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2. Inledning 
 

Föreningen har en mycket långvarig, stolt, färgstark, uppburen, övertygande och 

solid tradition och erfarenhet av att regelbundet utåtriktat profilera sin 

verksamhet och sina idéer vid olika evenemang med mer eller mindre uttalade 

politiska förtecken, däribland nationaldagen, Almedals-veckan samt även den 

politiskt pregnanta och innehållsrika första maj, med dess drygt sekellånga sed av 

att utgöra ett brett forum för radikalt samhällsförändrande idéer och förslag, till 

vilka det är svårt att inte räkna republiken, i en reformistisk och framåtblickande 

anda, samt på en och samma gång med karaktären av en inkluderande stads-, folk- 

och familjefest av stora format. 

Klassiska demonstrationståg, militant klasskampsargumentation, testuggande, 

banderolltragglande, plakatviftande, proletära brandtal, livligt uppskruvad agitation 

och slagordsskanderande, kombineras här med mera diskreta inspel, lågmälda 

protester, försynta upprop, jippobetonade spektakel, spexiga påhitt, modererade 

genmälen och skojiga upptåg av diverse slag; ett ”true campaign-op”, ett 

samhällsåskådningarnas eldorado, en ideologiernas tummelplats, en idéernas 

mötesplats och inte minst, en möjlighet för Föreningen att länka in och visa upp sig i 

full mundering; eller i all korthet, ett nyckelled i att åvägabringa republiken och att 

slå ett slag för denna, så att säga ”bottom-up” och fånga den stora och idag delvis av 

en tendentiös, vinklad och ställningstagande tidnings- och TV-rapportering 

vilseledda ambivalenta opinion, som innerst inne trängtar efter hållbara 

republikanska deviser.  
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3. Ett nyckelevenemang 
 

En god anledning således för Föreningen att dyka upp vid detta monumentala 

tillfälle och allt pekar på att detta är avgörande för dess möjligheter, både att vårda 

och bevara befintlig medlemsbas och att växa och nå ut till nya målgrupper, i 

enlighet med den strategi för republik, som relativt nyligen1 antogs och som då 

betonade vikten av att bearbeta och förmå personer som kan betecknas som osäkra 

eller havande en vag republikansk preferens2 - eller i vart fall outtalad förnimmelse 

av att monarkin ”at the end of the day” ej är speciellt gagnelig ur ett huvudsakligen 

demokratiskt perspektiv -  att gå från ord till handling och även agera utmed den 

republikanska axeln, samt som en konsekvens av detta ta fasta på den republikanska 

fallenheten, ”joina the movement” och sälla sig till Föreningens medvetna, devota, 

missnöjesmättade och handlingsorienterade skara och ingå medlemskap, vilket 

ytterst är en fråga om att värma upp och frigöra den latenta republikanska 

benägenheten hos allmänheten i gemen och skapa grogrund för en republikansk 

massrörelse, som i förlängningen kan komma att vända de rojalistiska vindarna och 

utmynna i och materialiseras som en fullskalig och vibrerande republik.  

Föreningen måste medvetet, sakligt och faktabaserat vädja till förnuftet och därmed 

assistera och katalysera de bedömningar, avvägningar och resonemang på 

personnivå, som aggregeras upp till en folkvilja och presumtivt leder fram till den 

republikanska åsiktsdeklarationen och avståndstagandet från nuvarande komplex av 

statligt sanktionerade monarkistiska yttringar inom Sveriges gränser och så att säga 

skär igenom de tunga sjoken av ”royal attention”, vilka annars belägrar den allmänna 

meningen, ockuperar den naturliga skepsisen, blockerar det sunda förnuftet samt 

invaderar känslolivet. 

 

 

Första maj är ett nyckelevenemang, 

både när det gäller att bevara befintlig 

medlemsbas och att nå ut till nya 

målgrupper  

 

 

 

                                                             
1 I september 2017 
2 I delar även inkluderande vad som med terminologin i strategin för republik betecknas som 
”pragmatiska monarkianhängare” 
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4. Nationaldagen 
 

Detta kan också handla om att ge alla dem som förvisso inser att republiken vore det 

rationella, men som likväl i sitt tyckande, tänkande och handlande samt i sin fasad 

utåt, vid nuvarande tidpunkt ännu begränsas av pro-monarkistiska konventioner 

och stereotyper på olika plan, en knuff i rätt riktning och förmå vederbörande - i 

grunden och själen republikanskt sinnade och funtade, men på ytan monarkistiskt 

hämmade och styrda - individer att bejaka sin republikanska tro, bli sig själva och på 

allvar våga tänka den angenäma och förlösande tanken republik, vilket ju för de 

flesta inom Föreningen ter sig som den självklara lösningen på det ofrånkomliga 

dilemma av demokratiska tillkortakommanden och självmotsägelser, som är 

inneboende i monarkin, oavsett vilka uttryck denna tar sig från tid till annan, vilket 

persongarnityr som för tillfället bär upp denna, vilka anor detta kan göra anspråk på, 

inom vilka ramar detta verkar samt på vilket sätt detta väljer att förhålla sig till sin 

egen upphöjda särställning, de omgivande kotterierna, de påhejande och ja-sägande 

hovlakejerna, de uppvaktande och glamourlystna folkmassorna, sina hävdvunna 

privilegier, sin skrattretande artificiella upphöjdhet, sin exceptionella utvaldhet samt 

till det kringgärdande/underställda samhället, från vilket det hämtar sin näring och 

lever i symbios med, i stort. 

I samband med nationaldagen den 6 juni kan Föreningens aktivism i hög grad ses 

som en reaktion på den alltför rojalistiska prägel, som nationaldagsfirandet runt om i 

landet i många fall har kommit att få och som ett sätt att försöka skapa en 

republikansk, kontrasterande motpol till detta. Också på alla de orter där kunglig 

närvaro uteblir, är kungafamiljen det osynliga centrum kring vilket de nationalistiska 

åtbörderna rör sig och det nav kring vilket firandet kretsar, detta datum och 

arrangemangen blir därigenom i varierande grad rojalistiskt färgade och tillvända, 

men sällan fullkomligt sekulariserade. De kungliga nedslagen i nationaldagsfirandet 

blir till ”happenings” av stor betydelse och vållar vad som nära nog skulle kunna 

liknas vid en mindre masspsykos. 

 

 

 

Föreningens aktivism den 6 juni kan 

ses som en reaktion på den alltför 

rojalistiska prägeln 
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5. Ett utomeuropeiskt blåsväder 
 

Nationaldagsfirandet kan betraktas som en monarkistisk kulmen under året, då det 

kungavänliga accentueras och träder i förgrunden, då det ohämmade monarkistiska 

fjäsket står högt i skyn, då det fåniga kryperiet florerar, då den konstlade och 

onaturliga underdånigheten inför majestäterna ”peakar” och då det därför är extra 

viktigt för alla dem som har tagit sitt förnuft till fånga, att stå upp för det 

republikanska idealet och peka på att en annan modell eller ordning är möjlig, samt 

att förklara att andra traditioner med anknytning till nationaldagen, än de som är 

specifikt kungliga till sin karaktär, mycket väl kan bibehållas, leva vidare och även 

utvecklas, också i ett republikanskt framtidsscenario och i avsaknad av regerande 

kung. 

Föreningen är ej och har aldrig varit ute efter att avliva eller kväsa den då 

blomstrande hembygdsromantiken eller för den delen patriotismen, intresset för den 

egna historien och nationalstoltheten i sig, utan endast att befria från den 

nedtyngande kungliga hegemonin, som idag så att säga åker snålskjuts på ivern att 

fira nationaldag, beredvilligheten att flagga blågult för fulla muggar, sjunga svulstiga 

nationalhymner i kör och bejaka den nationella identiteten i de vida folklagren. Rent 

faktiskt är ju traditionernas fortbestånd och ett intakt kungahus inte beroende av 

varandra i någon del och något enstaka avseende. Kungen blir för 

nationaldagsfirandet lite av en optionskryddeingrediens. 

 

Kungen kommenterade vid ett                                                                                                                      

enstaka tillfälle i tämligen                                                                                                                              

lakoniska ordalag ett utom-                                                                                                                    

europeiskt blåsväder och försöker                                                                                                            

nu bygga hela sin popularitet                                                                                                                                         

och hela sitt försvar av ett                                                                                                                                                         

obsolet statsskick på den                                                                                                                           

goodwill detta gav 
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6. Kropp, motor etc. 

 

Men ibland blir tokigt och oavsiktligt nog kungen och landet en del av en och samma 

trosbekännelse, fast synen borde vara mera differentierad än så och hela 

nationaldagsinstitutionen blir därmed ett uttryck för någon slags svårgenomskådligt 

samspel mellan monark och folk, som i slutändan preliminärt säkrar monarkins 

fortbestånd och invaggar kungahuset i en säkerhet, men som ej tar Föreningens 

betydande reservationer i beaktande, vilka som det är nu framstår som höggradigt 

”pending”. 

Annorlunda uttryckt: Kungahuset utgör ingalunda en unik och oersättlig 

traditionsbärare eller någon slags oundgängligt medium med vars hjälp svenskheten 

kan besvärjas fram eller anropas - ens i den aktuella kontexten - utan består av ett 

ganska så godtyckligt urval av personer, egentligen ett rätt så speciellt pajsare-gäng, 

med tveksam eller i vart fall begränsad representativitet och i nuläget klara tecken på 

beklaglig, smått degenerativ och dessvärre irreversibel stagnation, som 

kontraintuitivt har kommit att göras till föremål för överdriven idolatri (stickord 

kroppskultur, motor, grav s k ”dyslexi”3 m fl imponerande, respektingivande och 

aptitretande kungliga meriter och företräden). Därför krävs den lila fonden, den lila 

fanan och den lila skruden, som balans till överflödet av folkdräktsrekvisita med 

rojalistisk anstrykning och andra kvasichauvinistiska attribut denna dag.  

 

 

Kroppsintresse, motor och 

dyslexi präglar - för närvarande 

och sedan något sekel - 

kungahuset i Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 PC-tutan 
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7. Nationell ”teambuilding” på hög nivå 
 

Vi måste - även om det inte anses vara passande - tillåta oss att instinktivt, uppriktigt 

och rakryggat uttala, att prinsen Daniels tillkämpat hurtiga, dialektalt färgade, 

nationella ”pep-talks” och ”teambuilding-by-bodybuilding”, ingalunda är en nyttighet 

och förnödenhet på vilken vi bör prenumerera längre och som många svenskar idag 

upplever sig klara sig gott utan, lika mycket som de kan undvara att ta del av andra 

prinsars dumdristiga, livsföraktande och i allt väsentligt barnsliga rally-äventyr. 

Många svenskar tycks ju f ö anse att prinsens sätt att offentligt blotta samt skylta och 

kokettera med sina så tragiskt äckliga läs- och skrivproblem i sig är så ”strongt”, 

”moget” och lovvärt att monarkin, enbart av den anledningen, bör stå bortom varje 

ifrågasättande. Den bedriften må vara fantastisk, enastående på alla sätt och vis samt 

väl värd att förhärliga på riksplanet, dock rättfärdigar den ej den monarkistiska 

samhällsordningen och kommer så ej heller att göra längre fram. 

Vi måste hjälpa folk att genomskåda ”magin” i den kungliga uppenbarelsen och 

chimären av att kungahuset och svensk folklorism är intimt och oskiljbart med 

varandra förknippade och påtala det befängda i att en regent skall kunna bygga en 

hel popularitet, på att vid ett enstaka tillfälle i förbigående och ärligt talat i tämligen 

lakoniska ordalag ha kommenterat ett säsongsrelaterat utomeuropeiskt blåsväder 

och sedan ha rättfärdigat ett obsolet och otillbörligt statsskick med just det populära 

stöd, den emotionella anklang och den därigenom alstrade goodwill-engångseffekt, 

som uppstod i samband med det ifrågavarande kungliga, tragediexploaterande 

framträdandet, som på sin höjd tog ett par minuter i anspråk, d v s sannolikt ungefär 

lika lång tid som vissa andra omvittnade, ökända, kungliga eskapader… 

 

 

Prinsen Daniel af Gefle-Dala och 

Biceps nationella 

”teambuilding” är en nyttighet 

som många svenskar upplever 

sig kunna undvara 
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8. Torekov – blott ett provisorium 

 

De emotionella banden mellan folket och kungahuset är vid detta tillfälle som 

starkast och Föreningen måste därför ta uppgiften att försvaga och slutligen kapa 

dessa på så stort allvar som någonsin är möjligt. Vid ett tillfälle då kungligheternas 

exponering är maximal, gäller det med andra ord att också påtala det skriande 

behovet av ännu en renovering, uppfräschning och restaurering av statsskicket, i 

efterföljden av det provisorium som går under beteckningen Torekov-

kompromissen, och som i många sammanhang felaktigt har kommit att ses som en 

gyllene medelväg som är beständig över tid, genom att upprätta en form av rågång 

mellan formell makt och kungens beskurna handlingsutrymme, reducerade 

frihetsgrader, minimala reella befogenheter och obefintliga mandat, då den vid det 

tillfälle då överenskommelsen ingicks, av flertalet inblandade parter - enligt vad som 

framkommit - betraktades mer eller mindre som en anhalt på väg mot republiken, i 

monarkins terminala fas, som början på en republikansk mjuklandning in i det nya 

millenniet. 

Torekov har således med råge passerat sitt bäst före-datum och så många decennier 

”down the road” som nu har förflutit därefter, kan väl därtill ingen på allvar längre 

göra gällande att de kungliga inte har fått skäligt rådrum för att vidta adekvata 

åtgärder inför det hypotetiska inträdet av republiken, ”it should come as no surprise” 

och det finns därför inte heller något behov av att Föreningen ber om ursäkt för sin, 

som det må framstå i andra läger drastiska, långtgående och som sluteffekt 

majestätseliminerande agenda. Med Torekov blev kungen trots det kungabevarande 

draget schackad, nästa steg måste då rent spelteoretiskt, sekventiellt tekniskt och 

timing-mässigt bli att göra schack matt.  

Om vi kan enas om att kungens kvarvarande funktion är som ett resttillstånd, som en 

uttunnad, slätstruken nationell PR-roll, så är det lika lite självklart att Sverige skall ha 

en kung, som det är att ett företag skall anställa en säljare; ”leadership, not 

salesmanship, is our need today”. Bättre är det väl då med en president, som också kan 

konsten att sälja, men som därtill behärskar ”operations”/verksamheten än en kung 

med ett mera begränsat register och inte bara utgör så att säga en slags ”marketing”-

ploj. 
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Torekov-kompromissen har vid 

många tillfällen felaktigt kommit 

att tolkas som en gyllene medelväg 

som är beständig över tid 

 

 

 

 

9. Almedalen etc. 
 

Även om det då mer eller mindre stod och vägde, har den vid 1970-talets början 

högaktuella frågan om monarkins vara eller icke vara nu dock fallit i glömska och 

Föreningens uppgift blir därvid att ständigt, så också vid 1:a maj, påminna om denna 

och väcka de härvidlag omdanande tankegångarna till liv. Torekov tycks vara på 

god väg att permanentas och Föreningen måste ropa stopp på belägg, innan Sverige 

slutligt investerar sin framtid i en ny generation Bernadotte och så att säga på mindre 

lyckat manér förlänger abonnemanget på denna långvariga konungaätts tjänster med 

en ny, som det tycks i vart fall 40-årig bindningstid, istället för att sätta slut parentes 

och blicka framåt, snarare än att odla bilden av Jean Baptiste Bernadotte som en 

patriark med oändlig genealogisk räckvidd, även om han styrde upp ett och annat på 

sin tid och under sin era, som trots allt är väsensskild från vår pågående digitala 

epok, då det ju är viktigare än någonsin att kunna tolka skrift, för att inte blir 

komplett bortkollrad. 

Detta vore en trist och onödig fördröjningseffekt, som skulle få apanage såväl som 

kringkostnader, i termer av fastigheter, civil och militär säkerhet, lokala 

myndigheters involvering vid kungliga framträdanden och övrigt att fortsätta flöda 

rikligt, till svag nytta vad gäller att bidra till Sveriges väl, i termer av välstånd, 

sammanhållning, konkurrenskraft, innovationsklimat, exportchanser, 

kapitalbildning m m. Det vore förargligt om Torekovs trots allt tämligen 

kungarestriktiva anda föll i glömska och så att säga gav vika för det rojalistiska 

svärmeri som på sina håll förekommer idag och som på ett fullkomligt vettlöst sätt 

höjer vissa av de kungliga till skyarna och förordar ett fortsatt monarkistiskt ”opt-in”. 
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Under Almedals-veckan på Gotland i början av juli, i den orädde, karismatiske, 

slipade, sluge, intelligente, slagfärdige, illustre och effektfulle ärkerepublikanen 

Palmes efterföljd, syftar Föreningens närvaro till att i konkurrens med ett stort antal 

andra organisationer av politisk-, medial- och intressegruppskaraktär, passa på att på 

ett konstruktivt sätt hävda sin linje och föra fram sina propåer, i den anda av debatt, 

åsiktsutbyte, nätverkande, mingel, öppenhet, dialog, lösningssökande, 

sommarvärme, medeltid, stekartakter, turistvimmel och analys, som präglar 

arrangemanget.  

Närvaron där har som målgrupp både den allmänintresserade gemene man och 

särskilt intresserade medlemmar av den politiska ”corpus”, presskåren etc. Vidare 

tillkommer representation för Föreningen i samband med andra relevanta 

tilldragelser av politisk signifikans i Sverige idag, såsom den nytillkomna 

supplementära politikerveckan i Järva/norrort på vårkanten, årliga samt bi-årliga 

partikongresser, valrörelser, bokbord, utställningar, fack- och branschmässor, 

kulturhändelser, övriga evenemang, begivenheter etc., där det ter sig naturligt att 

flika in det republikanska budskapet och sedan förmedla detta på bredast möjliga 

front. 

 

 

Under Almedalsveckan syftar 

Föreningens närvaro till att i den orädde 

ärkerepublikanen Palmes efterföljd 

hävda sin linje och föra fram sina 

propåer inför ett samlat etablissemang 

 

 

 

10. 1:a maj – en mylla för republiken 
 

Den första maj är tanken likaledes att ta tillfället i akt att torgföra Föreningens krav 

och förslag, vid en tidpunkt då politiska frågeställningar med djup folklig förankring 

står i fokus och många specifika åsiktsyttringar därmed eftersträvar att artikulera 

sina ståndpunkter på ett kärnfullt sätt och därmed nå makthavare, påverka beslut 

och - som det heter - göra skillnad.  
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Partipolitiskt finns därtill rent krasst goda skäl att anta, att den målgrupp som 

primärt står i blickfånget under första maj, är mera mottaglig för Föreningens 

budskap än genomsnittspersonen på gatan, detta redan med tanke på de 

arrangerande politiska partiernas positionering i frågan, som denna kommer till 

uttryck både i officiella partiprogram och i uttalanden och agerande från enskilda 

politiker, inte minst såsom detta manifesteras i Riksdagen, inklusive det 

intermittenta och idoga framställandet och dokumenterandet av republikkravet i 

motionsform, i något växlande partipolitiska och personella konstellationer, om än 

med några konstanter, samt med något varierande kravlistor, vilket ger årliga 

avtryck i det politiska livet och gör att republiken stegvis rycker närmare, i takt med 

att insikten om republikens företräden fortplantas i bänkraderna och fobin för att inte 

vara kungen till lags härigenom dämpas och ”fadar ut” till förmån för bättre vetande. 

 

 

Republikkravet dokumenteras                                                                                                                                 

intermittent i motionsform,                                                                                                                                                                 

vilket kan få insikten om                                                                                                                                                               

republikens företräden                                                                                                                                                              

att fortplantas genom                                                                                                                            

bänkraderna 

 

 

 

11. Riksdagsmotionerandet 

11.1. Inledning 
 

Det parlamentariska motionerandet syftar givetvis främst till att nå ända fram till 

republiken, men framställningen förses inte sällan med pragmatiska delmål, 

såsom att öka insynen i verksamhet samt ekonomi, att minska 

resursförbrukningen (exempelvis genom att se över adjutantsystemet eller skära i 

apanaget), att inskränka kungens roll ytterligare, att liberalisera vissa 

särbestämmelser gällande kungafamiljen, att låta frågan utredas parlamentariskt 

samt att göra den till föremål för en sjunde folkomröstning.  
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Särbestämmelser för kungafamiljen må avse exempelvis undantag från 

offentlighetsprincipen, mobilitetsrestriktioner för medlemmar av kungahuset 

ifråga om utlandsresor, åtalsimmunitet, restriktioner beträffande kungliga giften, 

kungligt religiöst bekännelsetvång etc. Inskränkningar i kungens befogenheter 

kan gälla dennes roll i Utrikesnämnden, dennes uppgift att ackreditera 

främmande sändebud, dennes åliggande att utnämna svenska honorärskonsuler 

samt dennes utövande av statschefsrollen vis-à-vis främmande makt. 

 

 

 Ett exempel på ett sidoordnat 

yrkande är att kräva att kungen 

skall lämna sin roll som 

ordförande i det kvalificerade 

samkväm som går under 

benämningen Utrikesnämnden 
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11.2. Empirisk genomgång 
 

Tabellen nedan innehåller en tillbakablick, som illustrerar senare års (2009-2018) 

motionsskörd avseende republiken: 

 
Nr. 

Motions-
beteckning/-titel 

 
Författare 

 
Yrkanden 

1. 2018/19:1620; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Teresa Carvalho (S), Eva 
Lindh (S), Johan Andersson 
(S), Johan Löfstrand (S) 
samt Mattias Ottosson (S) 

Utfasning av monarkin till 
förmån för ett demokratiskt 
statsskick 

2. 2018/19:755; Dags 
för ett modernt 
statsskick 

Yasmine Larsson (S), Hillevi 
Larsson (S), Johanna 
Jönsson (C), Lina Nordquist 
(L), Rasmus Ling (MP), Mia 
Sydow Mölleby (V) samt 
Niels Paarup-Petersen (C) 

Utredning av statsskicket, 
avskaffande av åtalsimmunitet, 
avskaffande av bekännelsetvång, 
avskaffande av äktenskaps-
restriktioner, avskaffande av 
mobilitetsrestriktioner, förbättrad 
insyn  

3. 2018/19:502; 
Begränsa apanage 
till statschef och 
tronarvinge 

Robert Hannah (L) Sänkning av apanaget, 
förtydligande av apanagets 
destinatärer, utredning av möjlig 
övergång till månadslön 

4. 2018/19:224; 
Införande av 
republik 

Mia Sydow Mölleby (V), 
Momodou Malcolm Jallow 
(V), Maj Karlsson (V), Karin 
Rågsjö (V), Jon 
Thorbjörnsson (V), Jessica 
Thunander (V), Vasiliki 
Tsouplaki (V), Linda 
Westerlund Snecker (V) 
samt Jessica Wetterling (V) 

Tilläggsdirektiv till pågående 
översyn av statsskick, förbättrad 
granskning av ekonomi och 
verksamhet, slopande av 
åtalsimmunitet, översyn av 
system med adjutanter 

5. 2017/18:2991; Ett 
modernt statsskick 

Sofia Fölster (M) Utredning avseende översyn av 
statsskick syftande till 
avskaffande av monarkin 

6. 2017/18:2130; Dags 
för ett modernt 
statskick 

Maria Weimer (L), Niclas 
Malmberg (MP), Hillevi 
Larsson (S), Yasmine 
Larsson (S), Johanna 
Jönsson (C), Mia Sydow 
Mölleby (V), Rasmus Ling 
(MP) samt Christina 
Örnebjär (L) 

Utredning av statsskicket, 
avskaffande av åtalsimmunitet, 
avskaffande av bekännelsetvång, 
avskaffande av äktenskaps-
restriktioner, avskaffande av 
mobilitetsrestriktioner, förbättrad 
insyn 

7. 2017/18:2120; 
Avskaffa monarkin 

Mia Sydow Mölleby (V), 
Nooshi Dagostar (V), 
Rossana Dinamarca (V), 
Lotta Johnsson Fornarve 
(V), Maj Karlsson (V) samt 
Karin Rågsjö (V) 

Införande av republik, insyn i 
verksamhet och ekonomi, 
utredning av åtalsimmunitet, 
översyn av adjutantsystem 

8. 2017/18:1700; Från 

monarki till 
republik 

Jan Lindholm (MP) Regeringsuppdrag att undersöka 

hur republiken kan 
implementeras 
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9. 2017/18:1641; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Anna-Lena Sörenson (S), 
Johan Andersson (S), Johan 
Löfstrand (S), Mattias 
Ottosson (S) samt Teresa 
Carvalho (S) 

Utfasning av monarkin till 
förmån för ett demokratiskt 
statsskick 

10. 2017/18:794; 
Avskaffande av 
monarkin 

Sara Karlsson (S), Lawen 
Redar (S) samt Peter 
Persson (S) 

Avskaffande av monarkin 

11. 2017/18:691; Den 
svenska 
demokratin 100 år – 
Inför republik 

Teres Lindberg (S) Införande av republik 

12. 2017/18:450; 
Begränsa apanaget 
till statschef och 
tronarvinge 

Robert Hannah (L) Sänkning av apanaget, 
förtydligande av apanagets 
destinatärer, utredning av möjlig 
övergång till månadslön 

13. 2017/18:367; 
Införande av 
republik 

Birgitta Ohlsson (L) samt 
Christina Örnebjär (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

14. 2016/17:1735; 
Införande av 
republik 

Birgitta Ohlsson (L) samt 
Said Abdu (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

15. 2016/17:1158; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Anna-Lena Sörenson (S), 
Eva Lindh (S), Johan 
Andersson (S), Johan 
Löfstrand (S) samt Mattias 
Ottosson (S) 

Utfasning av monarkin till 
förmån för ett demokratiskt 
statsskick 

16. 2016/17:1156; 
Demokratiskt vald 
statschef – för 
barnens skull 

Teres Lindberg (S) Införande av demokratiskt vald 
statschef 

17. 2016/17:1155; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Sara Karlsson (S), Lawen 
Redar (S) samt Peter 
Persson (S) 

Avskaffande av monarkin, 
utredning av framtida statsskick 

18. 2016/17:1051; Dags 
att gå vidare från 
Torekov-
kompromissen 

Niclas Malmberg (MP), 
Rasmus Ling (MP), Mia 
Sydow Mölleby (V), Maria 
Weimer (L), Mathias Sundin 
(L), Johanna Jönsson C, 
Yasmine Larsson (S) samt 
Hillevi Larsson (S) 

Utredning av statsskicket, 
avskaffande av åtalsimmunitet, 
avskaffande av bekännelsetvång, 
avskaffande av äktenskaps-
restriktioner, avskaffande av 
mobilitetsrestriktioner, förbättrad 
insyn 
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19. 2016/17:63; 
Apanaget 

Robert Hannah (L) Begränsning av krets av 
destinatärer för apanage, 
sänkning av apanaget, reglering 
av apanagets användning 

20. 2015/16:2641; 
Införande av 
republik 

Birgitta Ohlsson (L) samt 
Said Abdu (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

21. 2015/16:2387; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Anna-Lena Sörenson (S), 
Eva Lindh (S), Johan 
Andersson (S), Mattias 
Ottosson (S) samt Teresa 
Carvalho (S) 

Utfasning av monarkin till 
förmån för ett demokratiskt 
statsskick 

22. 2015/16:1413; 
Avskaffandet av 
monarkin 

Petter Löberg (S) Avskaffande av arvsmonarkin 

23. 2015/16:872; 
Avskaffande av 
monarkin 

Sara Karlsson (S) samt 
Lawen Redar (S) 

Avskaffande av monarkin 

24. 2015/16:717; 
Avskaffande av 
monarkin 

Yasmine Larsson (S), Niclas 
Malmberg (MP), Mia 
Sydow Mölleby (V) samt 
Maria Weimer (L) 

Tillsättande av utredning om 
avskaffande av monarkin 

25. 2015/16:569; 
Demokratiskt vald 
statschef 

Hillevi Larsson (S) Införande av demokratiskt vald 
statschef 

26. 2015/16:446; 
Kungafamiljen och 
det svenska 
statsskicket 

Teres Lindberg (S) Normalisering av kungafamiljens 
status, införande av verkligt 
demokratiskt statsskick 

27. 2014/15:2256; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Anna-Lena Sörenson (S), 
Johan Löfstrand (S), Teresa 
Carvalho (S), Johan 
Andersson (S) samt Teres 
Liindberg (S) 

Utfasning av monarkin till 
förmån för ett demokratiskt 
statsskick 

28. 2014/15:1569; 
Avskaffa monarkin 

Johanna Jönsson (C) Avskaffande av monarkin 

29. 2014/15:1371; För 
Sverige i tiden – 
Avveckla de sista 
resterna av ett 
historiskt icke-
demokratiskt 
statsskick 

Niclas Malmberg (MP) samt 
Rasmus Ling (MP) 

Utredning av formerna för 
avskaffande av arvkungariket 

30. 2014/15:717; 
Avskaffa monarkin 

Sara Karlsson (S) och 
Lawen Redar (S) 

Avskaffande av monarkin, 
utredning av framtida statsskick 
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31. 2014/15:518; 
Demokratiskt vald 
statschef 

Hillevi Larsson (S) Införande av demokratiskt vald 
statschef 

32. 2014/15:401; 
Införande av 
republik 

Birgitta Ohlsson (L) samt 
Maria Weimer (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

33. 2014/15:61; 
Avskaffa monarkin 

Jonas Sjöstedt (V), Jens 
Holm (V), Maj Karlsson (V), 
Hans Linde (V), Karin 
Rågsjö (V) samt Mia Sydow 
Mölleby (V) 

Utredning av statsskick syftande 
till republik, insyn i verksamhet 
och ekonomi, upphävande av 
åtalsimmunitet 

34. 2013/14:K280; Ett 
demokratiskt 
statsskick 

Anna-Lena Sörenson (S) 
samt Louise Malmström (S) 

Strategi för utfasning av 
monarkin 

35. 2013/14:K244; 
Kungliga 
flaggdagar 

Hillevi Larsson (S) Slopande av 6 kungliga 
flaggdagar, exkl. kungens 
födelsedag 

36. 2013/14:K243; 

Kungahuset bör 
omfattas av 
offentlighets-
principen 

Hillevi Larsson (S) Utsträckande av 

offentlighetsprincipen till 
kungahuset 

37. 2013/14:K230; En 
modern, 
demokratisk 
successionsordning 

Teres Lindberg (S) Införande av modern, 
demokratisk successionsordning 

38. 2013/14:K219; 
Republikanskt 
statsskick 

Anna Steele Karlström (L) Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

39. 2013/14:K217; 

Avskaffa monarkin 

Sara Karlsson (S) Avskaffande av monarkin, 

utredning av framtida statsskick 

40. 2013/14:K207; 
Avskaffa monarkin 

Jan Lindholm (MP) Avskaffande av monarkin 

41. 2013/14:K205; 
Avskaffa monarkin 

Jonas Sjöstedt (V), Torbjörn 
Björlund (V), Siv Holma 
(V), Hans Linde (V), Eva 
Olofsson (V) samt Mia 
Sydow Mölleby (V) 

Utredning av statsskicket, insyn i 
ekonomi och verksamhet, 
upphävande av åtalsimmunitet 

42. 2012/13:K360; 
Republik 

Johan Löfstrand (S) samt 
Fredrik Olovsson (S) 

Införande av republik 
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43. 2012/13:K310; 
Republikanskt 
statsskick 

Anna Steele Karlström (L) Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

44. 2012/13:K256; 
Demokratiskt vald 
statschef 

Hillevi Larsson (S) Införande av demokratiskt vald 
statschef 

45. 2012/13:K217; 
Avskaffa monarkin 

Sara Karlsson (S) Avskaffande av monarkin, 
utvärdering av framtida 
statsskick 

46. 2012/13:K207; 
Avskaffa monarkin 

Jonas Sjöstedt (V), Ulla 
Andersson (V), Jens Holm 
(V), Hans Linde (V), Eva 
Olofsson (V) samt Mia 
Sydow Mölleby (V) 

Utredning av statsskick syftande 
till republik, insyn i verksamhet 
och ekonomi, upphävande av 
åtalsimmunitet 

47. 2011/12:K328; 
Ökad insyn i 
Kungl. hovstaterna 

Sven-Erik Österberg (S), 
Helene Petersson i 
Stockaryd (S), Billy 
Gustafsson (S), Hans Hoff 
(S), Phia Andersson (S) samt 
Hans Ekström (S) 

Förbättrad insyn i hovets 
ekonomi 

48. 2011/12:K325; 
Republik 

Sara Karlsson (S) Införande av republik 

49. 2011/12:K314; 
Avskaffande av 
monarkin 

Lars Ohly (V), Ulla 
Andersson (V), Hans Linde 
(V), Eva Olofsson (V), Jonas 
Sjöstedt (V) samt Mia 
Sydow Mölleby (V) 

Utredning av statsskicket, insyn i 
verksamhet och ekonomi, 
upphävande av åtalsimmunitet 

50. 2011/12:K252; 
Sverige som 
republik 

Tina Acketoft (L) samt 
Anna Steele Karlström (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 
av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

51. 2011/12:K233; 
Demokratiskt vald 
statschef 

Teres Lindberg (S) Införande av republik 

52. 2011/12:K231; 
Granskning av 
apanaget till 
kungahuset 

Eva Sonidsson (S) samt 
Christina Karlsson (S) 

Granskning av apanaget 

53. 2011/12:K228; 
Republik 

Johan Löfstrand (S) samt 
Fredrik Olovsson (S) 

Införande av republik 
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54. 2011/12:K225; 
Demokratiskt vald 
statschef 

Hillevi Larsson (S) Införande av demokratiskt vald 
statschef 

55. 2010/11:K422; 
Avskaffa monarkin 

Mia Sydow Mölleby (V), 
Bengt Berg (V), Marianne 
Berg (V), Amineh 
Kakabaveh (V), Eva 
Olofsson (V) samt Lena 
Olsson (V) 

Utredning av statsskicket, 
syftande till avskaffad monarki 

56. 2010/11:K397; 
Granskning av 
apanaget till 
kungahuset 

Eva Sonidsson (S) samt 
Christina Karlsson (S) 

Granskning av apanaget 

57. 2010/11:K358; 
Offentlighets-
principen och 
kungahuset 

Hillevi Larsson (S) Utsträckning av 
offentlighetsprincipen till att 
omfatta kungahuset 

58. 2010/11:K298; 
Republik 

Johan Löfstrand (S) samt 
Fredrik Olovsson (S) 

Införande av republik 

59. 2009/10:K410; 
Republik 

Birgitta Ohlsson (L), Tina 
Acketoft (L) samt Hans 
Backman (L) 

Införande av republik, 
fråntagande av ordförandeskap i 
Utrikesnämnden, fråntagande av 
ansvar för ackreditering av 
utländska sändebud, fråntagande 

av ansvar för att utnämna 
konsuler, slopande av utövande 
av statschefsroll vs. främmande 
makt 

60. 2009/10:K378; 
Republik 

Johan Löfstrand (S) samt 
Fredrik Olovsson (S) 

Införande av republik 

61. 2009/10:K230; 
Avvecklande av 
monarkin 

Stefan Wikén (S)  Avskaffande av monarkin 

  

Tabell 1. Riksdagsmotioner angående republiken 2009-2018 

 

 

Yasmine Larsson och Teresa 

Carvalho, var de både ”lead-

motionärerna” för 

Socialdemokraterna i republikfrågan 

under 2018/19 
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11.3. Analys av yrkanden 
 

Motionerandet på statsskickstemat är som framgår ihärdigt om än hittills 

nederlagsdrabbat, i det att samtliga motioner avslagits. Därvid skall dock beaktas 

att motionernas krav i någon mån kan anses hörsammade eller besvarade, redan 

genom den pågående utredning som drivits fram, om än direktivet utelämnar 

den övergripande frågeställningen. Totalt sett framkommer under tioårsperioden 

2009-2018 61 stk. motioner, varav flertalet kräver republik explicit, medan de 

övriga antingen uppehåller sig vid någon detalj som skall rättas till eller nöjer sig 

med att kräva en utredning eller utvärdering inom den parlamentariska ramen. 

För att något fördjupa oss i de olika sätten att framställa kravet på ett ändrat 

statsskick, så är utgångspunkten i 26% av fallen att det är monarkin som är 

förhatlig och som därför måste avskaffas; hit räknar vi också den variant som 

talar om att monarkin skall ”fasas ut”. 36% å andra sidan angriper frågan från 

motsatt håll och har därför som sitt primära yrkande införande av republik, 

vartill även räknas formuleringen ”införande av demokratiskt vald statschef”. 

Vidare är andemeningen i 21% av förekommande fall att frågan skall utredas. Hit 

räknas även de som i explicita ordalag anger att utredningen skall syfta till att 

bedöma förutsättningarna för att införa republik/avskaffa monarkin, snarare än 

att ge ett helt öppet utredningsmandat. Återstående 16% har inget republikanskt 

portalyrkande av något av de ovan nämnda slagen, utan nöjer sig med att 

dividera kring detaljer såsom successionsordning, apanagets storlek och form 

(exempelvis övergång till månadslön istället för den årliga utbetalningen av en 

klumpsumma), offentlighetsprincip och kungliga flaggdagar.  

 

I 21% av de republikanska 

riksdagsmotionerna utgörs det 

primära kravet av en begäran om att 

frågan skall utredas parlamentariskt 
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11.4. Motionsintensitet 
 

I snitt innebär detta att 6,1 motioner har inkommit per år, med en fördelning från 

år till år som framgår av nedanstående tabell: 

 
Riksdagsår 

 
Antal republikanska motioner (#) 

2018/19 4 

2017/18 9 

2016/17 6 

2015/16 7 

2014/15 7 

2013/14 8 

2012/13 5 

2011/12 8 

2010/11 4 

2009/10 3 

Summa 61 

  

Tabell 2. Fördelning över tid för republikanska riksdagsmotioner 2009-

2018 

Det framgår att antalet motioner för 2018/19 varit något undergenomsnittligt, 

medan toppen nåddes riksdagsåret 2017/18 med totalt 9 motioner, följt av 8 

motioner för de respektive riksdagsåren 2013/14 samt 2011/12. 

 

 

 

Riksdagsåret 2017/18 inkom 

rekordmånga motioner om republik (9 

stk.), varav 2 renodlat 

socialdemokratiska, som anfördes av              

bl a Anna-Lena Sörenson och Teres 

Lindberg 
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11.5. Motionärsintensitet 
 

Variationerna från år till år kan dock i delar bero på graden av samordning, både 

inom och mellan partierna och ser vi istället till antal medförfattare av 

republikanskt orienterade riksdagsmotioner under den aktuella perioden, så blir 

utfallet som nedan: 

 
Riksdagsår 

Antal republikanska motions-
undertecknanden (#) 

2018/19 22 

2017/18 28 

2016/17 20 

2015/16 14 

2014/15 19 

2013/14 14 

2012/13 11 

2011/12 20 

2010/11 11 

2009/10 6 

Summa 167 

  

Tabell 3. Fördelning över tid för antal undertecknande av republikanska 

riksdagsmotioner 2009-2018  

Totalt har således 167 undertecknanden skett under den aktuella perioden av 

motioner med republikanska yrkanden, vilket ger i snitt 17 undertecknanden per 

år och sett ur denna synvinkel är det innevarande riksdagsåret således något 

övergenomsnittligt istället. Maximum uppnås för 2017/18 med 28 

undertecknanden och minimum för 2009/10 med endast 6 undertecknanden. 

Utökandet av antalet ledamöter som ställer sig bakom och stödjer motionerna är 

givetvis ägnat att ge dessa en ökad tyngd och i längden förstås större utsikter att 

bifallas. 

 

 

2017/18 var också det år då 

motionerna om republik hade flest 

signaturer, hela 28 stycken, d v s 8% 

av kammarens ledamöter 
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11.6. Partipolitisk fördelning motionärer 
 

Ser vi istället till den partipolitiska fördelningen bland motionsförfattarna, baserat 

på urvalet av 169 undertecknanden enligt ovan, så blir fördelningen som nedan: 

 
Riksdagsår 

Andel av republikanska 
motionsundertecknanden (%) 

Socialdemokraterna 47% 

Vänsterpartiet 29% 

Miljöpartiet 6% 

Moderata Samlingspartiet 1% 

Folkpartiet 14% 

Centern 3% 

KDS 0% 

Sverigedemokraterna 0% 

Summa 100% 

 

Tabell 4. Partipolitisk fördelning bland motionärer med republikansk 

inriktning 2009-2018 

Det framgår således att socialdemokratiska riksdagsledamöter är mest flitiga då 

det gäller att ställa sig bakom republikanska motioner, med 47% av samtliga 

signeringar, följt av 29% för Vänsterpartiet, vilket understryker att de partier som 

syns 1:a maj utgör själva ryggraden i den republikanska rörelsen. Vidare följer 

Folkpartiet med 14%, Miljöpartiet med 6%, Centern med 3% och Moderaterna 

med 1%, medan både KDS och Sverigedemokraterna ligger på 0%. Att 

Moderaterna under 2017/18 genom Sofia Fölster för första gången motionerade 

om republik är i sig värt att uppmärksamma, medan de har stått utanför alla 

partiövergripande samlingsmotioner avseende republiken. Det visar i någon 

mening att även högerflygeln vad det lider kan komma att utgöra ”fertile ground” 

med avseende på republiken. 

 

 

 

Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet står för hela 76% 

av alla medverkande i 

republikanska motioner  
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11.7. Partipolitisk fördelning motioner 
 

Vidare studerar vi partifördelningen, men nu istället med avseende på antalet 

motioner och ej antalet delegater som står bakom motionen, varvid fördelningen 

blir som nedan: 

 
Riksdagsår 

Andel av republikanska                                     
motioner (%) 

Socialdemokraterna 52% 

Vänsterpartiet 12% 

Miljöpartiet 5% 

Moderata Samlingspartiet 2% 

Folkpartiet 19% 

Centern 2% 

KDS 0% 

Sverigedemokraterna 0% 

Samlingsmotion 9% 

Summa 100% 

 

Tabell 5. Partipolitisk fördelning bland motioner med republikansk 

inriktning 2009-2018 

Socialdemokraternas andel blir här än högre och motsvarar 52% av alla inkomna 

motioner, medan 12% hade Vänsterpartiet som avsändare. Tillsammans står 

dessa partier således för 64%, mot 76% då det gällde antalet undertecknanden. 

Vidare stod Liberalerna för 19%, Miljöpartiet för 5%, Moderaterna för 2% och 

övriga partier för 0%.  

Vidare tillkommer dock 9% samlingsmotioner, vilket är en benämning för 

flerpartimotioner, mer undertecknande från 2 eller flera riksdagspartier och som 

har ökat under senare år och blivit ett sätt att bygga partiöverskridande 

republikanska allianser, vilket ur Föreningens synvinkel måste betraktas som 

högst lovvärt och än en gång understryker att det är inte förtäckt kommunism vi 

pysslar med. 

 

 

 

Liberalerna står för 12% av alla 

motionsundertecknanden, men 16% av 

motionerna 
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11.8. Topplista enskilda motionärer 
 

Nästa sammanställningen i detta avsnitt avser så vilka enskilda motionärer som 

oftast återkommit med republikanska motioner, där rangordningen framgår av 

tabell enligt nedan: 

 
Nr. 

 
Namn 

 
Parti 

 
Antal motioner (#) 

1.  Hillevi Larsson Socialdemokraterna 11 

Mia Sydow Mölleby Vänsterpartiet 11 

3. Johan Löfstrand Socialdemokraterna 9 

4. Sara Karlsson Socialdemokraterna 7 

5. Teres Lindberg Socialdemokraterna 6 

6. Johan Andersson Socialdemokraterna 5 

Birgitta Ohlsson Folkpartiet 5 

Fredrik Olovsson Socialdemokraterna 5 

Anna-Lena Sörenson Socialdemokraterna 5 

10. Teresa Calvallo Socialdemokraterna 4 

Johanna Jönsson Centerpartiet 4 

Yasmine Larsson Socialdemokraterna 4 

Hans Linde Vänsterpartiet 4 

Rasmus Ling Miljöpartiet 4 

Niclas Malmberg Miljöpartiet 4 

Eva Olofsson Vänsterpartiet 4 

Mattias Ottosson Socialdemokraterna 4 

Lawen Redar Socialdemokraterna 4 

Jonas Sjöstedt Vänsterpartiet 4 

Maria Weimer Folkpartiet 4 

21. Robert Hannah Folkpartiet 3 

Maj Karlsson Vänsterpartiet 3 

Anna Steele Karlström Folkpartiet 3 

Eva Lindh Socialdemokraterna 3 

Karin Rågsjö Vänsterpartiet 3 

26. Said Abdu Folkpartiet 2 

Tina Acketoft Folkpartiet 2 

Ulla Andersson Vänsterpartiet 2 

Jens Holm Vänsterpartiet 2 

Jan Lindholm Miljöpartiet 2 

Peter Persson Socialdemokraterna 2 

Christina Örnebjär Folkpartiet 2 

33. Phia Andersson Socialdemokraterna 1 

Hans Backman Folkpartiet 1 

Bengt Berg Vänsterpartiet 1 

Marianne Berg Vänsterpartiet 1 

Torbjörn Björlund Vänsterpartiet 1 

Nooshi Dagostar Vänsterpartiet 1 

Rosanna Danimarca Vänsterpartiet 1 

Hans Ekström Socialdemokraterna 1 

Sofia Fölster Moderaterna 1 

Billy Gustafsson Socialdemokraterna 1 

Hans Hoff Socialdemokraterna 1 
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Siv Holma Vänsterpartiet 1 

Lotta Johnsson Fornarve Vänsterpartiet 1 

Amineh Kakabaveh Vänsterpartiet 1 

Petter Löberg Socialdemokraterna 1 

Louise Malmström  Socialdemokraterna 1 

Momodou Malcolm Jallow Vänsterpartiet 1 

Lina Nordquist Folkpartiet 1 

Lars Ohly Vänsterpartiet 1 

Lena Olsson Vänsterpartiet 1 

Niels Paarup-Petersen  Centerpartiet 1 

Helene Petersson Socialdemokraterna 1 

Mathias Sundin Folkpartiet 1 

Jon Thorbjörnsson Vänsterpartiet 1 

Jessica Thunander Vänsterpartiet 1 

Vasiliki Tsouplaki Vänsterpartiet 1 

Linda Westerlund Snecker Vänsterpartiet 1 

Jessica Wetterling Vänsterpartiet 1 

Stefan Wikén Socialdemokraterna 1 

Sven-Erik Österberg Socialdemokraterna 1 

 

Tabell 6. Motioneringsfrekvens för författare av republikanska motioner 

2009-2018 

Sammanställningen ger vid handen att det är totalt 62 riksdagsledamöter som under 

det aktuella fulla decenniet har företagit att medverka i motionerande vidrörande 

republiken. Av dessa är hela 39% hemmahörande inom Vänsterpartiet, medan 35% 

kommer från Socialdemokraterna, 16% från Folkpartiet, 5% från Miljöpartiet, 3% från 

Centerpartiet och 2% från Moderaterna. KDS och Sverigedemokraterna ligger 

fortfarande kvar på 0%. Detta visar att det är en större krets av vänsterpartister (hela 

24 stycken) som bidrar till motionerandet, om än i något växlande 

personsammansättningar, medan det inom Socialdemokraterna och övriga partier är 

mer av eldsjälar som driver frågan år efter år och återkommer, individuellt eller i 

samverkan med andra och med en identisk version av motionen alternativt en som 

har genomgått smärre modifikationer. 

Detta ger också utslag i rankinglistan över de flitigaste motionärerna oavsett 

partitillhörighet, vilken toppas av Mia Sydow Mölleby från Vänsterpartiet samt 

Hillevi Larsson för Socialdemokraterna med 11 motioner vardera. Detta följs av 

Johan Löfstrand från Socialdemokraterna med 9 motioner och därefter Sara Karlsson 

från samma parti, med 7 motioner. Även nästa position innehas av en 

socialdemokrat, nämligen Teres Lindberg, med 6 motioner. Därefter följer på delad 

6:e plats med vardera 5 motioner Birgitta Ohlsson (L), Fredrik Olovsson (S), Johan 

Andersson (S) samt Anna-Lena Sörenson (S). 
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Vidare följer 11 personer på en delad 10:e plats med 4 motioner var, följt av 5 

personer på den delad 21:a plats med vardera 3 motioner per skalle, samt vidare med 

2 motioner vardera 7 personer på en delad 26:e plats och slutligen på en delad 33:e 

plats 30 personer som har lyckats skrapa ihop en motion vardera. Återigen får vi 

belägg för den hypotes som underbygger motionen, d v s att det är 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som är de viktigaste dragloken i kampen för 

republiken och att 1:a maj därför är en angelägenhet att ta på allvar för Föreningen. 

Det vore vidare både cyniskt och förrädiskt att givet de förhållanden som just 

beskrivits ta S och V för givna och enbart flirta med borgerliga sympatisörer och så 

att säga förlägga hela den politiska kurtisen höger om mitten.  

Samtidigt skall också uttalas medvetenheten om att denna analys-loop må föda 

intrycket att detta i väl stor omfattning är en motion om motioner, vilket ju är fel 

eftersom det i grunden är en motion om manifestationer och närmare bestämt 

manifestationer på den vårkant som snabbt rycker närmare. Tanken med en relativt 

grundligt tioårigt retrospektiv betraktelser över motionsskörden är väl också att 

skapa en bild av den republikanska rörelsens olika facetter, genom att analysera 

motionsflödet utifrån partipolitiska linjer, vilket är ett relevant perspektiv för den 

aktuella frågan vad det då i slutändan skulle innebära rent image-tekniskt för 

Föreningen, att delta i begivenheterna vid 1:a maj återigen. 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby, Hillevi Larsson, Sara Karlsson och 

Johan Löfstrand, är i nämnd ordning de flitigaste 

riksdagsmotionärerna, på temat införande av republik i 

Sverige 
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11.9. Motivering av republikkravet 
 

11.9.1. Riksdagsåret 2018/19 
 

Om vi så går på djupet i de skilda motionerna och försöker urskilja vilka 

argument som underbygger kravet på republik, så finns både likheter och 

skillnader. Om vi börjar med det senaste årets motioner så resonerar Carvalho 

et. al. huvudsakligen utifrån att monarkin är otidsenlig och att den i motsats 

till många andra delar av samhällslivet, såsom infrastruktur, lagar, 

välfärdssystem etc. som har lämnats oreformerade, vilket har lett till en 

alltmera uppenbar dissonans i förhållande till övriga samhällsområden. 

Larsson et. al. tar istället sin utgångspunkt i jämlikhetsprincipen, såsom 

överordnad och den därmed sammanhängande tanken att framgång skall 

byggas på egna meriter och inget annat, vilket svårligen låter sig förenas med 

varje form av ärftligt statschefsämbete. Von Sydow et. al. slutligen utgår från 

grundsatsen att all makt utgår från folket och konkluderar att detta i 

förlängningen implicerar att statschefen skall tillsättas genom demokratiska 

principer för att det inte skall klinga falskt. 

 

Carvalho et. al. att de flesta 

delar av samhällslivet har 

genomgått stora förändringar, 

däribland infrastruktur, 

välfärdssystem och lagar; 

dock har statsskicket 

kvarstått oreformerat 
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11.9.2. Riksdagsåret 2017/18 
 

Fölster, som motionerade under fjolåret, liknar begrundandet hos Larsson et. 

al. i att betona att Sverige aldrig kommer att bli en fullvärdig meritokrati, om 

statschefen utnämns enligt dagens rådande principer. Fölster lyfter vidare 

fram den omoderna karaktären i dagens regeringsform, som har över 40 år på 

nacken. Weimer et. al., som var 2017/18 års samlingsmotion, är i princip 

identisk med 2018/19 års version (Larsson et. al.)  och detsamma gäller von 

Sydow et. al. som är identisk med motsvarande motion för innevarande år. 

Lindholm skiljer sig lite från mängden och framhäver i sin originella 

utformning att nuvarande system för urval av statschef har en mycket låg 

sannolikhet att välja en kompetent innehavare av ämbetet och Lindholm 

resonerar sig fram till att rekryteringsunderlaget därför bör breddas till hela 

befolkningen. Sörenson et. al. ansluter till Carvalho et. al., medan Karlsson et. 

al. har sin egen, mycket kortfattade motivering, vilket går ut på att demokrati 

och monarki inte är kompatibla med varandra och därmed basta. Lindberg 

har också en individuell och mycket summarisk utveckling av yrkandet, som 

går ut på att ”demokrati i verklig mening” förutsätter att statschefen inte föds till 

sitt ämbete. Ohlsson och Örnebjär slutligen för detta år är mycket resoluta i sin 

slutsats att monarki inte är förenligt med demokrati, vilket blir nästan som ett 

axiom, liksom också grundsatsen att monarkins ärftliga element strider mot 

liberalismens syn på den fria människan. Vidare sätts denna odemokratiska 

kvarleva i perspektivet av andra samhällsområden såsom universiteten, 

försvaret etc., som under motsvarande tidsutrymme som statschefsämbetet 

har stått och stampat påå samma punkt har genomgått en betydande 

demokratiseringsprocess. 

 

 

 

Sofia Fölster blev 2017/18 den första 

moderaten att motionera för republik och hon 

gjorde det huvudsakligen ur ett meritokratiskt 

perspektiv 
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11.9.3. Riksdagsåret 2016/17 
 

Vi fortsätter med 2016/17, där Ohlsson och Abdu som är en upprepning av 

den just refererade motionen, liksom Sörenson et. al är en repetition av 

nästkommande år, medan Lindberg gör den i en mening lite långsökta 

kopplingen till FN:s s k barnkonvention. Karlsson et. al. håller sig vidare på 

samma spår som nästkommande år, medan Malmberg et. al. påtalar att 

monarkin står i bjärt kontrast till de höga principerna om demokrati, jämlikhet 

och medborgerliga rättigheter, vilket får dem att förorda en demokratiskt vald 

statschef. Särskilt tonvikt läggs också vid att systemet är föråldrat och därmed, 

som motionsförfattarna uttrycker saken, fördemokratiskt.  

 

 

 

Lindberg gör stort nummer av den som det 

kan tyckas lite långsökta kopplingen till 

FN:s s k barnkonvention 
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11.9.4. Riksdagsåret 2015/16 
 

Vi kommer nu in på riksdagsåret 2015/16, då Ohlsson och Abdu återigen talar 

om hur kungahuset har kommit i otakt med eller har sprungits ifrån övriga 

samhällsområden, vilket skapar ett akut reformeringsbehov. Sörenson et. al. 

bibehåller sin version, som således betonar de genomgripande förändringar 

och förbättringar som har kommit till stånd inom andra samhällssektorer, 

men som har lämnat kungahuset oförändrat och därmed i ständigt ökande 

grad ur takt med tiden. Löberg har en intressant egen variant, där han bl a 

citerar Vilhelm Mobergs omdöme att monarkin främjar servilitet, fjäsk, 

inställsamhet och kryperi på bred front och fastställer därtill att monarkin och 

den upplysningsanda som präglar de flesta länders statsskick idag skär sig. 

Karlsson och Redar tar i likhet med senare versioner fasta på det anstötliga i 

att statschefen ärver sitt ämbete. Larsson et. al. uppvisar stora likheter med 

senare samlingsmotioner av samma författare och vidhåller att ett modernt 

samhälle inte gärna kan innehålla ett ärftligt statschefsämbete.  

Larsson har i sin tur samma år en egenkomponerad variant, där hon fäster 

uppmärksamheten vid hur långt kommet Sverige är ur demokratiskt 

hänseende på ett flertal olika områden (fristående domstolar, fria medier, 

yttrandefrihet, religionsfrihet, demokratiskt utsedd regering etc.), men likväl 

är ett av det fåtal länder som fortfarande sitter fast i en monarki. Hon 

argumenterar vidare att det bara är en tidsfråga innan svenska folket kommer 

att önska kvittbli den förlegade arvsmonarkin och att det i det läget måste 

finnas en samhällelig beredskap för att efterkomma det folkliga önskemålet. 

Lindberg betecknar detta år monarkin som ”djupt odemokratisk” och gör 

samtidigt den tveksamma anmärkningen att det skulle spela in i väsentlig 

mån att kungafamiljens egna rättigheter träds förnär av monarkin, som på det 

hela taget således är relativt sparsamt förekommande i motionerna. 

 

 

Löberg gör en mycket effektfull koppling till 

Vilhelm Mobergs omdöme, om att monarkin 

främjar kryperi, fjäsk, inställsamhet och servilitet 
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11.9.5. Riksdagsåret 2014/15 
 

Vi har nu kommit tillbaka till 2014/15, då Sörenson et. al är trogna sina egna 

standardfraser. Jönsson å sin sida har en egenutformad variant, som i korthet 

går ut på att kungahuset utgör en orättfärdig användning av skattemedel, som 

ej är försvarbar inför dem som bidrar i egenskap av skattebetalare. Malmberg 

och Ling kostar detta år på sig en lite längre utläggning, där de bl a placerar in 

valkungadömet i en historisk kontext och hävdar att detta var tveksamt redan 

på Gustav Vasas tid. Vidare pekar de på den process av successiva 

demokrativinster, som på ett odramatiskt sätt har kunnat realiseras i det 

svenska fallet och menar att detta måste fortgå bortom Torekov. Lovvärt är att 

Malmberg och Ling också anknyter till det tämligen talande argumentet att en 

majoritet (140 av 193) av världens alla stater vid det här laget hunnit bli 

republiker. De pekar vidare på ett antal tveksamma ingredienser i den 

nuvarande ordningen, från åtalsimmunitet till bekännelsetvång. Karlsson et. 

al. håller sig till sin kortfattade motivering och fastslår resolut att monarkin 

strider mot ”demokratiska principer”. Larsson håller fast vid sin 

standardmotivering och diskuterar bl a hur Torekov har fått så många år på 

nacken att det nu krävs en uppdatering. Ohlsson och Weimer står fast vid 

formuleringarna i den folkpartistiska schablonmotionen, varvid de fäster stort 

avseende vid att en liberal samhällsordning rimmar ytterst illa med monarkin. 

Sjöstedt et. al. samma år bjuder så på en ny variant, som visserligen har 

likheter med andra motioner i ämnet signerade Vänsterpartiet, och tar fasta på 

att monarkin träder principen om att all makt utgår från folket förnär, varvid 

de menar att all makt kan utgå från folket, som de skriver, ”på riktigt”, först 

när statschefen är demokratiskt vald. 
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Malmberg och Ling anlägger ett 

historiskt perspektiv och 

framhåller att arvkungadömet 

var tveksamt redan då det 

infördes genom Gustav Vasa 

 

 

 

 

11.9.6. Riksdagsåret 2013/14 
 

Vi har så kommit tillbaka till året 2013/14, då Sörenson och Malmström håller 

fast vid de principiella skälen i enlighet med vad som sägs i övriga motioner 

av samma författare. Den andra motionen detta år är signerad Steele och 

ansluter väl till övriga motioner från Folkpartiet, där hon också levererar en 

längre utläggning om att det är en chimär att kungen saknar makt, bara för att 

flertalet formella maktbaser är borttagna, medan Karlsson återigen står fast 

vid sin kortare analys. Lindholms motion är inte identisk med den från 

2017/18, men det finns stora likheter, såsom fokuset på de s k 

kompetensargumentet. Lindholm är dock inte omedveten om det s k 

demokratiargumentet och kallar den monarkistiska ordning vi nu lever med 

för ”fördemokratisk”. Lindholm adresserar också en av republikens påstådda 

nackdelar, i form av att valförfarandet skulle splittra landet, vilket dock 

avfärdas helt och hållet. Lindholm tar vidare upp den ekonomiska aspekten 

och att monarkin ju faktiskt är dyrare än republiken. Sjöstedt et. al. så slutligen 

för detta år håller fast vid demokratiargumentet och att statschefen således 

skall utses och tillsättas enligt demokratiska principer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

35 
 

 

 

 

Jan Lindholm tar fasta på det s k 

kompetensargumentet och menar att den 

springande punkten är att monarkin har dåliga 

förutsättningar att leda fram till valet av en 

för ämbetet kompetent och lämpad person 

 

 

 

 

 

11.9.7. Riksdagsåret 2012/13 
 

Vi landar nu i 2012/13, då motionsskrivarduon Löfstrand och Olovsson dyker 

upp för första gången. De avstår från några längre utläggningar, utan håller 

sig till devisen om allas lika värde, som ej anses förenligt med monarkin. De 

fäster därtill avseende vid att Sverige numera är en av de få moderna stater 

där monarkin lever vidare. Steele levererar ännu en motion enligt den liberala 

basstrukturen, som således också utvecklar tankegångarna kring att kungen 

de facto inte saknar makt såsom monarkin fungerar idag i Sverige. Larsson 

överför också skrivningar från en motion till en annan och resonerar kring hur 

monarkin blivit alltmera nattstånden och menar bl a att denna är en kvarleva 

från det gamla ståndssamhället. Karlsson bibehåller likaledes sina 

huvudformuleringar om bl a att en statschef som ärver sitt ämbete inte kan 

accepteras i en modern stat. Sjöstedt et. al behåller likaledes den 

vänsterpartistiska grundutformningens fraseologi och framhåller bl a hur 

otidsenligt det är att den formella statschefen ej utses under demokratiska 

former.  
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2012/13 står Anna Steele ensam bakom en motion 

enligt Folkpartiets basstruktur, som tar fasta på 

dels liberala principer, dels kungens de facto-

maktställning 

 

 

 

 

 

 

11.9.8. Riksdagsåret 2011/12 
 

Därmed är vi tillbaka vid 2011/12, då Karlsson ståndaktigt ingivit sin 

tappning av republikmotionen ännu en gång. Ohly et. al samma år skiljer sig 

lite åt från Sjöstedts motioner, även om huvudpoängen förblir att republiken 

är en självklar konsekvens av att all offentlig makt utgår från folket. Detta står 

enligt Ohly et. al. särskilt klart mot bakgrund av att kungen i kraft av sitt 

ordförandeskap i Utrikesnämnden, sin presidieroll vid informationskonseljer, 

sitt öppnande av riksmötet etc. även har formell makt med dagens system. 

Acketoft och Steele avviker detta år från den annars mycket långlivade 

folkpartistiska standardskrivningen och renodlar sina resonemang till de 2 

huvudargumenten att för det första är det principiellt förkastligt i ett samhälle 

som skall föreställa demokratiskt och liberalt att alla offentliga poster inte står 

öppna för alla och för det andra är det felaktigt att kungen med nuvarande 

upplägg helt saknar reell makt. Också Lindberg har detta år en lite längre 

skrivning, som domineras av ett historiskt perspektiv och hur monarkistiska 

samhällsordningar ofta är sprungna ur gamla stamkulturer och föreställningar 

om en gudomlig sanktion av kungamakten. Lindberg resonerar sig härifrån 

fram till att det nu är dags att ta nästa steg, vilket bör vara inget mindre än en 

fullvärdig republik. Löfstrand och Ottosson drar bl a paralleller till de sedan 

länge avskaffade adelsprivilegierna och menar att monarkin kan ses som en 

anakronism av samma snitt. Larsson i sin tur står fast vid sitt år efter år 

återkommande upplägg. 
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Löfstrand och Ottosson drar 

paralleller till avskaffandet av 

adelsprivilegierna och menar att 

monarkin borde kunna avskaffas 

enligt samma princip  

 

 

 

 

11.9.9. Riksdagsåret 2010/11 
 

Vi vänder nu blickarna mot 2010/11, då von Sydow et. al. konkluderar att 

monarkin är både omodern och odemokratisk samt framför även 

jämställdhetsaspekter. Löfstrand och Olovsson är trogna övriga versioner.  

 

11.9.10. Riksdagsåret 2009/10 
 

Vi kommer så fram till 2009/10, som är det sista studerade året, då Ohlsson et. 

al. håller sig till Folkpartiets standardutförande, med de duala argumenten av 

att monarkin och liberalismen ej är förenliga och att kungen har reell makt 

också med dagens reducerade upplägg. Lövstrand och Olovsson upprepar sin 

standardutformning återigen och slutligen Wikén, som ser postulatet om allas 

människors lika värde som den princip som talar för att avskaffa monarkin 

mer än någonting annat och han talar bl a om hur statschefen tillsätts genom 

ett ”genetiskt lotteri”, istället för på grundval av kompetens och förtroende.  

 

Wikén talar i en tillspetsad 

formulering om att statschefen 

utses genom ett ”genetiskt 

lotteri”, snarare än på 

grundval av kompetens och 

förtroende 
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11.9.11. Sammanfattning 
 

Vi har därmed kunnat konstatera att det finns vissa skillnader både inom och 

mellan partierna vad avser hur det republikanska caset presenteras och läggs 

fram. Låt oss nu som avslutning på detta avsnitt sammanställa en bruttolista 

över alla de förekommande argumenten för republiken, för att systematisera 

betraktelsen ännu något: 

 
 

Nr. 

Argumenttyper  
 

Argument 
 

D4 
 

J5 
 

K6 
 

M7 
 

E8 

1.    X  100-årsjubiléet för den allmänna och lika rösträtten är 
ett passande tillfälle att införa demokrati i verklig 
mening 

2. X     All makt ska på riktigt utgå från folket och de val som 
genomförs skall vara grunden för styret av riket 

3.     X Att avskaffa monarkin kan mycket väl leda till ett 
billigare statsskick 

4. X   X  Att dagens successionsordning är omodern och 
odemokratisk råder det ingen tvekan om 

5. X     Att den svenska konstitutionen stadgar att statschefen 
föds till sitt ämbete är djupt odemokratiskt 

6. X     Att posten som statschef fortfarande är ett ärftligt 
ämbete är helt enkelt inte värdigt en demokrati 

7.    X  Att statschefen ärver sitt ämbete kan inte accepteras i 
en modern stat  

8. X     Att Sverige låter det högsta ämbetet i landet gå i arv 
är svårförklarligt ur demokratihänseende 

9. X     Dagens monarkistiska utformning är ej acceptabel för 
ett demokratiskt samhälle 

10.  X    Dagens system är i grunden oförenligt med principen 
om alla människors lika värde 

11.  X    Dagens system är oförenligt med principen om allas 
lika värde 

12.   X   Dagens tillsättningsförfarande är ett biologiskt lotteri, 
som inte ger några garantier för att en kompetent 
person får uppdraget 

13.    X  Den 40 år gamla regeringsformen speglar en dåtid 

14. X     Den nuvarande ordningen hade möjligen kunnat 
tolereras om kungen vore maktlös, men så är ej fallet 

15. X   X  Det demokratiska reformarbetet måste fortsätta 
bortom Torekov 

                                                             
4 D=Demokrati 
5 J=Jämlikhet 
6 K=Kompetens 
7 M=Modernitet 
8 E=Ekonomi 
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16. X   X  Det demokratiska reformarbetet måste fortsätta, vilket 
innefattar att avskaffa det fördemokratiska system 
som monarkin är ett uttryck för 

17. X X    Det faktum att det högsta offentliga ämbetet ärvs står 
i strid både med meritokratiska grundprinciper och 
den allmänna och lika rösträtten 

18.  X X   Det faktum att ämbetet som statschef går i arv inom 
en utvald familj gör att Sverige inte är ett jämlikt land 
där framgång bygger på individens egna meriter 

19. X   X  Det finns ingen anledning att avbryta 
demokratiseringsprocessen bara för att monarkin av 
idag enbart uppbär en rännil av forna tiders 
maktposition 

20. X     Det främsta ämbetet och förtroendeuppdraget i en 
demokrati, statschefens, skall tillsättas enligt 
demokratiska principer 

21.   X   Det måste göras en översyn av hur Sverige 
representeras på bästa sätt 

22.    X  Det är bättre att ta itu med problemet nu i lugn och ro 

23. X   X  Det är dags att ta fram en ny, modern och 
demokratisk modell för det svenska statsskicket 

24. X     Det är en självklarhet i alla andra offentliga 
sammanhang att ämbeten tillsätts enligt demokratiska 
principer 

25. X     Det är en självklarhet i en modern demokrati att alla 
inkl. statschefen behandlas lika 

26.   X   Det är en uråldrig princip att tjänster bör tillsättas       
p g a lämplighet istället för blodsband 

27.  X  X  Det är förlegat med ett statsskick där statschefen 
fortfarande ärver sitt ämbete och att detta begränsas 
av en och samma släkts individer 

28.    X  Det är hög tid att se över monarkins roll i det svenska 
samhället 

29.    X  Det är hög tid att ytterligare ett steg i den 
konstitutionella utvecklingen 

30.  X    Det är inte rimligt att vissa människor i vår demokrati 
av blodsband inte lyder under samma lagar som 
andra 

31. X X    Det är omöjligt att argumentera för att Sveriges 
statsöverhuvud skall hämtas från en så pass snäv 
personkrets som grundlagen stadgar 

32. X   X  Det är otidsenligt att den formella statschefen ärver 
sitt ämbete, inte minst givet den politiska 
demokratins grundläggande princip om att all makt 
utgår från folket 

33.    X  En kompromiss som är över 30 år gammal, gjord i en 
annan tid med andra förutsättningar är tillräckligt 
mogen för att i grunden omprövas 

34.   X   Flera av de historiska kungarna under perioden 1544-
1945 har varit direkt olämpliga 

35. X   X  För 200 år sedan utsågs en släkt som än idag skall 
producera nya statschefer för landet Sverige. Detta 
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strider mot de mest grundläggande principerna för en 
demokrati 

36.    X  Eftersom Torekov-kompromissen utarbetades under 
början av 1970-talet är det hög tid för en uppdatering 

37. X   X  Ett demokratiskt och modernt statsskick kan inte 
innehålla ett ärftligt statschefsämbete 

38. X     Hur pittoreskt man än kan tycka att monarki är, så är 
ärftlig monarki något främmande för de 
grundläggande, demokratiska principerna 

39. X   X  I den stora frågan om vem som är landets statschef är 
det 470 år efter Gustav Vasa blodsband som avgör 
och det är dags att avveckla de sista resterna av detta 
icke-demokratiska statsskick 

40.  X    I en demokrati skall individer vara fria och lika, så är 
inte fallet för den svenska kungafamiljen 

41.  X    I ett liberalt samhälle skall alla offentliga poster vara 
öppna för alla medborgare 

42.  X    Kring konungen av Guds nåde har i alla tider 
uppblommat servilitet, inställsamhet, kryperi och 
fjäsk 

43.  X    Monarki medför en anda av undersåtlighet som inte 
är värdig fria medborgare 

44.    X  Monarkin lever kvar medan andra samhällsområden 
såsom universitet och försvar har demokratiserats 

45.  X    Monarkins ärftlighet strider mot liberalismens syn på 
den fria människan 

46.    X  Monarkin är en av de äldsta formerna av statsstyre 
och har sin grund i hur stammar styrdes för mycket 
länge sedan 

47.    X  Monarkin är en grundläggande faktor som har glömts 
bort, när andra samhällsområden har reformerats och 
utvecklats 

48.    X  Monarkin är en rest från det gamla ståndssamhället 
och det är hög tid att Sverige lämnar sin historia 
bakom sig 

49. X X    Monarkin är oförenlig med demokrati, jämlikhet och 
medborgerliga rättigheter 

50.   X X  Monarkin är otidsenlig samt därtill oförenlig med den 
upplysningsanda på vilken de flesta av världens 
statsskick baseras 

51. X     Monarki är ur ett principiellt perspektiv oförenlig 
med demokrati 

52.  X    Monarkin äventyrar principen om likhet inför lagen 

53.    X  Principen att offentliga ämbeten skall gå i arv är för 
länge sedan förlegad 

54. X   X  På samma sätt som vi har avvecklat andra 
fördemokratiska funktioner, traditioner och regelverk, 
vilket inte är förenliga med grundläggande 
demokratiska principer, bör den ärftliga monarkin 
avvecklas 

55. X     Regeringsformens inledningsmening är att all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket, en princip 
mot vilken monarkin strider 



 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

41 
 

56. X     Rätten att representera Sverige skall enbart kunna ges 
genom demokratiska processer 

57.  X X   Släktband, adelsbakgrund eller kopplingar till 
priviligierade samhällsklasser skall aldrig sättas före 
kompetens vid tjänstetillsättningar 

58. X  X   Statschefen bör tillsättas på ett demokratiskt sätt efter 
kompetens och duglighet 

59.  X    Statschefsämbetets ärftlighet går inte ihop med att i 
ett jämlikt land så bygger framgång på individens 
egna meriter snarare än privilegier 

60.  X  X  Sverige är en av Europas sista monarkier och idag 
kvarstår endast ett fåtal länder med den praxis som 
innebär att en person föds till statschef 

61.    X  Sverige är en av få moderna stater där statschefen 
fortfarande ärver sitt ämbete 

62.    X  Sverige är ett av de få länder som fortfarande har ett 
arvkungadöme 

63. X   X  Sverige är ett vid internationella jämförelser relativt 
sett demokratiskt land med fria medier, fristående 
domstolar, yttrandefrihet, religionsfrihet etc., men 
likväl kvarstår paradoxalt nog att statschefen ärver 
sitt ämbete 

64. X  X   Tillsättandet av vår statschef sker i praktiken genom 
ett genetiskt lotteri 

65. X     Val och inte släkttillhörighet skall stå i centrum och 
inte släkttillhörighet 

66. X   X  Ämbetsperioden är livslång och statschefen 
oavsättbar, vilket är självklart orimligt och 
oacceptabelt i en nation som är både modern och 
demokratisk 

 

Tabell 7. Kategorisering och inventering av argument för republiken i 

riksdagsmotioner inlevererade 2009-2018 

Totalt har i motionernas rika ideologiska mylla totalt 66 argument eller 

argumentsvarianter identifierats, som sedan har hänförts till en eller fler 

kategorier, enligt en övergripande klassifikation av argumenten enligt den 

gruppering som ursprungligen gjordes av Bengt Hall i boken ”Republik!”9 i form 

av demokrati-, jämlikhets-, kompetens-, modernitets- och ekonomiargumentet. 

Eftersom demokratibegreppet som sådant är tämligen brett hållet, så är också 

denna kategori bred. Jämlikhetsargumentet innefattar resonemang kring 

jämlikhets-begreppet samt även samt även olika föreställningar om människors 

lika värde. Kompetensargumentet är mera omedelbart och innebär att statsskicket 

skall bedömas utifrån dess instrumentalitet ifråga om att göra det bästa urvalet av 

statschef.  

 

                                                             
9 Hall, B; [2017]; ”Republik! Om demokratin, kungahuset och vårt framtida statsskick”; Fri Tanke Förlag 
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Modernitetsargumentet avser alla former av hänvisningar till att dagens 

konstitution är förlegad och hit räknas även sådana argument vars andemening 

är att Sverige ligger efter andra i övrigt jämförbara länder i termer av 

konstitutionell utveckling samt att verkligheten idag är att republik är i solklar 

dominans i världen, som sätt att styra ett land. Ekonomiargumentet slutligen 

handlar om en renodlat nationalekonomisk utvärdering, där monarkin befinns 

utgöra ett inferiört eller rent av Pareto-inoptimalt tillstånd.  

Summerar vi då upp de olika argumentens frekvens finner vi att av de 66 

exempelargumenten ovan, så kan hela 31 stk. eller 47% inordnas under den 

övergripande etiketten demokratiargumentet, varvid det särskilt skall förmärkas 

att de olika huvudtyperna av argument här är kollektivt uttömmande men ej 

ömsesidigt uteslutande. Avseende jämlikhetsargumentet är frekvensen endast            

17 stk. förekomster eller 26% och detta är således något underordnat i den retorik 

som förekommer i motionerna. Fortsätter vi så med det annars tungt vägande 

kompetensargumentet, så framskymtar detta på ett tydligt sätt enbart i 9 stk. 

motioner eller 14%. Modernitetsargumentet är dock mycket populärt och kan 

attribueras till hela 30 stk. typargument, eller 45% och denna argumentsgrupp är 

således den näst mest populära, ty ekonomiargumentet nämns endast i 1 motion, 

vilket ger 2% och detta är således helt sekundärt i de diskussioner som kommer 

upp till ytan i motionerna. 

 

 

Från Bengt Halls bok ”Republik!” har den 

övergripande segmenteringen av argumenten i 

motionerna hämtats 
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11.10. Sammanfattning 
 

Vi sidan av de ovan sammanfattade motionerna finns en lite mera udda motion 

av Valter Mutt och Mats Pertoft från Miljöpartiet, som förespråkar återinförande 

av valmonarki i Sverige, vilken ej har tagits med i tablån då den inte riktigt passar 

in i Föreningens argumentation, i motsats till de 61 övriga republik-relaterade 

motionerna, som undertecknad uppfattar samtliga skulle kunna sanktioneras av 

Föreningen. En annan motion av Petter Löberg (S) från riksdagsåret 2015/16 har 

som yrkande att arvsmonarkin skall avskaffas. Denna motion har dock tagits 

med, även om den teoretiskt sätt skulle kunna sägas hålla öppet för en 

valmonarki. 

 

 

Valter Mutt, Mats Pertoft och Petter Löberg 

tycks hålla öppet för en valmonarki, d v s det 

system som följdes före Gustav Vasa 

 

 

 

 

12. Borås, Engelbrekt etc. 
 

Allt pekar på att synlighet, tillgänglighet, beredskap och aktivitet i dessa nyss 

uppräknade sammanhang har en mycket gynnsam effekt, både i termer av 

medlemsbasens utvidgning och med tanke på potentialen för opinionsbildning och 

därmed i det långa loppet vad avser utsikterna till framgång i det republikanska 

statsskicksuppsåt, som ju faktiskt utgör en integrerad del av Föreningens hela 

existensberättigande/”affärsidé”. Föreningens mobilisering av insatser vid sådana 

tillfällen gäller idag i synnerhet de större, principala och mera vitala 

lokalföreningarna i Stockholm, Uppsala och Skåne, men även de mindre lokala 

rörelserna och klubbarna ute i landet, inom därtill anslutande eller relaterade 

geografier såsom Östergötland, Borås (not least!), Norrland, Kungsholmen, 

Engelbrekt, Oscar norr om Valhallavägen, övrig förort, Norge m m. 
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Emellertid har Föreningen under 2018 oförklarligt avstått från deltagande i samband 

med första maj inom huvudarenan Stockholms stad och därmed brutit ett långvarigt 

bruk, detta med hänvisning till att Föreningen därmed skulle kunna få en alltför stor 

slagsida mot vänster och i och med denna riskabla ”bias” tappa terräng inom de 

borgerliga värderings-, opinions- och väljarsegmenten. I den rika floran av politiska 

budskap har Föreningens sylvassa, explosiva, betydelsefulla, civilisationskritiska, 

oersättliga, spridningsvärda, humanistiskt nödvändiga, demokratiskt påkallade och 

strategiskt och i anständighetens namn oumbärliga budskap därigenom helt fått lysa 

med sin frånvaro, vilket är oförsvarligt gentemot alla dem som går och hoppas på 

republik och därmed drömmer om en mera ultimat demokrati i vår tid, medelst 

monarkins utfasning. En intern kraftmätning har resulterat i att de som förordat 

passivitet har segrat och deltagande i 1:a maj-festligheterna riskerar nu att bli en 

”non-issue” och ett oförlöst credo i fortsättningen, om inte stämman ingriper. 

 

 

 

Lokalföreningen i Borås/           

7-härad är ett föredöme då det 

gäller publika aktiviteter 

såsom flygbladsutdelning på 

stan 
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13. Ej liktydigt med extremism 
 

Det bakomliggande resonemanget tycks ha varit att det skulle kunna vara en 

belastning för Föreningen att komma att associeras med arbetarrörelsen, samt för den 

delen politiska krafter vänster därom, som skulle kunna komma att missgynna eller 

skada Föreningens övergripande strävan på medellång till lång sikt, i en omfattning 

som överstiger vinsterna av att låta en dylik manifestation gå av stapeln, i det att 

legitimiteten i att ansluta sig till Föreningen på den borgerliga kanten skulle minska, 

hos dem som varseblir eller hör talas om Föreningens 1:a maj-deltagande, har 

borgerliga grundvärderingar i bagaget och inte har mycket till övers för 1:a majs 

samhällsåskådningsinnehåll och dess i vissa lägen fräcka och begärande ton samt 

dess benägenhet att vilja att roffa åt sig av de tillgångar samhället har lyckats komma 

över. Faran skulle således ligga i att det segmentet skulle så att säga dra sig för att gå 

med i Föreningen, efter att ha konfronterats med Föreningens 1:a maj-aspirationer 

och därigenom fått, som det heter, ”fel vibbar”. 

Det har låtits påskinas att samröre med de agenter som verkar under 1:a maj skulle 

vara liktydigt med att liera Föreningen med ej rumsrena, extremistiska och 

fundamentalistiska strömningar och därmed förknippat ett politiskt risktagande, 

som i värsta fall skulle kunna medföra stigmatisering och rent av politiskt självmord, 

vilket ej ens tillnärmelsevis är korrekt. Istället är 1:a maj en alldeles ypperlig dag för 

opinionsbildnings-ansträngningar och för att låta den republikanska hållningen 

komma i dagen, för alla dem som bär på den välgrundade förhoppningen om en snar 

republik och är beredda att extrovert och i en hoppfull andra missionera på detta 

tema. 

 

 

 

Deltagande vid den 1:a maj är ej liktydigt                                                                                                      

med extremism och innebär ingalunda att vi skall gå 

med i syndikalisternas tåg eller beblanda oss med 

KPLM-r 
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14. Att lämna walk-over 
 

Med denna motion vill undertecknad således tvärtom hävda att dessa sålunda 

uttryckta farhågor är betydligt överdrivna och att det istället kostar mer i utebliven 

opinionsbildningskraft att helt lämna ”walk-over”, med tanke på de möjligheter som 

första maj trots allt erbjuder en politisk rörelse vars primära budskap är väl 

förankrat, om än något bortglömt, ”sekundärifierat”, dolt, nedgrävt, nedtonat, 

styvmoderligt behandlat och försummat, inom de politiska krafter som blir 

verksamma och exponeras vid just detta tillfälle. Även om arbetarrörelsen i sin 

helhet, till följd av en ihållande, utdragen domesticering av monarkin, som gripit 

vida omkring sig, inte längre utan vidare vill kännas vid den republikanska 

målsättningen, så torde denna i delar alltjämt utgöra en tillförlitlig hemvist därför 

och SAP torde således än idag och trots vissa tecken på motsatsen, härbärgera en stor 

del av den republikanska ideologin. Att våga sig fram på dess märkes- och 

högtidsdag blir därmed en fråga både om ärlighet, erkännande, i en mening att knyta 

an till sina rötter och om ljuv radikal resonans. 

 

 

Även om arbetarrörelsen som 

helhet inte längre utan vidare vill 

kännas vid den republikanska 

målsättningen, så torde denna 

alltjämt i delar vara en hemvist 

för republiktanken 
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15. Konkurrerande budskap 
 

Det gäller för Föreningen med andra ord att i ett sammanhang som detta plädera 

målinriktat och peka bortom de om uppmärksamheten konkurrerande 

fördelningspolitiska vardagsflosklerna, det halvljumma sossesnacket, de 

fragmentariska socialpolitiska reformuppslagen, de till leda upprepade 

schablonäskandena, det enahanda särintresse-malandet, rörelsens utnötta 

plattityder, det systematiserade okynnesknorrandet och det allmänsolidariserande 

tankegodset, i vilka republikfrågan annars riskerar att drunkna, och istället 

kanalisera den revolutionära kampglöden, inom ramen för den för idealsamhället 

principiellt oerhört centrala republikfrågan, som ju står och faller med att den 

ständigt uppmärksammas och porträtteras såsom en lag som kan justeras precis som 

alla andra lagar, om den ej håller måttet, vilket ju också är fallet. 

En av Föreningens viktigaste uppgifter är ju att leda i bevis att detta inte är någon 

protokollär detaljangelägenhet, någon ceremoniell petitess, något upphaussat s k             

i-landsproblem, någon delikat formaliasak eller någon prestigeladdad symbolfråga, 

av underordnad betydelse och mest av störande karaktär i det stora 

samhällsprojektet (”the grand plan”), utan tvärtemot en fråga om det demokratiska 

ramverk inom vilket politiken som helhet betraktad och på alla nivåer verkar och i 

den förbindelsen ett mycket starkt irritationsmoment. Statsskicket sätter ju i själva 

verket en standard, som blir normgivande och formande för samhället i övrigt, 

präglar ett stort antal aspekter av samhällslivet och guidar beteendet hos dess skilda 

aktörer, för att inte tala om förvaltningarnas, verkens, bolagens och myndigheternas 

anda, jargong, organisationskultur och principer, som låter det anas att de alla utgör 

en del av ett och samma byggnadsverk, som ytterst vilar på monarkins ålderstigna, 

ruttna, utnötta, unkna och murkna pelare, som sätter sina spår i den statliga och 

kommunala apparatens alla ramifikationer. Monarkin blir så att säga den stötesten 

som förhindrar en normalisering av samhället. 

Republik vs. monarki är på intet vis en fråga om en vetenskaplig etikett för två 

motstående, ömsesidigt uteslutande, teoretiska varianter, där den stora skillnaden är 

statschefens titulatur och som annars inte skiljer sig åt från varandra stort mera än 

Coca-Cola och Pepsi-Cola, utan om själva fundamentet för samhällskontraktets 

försegling, uppbyggnad och upprätthållande och det är mera som att konfrontera en 

bitter, dödlig, toxisk häxbrygd (läs monarkin) med en läskande, livgivande, 

vitaminspäckad hälsodryck (läs republiken).  
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Denna binära indelning av världens stater grupperar dem i ett kluster som har 

begripit att modern teknologi understödjer ett presidentvalsförfarande och ett som 

kvarstannat i en epok då det inte var praktiskt realiserbart att vaska fram ett 

statsöverhuvud på ett anständigt, rigoröst sätt – baserat på ett icke-exkluderande 

eller –graderande/differentierande röstningsförfarande - och den sanna demokratin 

därför var en okänd storhet. Denna historiska, institutionella evolutionsdimension är 

inte oväsentlig i den allsidiga statsskicksutvärdering, som ju är vad både Föreningen 

och en relativt hög andel av riksdagsmotioner vidrörande republiken efterfrågar. 

 

Monarki och republik får 

aldrig ses som två nästan-

ekvivalenter, med 

statschefens titulatur som 

den enda väsentliga 

skillnaden och som inte 

skiljer sig åt mer från 

varandra än Coca-Cola 

och Pepsi-Cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOoY-xrZ_fAhWFh6YKHXRnBPsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coca-cola.se/brands/coca-cola/coca-cola&psig=AOvVaw0D9Tgb2s5CcXjb-60ktYqg&ust=1544878055176915
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOoY-xrZ_fAhWFh6YKHXRnBPsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.coca-cola.se/brands/coca-cola/coca-cola&psig=AOvVaw0D9Tgb2s5CcXjb-60ktYqg&ust=1544878055176915


 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

49 
 

16. Kungabeundran, en känsloprodukt 
 

Av denna anledning måste den republikanska rösten låtas bryta fram genom det 

allmänna intellektuella sorlet, vänstermumlet och vardagspladdret och staka ut en 

övergripande väg mot ett mera jämlikt samhälle, där grundläggande humanistiska 

principer inte träds förnär och naggas i kanten och där mänskliga rättigheter inte 

förtrampas av ett otidsenligt system, som formats under ett helt annat tidevarv, 

präglat av demokratiskt underskott, vid vilket nästan ett helt politiskt etablissemang 

krampaktigt håller sig fast ända in i modern tid, som det framstår egentligen mest av 

allt för att de hyser en rädsla för att stöta sig med en förmodad rojalistisk opinion, i 

hög grad hänförlig till de politiskt ointresserade befolkningsklustren, vars högljudda, 

oproportionerliga och exalterade kungafruktan och –beundran i allt väsentligt är en 

känsloprodukt och en bländningseffekt, utan intellektuellt djup, utan analytisk 

tyngd,  utan robusta sakliga motiv och inte sällan med ett vanprydande drag av 

pliktskyldig underdånighet och av att falla till föga för att den kungliga bekännelsen 

har blivit lite av ett obligatorium, samt en benägenhet att blunda för de i öppen dag 

liggande svagheterna hos de s k permanenta representanterna, vilka placeras på 

piedestal. Samtidigt vittnar många heltidspolitiker som gör sig besväret att rannsaka 

sig själva om att de för egen del inte ser att det skulle möta några hinder att satsa på 

republik. 

Vem skall då säga ifrån på skarpen och påtala att det är hög tid att tänka om, om ej 

den till denna fråga dedikerade Föreningen? Vem skall i längden orka framhärda i 

den republikanska övertygelsen, om ej den därtill vigda Föreningen? Vem eljest skall 

oförtrutet fullfölja den republikanska kallelsen, om ej den för ändamålet taggade 

Föreningen? Vem annars skall fullborda det republikanska ödet, om ej den Förening 

som finns till blott av denna anledning? Vem skall i slutändan ryta till och upplysa 

om att kejsaren inte har några ”vestiti”, om ej Föreningen? Vem skall utmana regimen 

och ropa ”Leve republiken!”, om ej Föreningen? Vem skall utgöra garanten, för att 

republiken inte schabblas bort, om ej den därom bekymrade Föreningen? Vem skall 

påtala att Lars Adaktusson talar i nattmössan, medan Anita Ekberg talade sanning, 

om ej Föreningen? Vem skall krossa monarkin, genom att ta ton och sjunga psalmen, 

om inte Föreningens sångkör? 

 

 

 



 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

50 
 

 

 

 

 

Vem skall då avslöja att kejsaren 

inte har några kläder, om ej den 

till frågan dedikerade Föreningen? 

 

 

 

 

 

17. Fjäril vingad synes flaxa 
 

"1. Fjäril vingad synes flaxa,  

mellan löpband och bänkpress,  

för på gymmet skall vi maxa,  

body-buildingens noblesse.  

Se där kommer ju prins Njure,  

mitt bland hantlar kliver han,  

nedstigande från Sten Sture,  

en prinsessa han sig fann 

 

2. Nu på gymmet skall vi träna,  

för att komma uti trim,  

sedan kungen skall förläna,  

till gymägaren en Serafim.  

Kom nu grevar och baroner,  

det är dags att byta om,  

till de nyaste façoner,  

när på trappmaskin vi turas om 
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3. Ja nog skulle själva Gustav,  

Vasa lyfta en skivstång,  

eller annan lämplig järnstav,  

när som tronkammaren bliver trång.  

Sedan hela dan han öva,  

bland ett nytt slags kotteri,  

för det franska språket döva,  

men som hela dagarna står i. 

 

4. Nu Dalälvens breda vatten,  

en gång för alla suddas ut,  

när för Ockelbo-fåntratten,  

det skall skjutas en salut.  

Sedan hela folket hylla,  

denna nya slags monark,  

om än i delar det förbrylla,  

mellan Karlaplan, Berzelii Park. 

 

5. Ett gästabud utan dess like,  

skall det bli på Stockholms slott,  

medan vi oss nu förlike,  

med denna rojalismens lott.  

Men se på Alice Trolle,  

en sån fasligt trumpen min,  

inför den utsocknes stolle,  

som på bananskal har nått monarkin. 

 

6. Utav brist på råd och ledning,  

vi nu blickar längre bort.  

Tänk om i ärendets beredning,  

baron Ramel hade gett rapport.  

Ja, vad skulle han då säga,  

gustavianernas titan,  

sannolikt han skulle väja,  

inför en ovidkommande klan. 
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7. Ty vår Stig han hade näsa,  

för stil och för finess,  

troligen han skulle väsa,  

Quelle manquance complète de noblesse.  

Hårda bud kan det nog tyckas,  

mot en grabb som blott vill väl,  

men som knappast skulle lyckas,  

inom hovets murar särskilt väl. 

 

8. En varm person med drivets anda,  

han rubriceras titt som tätt,  

men som ej låter sig beblanda,  

utan brott mot etikett.  

Det ter sig enahanda,  

när han visar sig nånstans,  

och när hans svar man banda,  

saknas det ju helt substans. 

 

9. För friskvårdsfrågan han dock brinner,  

au contraire en strength trots allt,  

fast i salonger han påminner,  

om en Norrlands-bonde framförallt.  

UB är ett svagt kapitel,  

för vår blivande kronprins,  

ty han är ju knappt ens mittel,  

med de skrala kunskaper han minns.  

 

10. Hur skall man honom då placera,  

på Nobel-festens bankett,  

ty att ledigt konversera,  

är för honom kanske ej så lätt.  

Visst så kan han väl förklara,  

hur ett gym trakteras bäst,  

frågan är väl kanske bara,  

om han hamnat på rätt fest." 
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”Fjäril vingad synes flaxa, mellan löpband 

och bänkpress”. Många upplever ännu en 

subtil känsla av att acceptansen av prinsen 

Daniel af Gymehof är påklistrad, 

påtvingad, artificiell, hycklande och 

krystad 

 

 

 

 

18. Eliasson-attityden 
 

Smygrojalisten Ingemar Eliasson skriver i sina ännu heta och i delar kontroversiella 

memoarer10: ”Svenska folket ska inte få anledning att ens fundera på att ompröva beslutet 

om monarki som statsskick”, vilket är ett typiskt exempel på en sådan tankelåsning, 

tröghetseffekt eller rigiditet, som bidrar till att konservera monarkin och dra ut på 

lidandet. Eliasson talar vidare om en kalkylerande ”riskanalys”, som det egentliga 

skälet till att socialdemokrater och folkpartister lämnar frågan därhän, även om 

också han medger att den rena förnuftsutvärderingen starkt talar till republikens 

fördel, om vilket båda dessa partiers anhängarskaror torde vara väl medvetna. 

Övervägandet blir då en fråga om hushållande med kraft och ekonomisering med 

politisk energi, samt att inte skapa en distraktion från mera trängande eller 

opinionsfriande reformbehov; makten är också alltför dyrbar för att kunna få sättas 

på spel genom ett sådant opinionsmässigt vågspel, där den ”tysta majoritetens” 

reaktionsmönster förblir oförutsägbart och nedsidan av den anledningen alltför 

skrämmande. Att ”komma ut” som republikan har därför kommit att kräva ett 

särdeles stort mått av politiskt kurage hos berörda parlamentsdelegater, som är 

anslutna till republikanerna och verkar för dess sak, som en integrerad del av sin 

rikspolitiska gärning. 

 

 

 

                                                             
10 Eliasson, I; [2013]; ”Jag vet var jag kommer ifrån”; Albert Bonniers Förlag 
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Ingemar Eliasson menar att svenska folket ej ens skall 

få anledning att fundera på att ompröva beslutet om 

monarki som statsskick 

 

 

 

 

 

19. Folkpartiets rätta jag 
 

Analysen är korrekt, men implikationerna och konklusionerna helt uppåt väggarna 

och sättet att beteckna den rådande ordningen som demokratisk minst sagt slarvig, 

överdrivet förlåtande, överseende, tillåtande och okritisk. Att ställa konstitutionens 

mest basala utformning mot debatten och arbetet för mindre successiva 

modifikationer i välfärdssystemet, av vilket slag de vara må, reflekterande gradvisa 

välfärdsförbättringar, landvinningar ifråga om levnadsstandard och nytillkommet, 

utkarvat budgetutrymme, är inget annat än en fråga om att jämföra äpplen och 

päron. Huggsexan om tillväxtens gåvor gör att den konstitutionella problematiken 

döljs. 

Rätt tillvägagångssätt vore istället att beteckna den republikanska linjen som både 

Socialdemokraternas och Folkpartiets rätta jag och oförtrutet bygga det 

republikanska caset vidare utifrån denna givna premiss. De Eliassonska 

bortförklaringarna för att sjunga kungens lov är i sin prudentlighet rätt typiska, för 

ledande politiker och ämbetsmän, som inte gärna kan förbigå den aspekten i sina 

levnadsbeskrivningar och som därför konstruerar de mest elaborata 

resonemangskedjor bakom sina ställningstaganden och sin kungavänlighet. 

Fåfängan tar överhanden och de höga principerna får stryka på foten. Kungen 

förvandlas till en ”rainmaker” som säkrar upp hela utlandsaffären för svenska 

storföretag; rimlighetsbedömningen uteblir eftersom den riskerar att ta kol på en av 

monarkisternas få kvarvarande käpphästar. 
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Folkpartiets rätta jag är republikanskt och 

utifrån den insikten skall det republikanska caset 

byggas vidare  

 

 

 

 

 

20. Tillspetsade och mustiga metaforer 
 

Det går då inte att rygga tillbaka inför att många människor, i likhet med Eliasson, 

accepterar, omfamnar och tar till sig monarkin för att de vill undvika att inkräkta på 

den bedrägliga känsla av frid och fröjd, ”generalized well-being” samt universell 

harmoni som den kungliga inramningen understundom för med sig och den 

mysfaktor som uppenbarligen hänförs till offentliga framträdanden av medlemmar 

av kungafamiljen, som ger upphov till svårigheter att slita sig från denna för i 

synnerhet dem som har observerat dem över decennier, sett kungabarnen växa upp 

och helt enkelt blivit tillvanda genom att utveckla en slags distansrelation till 

kungafamiljen. Detta har förstärkts av raddan av bröllop och dop, som gett ny 

förankring, men tids nog skall också den nya generationen Bernadotte sättas på prov 

och då är det upp till bevis som gäller. Många lever idag ännu i en slags nationell 

lättnad över att allt blev överståndet på ett i nominella termer oklanderlig sätt – eller 

i vart fall på ett sätt som i förstone kunde låtas passera - men snart väntar nästa rond, 

i statsskickskampen. 

Detta är naivt och det är framförallt naivt att inbilla sig att kungen med nuvarande 

upplägg inte kan göra någon skada. Eliasson påstår att det är i stort sett ekvivalent 

med att använda svenska flaggan som dörrmatta att ifrågasätta kungens ställning. 

Snarare kan sägas att det är som att använda FN:s demokratiska stadgor, ideal ifråga 

om respekt för mänskliga rättigheter och universella deklarationer om värdigt 

uppträdande i krig som fred som toalettpapper, att inte helhjärtat välkomna 

republiken. 



 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

56 
 

Ingemar Eliassons säger att det är som 

att använda svenska flaggan som 

dörrmatta att ifrågasätta kungens 

ställning, men snarare är det som att 

använda FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter som 

toalettpapper, att ej välkomna 

republiken 

 

 

21. Den partipolitiska neutraliteten 
 

Så länge Föreningen i samband med sådana aktiviteter som 1 maj är tydlig med sin 

partipolitiska obundenhet och fokuserar på sitt kärnbudskap, torde risken för att 

stöta bort borgerligt orienterade republikaner och rent av skrämma iväg 

mittenanhängare som skriver under på republiken vara mycket begränsad, för att 

inte säga obefintlig. Det må väcka anstöt hos Sverigedemokraterna, men dem lär vi 

ändå aldrig vinna för republikens sak och inom hela ”mainstream”-gruppen torde 1:a 

maj betraktas som en fullt naturlig del av det politiska livet i Sverige idag. Att som 

nu av ren och skär feghet göra omfattande inskränkningar i kampanjarbetet, genom 

att nobba första maj-firandet, ger snarast intrycket av att inte stå för sina åsikter fullt 

ut, vilket begränsar trovärdigheten i stort och därmed minskar republikens realism 

och generella gångbarhet under överskådlig tid.  

Det är liktydigt med en abdikation, där Föreningen helt lämnar barrikaderna, 

därmed tappar tempo i den republikanska kampen och medvetet begränsar sin egen 

genomslagskraft i samhället i stort, av inbillad rädsla för sådana ”kommunistbaciller” 

mot vilka dagens svenska samhällskropp i stort sett är immuniserad och av 

hypernervositet för att stöta sig med varje kolliderande fraseologi. För att inte tappa 

momentum måste vi stå upp för republiken i alla lägen och 1:a maj är inget undantag 

från den principen, utan snarare ett paradexempel på när kampanjmaskineriet bör 

sättas igång och låtas gå för högvarv och en extra växel i arbetet för republiken 

läggas i. Tänk vilka politiska krafter som är i rörelse denna dag och vad som skulle 

kunna ernås om dessa blott i något större utsträckning av som nu är fallet 

projicerades i Föreningens riktning. Det vore nog inte fel att då tala om en möjlig s k 

”bonanza” för Föreningens del, vid en 100-procentig 1:a maj-satsning. 
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Risken att stöta bort borgerligt 

orienterade republikaner eller skrämma 

iväg mittenanhängare som skriver under 

på republiken är betydligt överdriven 

 

 

 

 

22. Den republikanska ”vertikalen” 
 

Detta är inte en fråga om att reducera republikfrågan till en komponent i det 

socialdemokratiska samhällsprojektet eller att nedvärdera, förlöjliga, negligera, 

bagatellisera, ogiltigförklara eller nonchalera de borgerliga krafter som finns inom 

Föreningen, utan det finns kanske snarast skäl att samtidigt betona och framhålla att 

Föreningen ur ideologiskt hänseende under lång tid har stått på ett höger- och ett 

vänsterben och att det också framöver kommer att förhålla sig på det viset, då hela 

projektet utan sådan dual förankring torde vara dödfött redan i ansatsen. Föreningen 

har ju samtidigt en så pass bred ansats att den rymmer politiskt engagerade personer 

av vitt skilda politiska kulörer, som gör Föreningen till en i sanning ”mixed bag”, 

vilket är entydigt av godo. 

Endast genom att vända oss till ett brett spektrum av partipolitiska sympatisörer, kan 

vi få upp frågan högt på dagordningen och i förlängningen uppnå den för 

implementeringen erforderliga majoritet, som gör Sverige redo för republiken. Också 

i övrigt bör Föreningen bära med sig medvetenheten om att olika medlemmar har 

olika infallsvinklar på republiken och Föreningen måste därför kunna vara på en och 

samma gång ett rivigt, rockigt, revolterande garageband och ett distingerat, 

exklusivt, frankofilt, snobbigt, elitistiskt kultursällskap, utan att gå av på mitten. Det 

gäller att skära genom de föråldrade strukturerna och utifrån den republikanska 

grundtanken tillskapa en s k ”vertikal”; den republikanska vertikalen, som kan förmå 

folk med olika partitillhörighet att helt enkelt skärpa sig lite extra och väja för det 

moras som monarkin för med sig, genom att organisera sig på denna ledd. 

 



 

Motion ang.  Manifesta-                                                                             Republikanska  
tioner vid 1:a maj                                                                                        Föreningen Sthlm 

 

58 
 

 

 

 

Det distingerade, 

exklusiva, 

frankofila 

kultursällskapet är 

bara ett av 

Föreningens många 

jag 

 

 

 

 

23. Partipolitisk mångfald 

 

Dagens politiska landskap kännetecknas i mångt och mycket av att höger-

vänsterskalan inte längre är allenarådande relevant och republikfrågan är ett 

utomordentligt exempel på en fråga där det ligger till på precis det sättet och den 

endimensionellt laterala positioneringen därmed delvis har spelat ut sin roll. 

Partipolitisk mångfald blir därmed också en överlevnadsfråga och ett 

framgångskriterium för Föreningen, i dess historiska mission och detta förutsätter i 

sin tur att kunna nå ut till och slå rot i såväl det röda som till det blå intresselägret, på 

ett okonstlat och kontextuellt adekvat vis.  

Att betrakta republiken som en socialistisk metafor, en osvensk styggelse, ett 

revolutionärt hugskott, en ungdomlig förvillelse, en respektlös galenskap eller en 

vänsterns ensak är nattståndet, missvisande, förlegat och förkrympande. Likaledes är 

det farligt att ta vänstersympatisörerna för givet och satsa allt politiskt påverkanskrut 

till höger och framförallt framskymtar inte ett sådant perspektiv i den aktuella 

programskriften ”Strategi för republik” från februari 2017, om vilken Föreningen har 

enats och som talar om vilka prioriteringar som skall iakttagas och vilka knep som 

skall begagnas i striden för republik, utifrån en avancerad segmentering av 

målgruppen, baserat på dess uttryckta inställning till republiken. 
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Det är också farligt att ta 

vänstersympatisörerna för givet och satsa 

att krut högerut och ett sådant perspektiv 

framskymtar inte i strategin för republik 

 

 

 

 

 

 

 

24. Althin-effekten 
 

Det är sålunda viktigt att slå vakt om den partipolitiska neutraliteten och 

obundenheten och det är en viktig insikt att under de år som ledande borgerliga 

företrädare har haft framskjutna positioner inom Föreningen och agerat som dess 

ansikte/galjonsfigur utåt (jfr. ex-vis Althin-effekten 2009-2013 resp. Birgitta Ohlsson 

2002-2005, som har banat väg för expansion till nya befolkningssegment) så har detta 

verkat breddande på medlemsunderlaget och utgjort en nyckel till att öppna en ny 

front och bygga kredibilitet, acceptans och stöd också inom borgerligt orienterade 

grupper i samhället, men detta är på intet vis att betrakta som ett imperativ att som 

organisation hålla extremlåg profil, gränsande till politisk skygghet, egenutplåning 

och självförnekelse, vid ett sådant gyllene tillfälle att profilera Föreningens digra 

manifest, som 1:a maj faktiskt utgör. Tillträdet till de borgerliga jaktmarkerna innebär 

inte att det socialistiska territoriet skall lämnas därhän obearbetat. Det handlar 

istället om att efterforska och ta fasta på beröringspunkterna mellan den 

radikaliserade vänstern och den reformbenägna socialliberala inriktning som kommit 

upp till ytan på den borgerliga kanten och som har varit ett faktum alltsedan 1960-

talet och se republikfrågan som en fråga där dessa båda har funnit varandra, 

samtidigt som stödet för republiken också sträcker sig bortom denna höger-vänster-

match. 
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Både Peter Althin och Birgitta 

Ohlsson har gått i brêchen för att 

bända upp de dörrar som möjliggör en 

migration av borgerliga väljare till 

Föreningen 

 

 

 

 

 

25. Från Erlander till Urban 

 

Republiken är ju i själva verket inget annat än en fråga om att fullfölja den retorik 

som alltid har bedrivits vid just den 1:a maj, låt vara att det från Erlander till Urban 

dessvärre alltid har funnits företrädare för det aktuella partiet, som har varit svaga 

för kungligheter, kunglig strålglans, pompa och ståt, glitter och glamour samt att 

interagera, associeras och posera med de kungliga och det därmed har kommit att bli 

en till etablerad sanning gränsande omständighet att republikfrågan i det 

socialdemokratiska lägret tråkigt nog på många håll förklarats vara tills vidare 

vilande, nedprioriterad och lagd på is, samt inopportun att alls driva. Frågan är helt 

enkelt för centralt socialdemokratiskt vidkommande ”off the agenda”. 
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Sättet att tala om kungahuset är tillrättalagt, insmickrande och inställsamt och de 

regelrätta uppfordringarna till republik sällsynta och många gånger halvkvädna, 

trots att den paragraf genom vilken republiken är stadfäst i partiprogram aldrig har 

slopats11 och därför innebär att monarkin i en bemärkelse hänger på en skör tråd, om 

vi samtidigt beaktar Folkpartiets långsamma ”exodus” mot republiken, där 

pivotalpunkten (eller i vart fall inflektionspunkten för det ackumulerade 

republikanska stödet) snart är nådd12, vilken strikt sett, om man tar 

partiprogrammen på orden, torde sammanfalla med den punkt där det tippar över 

totalt sett och som gör Folkpartiet till lite av en vågmästare ifråga om växling av 

statsskick. 

Även företrädare för VPK hörs inte sällan moderera och frisera sina åsikter i frågan, 

för att bli tagna på större allvar i den övriga sakpolitiken och rehabilitera sig från det 

belastande kommunistiska arvet och är på intet vis en självskriven drivkraft i arbetet 

för republik. Också på den yttersta vänsterkanten är tronunderkastelsen underligt 

nog ett förekommande fenomen, även om denna inte är lika hysterisk, hängiven, 

sanslös, slavisk och icke-distanserad som annars. Republikens princip offras på det 

sakpolitiska förhandlingsaltaret, där ett banalt nyttoövervägande talar för 

åsiktskonvergens syftande till monarki och med skiljelinjerna förlagda till det 

fördelningspolitiska områdets ”quest for reforms”, där det ter sig svårare att hålla 

emot och där det må framstå som om mera reella eller hårda värden står på spel och 

mera kortsiktiga pengar ligger i potten. 

 

 

Från Erlander till Urban har 

det funnits en svaghet för att 

interagera och posera med 

kungahuset 

 

 

 

 

                                                             
11 Ordagrant anges i partiprogrammet att ”Socialdemokratin vill upprätthålla den demokratiska 
samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och 
att monarkin ska avskaffas.” Motsvarande skrivning hos Vänsterpartiet är ”Monarkin ska ersättas med en 
republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning.” samt hos Miljöpartiet ”I en demokrati 
ska ingen födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt 
samhälle och anser att den på sikt bör avskaffas.” 
12 Tillförlitliga skattningar ger vid handen att idag ca 40% av röstande folkpartister är avgjort för 
republiken samt att denna andel är kontinuerligt stigande 
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26. Inte ens inom Vänsterpartiet 
 

Inte ens i detta polariserade läger är det således – mirabili dictu - helt ”comme-il-faut” 

att ”brinna för republiken”, utan ledande företrädare backar istället från republiken, för 

att de därigenom upplever sig tillskapa ett större reformutrymme och värna den 

svages ställning – vilket är att betrakta som kärnverksamhet - mera verkningsfullt. 

Man väljer sina strider pragmatiskt, på ett sätt som tyvärr får republiken att komma 

till korta och som pyr av ideologiska kompromisser, vilket inom parlamentet har gett 

upphov till en tämligen kompakt mur, av dem som i reella termer slår vakt om 

dagens monarki. Hade vi istället kunnat automatansluta samtliga Vänsterpartiets 

medlemmar till Föreningen, så hade medlemsantalet kommit att öka med 177%13, 

vilket är en inte helt oäven tanke, men istället är nu monarkin någon slags 

underförstådd minsta gemensamma nämnare för en ohelig allians sammansatt av 

personer representerande samtliga i Riksdagen företrädda partier. Att stanna hemma 

den 1:a maj och därmed hålla sig på behörigt avstånd från vänstern, blir då lite som 

att såga av den gren man sitter på. 

Det gäller därmed att förklara, såväl på höger- som på vänstersidan, att de politiska 

mål som står på respektive dagordning, lättare låter sig realiseras inom ramen för en 

republikansk kontext och det faktum att högern inte har någon bärande 

manifestationsbrännpunkt motsvarande 1:a maj utgör inte en opinionsmässigt 

hållbar grund att osynliggöra Föreningens budskap vid detta veritabla 

barrikadtillfälle, med åtföljande massivt genomslag och maximerade 

uppmärksamhet. Såväl högerns ivrande för ”rule-of-law”, institutionell stabilitet samt 

lag och ordning som vänsterns vurm för rättvisa, demokrati och jämlikhet låter sig 

bättre förenas med republiken än med monarkin, som har en tendens att luckra upp 

statens mest elementära funktioner, såväl rätts- som socialpolitiskt, och göra denna 

till ett trubbigt redskap. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13  Baserat på i dagsläget 9 955 medlemmar i Föreningen respektive 17 645 medlemmar i 
Vänsterpartiet p.t. 
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Inte heller inom Vänsterpartiet är det 

helt ”comme-il-faut” att brinna för 

republiken och detta är därför ingen 

självklar republikansk bastion och 

drivkraft för frågan 

 

 

 

 

 

27. En fatal frånvaro 
 

Det måste klargöras att monarkin förvrider och förvränger perspektivet och 

försvagar den politiska synskärpan. Ett deltagande vid 1:a maj skulle således bidra 

till att förstärka Föreningens varumärke och ej till att försvaga detta och måste 

framgent ingå som en komponent i kommunikationsmixen. Att markera närvaro den 

1:a maj för en politisk rörelse, som tar sig själv på allvar, är en fråga om att iaktta 

kampanjarbetets ”basics” och om det hela görs på rätt sätt så bortfaller faran att 

därmed komma att betraktas som en ljusskygg och allmänt suspekt vänstersekt, med 

vilken hederligt och sansat folk undviker samröre, vilket det understundom tycks 

vara motståndarnas taktik att helt felaktigt utmåla Föreningen som. 

Den fatala och ”osmarta” frånvaron den 1 maj måste således i republikens namn få ett 

slut och chansen att bryta tabun kring republikfrågan och förmå folk att kasta av sig 

det monarkistiska oket måste tas tillvara. Det håller inte längre att bakbinda 

republikens apostlar, utan republiken måste göras gällande till varje pris och med en 

kampanjplan som kännetecknas av kontinuitet och långsiktighet, en dag då det 

outsagda syftet är att marknadsföra de mest angelägna politiska frågorna på 

agendan, de frågor som är så angelägna att gängse kanaler inte räcker till, vilket 

manar till att formera styrkorna, basunera ut budskapet, bevittna omsvängningen 

och låta republiken nalkas. Det nuvarande borgerliga vetot mot 1:a maj-medverkan 

ter sig som att någon i de egna leden drar i nödbromsen, när konduktören just skall 

till att ropa ”Republiken nästa!” och detta måste därför upphöra, om det så behövs 

genom att stämman inskrider. 
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När det borgerliga vetot mot 

1:a maj-deltagande läggs fram, 

är det som om någon från de 

egna leden drar i nödbromsen, 

just när konduktören skall ropa 

”Republiken nästa!”  

 

 

 

28. Att försumma en fast situation 
 

Republiken skall inte behöva inge någon rädsla och därför är en dylik 

kampanjansträngning till dess favör och Föreningen hör med besked hemma på den 

1 maj och skall därför naturligtvis inte stå över ännu en gång, vilket närmast vore 

som att inte utnyttja en tilldömd frispark, d v s att försumma en fast situation. 

Självklart bygger detta på förutsättningen att Föreningen vid eventet hädanefter 

uppträder som en självständig, suverän politisk kraft och på ett omdömesgillt sätt 

och tanken är således ej att man skall gå med i syndikalisternas tåg, beblanda sig 

med KPLM-r eller samdemonstrera med rabiata feminister eller andra vulgära 

avarter, vilket givetvis vore olämpligt och visst kan det finnas både fågel och fisk 

inom ramen för samtliga demonstrationståg på samtliga orter över kritisk skalas fulla 

längd. Därvidlag kan 1:a maj-skeptikerna lugnas, men bortsett från detta gäller dock 

devisen att till fromma för republiken ”demonstrera mera”, ty det har ett stort värde 

att ”synas på stan” i allmänhet och att göra så på den 1:a maj i synnerhet, när det på 

tråd med strategin för republik är folklig uppbackning som ses som nyckeln till 

framgång. Låt oss därför vara den 1:a maj trogna eller rättare sagt vara republiken 

trogna den 1:a maj och må stämman intervenera för denna sak. 
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I någon mån kan kanske också sägas att medverkan vid 1:a maj är mindre 

uppseendeväckande än på nationaldagen, som ju så att säga är på ett helt annat sätt 

tillägnad de kungliga sidorna av Sverige, varför Föreningen i det sammanhanget må 

framstå som glädjedödare, som väl demonstrativt går till attack mot den kungafamilj 

som samtidigt hyllas, bland de rättrogna. Mot detta talar i viss utsträckning att det 

inte förefaller vara någon nämnvärd, väsentlig skillnad i det bemötande som 

Föreningens kampanjer får vid 1:a maj respektive den 6:e juni och den andel av den 

förbipasserande folkmassan som tar emot flygblad är t ex ungefär lika hög vid båda 

tillfällena. Under alla omständigheter är det vid en jämförelse minst lika angeläget - 

och passande - att vara med den 1:a maj som den 6:e juni. 

 

 

Att lämna walk-over 

1:a maj är som att 

frivilligt avstå en 

frispark, d v s en fast 

situation potentiellt 

till vår favör 
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29. Yrkanden 
 

Mot bakgrund härav yrkas: 

att stämman starkt förordar ett direktiv om en manifestation från Förenings sida i 

Stockholm den 1 maj 2019 och ger styrelsen i uppdrag att planera för detta 

att stämman uttalar önskvärdheten av att liknande manifestationer sker på ett så 

stort antal orter som möjligt inom upptagningsområdet under 2019 samt 2020 

att stämman uppdrar åt kansliet att underlätta planering och genomförande av 

dylika arrangemang, bl a genom tillhandahållande av för kampanjändamål 

lämpliga trycksaker, utensilier etc. i tillräcklig omfattning, så som hittills skett 

att stämman gör motionen till sin egen och skickar denna vidare till 

moderorganisationens bi-årliga kongress den 6 april 2019 

Stockholm ÖÖ den 22 december 2018 

 

Staffan Nyberg 


