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2. Inledning 
 

Under fjolåret motionerade undertecknad inom ramen för denna församling under 

rubriken ”Konkretisering av framtida idealläge”, om att Föreningen bör ha en 

tydligare och mera precis uppfattning om vilken typ av konstitution som 

eftersträvas som ersättning till dagens monarkistiska författning, detta för att 

Föreningens ansats skall framstå som mera uppbygglig, förtroendeingivande och 

realiserbar och därmed kunna verka appellerande för ett mera komplett och 

allsidigt politiskt klientel.  

Frågan hade då sedan tidigare diskuterats och beretts, så också på nationell och 

central nivå inom Föreningen, varvid den linje som tills vidare kommit att förordas 

varit att lämna helt öppet för hur det framtida statsskicket skulle gestaltas, då inte 

minst med avseende på statschefsämbetets grundlagsmässiga utformning och 

reglering och dess existens överhuvudtaget för den delen.  

 

3. Le personnage élévé 
 

Vad motionen i klartext rekommenderade, var således att ta ställning för en 

president, med motiveringen att Föreningen därmed skulle erbjuda en mera 

genomtänkt och osäkerhetsreducerande lösning, samtidigt som denna skulle kunna 

värja sig mot beskyllningar om att framstå som en kontrakonstruktiv rörelse av 

allmänt antiauktoritär, besvärlig, olydig, motvals, nedrivande, trilskande, 

saboterande, insubordinerad och uppkäftig natur, som tar avstånd från varje form av 

”personnage élévé” (oavsett grad och form av demokratisk förankring) och utan 

bärkraftig och nyanserad föreställning om vad som bör träda i den förefintliga 

monarkins ställe. Färre skulle tvivla, med ett utvecklat resonemang och med vissa 

elementära attribut fastnaglade, som stomme för republiken. 

Alla kan vi väl också medge att det i argumentationen vs. icke-medlemmar inte 

sällan uppstår en situation där monarkin (förvisso på tveksamma grunder) framhålls 

såsom varande trots allt relativt tjänlig för det svenska samhället, inte minst då just 

givet avsaknaden av tydligt redovisade, transparenta, begripliga och valideringsbara 

alternativ, till vilka det går att fästa tillit och som tillvaratar svenska medborgares 

kollektiva och rättmätiga intresse av en icke-monarkistisk funktionell konstitution, 

som bygger, danar, underhåller, beskyddar och förädlar samhället utifrån en 

demokratisk och - om uttrycket tillåts - rättvis grundsyn. 
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Den spridda meningen förblir dock att det är brist på visdom som får någon att vilja 

frångå något som sägs fungera, i detta fall det svenska kungadömet och att det i så 

fall rent av skulle föreligga en oreglerad tacksamhetsskuld från folket till den ex-

regerande ätten, vilket ju är nonsens på hög nivå, lika mycket som det är det att kalla 

republiken för förbjuden frukt. 

 

 

 

Den allmänna meningen tycks förbli 

att det är oförnuftigt att frångå 

något som fungerar och att det rent 

av skulle föreligga en 

tacksamhetsskuld från folk till 

regent 

 

 

 

4. Frågans belysning under 2018 
 

I vissa lägen tycks det närmast vara en brist på fantasi hos betraktaren, som gör att 

republiken i slutändan befinns vara icke föreställningsbar, trots att den som upplägg 

betraktat, för den som tar sig tid till en nogsam och intellektuellt ärlig inventering, så 

gott som alltid befinns ha fler fördelar och likaledes färre nackdelar än monarkin och 

alltför många svenska medborgare gör medvetet eller omedvetet på högst dubiösa 

grunder och i sin vilja att inte häda mot majestäten monarkin till en omistlig eller i 

vart fall tolererad del av sin världsbild och sin föreställning om vad Sverige är och 

bör vara respektive inte vara, varvid också religiösa eller kvasireligiösa 

föreställningar och antaganden, kvalificerat skrock, rena vanföreställningar m m må 

spela in. Föreningen å sin sida representerar rationalismen och det upplysta, viket 

ger trumf på hand och goda förutsättningar att övertyga ständigt fler, om Sveriges 

författningsmässiga förbättrings- och utvecklingspotential, vilken till yttermera visso 

kan förverkligas med relativt enkla medel, om Föreningens politiska recept bara följs 

ordentligt, utan att vackla och med full imaginär och kreativ kraft. 
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När motionen nu således i något utvidgad och jag vågar påstå nyanserad form 

repeteras, finns definitivt all anledning att erinra om att under året som gått har 

Föreningen i sin verksamhet vid flera tillfällen snuddat vid frågan. Exempelvis vid 

verksamhetskonferensen i Uppsala i november 2018, tangerades ämnet i det att 

politiska veteraner med högrelevant erfarenhet1, som varit synnerligen väl insatta i 

frågeställningen, ifrågasatte om det alls skulle vara praktiskt genomförbart redan 

med tanke på arbetsbelastningen, att låta talmannen överta merparten av kungens 

representativa befogenheter och om man så säger ärva dennes beting. 

Att på lösa boliner till talmannens ansvar för att leda Riksdagens arbete, förestå 

riksdagsförvaltningen samt därutöver hantera internationella kontakter på det 

parlamentariska planet, som tillsammans i sig utgör ett drygt heltidsåtagande, så att 

säga i förbigående lägga en ogenomtänkt roll som statsöverhuvud, blir därmed 

lättare sagt än gjort och i värsta fall fördärvligt, splittrande och hafsigt och en 

överbelastad och okoncentrerad talman som sköter statschefsåliggandena med 

vänsterhanden, men ingen president, är således ett tveksamt alternativ att förlita sig 

på, enligt den således inkopplade expertisen. Detta skulle bädda för internationell 

badwill och samtidigt försämrad kvalitet i riksdagsarbetet. 

Att istället utvidga statsministerns åligganden till att omfatta kungens nuvarande 

uppgifter, alternativt att dela upp dem mellan talmannen och statsministern 

förefaller inte vara stort mycket mer genomtänkt, med tanke på det stora ärendeflöde 

som statsministern har att hantera redan som det är. 

 

Birgitta Dahl säger att det nog 

skulle bli svårt för talmannen 

att hinna med, om man till de 

befintliga åliggandena lade 

delar av kungens 

representativa uppgifter 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Talman emerita Birgitta Dahl 
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5. Auktoriteter och benchmarks 
 

Ledande auktoriteter inom det statsvetenskapliga fältet2 har vid samma event i stort 

sett betecknat det statschefslösa tillståndet såsom varande ett icke-alternativ, 

liktydigt med att ”passa” vid internationella politiska toppmöten, skolka från 

världsomspännande konferenser och utan giltigt förfall utebli från den s k 

högnivåpanelen, till ingen nytta och med effekten att staten blir allmänt icke-

expeditionell, flytande, vag, undflyende, svårligen greppbar, handlingsförlamad och 

icke korrespondensfäig. ”Bottom line” har varit att en stat utan statschef är något som 

världshistorien inte känner och som därför skulle te sig apart och avvikande; sådana 

djur finns inte och frågan förefaller ej ens ha ett akademiskt eller filosofiskt intresse. 

De som hävdar att republik med fördel definieras som frånvaro av monarki gör det 

också väl enkelt för sig själva, enligt detta akademiförankrade synsätt/professionella 

utlåtande/sakkunniga kommentar, vilande på bildningens fundament, som i princip 

kan sägas utesluta den modell som ej begåvats med statschef. 

Beakta vidare att det knappast finns några republiker, med en rörelse som driver 

frågan att avskaffa republiken, till förmån för ingenting samt vidare att de partier 

som adresserar republikfrågan i sina partiprogram (d v s först och främst 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) tar ställning på denna punkt genom att båda 

ange att en statschef skall väljas i demokratisk ordning. För tanken om att ta bort 

statschefen saknas således varje form av partipolitisk förankring. Miljöpartiet håller 

visserligen lite mera öppet genom att tala för en avskaffad monarki, utan att nämna 

vad som skall träda istället. 

Inom Stockholms-sektionen har viss tankemöda under loppet av den gångna hösten 

ägnats åt att baserat på föredrag av företrädare för ett flertal internationella 

benchmarks (Finland, Tyskland, Polen, Rumänien, Serbien etc.) reflektera över vad 

som skulle kunna tänkas vara en ändamålsenlig utformning av ett svenskt 

presidentämbete. Från medlemshåll har i samband därmed framkommit synpunkter 

om att Föreningen generellt har framstått som alltför ”anti” genom avsaknaden av 

konkreta förslag på vad som bör träda i monarkins ställe och som havande ett alltför 

svagt fokus på det förordade och åstundade upplägget, vars beskaffenhet i hög grad 

varit en okänd variabel x, något som seminarieserien varit tänkt att råda bot på, 

samtidigt som den stimulerat till att fullfölja det republikanska tankespåret. Låt oss 

därvidlag se republiken som ett rum som måste inredas och där det ankommer på 

Föreningen att klargöra vad för slags utrymme vi ser framför oss. 

 

 

                                                             
2 Professor emeritus Leif Lewin 
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Leif Lewin menar att alternativet att helt skippa 

statschefen har ett begränsat intresse och att det 

vore oklokt att på så vis indirekt ”passa” vid 

internationella toppmöten 

 

 

 

 

6. Inget konturlöst ”fantasiland” 
 

Att påstå att Sverige bör avstå från att utse en företrädare med statschefs ställning 

blir närmast som att i nationalekonomiskt makrosammanhang hävda att kronan bör 

avskaffas utan att ersättas med euron, till förmån för ett valutalöst samhälle, vilket ju 

var och en inser skulle leda till fullständig ekonomisk och därmed civil kollaps 

fortare än kvickt och republiken är med andra ord inget konturlöst ”fantasiland”, 

ingen sjöfarkost utan kapten eller en svårligen förställbar, knepig och tramsig 

pseudostat regerad av smurfarna, i all hast tillyxad av ovederhäftiga, aningslösa, 

ivriga, kortsynta och vårdslösa arkitekter, lika lite som Föreningen är ett 

marknadstorg eller en återvinningscentral för urspårade statsvetenskapliga 

disputationer, en avstjälpningsplats för diverse myndighetsnihilistiskt hierarkitrots, 

vidlyftiga och spretiga antimakt-påfund och det skall poängteras ej heller för ”crazy 

ideas”, som aldrig kommer att kunna genomföras i praktiken.  

Republiken är ju på intet vis en avlägsen utopi, utan ett i högsta grad verifierat sätt 

att styra länder runt om i världen, med olika storlek, bakgrund, etnicitet, 

näringslivsstruktur, industriell prägling, naturgeografiska förutsättningar, klimat, 

politisk situation i övrigt, institutionella förutsättningar, religion etc. och således ett 

flertal goda referenser, inte minst då det gäller att lyfta länder ur fattigdom och få 

dem att blomstra och uppnå sin fulla potential. I de fallen kan republiken innebära 

att skaka av sig och befrias från ett arv av tribalism, despotism, diktatur etc., häva sig 

ur fattigdomens gissel samt att inleda en positiv ”development path” och det är sällan 

som republiken rent empiriskt bromsat utvecklingen och dämpat ett ekonomiskt 

uppsving. 



Motion ang.  Förtyd-                                                                                 Republikanska  
ligande av målbild                                                                                    Föreningen Sthlm  

8 
 

 

Det är nota bene trots allt monarkin och inte Sverige som skall avvecklas!! Det måste 

därför finnas substans i den republik som tids nog skall utropas, om historien skall 

kunna utvecklas enligt Föreningens bestämda vilja och ambition och ta det 

avgörande steget till full demokrati, ett steg inför vilket alltför många uppenbarligen 

- av det förefintliga åsiktsklimatet att döma - känner vånda, beslutsångest och 

tvekan, men som icke desto mindre är nödvändigt, om Sverige i längden skall kunna 

behålla sin tête-position bland världens mest fullvärdiga och genuina demokratier; 

en ställning som aldrig får tas för given, såsom varande för evigt och som i viss mån 

förblir en synvilla eller en sanning med modifikation, så länge kungen sitter kvar på 

tronen och ingen president är utnämnd och än mindre har tillträtt. Det jämkade och 

falskklingande demokratibegrepp, som reserverar ett kvarvarande utrymme för 

kungen och i en bemärkelse därmed vidmakthåller dennes status, finns inga skäl att 

ge mycket för. Den är ett dåligt surrogat för äkta demokrati, som trots allt existerar 

på många andra håll i världen, i stater som således i delar kan tjäna som förlaga. 

 

 

Republiken är på intet vis 

ett konturlöst fantasiland, 

en sjöfarkost utan kapten 

eller en pseudostat regerad 

av smurfarna 

 

’ 

 

 

7. Internationella maktstrukturer 
 

Till saken hör även att ett av Föreningens mera oomtvistligt giltiga argument består i 

iakttagelsen att republik sedan lång tid utgör en världspolitisk trend och är i klar 

dominans bland världens länder, såsom en ”preferred model” och gängse standard och 

att övergången till denna statsskicksform för kvarvarande monarkier inkl. Sverige 

därmed skulle innebära en anpassning till i världen överlag rådande maktstrukturer. 

Denna ”alignment”, som enligt motionären har i vart fall ett visst egenvärde i att 

kunna facilitera internationella kontakter på olika nivåer, torde dock delvis komma 

på skam, om Sverige väljer att uppfinna en mera experimentell, obeprövad, originell, 

försöksbetonad och icke-konventionell konstitution, såsom det statschefslösa 

tillstånd som vid några tillfällen har hörts nämnas då frågan varit uppe till 

diskussion, som en plausibel och eggande variant. 
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Med en president vid rodret finns istället klara indikationer om att Sverige också 

skulle bli mer EU-kompatibelt än idag, bättre harmoniera med EU:s politiska 

landskap och institutionella uppbyggnad och därmed kunna förstärka sitt inflytande 

i det viktiga sammanhanget. Kalla därför gärna också republiken för en EU-

anpassning ex-post eller varför inte, ett korrektiv ifråga om Sveriges identitet – i 

Europa… 

 

 

Republiken skulle innebära en 

anpassning till internationella 

maktstrukturer och skulle rent av 

kunna ge ett större mått av EU-

kompatibilitet 

 

 

 

 

8. Äventyrandet av en internationell ”standing” 
 

Såväl bilaterala som multilaterala förbindelser och utbyten skulle potentiellt 

försvåras utan statschef och risken är att Sverige skulle framstå som udda och inte tas 

på lika stort allvar inom världspolitiken, där ju landet idag är en respekterad röst 

med stort förtroendekapital, har en självklar myndighet, är en anlitad fredsmäklare 

och -medlare, relativt lätt får gehör för sin politik och exempelvis också med 

periodiskt återkommande representation i FN:s säkerhetsråd som ”kronan på verket” 

och ett kvitto på att Sverige tillhör den utrikespolitiska eliten bland världens stater. 

Vidare tillkommer att en statschefsbefriad ordning kan tolkas som att tona ned, 

degradera, undergräva, uttrycka förakt för och förminska nationalstaten Sverige och 

rent av som att peka mot ett internationaliserat tidevarv där nationalstaten helt spelat 

ut sin roll, vilket framstår som minst sagt ”prematurt”, förhastat och ogenomtänkt, 

närmast som en kaosteoretisk spekulation utan täckning i realiteten och som i sin 

tendens att spräcka det internationella samfundets ramar nästan skulle framstå som 

en provokation, inspirerad av en sanslös påstått eller upplevt predestinerad, 

ultraglobaliserad världsordning, som dock de facto i skrivande stund är icke-

existerande och ej ens i annalkande, bara för att det svindlande globala perspektivet 

av och till gör sig gällande inom olika politikområden som blir föremål för vårt 

intresse. 
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Sverige har idag en stark 

internationell ”standing” 

och är en respekterad röst 

i världspolitiken, vilket 

bl a tar sig uttryck av 

periodiskt återkommande 

representation i FN:s 

säkerhetsråd 

 

 

 

9. Utan statschef – ett ”race to the bottom” 
 

Därvidlag ter sig tanken på att leva utan statschef som ett betänkligt och föga 

fruktbärande ”race to the bottom”, som bara skulle skapa oordning, osäkerhet kring 

spelregler och förvirring samt urholka och underminera den generella tilltron till 

systemet. Både internt och externt torde det effektiva nationella och verkningsfulla 

ledarskapet som front-/galjonsfigur kräva en statschef i någon form. Det 

statschefsbefriade tillståndet skulle således endast föda komplikationer och är ej 

åtråvärt, varken i kraft av att vara en simplistiskt genial lösning, i att reinkarnera 

höjden av jämlikhet, genom att förbygga maktkoncentration, genom att utgöra en 

spännande internationell sensation som skapar bilden av ett ”ballt”, ”framebreaking” 

svenskt demokratiskt ledarskap eller genom att möjliggöra vinster ifråga om 

kostnadseffektivitet enligt ett ”lean-administration”-tänk. Låt oss därför undvika att 

göra frånvaron av president till en ”missing link in the republic live”, över vilken vi 

senare skall komma att gräma oss och drabbas av gruvliga ”2nd thoughts”. För att 

använda ett anglosaxiskt uttryck; att plocka bort presidenten blir som att skjuta sig 

själva i foten. 

Mot denna bakgrund kommer frågan delvis i ny dager och det finns därför all 

anledning att väcka diskussionen till liv återigen och möjligen också redan nu 

ompositionera sig i presidentiell riktning och omvärdera ställningstagandet att 

lämna helt öppet för hur Sveriges framtida konstitution bör vara beskaffad med 

avseende på statschefsrollen. Rädslan för att ett sådant ställningstagande potentiellt 

skulle kunna verka ”dissociativt”, repulsivt eller frånstötande, med tanke på 

hänsynstagandet till en förmodat betydande anarkoliberal flygel inom Föreningen, 

som antas förorda en lösning där statschefens roll integreras i befintliga ämbeten 

alternativt helt lämnas därhän oadresserad, ter sig givet detta som överdriven, för att 

inte säga grundlös.  



Motion ang.  Förtyd-                                                                                 Republikanska  
ligande av målbild                                                                                    Föreningen Sthlm  

11 
 

 

Lägg till detta att utan president så skulle det uppstå ett vakuum, som skulle göra att 

det inte skulle gå att helt räkna ut den avsatte kungens residuala kronpretentioner 

och möjligheter att göra ”come-back” eller påverka opinionen från en exil-position3. 

Presidenten skulle på ett annat sätt göra rent hus med monarkin och slå vakt om 

republikens fortbestånd; han skulle vara pricken över i och en gyllene inramning för 

det republikanska företaget.  

 

 

 

Det finns ej heller anledning 

att välja den statschefs-

befriade republiken för att 

spara pengar, enligt någon 

slags ”lean-administration”-

tänk 

 

 

 

10. Mer än ett revolutionärt eko 

 

Tvärtom skulle Föreningen genom att frimodigt tänka ett steg längre ifråga om 

republikens närmare gestaltning framstå som mer av en seriös ansats att tillskapa en 

modern konstitution och mindre som ett svagt revolutionärt eko från tidigt 1900-tal, 

då forna monarkier konverterades till republiker ”en masse” och i korta processer 

gjorde sig av med kungar och kejsare på löpande band, utan anknytning till dagens 

förhållanden och verklighet. Själva lanseringen av den specifika republiken skulle 

kunna göras till en separat, djärv och prospektiv kampanjhändelse, som med buller 

och bång skulle kunna tänkas verka attraherande och skapa positiv publicitet, 

placera republiken i uppmärksamhetens centrum och locka till sig helt nya 

medlemsgrupper och därmed föra saken ett gott stycke närmare en för Föreningen 

önskvärd och godtagbar lösning.  

 

 

 

                                                             
3 Jfr. t ex det serbiska fallet 
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En sådan lansering skulle kunna äga rum genom bl a en gemensam debattartikel av 

kända företrädare för Föreningen, inkl. namnkunniga nuvarande och tidigare 

riksdagsledamöter respektive statsråd. Visst skulle detta kunna betecknas som ett 

risktagande och att sätta värdefull förvärvad prestige på spel, men det skulle vara ett 

kontrollerat och kalkylerat risktagande, med stor uppsida och som skulle kunna 

bryta det dödläge som nu tycks råda, i det att den kungapopularitet och –kult, som 

odlas i kolorerad dags- och veckopress4 så att säga spiller över på samhället i stort. 

Att dymedelst skissera en möjlig struktur innebär inte att denna är huggen i sten, 

utan skall ses mer som en illustration av Föreningens vision, ägnad att vässa 

framtidsbilden och vidga den republikanska falangen bortom de tio tusentalens 

skala. Själva anslaget blir mindre trubbigt och förslaget får mer av en ”ideological 

edge”, om en president finns med i bilden. 

 

 

 

Föreningen är en seriös 

ansats att tillskapa en 

republik och inte ett svagt 

revolutionärt eko från 

tidigt 1900-tal, då kungar 

och kejsare avsattes på 

löpande band 

 

 

11. Ett implementeringsbart paket 

 

Den konkretiserade republiken skulle mer få karaktären av ett implementeringsbart 

paket eller en handfast prototyp, än dagens mera diffusa, sökande och trevande 

appell, som i vissa kretsar rent av må framstå som ”flummig”, svävande och obskyr 

och därmed kan komma att ratas på förhand, utifrån ett ”ça marche”/det går an-

perspektiv på rådande monarki. På vissa håll må yrkandet om monarkins 

avskaffande då helt enkelt framstå som en destruktion av ett i stort sett uteslutande 

ceremoniellt- och PR-kapital, utan att något alternativ erbjudes. Bara för att monarkin 

nu har inordnats i en demokratisk masterstruktur av parlamentarisk typ, så innebär 

det dock inte att den är ofarlig och också om den av och till stoltserar med ett ”proof 

of concept”, så är den inte på långa vägar när inte demokratisäkrad. 

                                                             
4 Svensk Damtidning, Expressen etc. 
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Låt vara att frågan likväl med all säkerhet skulle behöva utredas ytterligare innan ett 

införande av republik i skarpt läge kan bli aktuellt; detta till trots torde det ha ett 

betydande värde om Föreningen förmår och vågar artikulera hur det framtida läget 

bör ta sig ut, detta kan om inte annat ses som en interimistisk tankebild och som 

sådan en input till ett tänkt framtida utredningsdirektiv, som ju i vederbörlig 

ordning rimligen måste formuleras, innan frågan kan drivas bortom en viss punkt 

och så småningom mogna fram tills den första livskraftiga svenska republiken skall 

sjösättas. 

 

 

Bara för att monarkin har 

inordnats i en demokratisk 

masterstruktur av 

parlamentarisk typ, så innebär 

det inte att den är ofarlig 
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12. Scoopet av pågående översyn 
 

Idealt sett borde ju frågan emellertid väckas och de faktiska alternativen till monarki 

ventileras, sammanställas, värderas, graderas, granskas, synas, prövas och analyseras 

redan inom ramen för den översyn av monarkins allmänna förutsättningar (inkl. 

ordensväsendet) i Sverige, som redan våren 2018 initierades av Riksdagens 

konstitutionsutskott, med bred parlamentarisk förankring5, så att denna pågående 

översyn inte alltför lättvindigt tas till intäkt för att förnya monarkin, bortom Torekov, 

utan att på allvar ha tagit itu med dess uppenbara brister och tydliga skavanker, 

vilket krasst sett mycket väl må vara avsikten hos de pro-rojalistiska partierna bakom 

initiativet ifråga i form av främst de konservativa partierna Moderata 

Samlingspartiet och KDS, medan Föreningen för sitt vidkommande i detta läge med 

viss fasthet och affirmation måste hävda att utredningens fullständighet tarvar att 

det hålls öppet för inget mindre än en total revision av författningen, redan på det 

stadium då utredningen lägger fram sitt betänkande, levererar sina förslag och 

tentativt tar ut kompassriktningen för resterande del av detta sekel och därmed 

implicit ger morgondagens förutsättningar för kungahuset att eventuellt verka 

vidare i Sverige. Föreningens tolkning måste samtidigt också bli att utredningens 

blotta existens visar att republikcaset lever och att det nu så att säga vill till att smida 

medan järnet är varmt. 

Risken är annars att vi får ett nytt stillestånd av Torekov-karaktär, med endast 

marginella justeringar jämfört med nuläget och utan republik i sikte under 

överskådlig framtid och med en utredning som varken säger bu eller bä ifråga om 

vad som ändå får betraktas som huvudfrågan, d v s ja eller nej till republiken ”as 

such”. Ett permanentat Torekov eller en ny 40-årig ”stand still”-period, där republiken 

så att säga sätts ”on hold” igen, är sannerligen ett svårligen fördragbart utfall, mot 

vilket vi har att värja oss med alla disponibla medel. Denna potentiella ”accident” 

måste förbyggas genom en tidig medvetenhet och åtföljande 

handlingar/motåtgärder. 

 

 

Risken är att den pågående 

utredning varken säger bu 

eller bä om republiken som 

sådan och därför leder till en 

ny 40-årig ”stand still”-

period 

                                                             
5 Endast VPK och Sverigedemokraterna stod utanför 
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13. Att ”speca” republiken 
 

I motsats till förra årets motion, som innehöll ett milt förordande av s k 

”semipresidentiella” modellen, i fransk tappning, avstår detta års version från att 

uttryckligen uttala sig på den punkten och favorisera ett visst exempel, mot 

bakgrund av att frågan vid närmare eftertanke och viss fördjupning är mera komplex 

och mångfacetterad än vad som låter sig på ett uttömmande sätt utrönas och 

klarläggas inom ramen för en dylik kortare framställan, riktad till de redan ”frälsta” 

och utan ett grundligt statsvetenskapligt litteraturstudium.  

Eftersom flertalet stater i världen i utgångsläget utgör konstitutionella republiker, 

finns också en uppsjö av olika varianter som kan ställas mot varandra vad gäller t ex 

tillsättningsförfarande, rekryteringsbas, kooperativa gränssnitt, elektoral periodicitet, 

befogenheter, uppgifter, ställning, rang, administration, organisation, 

misstroendeklausuler, omfattningen och frekvensen av in- och utgående statsbesök, 

flaggdagar och  –regler, representationslokaler, belöningsmodeller och -medel, 

entourage, ceremoniel, relation- inkl. ansvarsförhållanden vis-à-vis parlamentet, 

ackrediteringsprocedurer för utländska sändebud, omvalsmöjligheter m m, som så 

att säga definierar det bakomliggande beslutsträdet.  

Att nu konkretisera republiken med hjälp av alla dessa variabler kan inte bli annat än 

en avancerad gissningslek eller ett famlande i mörkret, men i den riktningen bör vi 

sträva, i vår vilja att planera för republiken. Vi kommer sannolikt inte att finna en 

total ”best-developed-practice” som överträffar alternativen inom samtliga områden, 

men kanske en eller ett par BDPs för var och en av de ovan angivna punkterna. Först 

då blir det möjligt att på längre sikt knäcka koden för den perfekta republiken, d v s 

genom att börja nysta i detta grannlaga konkreta hantverk och transponera detta till 

svenska förhållanden och på så vis låta alltsammans koka ner till en behändig 

republik. 

 

 

Tillsättningsförfarande, 

elektoral periodicitet 

och omvalsmöjligheter 

är några av de 

parametrar som måste 

specificeras innan 

republiken kan ta form 
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14. En balanserad presidentmakt 
 

Ingen republik är den andra lik och följaktligen måste också den svenska republiken, 

då denna omsider förverkligas, bygga på en unik nationell anpassning av de ovan 

nämnda parametrarna, till ett för Sveriges förutsättningar funktionellt republikanskt 

koncept, som kan fördras i så vida kretsar som möjligt och som hämtar influenser 

från olika håll snarare än att kopiera någon befintlig republikansk konstitution, rakt 

av och i alla dess delar, även om existerande konstitutioner i vissa delar må tjäna som 

förebilder. Framförallt gäller dock att den framtida republikanska konstitutionen 

måste vara praktiskt fungerande, d v s utgöra en ”workable solution”. 

Därvid kan det ej tas för givet att den republikanska ursprungsutformningen 

kommer att bestå utan modifikation över tid, men också om inte en optimal 

substituerande konstitution uppnås direkt, i en första omgång, så är det viktigt att ha 

i åtanke att i stort sett varje form av demokratiskt grundat republikanskt system är 

bättre än dagens monarkistiska status quo. Också en enkel pilotrepublik med 

kompletteringsbehov överträffar den svenska monarkin av idag och även om den 

förste presidenten inte är en full Messias, så är detta också en fråga om att ”manage 

expectations”. Fransmännen har för sin del hunnit anlända till Republiken 5.0, ar 

kommit på tanken att se de successiva uppgraderingarna och förfiningen som en 

anledning att angripa republiken som sådan, att se på de tidigare 

föregångarversionerna som inferiöra, misslyckade eller förfelade eller att med ljus 

och lykta söka efter ättlingar till den siste regerande  kungen för att kunna iscensätta 

en återgång till monarki. Ett visst inslag av ”trial-and-error” måste således finnas i 

sökandet efter idealkonstitutionen och riggandet av den optimala republik, som blott 

kan anas vid horisonten, bortom alla schabloninvändningar och ryggmärgsprotester. 

Såtillvida är den nuvarande ”approachen” i Föreningen rimlig, att ställningstagandet 

för republik per se är en överordnad ursprungstes, dock har det likväl ett värde att 

befatta sig med den kommande republikens design, för att på ett tydligare sätt kunna 

ange en väg framåt och utöva nationellt ledarskap. Detta ökar trovärdigheten och 

förutsättningarna att kunna genomföra transitionen på ett kontrollerat, okomplicerat, 

riskfritt, folkunderstött och friktionslöst sätt, samt i en hyfsat osentimental anda och 

med en rimligt optimistisk tidshorisont, också för Föreningens seniorers 

vidkommande. Detta kan ses som ett politiskt ”affärsutvecklingsarbete”, som 

Föreningen med glädje och stort intresse frivilligt borde åta sig i en första vända. 
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Den republik som 

tillkommer i en första 

omgång behöver inte vara 

den definitiva och i 

Frankrike är de inne på 

Republiken 5.0, utan att 

någon har sett de 

successiva förbättringarna 

som en anledning att 

angripa republiken i sig 

 

15. Övriga maktbaser 
 

Vid verksamhetskonferensen i Uppsala varnade ledande inbjudna kapaciteter6 i 

någon mån för en alltför stark presidentmakt, som såsom en oönskad och ej 

förutsedd bi-konsekvens och följdverkning skulle kunna komma att försvaga 

parlamentarismen och anonymisera stats-/premiärministern och därmed 

undergräva vederbörandes ställning och därvid framstod Tyskland som ett 

balanserat exempel, med en inte fullt så iögonfallande och maktaspirerande 

presidentmakt, väl så värt att följa. Mot detta skall ställas att en relativt stark och 

därtill direktvald presidentmakt, såsom i typfallen USA, Frankrike eller Finland, må 

framstå som en klarare och mera explicit antites till det icke föredragna 

monarkistiska välde, med vilket vi dras idag. Just den diskussion som följer av ett 

ingående explorativt och komparativt studium av utländska statsskick, är en 

nödvändig och fruktbärande del av den process, som till slut bör kunna leda fram till 

en hållbar formel för den svenska republiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Prof. emeritus Leif Lewin 
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Till syvende og sidst blir detta då i praktiken en fråga om att definiera gränserna för 

republikens avancemang i Sverige, idag och imorgon, vilka torde bli bra mycket 

snävare, så länge Föreningen enbart talar i allmänna snarare än specifika termer och 

utelämnar ett flertal kritiska avgöranden i sitt analysarbete. Det vore därför klokt att 

inte vidare uppehålla sig vid de löst hållna och ganska abstrakta föreställningarna 

om att kunna skippa presidenten helt och hållet, då republiken väl står för dörren. 

Istället bör Föreningen nu konstatera att alla tänkbara aspekter av republiken är 

någorlunda nöjaktigt och kvalificerat belysta: De författningsmässiga 

förutsättningarna, de strategiska premisserna, pros och cons på längden och tvären, 

en deskriptiv genomgång och kategorisering av all världens republiker, den 

republikanska statsformens historia, monarkins historia i Sverige och nu ävenledes 

de ekonomiska konsekvenserna av det hela, och därför göra sin syntes och lägga 

fram en relativt färdigbearbetad republikprodukt på bordet, innan anhängarnas 

tålamod sinar och dessa slår sig till ro med monarkin. 

 

 

Frankrike, Tyskland, 

Finland och USA är 

fyra av de länder som 

det kan finnas 

anledning att hämta 

inspiration till den 

svenska republiken 

från 

 

 

16. Monarkins ofrånkomliga brister 
 

Även om införandet sedan drar ut tio eller tjugo år på tiden, är det i denna ända man 

måste börja. Detta är en fråga om att ta krafttag för republik istället för att utgöra en 

ljummen klagokör som har slutat tro på republiken under den nuvarande 

medlemsbasens livstid och som enbart försynt ojar sig lite lamt då kungafamiljen gör 

något extravagant, klantigt, politiskt inkorrekt eller helt enkelt bara 

missrepresenterande, som ger fog för en objektiv anmärkning och ett publikt 

missnöje.  
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Det centrala är inte att kungen, vilket Föreningen så riktigt påpekar, gör fel gång på 

gång, utan att monarkin som helhet är behäftad med ett enda stort systemfel, med 

dylika skandaler, fadäser, malörer, klavertramp, imperfektioner, 

statsskicksförvanskningar och demokratiska skarvningar förprogrammerade och 

inherenta och utan en fullständig övergång till republik i det korta perspektivet, så 

kommer det aldrig någonsin att gå att råda bot på dessa nations- och 

medborgarskapsdevalverande brister, som gör Sverige till ett smärre u-land ifråga 

om statsskick och leder in på vanskliga vägavsnitt, med gott om penibla och 

förrädiska passager. 

 

 

Föreningen kan riskera att 

reduceras till en klagokör, som 

endast lite lamt ojar sig när kungen 

gör någon olämpligt eller 

missrepresenterande 

 

 

17. Processtekniska pusselbitar 
 

Kan vi därtill spetsa republiken med en proaktivt och finurligt uttänkt, 

framlaborerad och konciperad presidentroll, så blir den än mera krispig och läcker 

att servera. Om den allmänna och lika rösträtten var huvudrätten, kan republiken så 

betecknas som efterrätten i tillskapandet av dagens urbana informationssamhälle 

med höga MR-standards och stort medborgarinflytande. Strategin för republik 

fastslår ju också mycket tydligt att ”Det betyder inte att det är oviktigt att det finns en bild 

av hur en republik kan fungera” samt att ”Det skall inte kännas riskfyllt och osäkert att 

avskaffa monarkin” och att klä republiken i mera konkreta bilder blir därmed också en 

fråga om att arbeta hypotesdrivet, snarare än att oengagerat peka på utfallsrummets 

vidd utan att försöka få fason på det hela. Undertecknad uppfattar således att 

motionen inte nödvändigtvis strider mot utgångspunkterna från strategin för 

republik och går i polemik mot dennas slutsatser, vid närmare eftertanke. 
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Vi kan inte utrangera kungen utan att detta är väl förberett, när tiden väl är kommen 

att ro republiken i hamn. Slutligen måste också nämnas att det icke-historicistiska 

grundantagandet, som utgör ett rimligt rättesnöre och en god arbetshypotes, gör det 

än viktigare att ”steppa upp” för Föreningen och således inte ta för givet att 

republiken ändå kommer att infinna sig av sig själv förr eller senare. Detta kan 

komma att dröja om det antas ske spontant och kanske skall nuläget ändå ses som en 

mycket väl vald tidpunkt för att genomföra den omhuldade reformen, som en chans 

att göra slag i saken. Rojalisterna talar ofta om att monarkin har kommit att bli 

ekvivalent med ett svenskt normaltillstånd. Ser vi tillbaka historiskt så är väl dock 

normaltillståndet, i den mån ett sådant alls existerar, en viss dynamik och rörlighet, 

sådan att ätter kommer och går och inte som den nuvarande växer sig fast på tronen  

 

 

Det är viktigare att 

Föreningen är glasklar över 

hur det framtida läget skall 

se ut, då faller de 

processtekniska 

pusselbitarna vad det lider 

på plats 
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18. Ätter som kommer och går 
 

Om vi utgår från Sveriges regentlängd från Gustav Vasa och framåt, så regerade 

mellan 1521 och 1818 4 stk. olika ätter i snitt 74 år vardera7. Därefter har ätten 

Bernadotte regerat i 200 år, vilket således är ett rekord i sammanhanget och även står 

sig väl internationellt. Om det är något som är en anomali, så är det således den 

utdragna Bernadotteska eran. Historiskt sett hade det varit hög tid för en ny 

kungaätt att ta vid, men eftersom det statsskick som gäller i våra dagar är republik, 

så vore den naturliga konsekvensen därför istället att införa republik och den vägen 

avsätta regerande kung och sätta punkt för ättens troninnehav. I nuläget lever 

Bernadotte på övertid, som i en slags skyddad verkstad, som en fridlyst art, där de 

inte kan avsättas som i forna tider eftersom vi lever i ett fredligt tidevarv och om 

rojalisterna får råda inte heller kan avsättas medelst byte av statsskick, eftersom 

monarkin är en oantastlig modell, som så att säga påstås ha blivit Sverige melodi. 

Den kombinationen av att varken kunna avsättas på det ena eller andra sättet 

framstår som mindre sund och knappast som historiskt hållbar i längden. Kanske är 

det också än viktigare att vara glasklara med vad vi vill i termer av framtida 

statsskick, än att Föreningen åtar sig att försöka utarbeta någon slags tågordning för 

republikens införande, med specifikationen av en viss sekvens i vilken de olika 

stegen såsom utredning, folkomröstning etc. bör tas. Bara vi har en klar vision om ett 

framtida läge med en president, så torde sådana mera processtekniska pusselbitar 

falla på plats i sinom tid. Därigenom kan Föreningen addera mest värde under 

resans gång och därmed kan republikens chanser maximeras och ledtiden fram till 

republik minimeras. 

 

 

 

Från Gustav Vasa till Bernadotte regerade 4 stk. olika ätter 

i snitt 74 år och Bernadotte har med viss marginal 

tillskansat sig rekordet i termer av regeringstid. På bilden 

syns den siste representanten för respektive ätt (Kristina, 

Ulrika Eleonora, Fredrik I av Hessen samt Karl XIII) 

 

 

                                                             
7 Vasa-ätten regerade 133 år mellan 1521-1654, Pfalziska ätten regerade 66 år mellan 1654-1720, 
Hessiska ätten regerade 31 år mellan 1720-1751 och Holstein-Gottorpska ätten regerade 67 år mellan 
1751-1818 
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19. Yrkanden 
 

Mot bakgrund härav yrkas: 

att stämman uttalar som sin uppfattning att ett presidentiellt statschefsalternativ 

utgör den rimliga framtida modellen för Sveriges statsskick 

att stämman förordar fortsatta interna analyser och diskussioner av en lämplig 

utformning av en framtida republik ur författningsmässigt hänseende 

att stämman tar ställning för att Föreningen skall ha som ambition att inom 2 år 

lansera ett specifikt förslag om detaljutformning för den framtida republiken 

att stämman antar motionen som sin egen samt sänder denna vidare till 

moderorganisationens bi-årliga kongress den 6 april 2019 

S Näs Halland den 23 december 2018 

 

Staffan Nyberg 


