan naturligtvis inte uteslutas att en monark kan vara till fördel för ett 
lands näringsliv när det gäller ”dörröppnande”, men effekten är i så fall så liten 
att den inte går att upptäcka genom statistiska analyser. Det finns heller inget 
modernt exempel på en fredlig övergång från monarki till republik i ett utvecklat 
land som skulle kunna ge en indikation på om statsskicket har den betydelse för 
exporten som monarkisterna tillmäter det.

Folksuveränitetsargumentet

”I en demokrati är det omöjligt att överföra politisk makt till en kung. Därmed 
blockerar monarkin genom sin blotta existens ett försvagande av folksuveränite-
tens och parlamentarismens principer genom en delning av politisk makt mellan 
statschef och parlament/regering.”12

Argumentet framförs sällan eller aldrig av monarkister, men torde haft en viss 
betydelse för de ”principiella republikaner” som i Torekovkompromissen accep-
terade monarkins fortbestånd. Argumentet är givetvis bara giltigt för dem som 
ansluter sig till den dominerande författningspolitiska traditionen i Sverige: 
folksuveränitetsprincipen. Den innebär att ingen formell makt ska stå över, eller 
konkurrera med, folkets främsta företrädare, dvs. riksdagen. All offentlig makt är 
i sista hand delegerad från riksdagen. Folksuveränitetsprincipen står inte i mot-
sättning till en funktionsuppdelning mellan olika statsorgan, vare sig horisontellt 
(styrande, lagstiftande, dömande institutioner) eller vertikalt (stat, kommun, 
landsting), men den avvisar en maktdelning där olika grenar av statsmakten ba-
lanserar och i viss utsträckning kan blockera varandra. För den som förespråkar 
en författning byggd på maktdelningsprincipen är givetvis ovanstående ett argu-
ment mot monarkin.

Även för anhängarna av grunderna i vår gällande författning, med riksdagen 
som uttrycket för folkets suveränitet, har argumentet emellertid begränsad styrka. 
12. Formuleringen är hämtad från en riksdagsmotion från Vänsterpartiet, 2005/06:K347 
Avskaffande av monarkin och utarbetande av en republikansk författning i Sverige, där 
ett antal argument för monarki granskas.
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Att en övergång till republik skulle öppna dörrarna för en maktdelningsmodell av 
t.ex. amerikansk modell är osannolikt med tanke på folksuveränitetstankens star-
ka ställning i svensk författningstradition. Det saknas inte exempel på republiker 
där presidenten alltid haft en politiskt underordnad roll. I vårt grannland Finland 
har presidentens ställning försvagats och riksdagens och regeringens makt över 
bland annat utrikespolitiken stärkts.
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5. Utredningens förslag

Som tidigare har konstateras kräver inte den nuvarande svenska regeringsformen 
några mer omfattande ändringar för att vårt statsskick ska övergå från monarki 
till republik. I det författningsförslag som den här utredningen presenterar före-
slås ändringar i 21 av regeringsformens 175 paragrafer. Av dessa ändringar är tolv 
egentligen obehövliga: ordet ”republiken” sätts in före ”Sverige” i regeringsfor-
mens allra första paragraf och på elva ställen ersätts ”statschefen” med ”presiden-
ten”. De viktigaste ändringarna görs i kapitel 5 Statschefen/Presidenten där de 
nuvarande åtta paragraferna ersätts av sex paragrafer med till stor del nytt inne-
håll. Övriga ändringar följer till övervägande del av att ett antal funktioner som 
i dag fullgörs av talmannen föreslås övergå till presidenten. Avstår man även från 
dessa ändringar, som ju inte heller är nödvändiga, minskar antalet ytterligare.

Även om införandet av republik i Sverige är lagtekniskt tämligen okomplice-
rat, förutsatt att man avstår från sådana mer omfattande förändringar av författ-
ningen som i en monarki är otänkbara (t.ex. att förse statschefen med reell exeku-
tiv makt), så måste ändå ett antal principiella överväganden göras.

Utredningen föreslår ändringar i regeringsformen, riksdagsordningen och val-
lagen. Någon genomgång av vilka andra lagar och förordningar som kan behöva 
ändras vid en övergång till republik har inte gjorts.

5.1 Direkt eller indirekt val

Utredningens förslag
I utredningens författningsförslag finns två alternativ, ett som innebär att pre-
sidenten utses av riksdagen, och ett där presidenten utses av medborgarna i 
fria, allmänna och hemliga val. 

Att en statschef i en republik måste utses genom någon form av valförfarande är 
givet (även om man rent teoretiskt skulle kunna tänka sig att presidentens lot-
tades fram bland medborgarna). Två huvudalternativ anmäler sig: antingen utses 
presidenten indirekt av riksdagen (med valet av talman som en parallell), eller så 
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väljs han eller hon direkt av medborgarna i fria, allmänna val (en tredje modell är 
allmänna val av elektorer som i sin tur utser president, men den behandlas inte 
närmare här).

Vilken av de två huvudmodellerna som väljs har en viss betydelse för vilken 
ställning presidenten får – eller kan ges – i republiken. En president som valts av 
riksdagen är det naturligaste alternativet om den nuvarande folksuveränitetsprin-
cipen ska vidmakthållas. Genom att presidenten i en viss mening blir underställd 
riksdagen, markeras att det inte finns någon legitim politisk makt över eller kon-
kurrerande med riksdagen, som med regeringsformens ord är folkets främsta fö-
reträdare. Ett val i riksdagen torde bli relativt odramatiskt och i vart fall inte ack-
ompanjeras av några mer publika valkampanjer. Även om presidenten får antas ha 
en offentligt känd politisk tillhörighet, om inte annat antydd av vilket parti som 
nominerat honom eller henne, tonas presidentämbetets partipolitiska karaktär 
ner till förmån för ett ämbete vars främsta uppgift är att representera landet och 
fylla ceremoniella funktioner.

En president direkt vald av medborgarna behöver i och för sig inte ges en 
starkare ställning än en indirekt vald statschef. Presidenterna i t.ex. Island och 
Irland är folkvalda, men har begränsade politiska funktioner. I Finland infördes 
direktval av president 1994 (tidigare hade presidenten valts indirekt via 301 valda 
elektorer), men samtidigt inskränktes dennes exekutiva funktioner till förmån för 
regeringens. Det faktum att presidenten är direktvald av medborgarna på samma 
sätt som riksdagen innebär emellertid en åtminstone potentiell risk för maktkon-
kurrens. En folkvald president skulle, i ett tillspetsat politiskt läge, kunna påverka 
eller förhindra riksdagens beslut genom uttalanden och/eller avgångshot, även 
om han eller hon inte getts några formella befogenheter att stoppa riksdagsbeslut. 
Om man önskar ge presidenten sådana befogenheter, t.ex. att som den isländske 
presidenten kunna utlysa folkomröstning om lagstiftning, är det givetvis lättare 
med en folkvald president än med en president som utsetts av riksdagen.

För direktval av president talar framför allt den starkare demokratiska legitimi-
tet som denna modell kan antas medföra.

5.2 Nomineringsrätt

Utredningens förslag
I alternativ 1 ges, i enlighet med gällande riksdagsordning, var och en av riks-
dagsledamöterna nomineringsrätt, medan denna rätt i alternativ 2 ges till riks-
dagens partier och till särskilda nomineringsgrupper om minst 20 000 perso-
ner. 

Dagens regeringsform och riksdagsordning ger var och en av riksdagens leda-
möter en vidsträckt rätt att lägga förslag ”i fråga om allt som kan komma under 
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riksdagens prövning”, alltså även att nominera kandidater till de val som riksda-
gen förrättar. Utredningen föreslår ingen ändring av denna rätt med anledning 
av alternativ 1. I praktiken torde antalet kandidater begränsas till maximalt en 
per riksdagsparti och möjligen färre genom att partiernas samlas bakom några 
huvudkandidater.

Även i de allmänna valen råder i dag fri nomineringsrätt. Alla valbara medbor-
gare har rätt att kandidera. Även om mandaten enligt grundlagen fördelas mellan 
partier och valsedlar utan partibeteckning är ogiltiga, så räknas även en valsedel 
med ett ensamt namn som ett ”parti”. En fri nomineringsrätt vid presidentval en-
ligt alternativ 2 riskerar dock att generera ett oöverskådligt antal kandidater av 
vilka de allra flesta saknar möjlighet att få annat än ett marginellt stöd. Det skulle 
försvåra för väljarna att göra ett välinformerat val och det riskerar att undergräva 
valets legitimitet. Nomineringsrätten bör därför begränsas. Att riksdagspartierna 
ges nomineringsrätt är naturligt, men presidentvalet skulle även kunna öppnas 
upp för kandidater som saknar partipolitiskt uppbackning, men som ändå har ett 
substantiellt stöd. I så fall kan, efter finländskt mönster, nomineringsgrupper om 
minst 20 000 väljare ges nomineringsrätt.

5.3 Majoritetsval

Utredningens förslag
I båda huvudalternativen är den vald som fått mer än hälften av de avgivna 
giltiga rösterna. Om ingen når detta röstetal genomförs ett andra val mellan de 
två kandidater som fått flest röster. Om det i alternativ 1 är så att det bara finns 
en kandidat nominerad så utses han eller hon utan val.

Utredningen föreslår att majoritetsprincipen ska användas vid val av president, 
oavsett hur han eller hon väljs. Alternativet är pluralitet, dvs. att den som fått flest 
röster oavsett om det är fler än hälften eller ej, anses vald. Det är dock en valprin-
cip som stämmer dåligt med svenska traditioner. Om ingen kandidat blir vald i 
den första omgången, genomförs en andra valomgång mellan de två kandidater 
som fått flest röster. I förslaget till riksdagsordning (alternativ 1) föreslås att val av 
president alltid ska vara slutet för att säkerställa att varje riksdagsledamot känner 
sig fri att rösta efter egen uppfattning. I det fall det bara finns en kandidat nomi-
nerad bör dock talmannen kunna förklara honom eller henne vald utan att något 
slutet val genomförs. I ett system med direktval av president skulle emellertid en 
sådan ordning kännas främmande och det får förutsättas att det alltid kommer att 
finnas minst två kandidater.

Majoritetsregeln har i alternativ 1 placerats i riksdagsordningen med en for-
mulering hämtad från bestämmelserna om val av talmän (8 kap. 1 § RO), medan 
den i alternativ 2 tagits in i regeringsformen. 
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I alternativ 2 ingår endast de giltiga rösterna i underlaget för beräkning av ma-
joriteten, alltså inte t.ex. blanka röster, vilket överensstämmer med bestämmel-
serna för övriga allmänna val. Den avslutande bestämmelsen om att den kandidat 
som i den nya omröstningen har fått flest röster är vald är därför strängt taget 
obehövlig, men har tagits med av tydlighetsskäl. Vid val inom riksdagen räknas 
även blanka röster in i underlaget och där är denna bestämmelse nödvändig för 
att förhindra att en minoritet genom blankröster blockerar alla kandidater.

5.4 Ämbetsperiod

Utredningens förslag
Ämbetsperioden föreslås vara sex år i båda alternativen. Vid tidigarelagt pre-
sidentval på grund av presidentens avgång eller frånfälle inleds en ny mandat-
period om sex år.

Utredningen har valt att föreslå sexåriga mandatperioder. Det innebär att presi-
dentens ämbetsperiod inte kommer att sammanfalla med riksdagens mandatpe-
riod vilket motverkar att presidenten blir hårt knuten till den aktuella riksdags-
majoriteten. En president med huvudsakligen representativa uppgifter, vilket vi 
föreslår, bör kunna fungera oavsett riksdagens sammansättning. 

Det är möjligt att som i t.ex. Finland, begränsa antalet perioder en och samma 
person kan inneha presidentämbetet. Syftet med sådana regler är att undvika att 
en person tillåts dominera politiskt under lång tid. Begränsningen kan dock inne-
bära att en väljarmajoritet hindras från att se den man helst vill se som president, 
vilket är tveksamt ur demokratisk synpunkt. Betydelsen av såväl det förstnämnda 
som det sistnämnda torde minska ju mindre exekutiv presidentposten görs.

5.5 Misstroendeförklaring mot presidenten

Utredningens förslag
Någon möjlighet för riksdagen att avsätta presidenten genom misstroendeför-
klaring föreslås inte, men frågan kan behöva övervägas ytterligare.

I det fall presidenten i enlighet med alternativ 1 väljs av riksdagen kan den situa-
tionen uppstå att en nyvald riksdag inte har förtroende för den sittande presiden-
ten (vilket i och för sig kan blir fallet när som helst). Fråga är då om ett misstroen-
deinstitut, liknande det som finns för statsråd och regering, bör införas även för 
presidenten. Det förhållandet att presidenten i vårt förslag helt saknar exekutiva 
funktioner och att det alltså inte är aktuellt att värna parlamentarismens princi-
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per talar emot en sådan ordning, varför vi inte föreslår någon sådan bestämmelse. 
Samtidigt vore det ohållbart att presidenten stannade på sin post även i ett läge 
där en majoritet i riksdagen uttalat sitt misstroende. Frågan kan därför behöva 
övervägas ytterligare.

Inte heller i alternativet med direktvald president föreslås någon politisk me-
kanism för att avsätta presidenten under mandatperioden. Om det skulle anses 
nödvändigt att en sådan finns torde den isländska folkomröstningslösningen 
ligga närmast till hands.

5.6 Regeringsbildning

Utredningens förslag
Talmannens uppgifter vid regeringsbildningen samt vid statsråds och regering-
ens avgång föreslås övergå till presidenten.

I den gällande författningen är det talmannen som, efter samråd med företrädare 
för partigrupperna lämnar förslag om regeringsbildare (statsminister) till riks-
dagen. Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget 
genom omröstning. Om mer än hälften av ledamöterna röstar nej är förslaget 
förkastat, i annat fall är det godkänt. Denna uppgift ålåg i den gamla regeringsfor-
men från 1809 kungen, men vid författningsreformen 1974 ansågs det inte lämp-
ligt att kungen gavs denna potentiellt politiskt känsliga uppgift. Kungen fråntogs 
även uppgiften att underteckna regeringsbesluten.

Med en demokratiskt vald statschef bortfaller skälen till denna ordning och 
utredningen föreslår att presidenten övertar talmannens uppgifter vad gäller re-
geringsbildningen. Däremot ser vi inget skäl att åter låta statschefen underteckna 
regeringsbeslut. Presidenten är i vårt förslag vare sig reellt eller formellt en del av 
regeringen och det naturliga är att regeringsärendena undertecknas av statsmi-
nistern.

5.7 Övriga ändringar i regeringsformen

Utredningens förslag
Presidentämbetet blir, till skillnad från dagens kungahus, föremål för konstitu-
tionsutskottets granskning. Uppgiften som ordförande vid sammanträde med 
regeringen i konselj liksom ordförandeskapet i utrikesnämnden kvarstår för 
statschefen, dvs. presidenten. Bestämmelserna för statschefen i krig och under 
ockupation kvarstår. Reglerna för åtal av statschefen utformas på samma sätt 
som för statsråd.
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I och med införandet av republik blir presidentämbetet och dess administra-
tion fullt ut en del av det politiska systemet och den svenska statsförvaltningen. 
Den nuvarande statschefens och hans förvaltnings märkliga mellanställning (se 
avsnitt 3.3), i stort sett oåtkomlig för parlamentets kontrollmakt, upphör och er-
sätts med samma regler för revision och insyn som andra statsorgan. Därmed får 
också Riksrevisionen, som ska granska den verksamhet som bedrivs i staten, full 
insyn i statschefens förvaltning. Statschefens uppgift som ordförande i utrikes-
nämnden, ett arrangemang som i en monarki starkt kan ifrågasättas, blir opro-
blematisk i en republik. Det är givetvis angeläget att presidenten är välorienterad 
om utrikes förhållanden och regeringens utrikespolitik. Kungens åtalsimmunitet 
ersätts av bestämmelser om åtal av presidenten som överensstämmer med mot-
svarande reglering av åtal mot statsråd. Avsikten med dessa bestämmelser är att 
förhindra att rättsapparaten används mot offentliga företrädare och beslutsfat-
tare i politiska syften.

5.8 Ändringar i riksdagsordningen

Utredningens förslag
Presidenten ges utvidgade rättigheter och uppgifter i förhållande till riksda-
gen, bl.a. möjlighet att delta i kammarens överläggningar. Vissa uppgifter som 
i dag åligger talmannen överförs till presidenten. Flertalet föreslagna föränd-
ringar av riksdagsordningen är gemensamma för alternativ 1 och alternativ 2. 
För alternativ 1 tillförs en ny paragraf om riksdagens val av president.

I 1 kap. 1 § har uttrycket ”statschefen” ändrats till ”presidenten” i överensstäm-
melse med motsvarande förändring i regeringsformen. I 2 kap. 10 § har presi-
denten givits samma yttranderätt i kammaren som ledamöter och statsråd. Enligt 
gällande RO får kungen (eller en riksföreståndare) bara yttra sig i kammaren vid 
två tillfällen, dels vid riksmötets öppnande, dels genom att avge en ämbetsförkla-
ring (en förklaring till riksdagen att han eller hon är villiga att åta sig de plikter 
som är förenade med ämbetet) vid inledningen av ämbetsperioden. Bestämmel-
sen är utformad så att ämbetsförklaringen inte är obligatorisk, men i förarbetena 
utgår man från att den avges. Bestämmelsen om ämbetsförklaring har behållits i 
utredningens förslag, men förtydligats och utformats bindande. I alternativ 1 har 
bestämmelsen tagits in i riksdagsordningens bestämmelser om val av president (8 
kap. 1 §), medan den i alternativ 2 placerats i regeringsformen. Den motsvarar där 
den ”högtidliga försäkran” som den finländska konstitutionen föreskriver..

I 4 kap. 6 § ges presidenten rätt att på samma sätt som regeringen lämna skrift-
lig eller muntlig information till riksdagen. Den precisering som görs gällande 
regeringen, att muntlig information ska ges av ett statsråd (och inte t.ex. en stats-
sekreterare), föreslås inte avseende presidenten. Det får anses uppenbart att det är 
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presidenten personligen som lämnar informationen.
Bestämmelserna om riksföreståndarval, 8 kap. 3 §, utgår.

5.9 Ändringar i vallagen (alternativ 2)

Utredningens förslag
I vallagen föreslås ett antal ändringar med anledning av att presidenten i al-
ternativ 2 väljs i allmänna val, bl.a. om bestämmande av tidpunkt för val och 
regler om tillhandahållande av valsedlar.

Ändringarna i vallagen är bara nödvändiga i alternativ 2 med val av president i 
allmänna val. Någon genomgång av nödvändiga konsekvensändringar i valför-
ordningen har inte gjorts.

I 1 kap. 3 § införs bestämmelser om när på året presidentval ska hållas (andra 
söndagen i september), vem som bestämmer valdag vid omval (regeringen) och 
vid nytt val på grund av presidentens frånfälle eller förtida avgång (talmannen ef-
ter samråd med valmyndigheten). Bestämmelserna överensstämmer med vad som 
i dag gäller för riksdagsval.

Bestämmelserna om anmälan av kandidater (2 kap. 9–10 §§) och valkretsar 
och valdistrikt m.m. (4 kap. 1 §) har kompletterats avseende presidentval.

I 6 kap. 8 § finns bestämmelser om statens tillhandahållande av valsedlar. För 
presidentval föreslås att staten ska tillhandahålla valsedlar kostnadsfritt till parti 
eller nomineringsgrupp som nominerar kandidat. Någon spärrgräns på en viss 
andel av rösterna (1 procent i riksdagsvalet) behövs inte. Eftersom nominerings-
rätten begränsas till riksdagspartierna och nomineringsgrupper om minst 20 000 
väljare blir antalet kandidater och därmed antalet valsedlar som behöver tryckas 
begränsat.

I 8 kap. 2 § får valmyndigheten skyldighet att i vallokalen tillhandahålla val-
sedlar med både parti- och kandidatnamn. Partierna behöver alltså inte som i 
riksdagsvalet själva lägga ut namnvalsedlar. Tillfälliga nomineringsgrupper skulle 
i de flesta fall ha mycket svårt att klara av det. 

I 8 kap. 7 § har bestämmelse lagts till om att en valsedel i presidentval som 
upptar ett anmält kandidatnamn ska anses giltig, även om den saknar partibe-
teckning. Den svenska vallagen är mycket frikostig med vad som accepteras som 
partibeteckning, t.ex. personnamn. Eftersom vi här inte föreslår någon fri nomi-
neringsrätt utan en variant av s.k. offentliga valförberedelser där bara partier och 
eventuellt nomineringsgrupper anmäler kandidater är det inte aktuellt att över 
huvud taget bedöma om några andra partibeteckningar ska godkännas eller ej. 
Det skulle innebära att en valsedel som bara upptar ett personnamn sannolikt 
kommer att betraktas som ogiltig. Valsedeln bör dock vara giltig om den upptar 
ett namn på en anmäld kandidat.
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I 14 kap. 9 § föreslås en bestämmelse om enligt vilka principer president utses. 
Formuleringen är direkt hämtad från förslaget till regeringsform och är närmast 
avsedd att motsvara det som vallagen säger om hur ledamöter utses i andra val.



81

6. Andra alternativ

Utredningens bedömning
Det finns knappast något som omöjliggör en statschefslös författning, men 
praktiska skäl talar ändå för att funktionen som statschef behålls vid en över-
gång till republik. Av samma skäl bör inte talmannen också vara statschef. En 
författning där en kung och/eller en drottning väljs demokratiskt har mer ka-
raktären av retorisk ordlek än seriöst alternativ.

Denna utredning har framförallt uppehållit sig vid de två huvudalternativen, en 
president vald av antingen folket direkt eller av riksdagen. Ytterligare några alter-
nativ har förekommit i debatten och de ska kort beröras.

6.1 En statschefslös författning
Måste ett land över huvud taget ha en statschef ? Även om det, såvitt vi har kunnat 
utröna, inte finns något land som saknar statschef (förutom det makabra exemp-
let Nordkorea vars författning utpekar den döde Kim Il Sung till ”evig” statschef ), 
kan man inte dra slutsatsen att det måste finnas en statschef.

Professor Mats Lindberg har, med utgångspunkt i uppfattningen att Sverige 
egentligen redan är en republik, argumenterat för att vi i samband med att mo-
narkin även formellt avskaffas tar steget att helt avskaffa statschefsämbetet:

Parlamentarism utan statschef. Två skäl talar för det. För det första den politiska enkel-
heten, man skulle bara behöva fortsätta som förut. För det andra parlamentarismens och 
Regeringsformens följdriktiga konsekvens. Konung/drottning är en rest från en fördemo-
kratisk tid. President som statschef med politiska befogenheter är redan överspelad av den 
svenska utvecklingen.
(Sydsvenska Dagbladet 2009-03-21)

Även Pär-Erik Back och Gunnar Fredriksson berör denna möjlighet i sin debatt-
skrift Republiken Sverige från 1966 (se även avsnitt 5):
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Behövs det över huvud taget någon statschef i en republikansk författning? Skulle det 
vara möjligt att helt och hållet överföra de befogenheter, som tillkommer en kung eller en 
president i de moderna demokratierna, till regering och riksdag?

Ett nekande svar på dessa frågor är ingalunda självklart. Det är säkerligen så, att vi är 
bundna av traditionella föreställningar om behovet av att ha en symbol för statsmakten. 
Dessa föreställningar kan vara föga rationella. Tänkbart är att statsministern och parla-
mentets talman skulle kunna sköta de representativa uppgifter, som väl kvarstår, även om 
’symbolen’ avskaffas. Tänkbart är också att parlamentet på egen hand kan klara regerings-
bildningen i de moment denna hittills ansetts kräva medverkan av en utomstående.

När utgångspunkten här blivit en annan och det från början förutsättes att republi-
ken ska ha en statschef/president, har ett bidragande skäl varit att konsekvenserna av att 
avskaffa statschefen är alldeles outredda; och då frågan förefaller vara av jämförelsevis 
underordnad betydelse, har det med hänsyn därtill ansetts bäst att förse republiken med 
en president.
(Back, Fredriksson 1966)

Vi tvingas konstatera att frågan fortfarande är ”alldeles outredd”, men det kan 
ändå konstateras att det knappast finns några tvingande stats- eller folkrättsliga 
krav på att ha en person som betecknas som statschef. Återstår då att bedöma de 
mer praktiska skälen för och emot en statschefsfunktion.

I ett modernt samhälle finns ett överflöd av tillfällen då närvaron av en av lan-
dets främsta företrädare känns angelägen, åtminstone för arrangörerna. En del 
av dessa tillfällen har förvisso karaktären av bandklippningar som måhända är 
mer ägnade att sprida ljus över den som klipper bandet än tvärt om, men den 
symbolik som ligger i närvaron av talmannen, statsministern eller statschefen ska 
inte underskattas. En framstående företrädare för landet som inviger, framför en 
hälsning, håller ett tal eller blott närvarar, förmedlar samtidigt ett budskap: detta 
är viktigt! Det budskapet skulle vara både starkare och klarare om det utgick från 
en folkvald president i stället för från en monark som ärvt sin position och vars 
symboliska kapital alltid kommer att vara fläckat av monarkins antidemokratiska 
ursprung.

De representativa uppgifterna är alltså inte oviktiga eller enbart av dekorativ 
natur, men inget talar egentligen emot att de lika väl kan utföras av t.ex. talman-
nen och statsministern. Detta är emellertid personer som har andra angelägna 
arbetsuppgifter – att leda riksdagen respektive regeringen. Att ytterligare belasta 
dessa funktioner med representativa uppgifter som idag fullgörs av statschefen 
förefaller inte välbetänkt. Även det psykologiska behovet av en symbolisk företrä-
dare för riket och folket (snarare än regeringen och riksdagen) torde vara reellt, 
även om det i någon mening är irrationellt.
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6.2 Talmannen som statschef
En variant på den statschefslösa författningen är att helt enkelt låta talmannen 
även överta återstoden av monarkens uppgifter och därefter ge honom eller henne 
den kompletterande titeln statschef. Lösningen är författningsjuridiskt elegant 
i sin enkelhet och kräver bara ett minimum av ingrepp i regeringsformens text, 
men de praktiska invändningarna gällande de representativa uppgifterna kvarstår 
givetvis. En talman som också är statschef skulle bara i mycket begränsad omfatt-
ning kunna fullgöra sin egentliga uppgift, att leda riksdagen.

6.3 Valkungadöme
Att återgå till den medeltida ordningen att välja kung (eller drottning) lanseras 
med jämna mellanrum som en slags kompromiss. Monarkisterna får behålla sin 
monark, men statschefsämbetet tillsätts i enlighet med demokratiska principer. 

Författaren Göran Hägg presenterade i sin bok Utveckla monarkin (Norstedts 
2010) ett författningsförslag med innebörden att folket väljer en kung och en 
drottning (som alltså inte behöver vara gifta med varandra) som båda är rikets 
statschef. Under Gustaf VI Adolfs tid var det vanligt att republikaner underströk 
att de inte hade något mot kungen personligen utan att det handlade om monar-
kin som princip. För Hägg är det snarast tvärtom. Han har inget emot monar-
kin – bortsett från den odemokratiska arvsrätten till tronen – däremot har han 
mycket att invända mot den nuvarande monarken. Ett valkungadöme skulle lösa 
båda problemen.

Även om monarkin överlevde den nästintill totala förlusten av makt och poli-
tiska funktioner som 1974 års regeringsform innebar, är det högst tveksamt om 
ett återupprättat valkungadöme skulle kunna passera som något annat än vad 
det egentligen vore – en republik. Monarkin måste, för att uppfattas som mo-
narki, åtminstone i något, inte helt irrelevant, avseende avvika från fundamentala 
demokratiska principer och det enda som återstår av någon betydelse är succes-
sionsordningen. Monarkister skulle knappast låta sig nöja med titlarna kung och 
drottning och republikanerna torde ha föga förståelse för en dylik författnings-
maskerad.
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7. Övergången till republik

Införandet av ett republikanskt statsskick i Sverige förutsätter grundlagsändring. 
En sådan kan beslutas av riksdagen på två sätt, antingen genom två likalydande 
beslut med mellanliggande val eller genom en beslutande folkomröstning där ett 
vilande riksdagsbeslut om grundlagsändring prövas. Ett förslag till grundlagsänd-
ring får inte läggas fram för riksdagen senare än nio månader före valdagen (8 
kap. 14 § RF). Riksdagsordningen ändras på samma sätt eller med ett beslut som 
stöds av tre fjärdedelar av de röstande och mer än häften av riksdagsledamöterna 
(8 kap. 17 § RF).

Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas om det yrkas av 
minst en tiondel av riksdagens ledamöter, dvs. 35 stycken och om minst en tredje-
del av ledamöterna, 117 stycken röstar för yrkandet. Folkomröstningen ska hållas 
på valdagen. Grundlagsförslaget är förkastat om fler röstar mot förslaget än som 
röstar för det (blanka röster påverkar således inte resultatet) och om de som röstat 
mot förslaget samtidigt är fler än hälften av dem som avlagt godkända röster i det 
samtidiga riksdagsvalet. Om grundlagsförslaget inte avvisas så prövas det slutligt 
av riksdagen i ett andra beslut. Riksdagen är då fri att anta eller avslå förslaget 
(8 kap. 16 § RF). Bestämmelsen om beslutande folkomröstning har hittills inte 
kommit till användning, men den har sannolikt ändå haft betydelse genom att 
den gett ett incitament till breda politiska överenskommelser i grundlagsfrågor.

Rådgivande folkomröstningar kan beslutas av riksdagen genom att en särskild 
lag stiftas för varje folkomröstning (8 kap. 2 § RF). Hittills har sex rådgivande 
folkomröstningar genomförts: 1922 (rusdrycksförbud), 1955 (högertrafik), 
1957 (pensionsfrågan), 1980 (kärnkraftsavveckling), 1994 (medlemskap i EU) 
och 2003 (införande av euron).

7.1 Folkomröstning

Utredningens bedömning
En övergång till republik bör föregås av en folkomröstning, antingen en rådgi-
vande folkomröstning i principfrågan eller en beslutande folkomröstning om 
ett vilande grundlagsförslag.
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Mycket talar för att en övergång till ett republikanskt statsskick bör föregås 
av en folkomröstning. I den monarkistiska retoriken ingår det verkliga eller för-
menta folkliga stödet för monarkin och kungafamiljen som en viktig komponent 
och ett ja till republik i en folkomröstning skulle ge en odiskutabel demokratisk 
legitimitet till reformen. 

Vilken form av folkomröstning som bör väljas är inte självklart. För en beslu-
tande folkomröstning om ett liggande grundlagsförslag talar, förutsatt att delta-
gandet i omröstningen är tillräckligt högt, att beslutet kommer att vara entydigt 
och att det är helt klart vad det innebär, dvs. hur den nya författningen kommer 
att utformas. Men detta innebär samtidigt att skilda synpunkter på underord-
nade frågor, som statschefens befogenheter m.m. flyttar fokus från principfrågan 
– monarki eller republik – vilket kan snedvrida resultatet (jfr Australien, avsnitt 
2.2). Det talar för att principfrågan (ja eller nej till republik) först prövas i en 
formellt rådgivande folkomröstning och att riksdag och regering sedan, om det 
blir en majoritet för republik, i en sedvanlig grundlagsändringsprocess utformar 
den nya författningen.

7.2 Praktiska frågor

Utredningens bedömning
De praktiska arrangemangen vid en övergång till ett republikanskt statsskick 
måste utredas och förberedas, men är av begränsad storlek och komplexitet.

Förutom ändringen av grundlag och andra lagar kräver en övergång till republik 
att ett antal praktiska frågor får en lösning:

”Avgångsvederlag”. Även om den nuvarande kungen har en ansenlig privat för-
mögenhet och det knappast skulle gå någon nöd på någon i kungafamiljen i re-
publiken Sverige, så kan det ändå finnas skäl att vara generös genom att bevilja 
dem någon form av pension eller omställningsbidrag. Det bör i så fall knytas till 
person och inte till familjen Bernadotte.

Avveckling av hovförvaltningen och uppbygget av en administration till stöd för 
presidenten. I Sverige finns en omfattande erfarenhet av såväl avveckling som 
tillskapande av statliga myndigheter och detta kommer knappast att möta några 
större svårigheter, även om de praktiska sidorna behöver utredas och förberedas. 
Att låta hovadministrationen fortsätta som presidentadministration under nytt 
namn förefaller olämpligt med tanke på såväl symbolik som den omoderna or-
ganisationen. Hovet bör därför avvecklas helt och en ny presidentadministration 
skapas.

Dispositionsrätt till de kungliga slotten. Lämpligen tecknas ett avtal med den 
före detta kungliga familjens medlemmar om viss dispositionsrätt. Denna bör 
dock inte kunna ärvas av kommande släktled.
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Ordensväsendet. I samband med övergången till republik bör riksdagen ta 
ställning till ordensväsendet. Antingen övergår de kungliga ordnarna (Serafimer-, 
Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarna) till staten och disponeras av presiden-
ten, eller så blir de helt privata förtjänsttecken. Nya ordnar eller andra utmärkel-
ser kan, om det anses nödvändigt, instiftas för presidentämbetet. 

Familjen Bernadottes ställning i republiken Sverige m.m. Vid sidan av frågan 
om eventuell ekonomisk ersättning, eller ”avgångsvederlag”, till familjen Berna-
dotte så kan vissa andra övergångsbestämmelser komma att bli aktuella i samband 
med att familjemedlemmarna blir civila medborgare. Det kan röra frågor om or-
densinnehav och andra förtjänsttecken, militär rang, titulatur, beskyddarskap 
med mera. Vidare måste ett slags bouppteckning göras i de kungliga slotten för 
att klargöra vilka inventarier som ska betraktas som familjen Bernadottes person-
liga ägodelar och vilka som ska tillkomma staten. Kungliga flaggdagar försvinner 
naturligen ur kalendern, även om t.ex. Gustav Adolfsdagen kan behållas av histo-
riska skäl. Vissa heraldiska frågor aktualiseras också. Exempelvis bör den kungliga 
ättens vapen avlägsnas ur stora riksvapnet.
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Bilaga

Sveriges kungar, från vikingatid till våra dagar
 
d.ca 995    Erik Segersäll
ca 995–ca 1022   Olof Skötkonung
ca 1022–ca 1050  Anund Jakob
ca 1050–ca 1060  Emund den gamle (Slemme)
ca 1060–ca 1066  Stenkil
d. ca 1070    Halsten
ca 1070    Håkan Röde
d. ca 1100    Inge d.ä.
ca 1100–ca 1118  Filip Hallstensson
ca 1118–ca 1120  Inge d.y.
1120-talet: tronstrider

Sverkerska ätten (S) / Erikska ätten (E)
ca 1130–ca 1156  Sverker d.ä.(S)
d. ca 1160    Erik den helige (E)
ca 1160–ca 1167  Karl Sverkersson (S)
ca 1167–ca 1195  Knut Eriksson (E)
1196–1208   Sverker d.y. Karlsson (S)
1208–1216   Erik Knutsson (E)
1216–1222   Johan Sverkersson (S) 
1222–1229   Erik Eriksson (E)
1229–1234   Knut Långe (E)
1234–1250   Erik Eriksson (E)

Folkungaätten
1250–1275   Valdemar Birgersson
1275–1290   Magnus Ladulås
1290–1318   Birger Magnusson
1319–1364   Magnus Eriksson
1363–1389   Albrekt av Mecklenburg

Unionsregenter, inhemska kungar och riksföreståndare (r.f.st.)
1389–1412   Margareta
1396–1439   Erik av Pommern
1438–1440   r.f.st. Karl Knutsson (Bonde)
1441–1448   Kristofer av Bayern
1448    r.f.st. Bengt och Nils Jönsson (Oxenstierna)
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1448–1457   Karl Knutsson (Bonde)
1457    r.f.st. Jöns Bengtsson (Oxenstierna)    
   och Erik Axelsson (Tott)
1457–1464   Kristian I
1464    r.f.st. Kettil Karlsson (Vasa)
1464–1465   Karl Knutsson (Bonde)
1465    r.f.st.Kettil Karlsson (Vasa)
1465–1466   r.f.st.Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
1466–1467   r.f.st.Erik Axelsson (Tott)
1467–1470   Karl Knutsson (Bonde)
1470–1497   r.f.st.Sten Sture d.ä.
1497–1501   Hans
1501–1503   r.f.st.Sten Sture d.ä.
1504–1511   r.f.st.Svante Nilsson Sture
1512    r.f.st.Erik Trolle
1512–1520   r.f.st.Sten Sture d.y.
1520–1523   Kristian II

Vasaätten
1523–1560   Gustav Vasa
1560–1568   Erik XIV
1568–1592   Johan III
1592–1599   Sigismund
1599–1604   r.f.st.hertig Karl
1604–1611   Karl IX
1611–1632   Gustav II Adolf
1632–1654   Kristina (förmynd.reg. 1632–44)

Pfalziska ätten
1654–1660   Karl X Gustav
1660–1697   Karl XI (förmynd.reg. 1660–72)
1697–1718   Karl XII (förmynd.reg. 1697)
1719–1720   Ulrika Eleonora d.y.
1720–1751   Fredrik I

Holstein-Gottorpska ätten
1751–1771   Adolf Fredrik
1771–1792   Gustav III
1792–1809   Gustav IV (förmynd.reg. 1792–96)
1809–1818   Karl XIII
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Bernadotteska ätten
1818–1844   Karl XIV Johan
1844–1859   Oscar I
1859–1872   Carl XV
1872–1907   Oscar II
1907–1950   Gustaf V
1950–1973   Gustaf VI Adolf
1973–    Carl XVI Gustaf




