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Ceremonin hölls den 6 juni och var kort men högtidlig. Carl Gustaf  Ber-
nadotte överlämnade sin krona till riksdagens talman för att markera att 
Sverige lämnat arvsmonarkin bakom sig och blivit republik. Talmannen 
höll ett tal där han underströk att monarkin alltid kommer att vara en 
del av Sveriges historia, men att införandet av republik också knyter an 
till djupa demokratiska traditioner. ”I Sverige har vi alltid gjort revolution 
genom utredning och remiss. Därför är jag stolt över att även denna kung-
asaga slutar på ett välkänt sätt: ’och så levde de lyckliga i alla sina dagar’. 
Familjen Bernadotte är värda respekt på det sätt de har försökt fullgöra 
sin uppgift.” Debattinlägg om hur den nya republikanska konstitutionen 
skulle se ut hade redan börjat dyka upp i medierna. Det ryktades att 
kungafamiljen snart skulle meddela hur de tänkte sig sitt fortsatta liv i, 
eller utanför, offentligheten. På morgonen den 7 juni höll Republikanska 
föreningen en presskonferens och meddelade att föreningen skulle upplösas.  



Om uppdraget
Republikanska föreningens styrelse beslöt i augusti 2015 att ta 
fram en långsiktig strategi för hur föreningen ska lyckas driva 
igenom sitt krav på republik. För att utföra detta arbete rekry-
terades en analysgrupp bestående av tre medlemmar, en sty-
relseledamot och föreningens två anställda. Gruppen har gått 
igenom aktuell forskning, inspirerats av andra republikanska 
rörelser och fört diskussioner internt i föreningen. Det är dock 
analysgruppen ensam som står för resonemangen och analyser-
na i strategidokumentet. Ambitionen är att Strategi för republik 
ska peka ut vägval och prioriteringar för de närmaste 5-10 åren. 
 
Republikanska föreningen har på 20 år gått från ingenting till 
att vara världens största republikanska organisation. Opinionen 
har länge gått åt rätt håll. En strategi för de närmaste åren får 
därför inte glömma att identifiera orsakerna till framgångarna, 
och bygga vidare på dem.  
 
Samtidigt ser vi tecken på att den positiva opinionsutvecklingen 
planat ut. Förtroendet för kungahuset ökar, och i SOM-institu-
tets undersökningar har stödet för republik gått åt fel håll två år 
i rad. Det är ett skäl för Republikanska föreningen att se över 
sina strategier.  Vi kan heller inte vara säkra på att det som för-
ändrade opinionen mellan 1997 och 2017 kommer att fungera 
framöver. Hur vinner vi debatten från och med nu? 
 
Förutsättningarna för den republikanska rörelsen är på många 
sätt goda. Den har till exempel en helt annan politisk bredd 
idag än för 30-40 år sedan. Det finns också många idéer i tiden 
som talar för oss, som frågan om rättvis representation: vad 
innebär det för en monark som försöker bygga sin legitimitet 
just på att vara en god representant? Antietablissemangsvågen 
som drar genom världen borde också kunna bli besvärlig för en 
privilegierad kungafamilj. 
 
Opinionen för och emot det nuvarande statsskicket har alltid 
varit föränderlig. Ändå finns det en bild av att stödet för mo-
narkin är hugget i sten. Även för en del republikaner blir ställ-
ningstagandet mest en protesthandling, en symbolfråga – inte 
ett engagemang i en politisk fråga som man ser kan föras till 
seger. Förhoppningsvis kan den här strategin bidra till att öka 
känslan av att vi faktiskt har möjlighet att vinna. Vi måste bara 
arbeta lite hårdare, lite bättre. Normaltillståndet för monarkier 
är trots allt att de faller. En efter en. 
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Sammanfattning 
 
All förändring börjar med kritik av det bestående. Om ingen 
har några problem med monarkin, behövs ingen republik. 
Ibland hörs diskussioner om att den republikanska rörelsen 
borde prata mer om vad man är “för” istället för att vara “ne-
gativ”. Analysgruppen menar att en sådan tyngdpunkt vore 
olycklig. För de allra flesta svenskar är alternativet ointressant 
så länge de inte ser något problem med monarkin. Vår uppgift 
måste vara att få monarkin att börja kännas som ett problem 
för fler. Det stadiet av missnöje går inte att hoppa över. Därför 
måste Republikanska föreningen även i fortsättningen vara en 
rörelse i opposition.  
 
Föreställningen att det parti som driver republikfrågan begår  
politiskt självmord är mycket starkt rotad. Det innebär att det 
enda sättet att nå framgång är att förändra den allmänna opini-
onen. För att göra det måste Republikanska föreningen i första 
hand vara en opinionsbildande organisation, inte en organisa-
tion som försöker mobilisera stöd bland politiker eller som för-
litar sig på traditionellt folkbildningsarbete. 
 
Republikfrågan är långt ifrån den viktigaste samhällsfrågan för 
svenskarna. Därför måste den ha draghjälp från större frågor 
och starkare värderingar. Den draghjälpen uppstår när monar-
kin framställs som ett problem för mer angelägna strävanden. 
Många  kommer inte att bry sig om monarkin så länge de upp-
fattar att frågan handlar om enbart monarkin. Men om monar-
kin stör sådant de bryr sig mera om, kan de ta ställning emot 
den. 
 
Det finns inget enskilt bästa argument för republik. Föreställ-
ningen att det till exempel ”räcker” att säga att monarkin är 
odemokratisk måste överges. Republikanska föreningen behö-
ver bredda sin kritik och bland annat utgå från att stora delar av 
stödet för kungahuset bara bygger på att det ”gör ett bra jobb”. 
En breddad kritik kräver att den framförs av många olika rös-
ter. Republikanska föreningen måste de kommande åren skaffa 
sig ett bredare nätverk av talespersoner, så att frågan kan drivas 
mer mångfacetterat och slagkraftigt. Det behövs en republi-
kansk rörelse utanför föreningen. 
 
Republikanska föreningens mål är att driva fram en rådgivan-
de folkomröstning om statsskicket, och vinna den. Innan dess 
måste vi vinna mindre strider – få gehör för dagskrav och för-
ändra sättet som debatten förs – så att vi blir en rörelse som 
uppfattas vara på väg framåt. Vi måste vinna sympatier som 
organisation för att få medhåll när det gäller den viktigaste för-
ändringen: avskaffandet av monarkin. 



 
1. Vägen härifrån till republik 
 
Att driva republikfrågan saknar politiskt värde för de politiska 
partierna. Det finns ingenting som gör det värt för ett politiskt 
parti att gå emot dagens opinion i frågan. De flesta politiska 
partier anser sig därmed bara kunna förlora på att driva den. 
På det sättet skiljer sig republikfrågan från många andra frå-
gor som ideella organisationer bildar opinion kring. Där kan 
det ofta handla om ny lagstiftning som åtminstone ur någon 
synvinkel kan bli politiskt kapital hos den som genomför den. 
Nästan varje föreslagen förändring kan ramas in som en del av 
högre politiska mål. För en miljöorganisation är en opinion mot 
höjd bensinskatt inget problem så länge man kan visa att det 
också finns en opinion mot miljöförstöring. 
 
För republikfrågan gäller andra förutsättningar. Den är bara sig 
själv. Det finns inga motsägelsefulla opinioner. Det finns inga 
konkreta förbättringar att hänvisa till. Republikfrågan består av 
opinionsläget. 
 
Därmed finns det ingen parlamentarisk genväg till framgång. 
De politiska partierna kommer aldrig våga gå före och lagstifta 
om ett nytt statsskick. En svensk republikansk rörelse måste 
förändra opinionen underifrån. En majoritet av befolkningen 
måste stödja ett avskaffande av monarkin. I det läget kan frågan 
bli föremål för politiska initiativ och drivas till ett avgörande 
genom en rådgivande folkomröstning. 
 
I teknisk mening behövs ingen folkomröstning för att ändra 
grundlagen. Sannolikheten att riksdagen skulle ändra statsskick-
et på egen hand är dock mycket låg, även i ett läge där folkma-
joriteten är för republik. Istället är det en fråga som på många 
sätt är en typisk folkomröstningsfråga. Den delar varje partis 
väljare. Det är en fråga av stor symbolisk, men liten praktisk be-
tydelse. Den går att formulera i två enkla alternativ. Flera andra 
länder har också avgjort frågan just genom folkomröstning. 
 
En folkomröstning är inte bara sannolik. Det är också den me-
tod som är mest gynnsam för kravet på republik. Utredningar 
och riksdagsbeslut är elitprojekt, inriktade på konsensus. Ska 
man få något annat än bleka kompromisser, som i 1970-talets 
grundlagsbeslut, måste beslutet fattas någon annanstans. 
 
Idag ligger stödet för republik på 20-25 procent. Det betyder 
att ungefär två miljoner svenskar ytterligare måste övertygas om 
att svara ”avskaffa” på frågan om de vill bevara eller avskaffa 
monarkin. De behöver inte tycka att det är den viktigaste sam-



hällsfrågan. En sådan rangordning är utopisk. Men den är inte 
heller nödvändig. Människor tar ställning både i frågor som de 
uppfattar som stora och i frågor som känns små. Det viktiga 
är att monarkin inte uppfattas som oförarglig. Den måste störa 
människor, så att de svarar ”ja” på frågan om de vill ersätta den. 
Men mer än så behövs inte heller. Republikaner har ofta velat 
understryka hur viktig frågan är. Analysgruppen menar att det 
bara riskerar att leda till att den republikanska rörelsen framstår 
okänslig för mer brännande problem. Har man en slagkraftig 
argumentation blir frågan viktig för människor – utan att man 
behöver säga det.    
 
En förändring av opinionen kan gå snabbt eller långsamt. Has-
tiga opinionsförändringar kräver gynnsamma händelser utanför 
vår kontroll, eller att fler aktörer kommer in i frågan. Republi-
kanska föreningen bör ha en instrumentell inställning till den 
egna organisationen. När frågan kommer i ett annat läge, till 
exempel inför en folkomröstning, kan andra typer av organise-
ring bli aktuell. I dagsläget anser vi dock att det bästa sättet att 
organisera svenska republikaner är att samla alla i den breda, 
politiskt obundna organisation som Republikanska föreningen 
är. 
 
 
 
2. Erfarenheter från 1997-2017 
 
Republikanska föreningen bildades 1997. De följande 20 åren 
minskade det rojalistiska opinionsförsprånget med 20 pro-
centenheter. Färre sa sig stödja monarkin och fler ville införa 
republik. Från den positiva utvecklingen kan man dra ett antal 
slutsatser. 
 
Kungahuset påverkar synen på monarkin

Mellan 2000 och 2010 inträffade flera kungliga skandaler som 
sänkte förtroendet för kungahuset. I förlängningen påverkade 
det inställningen till monarkin. I april 2010 skrev Republikanska 
föreningens generalsekreterare: ”Flera hundratals människor 
ansluter sig till vår förening varje månad och de berättar hur 
trötta de är på kungahuset. Kungafamiljen har blivit en symbol 
för orättvisa och skandaler [vår kursivering].” Det orsakssam-
bandet ligger helt i linje med vad statsvetarna säger. Ett lågt 
förtroende för kungahuset leder till lägre stöd för monarkin 
som statsskick1.  
 
 

1  Intervju med Lennart Nilsson, SOM-institutet, i Svenska Dagbladet 2016-04-30



Monarkin behöver inte upplevas som viktig för att  
folk ska ta ställning

Framgångarna under 90- och 00-talet berodde inte på att 
människor plötsligt tyckte att republikfrågan var viktig. Under 
perioden var det fortfarande bara 1-2 procent av svenska folket 
som svarade att frågan hade betydelse för dem i riksdagsvalen. 
De blev alltså mer kritiska till kungahuset och monarkin utan 
att för den sakens skull prioritera frågan framför andra sam-
hällsproblem. Även små frågor får ibland stora rubriker. Då 
kommer folk att ta ställning. 
 
Det behöver inte finnas en alternativ vision
Framgångarna under 90- och 00-talet berodde inte heller på att 
Republikanska föreningen kommunicerade en tydlig bild av det 
republikanska alternativet. När människor tar ställning till mo-
narki eller republik så funderar de i första hand på vad de tycker 
om monarkin. Det betyder inte att det är oviktigt att det finns 
en bild av hur en republik kan fungera, men människor ser 
sannolikt en republik just för vad det definitionsmässigt är: ett 
statsskick utan monark. De är villiga att avskaffa monarkin utan 
att ha exakt vetskap om vad som ska komma istället. 
 
 

3. Nulägesanalys 
 
Opinionen
60-65 procent av svenskarna anser att monarkin ska bevaras. 
20-25 procent anser att monarkin ska avskaffas. De demogra-
fiska skillnaderna är små. Politisk tillhörighet är det enda som 
har tydligt samband med åsikt om monarkin: ju längre till vän-
ster, desto mer kritisk. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg 
att motståndet till monarkin i högre grad utgörs av moderater 
än av vänsterpartister, givet skillnaden i antalet anhängare till 
partierna. 
 
Den moderna monarkins styrkor
De som försöker beskriva attraktionskraften hos monarkin be-
svarar ofta fel fråga, ”varför gillar svenskarna kungahuset”, som 
om det fanns en total uppslutning bakom monarkin som ska 
förklaras. Då är det inte så konstigt om man börjar prata om 
allmänmänskliga ”behov” som monarkin tillfredsställer. Men 
i själva verket är majoriteten för monarkin inte särskilt stor. 
Det är inte ”svenskarna” som gillar kungahuset, bara 6 av 10 
svenskar gör det. Monarkin fyller en funktion för just dem. Inte 
för andra. 
 



Republikanska föreningen behöver inte förstå vad som skapar 
”rojalister”, åtminstone inte om man förstår en rojalist som nå-
gon som verkligen känner starkt för kungafamiljen och monar-
kin. Knappast mer än en tredjedel av befolkningen är äkta roja-
lister. De behövs inte för att skapa majoritet för republikkravet. 
 
Människorna vi behöver förstå i ett första skede är de som 
ligger mycket närmare att byta åsikt. Det finns en stor mellan-
grupp som knappast kan betecknas som ”rojalister” men som 
ändå tar ställning för monarkin. Den gruppen utgörs av vad 
vi kan kalla pragmatiska monarkianhängare. Det är de som är den 
viktigaste gruppen för att opinionen för att avskaffa monarkin 
ska tippa över till majoritet. Här är det varken starka känslor 
för historiska traditioner eller en kärlek till glitter och glamour 
som utgör grunden för ställningstagandet, utan en uppfattning 
om att kungafamiljen ”gör ett bra jobb för Sverige” – ett rent 
marknadsföringsargument. Man anser att kungafamiljen kan få 
vara kvar så länge de “sköter sig”. Monarkins styrka är att den 
är oförarglig: “de gör ingen skada”. När den bilden störs, till 
exempel av skandaler, kan den här gruppen vackla i sina åsikter. 
 
Monarkin har professionaliserats de senaste åren. På 1970-talet 
kunde den unge kungen låta oengagerad när han ombads be-
skriva monarkins fördelar. I dag har hovet en hel PR-avdelning 
som har i sin arbetsbeskrivning att stärka bilden av monarkin. 
Den står inte längre och faller med kungens morgonhumör.  
 
Den professionaliserade monarkin lyckas framställa sig som 
både folklig och exklusiv. Monarkin tycks vara inkluderande och 
öppen. Alla får vara med och vifta med flaggor. Man bygger ett 
modernt varumärke genom strategiskt umgänge med industri, 
kultur och akademi. Människors krav på att kungligheterna ska 
vara aktiva, synliga ambassadörer för Sverige tillmötesgås med 
en konstruerad bild av kungligheternas hektiska “arbete”. 
 
En sådan professionaliserad monarki innebär att en opinions-
utveckling till förmån för republik är långt ifrån självklar. Till 
draghjälp har monarkin också en medial exponering som är 
enorm jämfört med 20 eller 30 år sedan. 
 
Var står frågan politiskt 2017?
Det finns tecken på att opinionsutvecklingen går åt fel håll. 
Kungahuset har reparerat sitt rykte under de senaste åren. 
På parlamentarisk  nivå rör sig republikfrågan snarast bakåt. 
Riktlinjerna för användningen av apanaget har till exempel li-
beraliserats de senaste åren. Riksdagsmajoriteten är inte längre 
republikansk, och det allra mest rojalistiska partiet, Sverigede-
mokraterna, kommer av allt att döma att växa ytterligare parla-



mentariskt i nästa val. 
 
Var står Republikanska föreningen 2017?
Republikanska föreningen står på en bra grund, med knappt  
11 000 medlemmar och med en pågående professionalisering 
av opinionsarbetet. Samtidigt är få medlemmar aktiva, och opi-
nionsarbetet på lokal nivå är svagt. Bara en handfull av fören-
ingens lokalavdelningar kan betraktas som aktiva. Medlemsmäs-
sigt domineras Republikanska föreningen i dag av svenskfödda, 
välutbildade män i större städer. Bilden av vem som är republi-
kan riskerar därmed att bli missvisande. 

Vad händer de närmaste åren?
Under perioden mellan 2009 och 2016 firades det tre bröllop 
och föddes fem barn i kungafamiljen. De kommande åren 
kommer att sakna sådana större händelser. Kungafamiljen för-
söker istället skaffa sig uppmärksamhet genom olika samhälls-
projekt2 som skiljer sig en hel del från klassiskt kungligt välgö-
renhetsarbete . “Den goda monarkin” är svårare att attackera. 
Republikanska föreningen måste välja andra spelplaner och 
skapa händelser och nyheter på egen hand. En reaktiv strategi 
mot monarkin fungerade när skandaler och fester definierade 
kungahuset. Det fungerar knappast lika bra de kommande åren. 
 
Vi kan också se att förtroendet för kungahuset är på väg svagt 
uppåt igen. Precis som skandalerna under 00-talet minskade 
stödet för monarkin, riskerar mediala och samhällsengagerade 
prinsar och prinsessor att öka det. Här måste Republikanska 
föreningen försöka motarbeta den bild som hovet försöker sät-
ta av kungligheterna. Det kommer också att bli svårare att vinna 
“gratis” stöd genom ett kungahus som uppför sig illa. 
 
 
 
4. Strategiska utgångspunkter 
 
Innan analysgruppen beskriver hur vi tror att Republikanska 
föreningen måste arbeta med opinionsbildning för att lyckas 
övertyga, finns det några grundläggande ställningstaganden 
som sätter en ram för opinionsarbetet. Vi kallar dem strategiska 
utgångspunkter. 
 
Föreningen behöver inte bestämma sig för en  
republikmodell
Ett avskaffande av monarkin är det enda gemensamma målet 

2  GEN-PEP, podcast om näthat med mera.



för Republikanska föreningens medlemmar. Analysgruppen 
anser att det är en bra spegelbild av hur frågan uppfattas bland 
allmänheten. Vanliga människor är inte engagerade i hur en 
republik ska se ut. För dem handlar republikfrågan om att ta 
ställning till monarkin. Det är ett viktigt skäl för Republikanska 
föreningen att inte engagera sig i interna strider om det bästa 
sortens republik. 
 
Samtidigt ska det inte kännas riskfyllt och osäkert att avskaffa 
monarkin. Alternativen måste vara kända. Men att göra alterna-
tiven kända behöver inte kräva att Republikanska föreningen tar 
ställning. Snarare skulle ett ställningstagande kunna innebära att 
det blir mer tyst om vissa modeller. Valet att inte ta ställning får 
inte uppfattas som osäkerhet. Analysgruppen menar att fören-
ingen tydligare måste kommunicera till medlemmarna om för-
delarna med att inte bestämma sig för en republikmodell. Sam-
tidigt ska varje medlem ges redskap att argumentera välgrundat 
för den egna uppfattningen i offentliga sammanhang. 
 
För en fördjupad diskussion om republikmodeller, se avsnitt 8. 
 
Målet är att samla en majoritet som driver fram en  
folkomröstning
Republikanska föreningens mål bör vara att samla en majoritet 
som driver fram en rådgivande folkomröstning. Folkomröst-
ningskravet kan ställas redan nu. Dels visar det på en realistisk 
politisk metod för att genomföra vårt krav. Dels utstrålar ett 
folkomröstningskrav självförtroende, oavsett vad man tycker 
om folkomröstningar i princip. 
 
Det ligger också en stark kraft i att vara de som tycker att folket 
ska bestämma. Att frågan inte ska avgöras i kompromisser bak-
om stängda dörrar, utan öppet, rakt och ärligt i offentlig debatt. 
 
Opinionsbildning är viktigast
Republikanska föreningen måste i första hand vara en opini-
onsbildande organisation, inte en organisation som försöker 
mobilisera stöd bland politiker (lobbying) eller som förlitar sig 
på traditionellt folkbildningsarbete. 
 
Folkbildningsperspektivet, med tyngdpunkten i studiecirklar 
och föredrag, antyder att det är brist på kunskap som är pro-
blemet. Analysgruppen menar dock att de flesta människor har 
statsskickets grunder klara för sig. Problemet är snarare brist på 
övertygande kommunikation. Folkbildningen kan heller aldrig 
nå lika många, lika snabbt som en effektiv opinionsbildning kan 
göra. 
 



Inte heller lobbyingspåret – där fokus ligger på att uppmunt-
ra och kritisera de politiska partierna och försöka förmå dem 
att ”driva frågan” – kan utgöra föreningens huvudstrategi. De 
politiska partierna kommer aldrig i något avgörande ögonblick 
att gå emot opinionen. Det betyder självklart inte att enskilda 
politiker inte kan vara bra budskapsbärare, eller att man inte ska 
använda den politiska arenan och den politiska debatten för att 
få uppmärksamhet för frågan. Det betyder inte heller att vi inte 
ska driva dagskrav gentemot riksdag och regering i opinionsbil-
dande syfte. Men de politiska partierna kommer aldrig att vara 
några motorer för förändring så länge opinionen ser ut som 
den gör. Baksidan med att uppmärksamma den parlamentariska 
arenan är att man då också sätter ljuset på de kompakta neder-
lag som riksdagens republikaner återkommande genomlider. 
 
De närmaste 5-10 åren måste istället ännu större tyngdvikt 
läggas vid opinionsbildning. Om man ska vinna den allmänna 
opinionen ställer det andra krav än om frågan ska vinnas ge-
nom folkbildning eller lobbying. Det krävs att vi är breda och 
mångfacetterade i vår argumentation. Republikanska föreningen 
behöver ha företrädare som är ett tvärsnitt av den svenska be-
folkningen. Om ytterligare två miljoner människor ska vinnas, 
måste den republikanska argumentationen vara både folklig och 
intellektuell, tilltala både förnuft och känsla. 
 
Att opinionsbildningen är prioriterad betyder att medlemstill-
växt bör komma i andra hand de närmaste åren. I stället måste 
föreningen bli bättre på att använda de medlemmar vi redan har 
och som kan vara med och stärka opinionsbildningen. Vi kan 
också öka intäkterna från befintliga medlemmar. Att jaga nya 
medlemmar för att öka aktiviteten och resurserna är därför i 
nuläget att gå över ån efter vatten. 
 
Dagens knappt 11 000 medlemmar är tillräckligt respektingi-
vande. Det är i paritet med de politiska partierna och andra 
tongivande ideella organisationer. Vi kan också se att värdet av 
att vara en stor organisation sjunker. Opinionen formas i dag av 
individer med bra berättelser. Stora organisationer har inga gra-
tisbiljetter till uppmärksamhet längre. Det argumentet för att ha 
många medlemmar har delvis förlorat sin giltighet.  
 
Analysgruppen menar också att ett effektivt opinionsarbete, 
som visar att Republikanska föreningen gör skillnad, är en för-
utsättning för att nya medlemmar ska ansluta sig. Att prioritera 
ned medlemstillväxt betyder inte att föreningen inte ska arbeta 
aktivt med uppmaningar att bli medlem i samband med opini-
onsbildningsarbetet. 
 



 
5. Strategi för opinionsbildning 
 
Vi måste ta hjälp av andra frågor
Om republikfrågan uppfattas som oviktig av dem vi har att 
övertyga, måste Republikanska föreningen få den att haka in 
i större frågor. Det är ett villkor vår fråga delar med andra 
frågor som har svårt att få uppmärksamhet. Folk måste få 
syn på dimensioner i vår fråga som de känner igen från andra 
sammanhang, ungefär som när Centerpartiet fick folk att se 
centralism-decentralism i kärnkraftsfrågan. Vi kan få feminister 
att känna att konsekvensen av deras ställningstagande är att de 
måste vara emot monarkin också. Vi kan få de som gillar jäm-
likhet att irritera sig på att kungahuset envisas med att man inte 
får säga “du” ens till små prinsar och prinsessor. Vi ska inte 
försöka ändra människors värderingar, utan få dem att applicera 
sina värderingar på frågan om statsskicket.  
 
Anslutningen till demokratins princip är ett exempel, men ge-
nom att driva rätt frågor kan man också aktivera känslor för 
till exempel rättvisa eller jämlikhet. Vårt problem är dock att 
många kan tänka sig att göra undantag även från starkt kända 
värderingar, särskilt sådana som man inte uppfattar som hota-
de – som demokratin. Vi måste därför också alltid understryka 
att det finns ett symbolvärde som utövar ett starkt inflytande 
– vare sig man vill eller inte –  i monarkin och i hur kungafamil-
jen uppträder. 
 
I andra länder finns naturliga ”hjälpfrågor”. I Australien hand-
lar republikkravet om en självständighetshandling gentemot 
Storbritannien. I Spanien handlar det om att monarkin sym-
boliserar centralmakten i Madrid. Den svenska republikanska 
rörelsen saknar en sådan given hjälpfråga, men kan fortfarande 
placera sin fråga i andra debatter. Ett aktuellt exempel är frågan 
om rättvis representation. Det anses viktigt vem som talar för 
vem. Kan kungen tala för alla? Kan kungen representera Sveri-
ge?  
 
Republikfrågan kan få draghjälp av många olika frågor. Ett av 
våra mest delade inlägg i sociala medier de senaste åren var när 
vi kopplade ihop vår fråga med flyktingfrågan och spred idén 
att man kunde använda slottet som flyktingboende. 
 
Vi måste tala genom andra
Om republikfrågan ska göras relevant genom andra, mer en-
gagerande perspektiv måste den drivas av många olika röster. 
Republikanska föreningen är i dag bakbunden av kravet på 
partipolitisk balans. Den balansen är viktig, men den innebär 



också att föreningen inte kan vara avsändare vare sig till tydligt 
politisk kritik eller kritik som utgår från värderingar som inte är 
allmänna. Där måste vi istället skapa nätverk och grupperingar 
utanför föreningen  eller hitta individer som kan vara talesper-
soner för den republikanska frågan. 
 
Sådana talespersoner kan inte bara lättare ta sig an tydliga sido-
perspektiv, de kan också använda en skarpare och mer personlig 
retorik, vilket passar bättre med dagens mediala logik.  
 
När Republikanska föreningen tidigare har analyserat aktörerna 
i debatten har vi ofta fokuserat på dem med stort inflytande – 
som riksdagspolitiker och SVT – men med nästan uteslutande 
negativ inställning till frågan. I framtiden behöver föreningen 
fundera mer på vilka aktörer som delar den egna analysen. De-
ras inflytande kan också vara relativt stort. Exempel är ledarre-
daktioner, nyhetsjournalister, skribenter och poddare. En kart-
läggning av republikfrågans vänner kan leda till att till exempel 
frågan om statschefens religionstillhörighet drivs tillsammans 
med Humanisterna, eller att Amnesty får researchunderlag från 
oss om kungens kontakter med Saudiarabien. Republikanska 
föreningen behöver inte alltid synas i slutänden.  
 
Vi måste prata om monarkin
En förutsättning för att kunna placera in vår fråga i andra frå-
gor är att vi faktiskt talar om monarkin och de värderingar den 
står för, och inte tror att vi måste prata om “vårt eget alterna-
tiv”. Om vi endast ägnar oss åt att beskriva vår republikanska 
vision, är det svårare att skapa kopplingar till andra frågor och 
värderingar. Republikfrågan blir ingenjörskonst istället för en 
fråga som aktiverar ens värderingar. Det är också en feluppfatt-
ning att människor enbart tilltalas av “positiva” förslag. Ingen 
”behöver” ett nytt statsskick, hur intressant det än beskrivs, om 
man inte tycker att det nuvarande behöver ersättas. Därför be-
höver vi skapa missnöje med monarkin. 
 
Samtidigt är motsättningen mellan att prata om monarki eller 
republik delvis en illusion. Varje gång vi kritiserar monarkin, 
visar det implicit hur en republik skulle te sig. Säger vi att mo-
narkin är gammaldags, framgår det att en republik istället är 
modern. Vårt alternativ finns på det sättet i varje kritik av det 
nuvarande. En diskussion om kungahuset eller monarkin är 
också ofta en nödvändig ingång för att få chansen att säga nå-
got om alternativet. 
 
Vi måste agera när det finns tillfälle
Vad som händer inom kungahuset är ofta ingångar i debatten. 
Vår fråga behöver den draghjälpen. Därför är det nödvändigt, 



precis som för andra frågor utanför debattens huvudfåra, att vi 
är extremt flexibla och snabba så fort vår fråga blir det minsta 
aktuell. Vi kan sällan sätta den på dagordningen av egen kraft. 
Det betyder dock inte att vi måste bli passivt och fantasilöst 
”kommenterande”. De kungliga händelserna är förutsägbara. 
Det betyder att vi kan gå in i det dagsaktuella väl förberedda, 
med förplanerade kampanjer som bara väntar på rätt tillfälle att 
köras ut.  
 
Att utnyttja kungahusets kalender som en hävstång för att hö-
ras betyder inte att våra budskap behöver handla om kungahu-
set i snäv mening. Det är bara en ingång som kan leda till vilket 
som helst av de argument vi vill lyfta. 
 
Vi måste argumentera konkret
En stor grupp människor stödjer monarkin bara för att ”de gör 
ett bra jobb”. Principargument mot monarkin når inte fram 
eftersom människor är beredda att överse med det principiellt 
felaktiga i frågor de anser obetydliga Många skulle hålla med 
om det Anders Isaksson skriver: ”Monarkin – fel i princip, men 
rätt i praktiken”3.  
 
Det som i “praktiken” anses viktigare än principer handlar ofta 
om rena nyttoargument: att kungahuset gör billig och bra PR 
för Sverige i världen, att de är folkliga och trevliga och sköter 
sina roller bra. Det betyder att en stor del av vår opinionsbild-
ning måste handla om att slå hål på myterna om det PR-arbetet 
och om hur billig och effektiv monarkin är. För att kunna göra 
det måste vi bli bättre på research, så att vi är kunnigare än roja-
listerna. Vi blir bättre motståndare till monarkin om vi inte bara 
uttalar oss svepande om monarkin i allmänhet, utan hittar och 
förmedlar de konkreta detaljer som är talande för monarkins 
brister. Egna fakta och rapporter är ett sätt att komma ur fällan 
att bara defensivt ”kommentera” kungliga event. 
 
 
 
5.1 Budskap 
 
Vi har inget huvudbudskap
Det är lönlöst att försöka komma fram till ”det bästa argumen-
tet”. Jämför gärna med politiska partier. De ägnar sig sällan åt 
att debattera vilket argument som är bäst för att vara socialde-
mokrat eller liberal. Snarare är det en självklarhet att människor 
drivs av olika saker. Vilket argument vi ska använda beror på 
vilken målgrupp vi har framför oss i varje givet ögonblick. 

3 I ”För Sverige - nuförtiden, en antologi om Carl XVI Gustaf ”, 2006.



Det som måste vara gemensamt för argumenten är att de är 
slagkraftiga och övertygande och med rätt inramning. De måste 
anknyta till etablerade föreställningar. Att argumenten är ge-
nomtänkta är inte samma sak som att de ska vara ”principiella”. 
Det är viktigare att de väcker rätt känslor. Alla frågor måste all-
tid kommuniceras så att värderingarna bakom blir tydliga. 
 
Republikanska föreningen är inte den enda aktören i debatten 
om statsskicket. Även våra motståndare påverkar opinionen. 
Därför behöver vi också argumentera mot motståndarnas ar-
gument mot republik och för monarki. På samma sätt behöver 
vi argumentera på ett sätt så att vi försvagar kungahusets varu-
märkesbyggande. 
 
Attackera myterna
Monarkin är förutsägbar. Argumenten för monarki föränd-
ras bara långsamt. Därmed vet vi också vilka föreställningar 
eller myter som cirkulerar i debatten och som är centrala för 
monarkins stöd hos de pragmatiska monarkianhängarna. Ana-
lysgruppen menar att det finns ett antal sådana föreställningar 
som måste brytas för att Republikanska föreningen ska kunna 
åstadkomma ett större genombrott i opinionen. Det betyder att 
de måste vara i fokus under de 5-10 år som den här strategin 
behandlar. 
 
Myt: Kungen gör nytta för turism och export
Föreställningen att monarkin tjänar miljarder åt Sverige är 
grundmurad, och livsviktig för att monarkin ska ha stöd från de 
“pragmatiska monarkianhängarna”. Det här är ett bra exempel 
på en debatt som inte nödvändigtvis behöver vinnas, men där 
det är viktigt att få upp motbilder som gör folk mindre säkra. 
 
Myt: Alla gillar kungahuset
Den föreställda populariteten gör i sig kungahuset mer po-
pulärt. Om ”alla älskar kungafamiljen” vill man inte vara den 
enda som står utanför gemenskapen. Bara att journalister och 
allmänhet har de korrekta opinionsförhållandena klart för sig 
skulle vara en stor seger för oss. Monarkin är beroende av bild-
en av att hela landet står bakom dem. Annars kan de inte vara 
en sammanhållande kraft. 
 
Myt: Kungen har ingen makt
En förutsättning för monarkins breda stöd är att den håller på 
sin ceremoniella roll. För oss gäller att visa att den informella 
makten är stor. Vi ska också lyfta fram de som vill stärka kung-
ens makt, för att visa att det inte är självklart att en bevarad 
monarki alltid kommer att se likadan ut. Om man vill vara säker 



på att monarkins makt inte ska öka, måste man rösta bort den.  
Monarkin ska vara en produkt som är förknippad med demo-
kratiska risker. 
 
Myt: Kungahuset är modernt och  folkligt
Kungafamiljen är en överklassfamilj som lever en privilegierad 
tillvaro. Den bilden svider för rojalister, som försöker framhålla 
kungligheternas ”vanlighet”. Vanligheten är sannolikt en för-
utsättning för stora delar av kungahusets stöd. Vi måste lyfta 
fram varje överklassprivilegium och varje gammal hierarkisk 
tradition. Genom att sätta ljuset på hovet som PR-apparat visar 
vi hur icke-autentisk kungafamiljen är. 
 
Myt: Monarkin är en fin tradition
Monarkin är inte en större del av svensk historia än motståndet 
mot monarkin. Ändå anses historia och tradition vara ett argu-
ment för monarki. Samtidigt har sannolikt många människor en 
spontan känsla av att Sveriges monarker inte alltid varit en god 
kraft i historien. Den bilden måste understödjas. Monarkins 
kraft som symbol bygger på att den inte uppfattas vara fläck-
ad av illdåd. Människor bör ha åtminstone en blandad bild av 
kungligheter i historien. 
 
Definiera motståndaren
Stödet för monarkin är stort även bland socialdemokratiska 
och liberala väljare. I de grupperna vill man inte vara på samma 
sida som bakåtsträvare och motståndare mot demokratin. Vår 
uppgift är motsatsen till att säga att monarkin älskas av alla ty-
per av människor. Vi måste istället säga att en sann rojalist är en 
reaktionär, en människa  som har ganska lite gemensamt med 
de pragmatiska rojalister som vi vill påverka. Den här gruppen 
rojalister utgör huvudmotståndare i vår berättelse. Vi behöver 
inte uppfinna gruppen eller lägga orden i munnen på dem4, dä-
remot ska vi lyfta fram dem och debattera med dem som om de 
representerade alla som gillar monarkin. 
 
Dagskrav
Vi ska fortsätta driva politiska krav på kort sikt. Inte ens roja-
lister kan ofta förmå sig att försvara monarkins mest absurda 
uttryck, som att statschefsposten inte är sekulär. Vinner vi sym-
patier i sådana frågor ökar chansen att folk ger oss tio minuter 
av sin tid för att lyssna på oss också i den ”stora” frågan. Folk 
måste helt enkelt gilla Republikanska föreningen. Därför ska vi 
identifiera och driva frågor där vi har maximalt medhåll. I prak-
tiken kommer vi bara att vinna enstaka gånger, men att for-

4  De finns bland annat i kretsarna kring Rojalistiska föreningen och Facebookgruppen Stärk monarkin.



mulera krav handlar lika mycket om att peka på avigsidor med 
monarkin i en slagkraftig och medial form.  
 
Risken att monarkin stärks av att reformeras är låg. Monarkin 
har hittills genomgått en stor moderniseringsreform, 1974. Om 
en sådan reform skulle ha stärkt monarkin, borde inte dess 
popularitet ha minskat sedan dess. Dessutom är monarkin be-
roende av sina ålderdomliga ritualer och särbestämmelser. När 
sådant tas ifrån den blir den allt mindre speciell, och allt lättare 
att ersätta med en demokratiskt vald statschef. Om reformer 
dessutom tidigt görs kända som republikanska krav, blir det 
republikanerna som vinner när de genomförs. 
 
De närmaste åren ska Republikanska föreningen hitta ett eller 
ett fåtal dagskrav som utgör svaga punkter för monarkin, det 
vill säga är så okontroversiella och självklara att till och med 
rojalister tycker att vi har rätt. De dagskraven ska vi driva länge 
och enträget, så att folk förknippar dem med oss. Det är viktigt 
att kunna säga att föreningen får igenom saker och att republik-
frågan går framåt. Då framstår det som mer motiverat att stödja 
oss. 
 
Förtroende för republik som alternativt statsskick vinns genom 
andan i de reformer som förändrar monarkin. Precis som de 
politiska partierna alla har ett idealsamhälle som deras dagskrav 
får ”marknadsföra”. 
 
Försvaga monarkins strategiska allianser
Kungafamiljens stöd bygger bland annat på att de framstår som 
engagerade i samhället. Det engagemanget visar man genom 
kontakter med föreningar, företag, akademi och kultursfär. De 
aktörerna använder från sitt håll kungafamiljen för att få upp-
märksamhet. I utbyte får kungafamiljen en värdefull möjlighet 
att spela samhällsengagerade. Det starka ömsesidiga förhållan-
den måste den republikanska rörelsen försöka bryta genom att 
agera inom de föreningar och institutioner som samverkar med 
kungahuset. Alla vill vara med kungen. Republikanska förening-
en måste synliggöra nätverk och vänskapsband. 
 
Vilka argument ska vi inte använda?
Att det behöver finnas en hel palett med argument mot monar-
kin betyder inte att alla sätt att framställa vår sak är bra. Ana-
lysgruppen ser till exempel risker med att försöka etablera att 
republikfrågan är “viktig”, när allmänheten ser helt annorlunda 
på saken. Det kan uppfattas som en okänslighet inför mer 
brännande frågor. Däremot ska vi naturligtvis aldrig be om ur-
säkt för att vi tar republikfrågan på allvar. Världen skulle bli en 
mycket märklig plats, om alla hela tiden bara fick ägna en fråga 



uppmärksamhet, den viktigaste. 
 
Analysgruppen är också tveksam till kravet, som föreningen 
ibland har höjt, på en grundlagsutredning. Ett sådant krav kan 
lätt tolkas som en svaghet från vår sida. Vet vi alltså inte själ-
va vad det är vi kämpar för, eller exakt vilka konsekvenser det 
skulle få om vi vinner? Det finns också risker förknippade med 
utredningar. Även om en utredning tillsätts i ett läge där opini-
onen för republik är starkare, finns risken att den kommer fram 
till att Sverige bör förbli en monarki. Utredningar är elitprojekt, 
och de lägger stor vikt vid konsensus – särskilt i grundlagsfrå-
gor. Om utredningen får ”fel” utfall, så har vi bara försvårat för 
oss själva. Erfarenheten från den senaste stora grundlagsför-
ändringen på 70-talet talar sitt tydliga språk. 
 
När strategin fokuserar på kritiken av monarkin, är det extra 
viktigt att kritiken inte blir för kritisk. Vi får inte bli felfinnare 
eller glädjedödare. Felfinnare blir vi om vi slår ned på varje liten 
sak som kungahuset företar sig. Vi blir dessutom glädjedödare 
om det uppfattas som om vi kritiserar fest och glamour. En 
republikan har ingenting emot vare sig det ena eller andra. Vi 
har heller ingenting emot traditioner i sig. Vi kan till och med ta 
strid för det kungliga kulturarvet – som när de kungliga slotten 
kan öppnas upp ytterligare för alla att ta del av när monarkin 
har avskaffats. 
 
 
 
5.2 Målgrupper 
 
Republikanska föreningen ska inte vända sig till monarkins 
kärnanhängare, och försöka omvända dem, utan till de som är 
osäkra eller ligger närmast att överge sitt stöd för monarkin - de 
pragmatiska monarkianhängarna. Om de 20 procent mest skeptis-
ka monarkianhängarna och de 15 procent obestämda väljarna 
skulle ta ställning mot monarkin, skulle republikkravet plötsligt 
ha majoritet.  
 
Den gruppen är mångfacetterad. Att opinionsbilda mot den 
kräver att vi går utanför oss själva. Om vi förväxlar våra egna 
motiv att vara republikaner med vad som motiverar andra, be-
gränsar det kraftigt möjligheterna att få med oss ytterligare två 
miljoner människor. I dag stöter man ibland på republikaner 
som oreflekterat ser det egna favoritargumentet mot monarki 
som det som självklart ska övertyga alla andra.  
 
Vi måste också förbättra vår representativitet. Det är strategiskt 
viktigt att göra ungdomar till sympatisörer och bärare av våra 



budskap. Människors politiska uppfattningar formas någonstans 
mellan tonår och de yngre 20-åren. Republikanska föreningen 
behöver dessutom komma ifrån en framtoning som säger att 
frågan framför allt är en angelägenhet för äldre. 
 
Medlemmarna är en viktig målgrupp. Nästan 11 000 medlemmar 
är en enorm potential när det gäller att föra vidare våra argu-
ment. Men medlemmarna ska också bli ännu mer övertygade 
republikaner med kommunikation riktad direkt till dem. Då ökar 
också chansen att de ökar sin aktivitet. 
 
 
 
5.3 Kanaler och talespersoner 
 
Kanaler
Kanaler, kampanjmetoder och talespersoner måste variera från 
kampanj till kampanj. Men med begränsade resurser och en 
svårighet att få ut egna medlemmar i massarbete måste opinions-
bildningen de närmaste åren fokusera på förtjänade (det vill säga 
uppmärksamhet i media) och egna (digitala) kanaler.  
 
Det digitala är viktigt eftersom engagemang måste vara lätt i en 
fråga som även av sympatisörer upplevs som lågprioriterad. Bra 
berättelser måste vara i fokus, inte var vi berättar dem. Våra egna 
plattformar räcker ofta långt. Våra val av kanaler behöver vara 
lika spretiga som den argumentation vi tycker behöver föras. Då 
kan Politism, Scouternas Facebookgrupp eller Kissies blogg vara 
lika viktiga som morgontidningarnas debattsidor. 

Så länge vi gör våra berättelser spetsiga och konfliktbetonade 
kommer vi att vara intressanta för nyhetsmedia. Analysgruppen 
vill betona vikten av att fullfölja en mediastrategi som utgår från 
att massmedia inte är någon motståndare. Vi ska ha ett konstruk-
tivt förhållande till medierna. 
 
Precis som föreningens övergripande framgångar bör utvärderas 
med opinionssiffror och inte medlemssiffror, bör mediearbetet 
utvärderas med genomslag och räckvidd, inte med antal publice-
ringar eller antalet följare. 
 
Talespersoner
Antalet potentiella talespersoner är stort. Kändisar som inte i 
första hand ses som intellektuella kan hjälpa oss att minska gapet 
mellan hur vi blir och hur vi vill bli uppfattade. Medlemmar och 
sympatisörer måste också bära budskapen. 
 
 



 
6. Särskilt fokus: strategi vid tronskifte 
 
Vår utgångspunkt är att kungen inte kommer att abdikera de när-
maste 5-10 åren, och troligen inte senare heller. Republikanska 
föreningen måste dock ha en klar strategi för hur vi ska agera om 
det händer, liksom för när nuvarande monark dör. 
 
Om kungen abdikerar till förmån för Victoria Bernadotte ställs 
monarkins oförenlighet med demokrati i blixtbelysning: är det 
inte svenska folket som borde ta ställning till vem som ska vara 
statschef? Just då manifesteras monarkins mest odemokratiska 
drag: det ärvda statschefsskapet. 
 
I ett läge där kungen abdikerar finns dessutom tid att agera. Tro-
ligen uppstår det ett glapp mellan att abdikationen annonseras 
och att Victoria tillträder. I det glappet måste Republikanska för-
eningen sätta in all kraft på att kräva en folkomröstning. 
 
Om kungen dör som sittande regent blir det svårare att agera 
politiskt. Dels kommer den dominerande stämningen i samhället 
vara sorg och medkänsla. Dels finns det ingen tid att agera. När 
kungen dör, blir kronprinsessan omedelbart drottning. Vi kan 
kommunicera att svenska folket borde ha fått säga sitt, men det 
är poänglöst att kräva en folkomröstning i efterhand. 
 
Inom ett par år bör föreningen ta fram en detaljerad kommuni-
kationsplan för hur vi agerar vid ett tronskifte. Planen bör snegla 
på hur de brittiska republikanerna agerar vid det tronskifte som 
förmodligen äger rum innan nästa svenska. 
 
 
 
7. En förening med kapacitet att  
förändra opinionen 
 
Republikanska föreningen är i grunden en organisation med rätt 
inriktning. Vi vill fortsätta vara en öppen och demokratisk för-
ening som tar vara på ideellt engagemang. Vi vill fortsätta samla 
medlemmar av olika politisk uppfattning. Men strategin som 
beskrivs ovan ställer också krav på hur organisationen måste för-
ändras. 
 
Från “jag vet bäst” till “alla har rätt”
Föreningens mål är inte att så många som möjligt ska vara repu-
blikaner i meningen att de kan föra avancerade resonemang om 
alternativen till monarki. Målet är bara att så många som möjligt 



ska svara ”ja” på frågan om de vill ha bort monarkin. Det be-
hövs en kulturförändring där medlemmar och sympatisörer har 
en öppnare inställning till olika sätt att prata om kungahuset och 
monarkin. Vi ska bejaka all slags kritik mot monarkin. Erfarna 
republikaner måste bli generösare i sin attityd när de stöter på 
andra som inte argumenterar likadant som dem själva. 
 
En starkare känsla för föreningen
Republikanska föreningen behöver utveckla en grundläggande 
föreningslojalitet. Om fokus inte ligger på opinionsbildning, 
så är det heller inte särskilt viktigt att föreningen visar upp en 
gemensam front utåt. Men de närmaste åren behöver en ny för-
eningskultur utvecklas, där medlemmar inte grälar öppet med 
föreningen bara för att den inte artikulerar de egna favoritar-
gumenten. I bästa fall kan man till och med sprida artiklar och 
inlägg som man själv inte håller med om till hundra procent. Det 
kräver i grund och botten att det finns en känsla av gemenskap 
och av att föreningen i sig känns viktig. Kansliet och styrelsen 
måste vara öppnare med vilken långsiktig strategi man har och 
varför man kommunicerar som man gör. 
 
Ett större och starkare kansli
I dag finns bara en handfull aktiva lokalavdelningar, och ännu 
färre bedriver ett regelbundet utåtriktat arbete. Att republikfrå-
gan är en lågengagemangsfråga slår igenom även i svårigheter att 
engagera ideella krafter. Det betyder att den centrala nivån måste 
fortsätta vara motorn i opinionsbildningsarbetet de närmaste 
åren. Med en opinionsbildning som fokuserar på det digitala 
och på förtjänad media, behöver fler kommunikatörer anställas. 
Inom 10 år bör dagens 1,2 anställda ha växt till minst fem. 
 
Lokalavdelningar som står mer på egna ben
För att frigöra resurser för kansliet att arbeta med opinions-
bildning, måste lokalavdelningarna stå mer på egna ben. Starka 
lokalavdelningar behövs för att kunna opinionsbilda effektivt när 
monarkin “blir lokal”. Kansliet ska inte utföra arbete åt lokalav-
delningarna, utan utveckla deras egna organisatoriska förmåga. 
Ett sådant utvecklingsarbete kräver i sin tur att lokalavdelning-
arna har egna styrelser som både kan omsätta och föra vidare 
kunskaperna. För att öka förutsättningarna för ett mera aktivt 
lokalt kampanjarbete, och för att se till att inte verksamheten 
står och faller med enskilda personer, bör lokalavdelningarna ha 
lokala styrelser som väljs av ett årsmöte. De bör också ha tillgång 
till kontaktuppgifterna för sina medlemmar. Styrelserna ska inte 
vara en ny demokratisk nivå, utan bara underlätta planering och 
genomförande av lokal opinionsbildning.  
 



En bredare medlemsbas
Idag består föreningen till stor del av svenskfödda, välutbilda-
de män, många med en ingång i republikfrågan som betonar 
förnuft och principer. Det är en bra ingång, men inte den enda.  
Om vi ska kunna förverkliga en breddad argumentation, be-
höver sannolikt medlemmarna i större utsträckning utgöra ett 
tvärsnitt av befolkningen. Det mest akuta behovet för att kunna 
tala med olika tonfall i olika kanaler är en föryngring. 
 
Mer ny kunskap
Om vi ska uppvärdera research och kunna argumentera i de 
konkreta frågorna, måste vi kunna mer än rojalisterna. Idag kan 
inte republikaner mer än rojalister. En bieffekt av tanken att 
demokratiargumentet ”räcker” är att många republikaner inte 
ägnat särskilt stor ansträngning åt att sätta sig in i hur hovet och 
kungahuset fungerar. Studier måste i större utsträckning kom-
ma till nytta. Det gör de genom att vi studerar hur monarkin 
fungerar idag. Vi måste också satsa på utbildning i opinionsbild-
ning, allt ifrån kunskaper om sociala medier till hur man kon-
taktar journalister och hur man argumenterar övertygande. 
 
Nätverka mer
Om vi ska kunna hitta de andra aktörerna och få draghjälp av 
andra frågor måste vi bli bättre på att nätverka. Vi måste bli en 
öppnare organisation och bygga personliga kontakter i andra 
rörelser. I rekryteringar av förtroendevalda och anställda bör 
stora kontaktnät premieras. 
 
Förläng kongressperioderna
För att frigöra resurser både i form av tid och pengar bör för-
eningen införa kongresser vartannat år, i stället för som nu var-
je år. Det kräver bland annat att föreningen fortsätter genomfö-
ra årlig revision och en metod för fyllnadsval, särskilt eftersom 
en tvåårsperiod kan öka riskerna för avhopp. 
 
Professionalisera styrelsearbetet
Föreningens ordförande och vice ordförande har av tradition 
valts för sin skicklighet som talespersoner. Det har gjort att 
den organisatoriska ledningen av föreningen kommit i andra 
hand. Strategigruppen föreslår därför att vice ordföranden får 
ett tydligt uppdrag att leda föreningens interna arbete. Sådana 
skilda roller mellan ordförande och vice ordförande ökar förut-
sättningarna för en styrelse som styr välplanerat och strategiskt. 
Styrelsens sammansättning bör spegla föreningens strategiska 
val, oavsett vilka de är. I styrelsen ska det finnas tydliga roller 
och ansvar. I enlighet med resonemangen om den parlamenta-



riska strategins begränsningar bör det vara en öppen fråga vilken 
bakgrund ordföranden har. Att vara riksdagsledamot är en bra 
plattform, en av många.  
 
Sätt ideella krafter i arbete
Problemet idag är inte brist på idéer, utan brist på resurser att 
genomföra dem. Utöver ett starkare kansli bör den centrala orga-
nisationen också knyta till sig ideellt engagerade för olika projekt 
och kampanjer. Styrelsen kan bilda tillfälliga eller mer permanen-
ta utskott där medlemmar utanför styrelsen ingår. Kansliet kan 
också skapa mer informella kampanj- och researchgrupper. Det 
finns medlemmar vars engagemang föreningen idag inte lyckas 
kanalisera. De måste användas. 
 
Gör våra anhängare till ambassadörer
Republiksidans 20-25 procent i opinionen är de som i första 
hand måste  övertyga resten. Även till föreningens egna medlem-
mar måste vi förmedla känslan av att republiken är en politisk 
fråga som kan komma till en lösning och där alla har en viktig 
roll att spela. 
 
 
 
8. Fördjupning: Bestämma republik- 
modell 
 
Vi får ofta frågor om vårt republikanska alternativ. Det leder till 
en osäkerhet bland medlemmarna: kanske vore det bäst om vi 
var tydliga med vilken slags republik vi förespråkar? Sådana dis-
kussioner uppstår då och då i föreningen. 
 
I dagsläget har inte Republikanska föreningen uttalat sig för nå-
got särskilt republikanskt alternativ. Vårt manifest säger ingen-
ting om vilken roll och vilka uppgifter en demokratiskt vald 
statschef  ska ha – eller om vi ens ska ha en statschef.  
 
Det innebär att vi, när vi ombeds beskriva republiken, kan prata 
om frånvaron av monarkin, eller om känslan av att leva i en re-
publik, men vi kan inte säga någonting om hur statslivet i en 
framtida republik ska vara organiserat. Det är inte för att fören-
ingen är okunnig, utan för att vi medvetet valt att inte ta ställ-
ning, bland annat eftersom det skulle leda till intern splittring. 
 
Finns det någonting som talar för att en tydlig republikmodell är 
nödvändig, eller i alla fall viktig, för att vinna opinionen? Analys-
gruppen ser inga tunga sådana argument.  
 



Ibland stöter man på en starkt förenklad ståndpunkt, som går 
ut på att alla politiska rörelser måste ha ett tydligt, positivt be-
skrivet alternativ för att vinna. Analysgruppen kan inte se att 
det finns vare sig teori eller empiri som stödjer den tesen. I Sve-
rige har folkomröstningar vunnits av både kärnkraftsmot-
ståndare (med en stor mängd olika alternativ till kärnkraften) 
och av EMU-motståndare (utan alternativ alls, annat än det up-
penbara, att inte vara med i EMU). Att negativa kampanjer inte 
har sämre förutsättningar att lyckas än positiva visades på nytt i 
till exempel den brittiska folkomröstningen om EU-medlem-
skapet sommaren 2016. 
 
Orsaken till att det negativa kan lyckas är bland annat att det 
sällan är rakt igenom negativt. I vårt fall består naturligtvis det 
”positiva” av att bli av med någonting negativt: monarkin. På 
samma sätt resonerar organisationer med slagord som ”Fuck 
cancer” eller ”Utrota fattigdomen”. Det är renodlat negativa 
budskap, utan ”alternativ” – men de handlar om att få bort nå-
gonting dåligt. Sådana budskap har därför ingen svårighet att 
vinna gehör. 
 
Så länge Republikanska föreningen inte tar ställning i republik-
frågan, så kommer våra motståndare förstås att lyfta fram de 
mest avskräckande exempel de kan. På ett teoretiskt plan kan vi 
inte garantera att det inte “blir som i USA” om Sverige blir en 
republik. Avskaffar vi monarkin så står ju på sikt alla möjlighe-
ter öppna. 
 
Men om det teoretiskt möjliga utgör ett hot, så har vi istället 
det sannolika på vår sida. Det är ganska enkelt att argumentera 
för att en svensk republik skulle präglas av svenska politiska 
traditioner, precis som andra politiska importer (som till exem-
pel allmän och lika rösträtt eller enkammarriksdagen) knappast 
har gjort oss till kopior av något annat land. 
 
En av fördelarna med att inte ta ställning i republikfrågan är att 
vi kan koncentrera oss på motståndet mot monarkin. En dis-
kussion inom Republikanska föreningen om alternativa konsti-
tutioner skulle blotta våra olika politiska åsikter i sin fulla bredd. 
Frågan om en demokratiskt vald statschef  ska ha formell makt 
eller inte är en tydlig vänster-högerfråga. Genom att vi håller 
oss till vår minsta gemensamma nämnare – att avskaffa monar-
kin – värnar vi föreningens sammanhållning. Att sätta ned foten 
om en alternativ konstitution skulle riskera att försvaga fören-
ingen och kanske i längden skapa flera olika republikanska rö-
relser. 
 
En annan fördel är att allmänheten tydligt tilltalas av olika repu-



blikanska modeller. Det är lättare att vinna sympatier, om all-
mänheten snabbt kan konstatera att deras favoritmodell ryms 
inom vårt mål. Om vi skulle ha en bestämd linje, skulle vi behö-
va ägna många diskussioner åt att försvara den. Vi skulle också 
alienera en stor andel sympatisörer från republikfrågan, om den 
bara drevs med ett mål som de inte alls kunde acceptera. 
 
En icke-linje ligger väl i linje med det sätt som man kan misstän-
ka att allmänheten ser på republikfrågan. Människor i gemen är 
inte intresserade av att utforma ultimata demokratiska konstitu-
tioner. När de får frågan om vad de tycker om monarkin, tänker 
de på vad monarkin symboliserar och står för och om de vill ha 
kvar den eller inte. Att inte fokusera alltför mycket på alternativet 
innebär att vi utgår från detta, och inte så mycket från förenings-
medlemmarnas egna, i det stora sammanhanget udda intresse för 
alternativa grundlagar.  
 
När det gäller de republikanska modellerna finns det två huvud-
spår. Det första är ett med svag statschefsmakt: att statschefsrol-
len antingen upplöses eller har en strikt ceremoniell karaktär.  
I det läget förändras mycket lite jämfört med idag. 
 
Det andra huvudspåret är att statschefsrollen stärks, till exempel 
genom att kungen ersätts av en direktvald president med större 
maktbefogenheter än kungen har idag. Ibland är argumentet för 
det att det ”inte är någon idé” att ha presidentval om det helt 
saknar betydelse. Ibland är argumentet att man vill åstadkomma 
en konstitutionell reform, stärka maktdelningselementet i svensk 
politik. 
 
Ibland diskuterar vi huruvida statschefen ska väljas av folket eller 
genom riksdagen, men det är en metoddiskussion som egentli-
gen är sekundär – den är antingen teknisk, eller beror på vilket 
av de två huvudspåren man vill följa. Det verkligt viktiga är istäl-
let ställningstagandet till statschefens makt, som skissats ovan. 
 
Därmed skulle också det enda egentligt betydelsefulla vägvalet 
för Republikanska föreningen vara att bestämma linje i maktfrå-
gan. I praktiken handlar det om att eventuellt slå fast att en fram-
tida statschef  ska vara maktlös – att sålunda kunna lova att det 
inte ”kommer att bli som i USA”. 74 procent av föreningens 
medlemmar vill se en ceremoniell statschef  eller ingen alls. Det 
lär också vara den dominerande uppfattningen bland allmänhet-
en. Det handlar alltså konkret om ifall Republikanska föreningen 
ska offra enigheten, och faktiskt göra 17 procent av medlemmar-
na – de som vill se en president med större maktbefogenheter än 
de kungen har idag – lite sura. Å andra sidan kan man ju tänka 
sig att de inser att avskaffandet av monarkin är ett första steg på 



vägen till att längre fram ändra det politiska systemet. Så länge 
medlemmarna tänker någorlunda strategiskt, skulle vi inte se 
någon massflykt. 
 
Fördelen med ett löfte om en ceremoniell statschef  är att det 
innebär att skiftet till republik kommer att ske med minimala 
konstitutionella förändringar. Statschefen, i den mån någon så-
dan ska finnas, ska ju ha samma ceremoniella roll som kungen 
har idag. Det avdramatiserar övergången till republik. Vi kan 
lugnt argumentera att vi inte ändrar på det svenska politiska 
systemet, eller genomför någonting som är i strid mot svenska 
politiska traditioner, vi bara ändrar sättet som statschefen utses 
på. Vårt alternativ är helt enkelt en ceremoniell – eller ingen, de 
alternativen ligger ju nära varandra – statschef.  
 
Mot detta kan man invända, att vi inte heller idag säger att vi 
vill ändra på det politiska systemet eller genomföra någonting 
som är i strid mot svenska politiska traditioner. Vi har ju ingen 
linje. Följaktligen lägger vi den republikanska modellen just i 
händerna på svenska politiska traditioner att mejsla fram. Vi 
kan med gott samvete säga att vi inte driver att Sverige ”ska bli 
som USA”. Även om vi inte lägger oss i den eventuella konse-
kvensen av ett statsskicksbyte, så skulle vi till och med kunna 
lägga till att en svensk republik sannolikt – sett till svenska poli-
tiska traditioner och till de politiska styrkeförhållandena – kom-
mer att ha en ceremoniell statschef.  
 
Ett annat bra argument för att bibehålla vår nuvarande icke-lin-
je är att frågan om monarki och republik i praktiken kommer 
att avgöras i flera steg. Det troliga är att missnöjet med monar-
kin når en punkt, då en rådgivande folkomröstning genomförs, 
där alternativen är om Sverige ska vara en monarki eller en re-
publik. 
 
Om utfallet blir republik, startar en grundlagsprocess där Sveri-
ges framtida grundlag ska formuleras. I det läget kommer olika 
republikanska modeller att ställas mot varandra. I den diskus-
sionen kommer inte Republikanska föreningen att ha någon 
åsikt, eftersom vårt program – att göra Sverige till en republik 
– är realiserat. Republikanska föreningen har då slutfört sin 
uppgift. Den republikanska modell som har flest anhängare 
bland allmänheten och de politiska partierna förs fram som en 
grundlagsändring. Om grundlagsändringen förkastas i en beslu-
tande folkomröstning, behåller Sverige sin konstitutionella mo-
narki tills en republikansk modell som vunnit godkännande 
röstats igenom. 
 
Den australiensiska republikanska rörelsen (ARM) föreställer 



sig en liknande process, just med bittra erfarenheter av att blan-
da in det republikanska alternativet för tidigt. I folkomröstning-
en 1999 stod valet mellan att behålla monarkin eller att införa 
ett system med en indirekt vald president. D v s redan i frågan 
om huruvida monarkin skulle avskaffas eller inte, tog man in 
frågan om hur alternativet skulle se ut. Det ledde till splittring 
på den republikanska sidan, och de som inte tyckte att alternati-
vet var särskilt attraktivt röstade inte för republik över huvud 
taget. Därför förespråkar ARM nu att man i ett första steg bara 
bestämmer i frågan republik eller monarki, och sedan utarbetar 
en republikansk modell. 
 
De svenska erfarenheterna av till exempel den svårtolkade 
kärnkraftsomröstningen brukar leda till att statsvetare och poli-
tiker är eniga om att alternativen ska vara klara och tydliga i 
folkomröstningar. Ja eller nej till monarki är just så tydligt – 
”monarki eller en specifik form av republik” är en mycket säm-
re folkomröstningsfråga. Då hänger utfallet i alldeles för hög 
grad på hur alternativet formuleras. Författarna till ”Bara ett 
penndrag” håller med:  
 
”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 grundlagsprocess utformar 
den nya författningen.” 
 
Om scenariot vi ser framför oss är en folkomröstning med ja 
eller nej som alternativ, minskar också behovet för Republikan-
ska föreningen att ha en linje om den republikanska konstitu-
tionen. Den blir det ändå en debatt om – sedan. 
 
Ett argument för att det inte är så viktigt att bestämma linje är 
att den svenska opinionen ju faktiskt har ändrats i republikansk 
riktning de senaste 20 åren, trots att ingen har enats om något 
alternativ. Det speglar nog det som sagts ovan: när allmänheten 
tänker på frågan, tänker de på kungafamiljen och vad den sym-
boliserar. Alternativet är inte så viktigt. Och då fungerar Repu-
blikanska föreningens opinionsbildning ändå.  
 
Sammantaget menar analysgruppen att nuvarande icke-linje 
kommer att fortsätta vara den bästa för föreningen. Däremot 
behöver den linjen försvaras och förklaras tydligare, så att den 
inte framstår som en konsekvens av osäkerhet. Varje medlem 
bör känna sig säker på ett kort och övertygande svar om fören-
ingens linje. Dessutom ska föreningen ge medlemmarna förut-
sättningar att komma fram till personliga åsikter om republik-
modell som de kan förmedla i debatter och samtal. Republik- 
frågan gynnas av att det pratas om många olika modeller.  
 



 
 
 
 


