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”Vi har börjat förstå, och till och med själva predika att kungen inte mer kommer tillbaka och 

att morgondagen kommer att vara annorlunda än gårdagen.” 

   Jean d’Ormesson, ”Au plaisir de dieu” 

2. Inledning 
 

Under det gångna året aviserades via nyckelmedlemmar av 

Konstitutionsutskottet1, representerande en parlamentarisk majoritet, i maj månad 

en kommande statlig utredning, syftande till att se över ett flertal aspekter av den 

svenska monarkin och därmed ange tydligare ramar och förutsättningar för 

dennas funktionssätt i framtiden, kort sagt att revidera Torekov, som nu efter 

närmare 50 år ”in force” torde vara utvärderingsbart i alla bemärkelser och därtill 

mer än moget för en uppdatering i demokratisk riktning. 

Till de frågor som skulle utredas hörde exempelvis vilka av kungahusets 

medlemmar som framöver skall komma i åtnjutande av apanage-medel2, kopplat till 

motprestationer i form av högkvalitativt utförande av representationsuppdrag, 

liksom detaljer såsom ordensväsendet för offentliga belöningar samt kungliga 

flaggdagar, men i förlängningen av detta torde, eller i vart fall borde, det också falla 

sig naturligt att göra en total översyn av monarkin i Sverige och bedöma huruvida 

denna förtjänar ytterligare uppskov. 

Företrädare för flera partier, däribland Moderata Samlingspartiet, angav som motiv 

för utredningen snarare en vilja att bevara, trygga, ”vårda”, rusta upp och 

kvalitetssäkra3 än att ifrågasätta, angripa, ersätta, begränsa och betvivla den svenska 

monarkin, medan nyckelfrågan ur Föreningens - som i så fall borde se positivt på att 

utredningen nu kommer till stånd - synvinkel istället borde vara huruvida monarkin 

skall fortsätta att existera överhuvudtaget inom Sveriges gränser, eller om vi klarar 

oss lika bra utan en sådan superiör, rojalistisk samhällsdimension. Önskvärt vore att 

göra utredningen på liknande manér som den översyn av Exportrådets verksamhet, 

som initierades 2006 från borgerligt regeringshåll, med frågeställningen om 

ifrågavarande institution alls hade någon ”raison d’être” i förgrunden, d v s en 

förutsättningslös prövning av ett existerande statligt arrangemang, baserat på en ren 

nyttokalkyl. 

 

                                                           
1 Dessa var Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Agneta Börjesson (MP), Per-Ingvar Johnsson 
(C), Tina Acketoft (L) samt Tuve Skånberg (KD) 
2 Jfr. så exempelvis formuleringen ”Om alla dessa personer skall agera som officiella företrädare för Sverige, 
handlar det om en relativt stor grupp personer som skulle bedriva verksamhet som finansieras av riksdagens 
anslag till hovet.” 
3 Jfr. så exempelvis formuleringen ”I en tid när förtroendet för vårt samhälle utmanas av populistiska och 
utländska intressen är det angeläget att vi vårdar vår samhällsgemenskap.” 
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Bakom brännpunktsartikeln i SvD stod förutom 

Norlén och von Sydow också Skånberg, Acketoft, 

Börjesson och Johnsson, varav Acketoft tidigare 

motionerat republikanskt 

 

 

 

 

3. Ett formativt utredningsskede 
 

I någon mån skulle utredningsinitiativet rent av kunna relateras till det av 

Föreningen understödda, upprepade och frenetiska republikanska 

riksdagsmotionerandet, där det bl a varit vanligt förekommande att bland yrkandena 

som ett första steg inkludera ett krav på en opartisk utredning av statsskicksfrågan, 

att tjäna som utgångspunkt för en strategi för införandet av republik och den första 

spontana reaktionen blir därmed att välkomna utredningen, som trots allt visar att 

det statiska läge, som långt om länge rått, är brutet och att det nu rör på sig och att 

det finns en viss benägenhet att i vart fall partiellt tillmötesgå Föreningens önskemål 

eller åtminstone erkänna dessas existens. Det skall bäras i åtanke att även om 

republikanism-motionerna är en rännil i det totala motionsflödet, så utgör de en 

ganska substantiell andel av motionerna till KU, som i längden inte bara kan avslå 

dessa rutinmässigt. 

Utredningens närmare upplägg inkl. riktlinjer, till denna knuten expertis, direktiv, 

tidsramar, huvudfrågeställningar, organisation etc. är ännu inte kända och denna 

kan därför i nuläget fortfarande sägas befinna sig i ett formativt eller förberedande 

skede, där det främst rör sig om en förvisso brett förankrad intention att låta 

genomföra den. För närvarande tycks processen kring utredningen därtill stå still i 

väntan på en ny ministär att godkänna denna och ge ett definitivt ”go ahead”. Därvid 

skulle möjligen kunna sägas att en ny socialdemokratisk regering vore att föredra, 

vilken skulle kunna förmodas vara mer benägen att göra en grundlig och bred 

översyn och ytterst hålla öppet för ett avskaffande och i vart fall inte på förhand 

utesluta detta. Figuren nedan illustrerar de olika stegen i den händelsesekvens som 

utredningen torde representera: 
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Figur 1. Tågordning för förväntad utredning av monarkin i 

Sverige 

 

4. Utredningens tågordning 

 

Viktigt att betona är att det enda vi vet är att denna utredning skall genomföras och 

det finns inga garantier om att det under överskådlig framtid kommer att tillsättas 

någon mera komplett utredning, som mera direkt ställer frågan om Sverige bör vara 

en monarki eller republik. Hovet kommer att försöka manipulera utredningen till att 

ta monarkin för given, men Föreningen måste då utgöra en motkraft, som försöker 

påverka utredningen, både ifråga om dess inriktning och sedermera som tentativ 

remissinstans ifråga om slutsatser och rekommendationer. Att försöka få 

utredningen att göra den lite mera övergripande utvärderingen behöver inte vara 

lönlöst, eftersom avhandlandet av de mindre enskilda frågeställningarna kring 

medaljer, apanage etc. lätt leder fram till de överordnade argumenten och gör en 

totalutvärdering oundviklig.  
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En statlig utredning skall trots allt vara en tämligen fullödig och heltäckande analys 

av de frågeställningar som ligger på bordet. Rent beslutstekniskt vore det också 

logiskt att behandla den övergripande frågan först, eftersom det inte kommer att 

finnas något behov av att fastställa apanage o dyl om beslutet blir att helt sonika 

avskaffa monarkin. Föreningen kan i sitt agerande vidare välja mellan en konsensus- 

och en konfrontativ linje, där konsensus vore liktydigt med att i ett tidigt skede ge 

upp hoppet om en helt avskaffad monarki, för att öka sannolikheten för en eller flera 

reformer som reducerar kungens makt och ställning.  

Även om det må te sig utsiktslöst att nå hela vägen fram i denna rundan, så menar 

undertecknad dock att Föreningen bör stå upp för den uppnådda republiken hela 

vägen fram och även om det blir nödvändigt konstatera att tiden ännu inte är mogen, 

men att den långsiktiga strävan ändå måste vara tydlig. Även valet av utredare är en 

viktig fråga och säkerligen finns det många kvalificerade utredare exempelvis bland 

seniora jurister som i kungavänlig anda skulle låna sig till ett beställningsverk, som 

går varsamt fram med eventuella kungaförminskande förändringar. Och oavsett vem 

det blir så kommer fallgroparna att vara många och utrymmet för subjektivitet stort. 

Hur värderar man exempelvis det ceremoniella kapitalet eller värdet av kungens 

exportfrämjande ansträngningar? Visst har det gjorts försök att skatta kungahusets 

värde som ett varumärke, men sådana skattningar är ju långt ifrån vetenskap och det 

kan ifrågasättas om utredningen skall befatta sig med dylik materia. 

   

 

Hovet kommer sannolikt att försöka manipulera 

utredningen till att ta monarkin för given, men det är 

svårt att behandla enskildheten utan att komma in 

också på de mera övergripande perspektiven 
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5. Utredningens omfattning, inriktning och scope 
 

Potentiellt borde utredningen dock kunna få mycket positiva och visionsuppfyllande 

effekter för Föreningens del och även om tongångarna från auktoritativt politikerhåll 

i samband med kommunicerandet till övervägande del var tämligen kungavänliga, 

så finns en republikansk hävstång med i den politiska ekvationen, i form av det stora 

latenta stöd för republiken, som finns i Riksdagens kammare, inom kretsen av dess 

delegater och som inom en inte alltför avlägsen framtid bör kunna få det hela att så 

att säga vippa över. Som vi skall se senare i denna skrivelse är också motionerandet 

till förmån för en förstärkt kungamakt endast en svag genklang av de talrika och väl 

underbyggda motionerna för republiken, som vi begåvats med och som de senaste 

åren har duggat ganska tätt och i en mening torde det bara vara en tidsfråga innan 

det republikanska elixiret hinner sprida sig och verka inom de partier som på det 

principiella planet redan tagit ställning för republik och nu bereder sig på att idé och 

verklighet, ord och handling skall löpa samman, likt två icke-parallella linjer. 

För Föreningens del kan den kommande utredningen ses som det tillfälle att syna 

monarkin i sömmarna som vi länge har gått och väntat på, med avsikten att göra en 

systematisk genomlysning av monarkin, där utredaren så att säga går till botten med 

alla dess avigsidor och söker efter framkomliga, i vedertagen statsvetenskaplig 

metod förankrade, lösningsansatser. Det är därför viktigt att Föreningen nu med full 

kraft verkar för att styra utredningen i rätt riktning. Detta kan exempelvis ske via 

medlemmar som sitter som deputerade i Riksdagens inflytande, i form av dessas 

möjlighet att vara med och tycka till om utredningens inriktning, omfattning och 

”scope” (direkt i utskottet, genom opinionsbildning, i kammaren, via respektive 

partigrupp, motionsvägen eller genom informell påverkan via det republikanska 

riksdagsnätverket).  

Det skulle också kunna ske genom att Föreningen inkluderas som remissinstans, när 

betänkandet väl är färdigt och därigenom bereds möjlighet att tillfoga sina 

synpunkter och perspektiv på utredningens reflektioner, konklusioner och förslag 

om väg framåt. Detta blir i sin tur en fråga om att i förkant positionera Föreningen 

som en seriös samhällsaktör, som det är naturligt att ta med på cirkulationslistan 

över remissinstanser, och inte som en fanatisk subkultur för tokstollar utan kontakt 

med den konstitutionella verkligheten. Det första steget i influenskedjan är förstås 

dock att säkerställa att utredningen verkligen blir av, även om detta är logiskt med 

tanke på att de partier som stod bakom initiativet alltjämt har en robust majoritet i 

kammaren. 
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Då utredningen annonserades var 

tongångarna från ansvarigt 

politikerhåll tämligen 

kungavänliga  

 

 

6. De svaga schablonargumenten  
 

Föreningen bör således såväl ex-ante som ex-post driva linjen att utredningen ytterst 

är en fråga om kungahusets fortbestånd i Sverige, även om denna mening är 

diametralt motsatt den som vissa av utredningens parlamentariska förespråkare 

tycks ge uttryck för, nämligen att målsättningen med översynen är att rusta den 

svenska monarkin för 2000-talet, lotsa den in i ett nytt millenium och i och med detta 

göra den än mera oövervinnerlig, överlevnadskraftig, oomkullrunklig och därmed 

motståndskraftig mot Föreningens ansträngningar att punktera den, antingen 

exogent, genom att ett framtvingat riksdagsbeslut om införande av republik fattas 

eller endogent, genom att luften så att säga går ur ett förtvinande kungahus, som 

finner det bäst att, medan tid är, träda tillbaka frivilligt och göra en värdig sorti på 

volontär basis, att så att säga gå sin väg, avvika, fly och försvinna. 

Möjligen kan de kungavänliga ingångsvärdena ”so far” ses som ett sätt att få 

kungahuset vänligt inställda till översynen och allmänt samarbetsvilliga, dessa har ju 

också i sina första kommentarer ställt sig positiva. Hovets informationschef skall bl a 

ha sagt att ”att stärka och skapa tydliga ramar för vårt statsskick, vilket innebär vår monarki, 

det är något som är bra för Sverige.” Thorgren, som här får sägas bjuda till, väljer dock 

att tolka informationen om utredningen som att en försvagning av kungamakten inte 

finns med som en möjlighet. 
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Sannolikt är att utredningen, såvida denna alls bemödar sig eller åläggs att adressera 

den övergripande huvudfrågan om monarki vs. republik, av ren slentrian eller för att 

efterkomma en upplevd förväntansbild som gör hela utredningen till en 

självuppfyllande rojalistisk profetia, kommer att åberopa ett flertal av 

standardargumenten för monarki, såsom internationell marknadsföring av svenska 

exportartiklar, funktionen som en samlande symbol för landet etc. och Föreningen 

måste således eftersträva att säkerställa att det på ett eller annat sätt kommer 

utredningen till del, att detta endast är obevisade och obevisbara myter, 

ihopfabulerade i de kungliga gemaken, som underbyggs med mestadels lösryckta 

citat av näringslivsföreträdare, som vittnar om hur kungen ”öppnar dörrar” som 

annars obevekligen hade förblivit stängda och därmed ger ”access” till allsköns 

makthavare och ”key-opinion-leaders” som är viktiga i inköpsprocessen, samt att detta 

mer eller mindre på momangen översätter till ett antal internationella storordrar av 

svenska produkter på årlig basis, som inte hade kunnat vinnas annars, och att detta i 

sin tur blir stommen i dessas verksamhet och indirekt i svenskt näringsliv och i 

förlängningen svenskt välstånd. Snabbt blir kungahusets fortbestånd en svensk 

ödesfråga varpå hela framtiden hänger. 

Argumentet är utslitet och det finns inga bevis för att kungahuset gynnar svenskt 

näringsliv på främmande marknader och därmed finns ingen grund för ett sådant 

statligt mandat som kungahuset idag förfogar över, såsom anlitad kommersiell 

facilitator i exportsvängen. Märk väl att detta argument därtill ofta används en smula 

defensivt, av dem som uttalar sig för monarkin, men ändå vill hålla sig hyfsat 

neutrala och inte tar ställning till värdet av det ceremoniella paketet och som säger 

att kungen gynnar ju ”i alla fall” och ”under alla omständigheter” svensk export, som att 

den saken är ju trots allt säker, vilket den dock inte är vid en närmare betraktelse. I 

rojalisternas värld blir kungen istället en sorts ”agent par préférence” för en heroifierad 

exportindustri, som gör denne till en slags joker i leken i exportsammanhang, som så 

att säga vänder upp och ner på den kommersiella logiken och trollar fram helt nya 

affärer från ingenstans4; en ”rainmaker in disguise”. 

 

I den mån utredningen tar upp 

frågan om monarki vs. republik 

kommer sannolikt många av de 

svaga schablonargumenten att 

komma till användning, såsom att 

svenskt välstånd bärs upp av några 

futtiga exportordrar indirekt 

kungligt förmedlade 

                                                           
4 Castigat ridendo mores 
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7. Utredningsdirektiven 
 

Gällande utredningens direktiv är det måhända svårare för Föreningen att få ett ord 

med i laget, men i den mån detta ändå är möjligt, är det viktigt att i lämplig form 

signalera att utredningen i något skede bör ställa sig frågan huruvida nuvarande 

monarki är ändamålsenlig totalt sett och gärna i explicita termer ställa denna mot en 

republik. Argument bör listas och värderas och det är rimligt att utredningen i vart 

fall tar i beaktande de starka huvudargument som Föreningen brukar hävda, d v s 

demokrati-, jämlikhets-, kompetens-5, modernitets- och ekonomiargumenten, varvid 

det sistnämnda i snäv bemärkelse är att betrakta mera som supplementärt, emedan 

själva omkostnaderna för respektive system är av underordnad betydelse, både i 

förhållande till övriga argument och de ekonomiskt dynamiska effekter som följer av 

skillnader i institutionellt klimat, i ett monarkistiskt respektive republikanskt 

framtidsscenario för 2000-talet. 

Jämför vidare Föreningens officiella uttalande med anledning av utredningens 

utlysning, där denna ställer sig positiv till utredningen samt förordar ett brett 

mandat för att reformera monarkin, vilket får antas inkludera handlingsalternativet 

att komplett slopa monarkin om utredningen så finner lämpligt. Föreningen 

konstaterar att utredningen är ett steg i rätt riktning, men att ansatsen måste breddas 

om det skall gå att komma till rätta med alla de problem som monarkin idag vållar i 

Sverige. Vidare kan fastställas att utredningen adresserar just de problemställningar 

som Föreningen under lång tid har försökt fästa uppmärksamhet vid. 

 

Det bör säkerställas att 

utredningen tar hänsyn till alla de 

5 huvudargumenten, låt vara att 

ekonomi-argumentet, enligt en 

snäv tolkning, blir något 

sekundärt 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Rex illiteratus, ásinus coronatus 
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8. Den dynamiska komponenten 
 

Sannolikt kommer utredningen, i den mån frågeställningen om monarkins ställning 

överhuvudtaget tangeras, också att fästa stort avseende vid folkmeningen/ 

communis opínio, såsom denna mätts i opinionsundersökningar av skilda slag. Den 

konspiratoriskt lagde skulle rent av kunna insinuera att utredningen är ett försök att 

kuppa igenom/forcera fram en fortsatt monarki, medan rojalistiska vindar ännu 

blåser, i kölvattnet av alla popularitetsförhöjande kungliga familjehögtider etc. och 

sympatierna således når sitt maximum. Därvid måste för det första beaktas att de 

popularitets-pejlingar som hittills gjorts har varit tämligen vagt utformade och ofta 

inte direkt ställt frågan om hur respondenten skulle ställa sig till alternativet 

republik, utan mera fokuserat på huruvida olika representanter för kungahuset 

spontant framkallar positiva eller negativa reaktioner, varpå en 

popularitetspoängstilldelning sedan baseras och varur en tidsserie utvinns. 

Denna metri måste givetvis vara exakt, rigorös och objektiv och vidare finns en 

dynamisk komponent med i spelet, som gör att de populära preferenserna ändras 

över tid och därvid långsamt men obevekligt förskjuts i republikansk riktning. Det 

vore då önskvärt om utredningen kom fram till att frågan kommer i ny dager och på 

ett flexibelt sätt behöver omprövas i det fall ett radikalt skifte i folkopinionen 

kommer till stånd. Den får inte innebära långsiktiga inlåsningseffekter, som så att 

säga immuniserar monarkin mot ifrågasättanden och plomberar denna fram till 2075, 

oavsett vad som inträffar ”opinion-wise” fram till dess och hur less allmänheten i 

gemen än hinner bli på monarkin  under mellantiden. Det är ju också denna 

omständighet som gör det till en tveksam strategi att försöka trumma igenom en 

folkomröstning i det korta perspektivet och innan tiden är mogen. 

 

 

Bortsett från några klatschiga ”quotes” från 

affärsmän i svenska exportföretag kan 

opinionsundersökningar antas få stor effekt 

på utredningens bedömningar och det är då 

viktigt att även beakta dynamiska effekter 

över tid 
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9. En scenario-betraktelser 

 

Låt oss för att lättare kunna greppa hela det problemkomplex som utredningen utgör  

introducera en förenklad scenario-analys. De 3 huvudscenariona blir då för det första 

att bibehålla den nuvarande monarkin i samtliga avseenden eller åtminstone i allt 

väsentligt oförändrad, det andra scenariot att monarkin görs till föremål för 

reformer, vilka då i sin tur kan innebära både en förstärkning och en försvagning av 

kungamakten. Det tredje alternativet är det ur Föreningens synvinkel mest 

optimistiska och önskvärda, vilket innebär en övergång/konvertering till republik. 

Om vi antar att mittenscenariot, i någon tappning, är det mest troliga, återstår att 

specificera de parametrar enligt vilka den framtida monarkin skall definieras och 

med utgångspunkt från dessa olika underscenarion. Vi börjar med att utforska 

utfallsrummet, för att sedan definiera ett extremscenario i vardera riktning, d v s ett i 

kungafientlig och ett i kungavänlig riktning. Avsnittet kommer till sin karaktär att bli 

något mindre argumenterande och något mera faktaorienterat än resten, inte minst 

vad avser ordens- och medaljförläningssystemen, som behandlas tämligen utförligt. 

 

9.1. Möjliga reduktioner 

 

Vi når efter visst övervägande slutsatsen att det är inom 5 konkreta 

huvudområden som förändringar jämfört med nuläget kan komma ifråga, 

nämligen kungens uppgifter och åligganden, särskilda restriktioner/ 

särbestämmelser för de kungliga, de ekonomiska ramarna för kungahuset inkl. 

fastigheter, flaggdagar och högtider samt ordensväsendet inkl. 

medaljförläningssystemet. Figuren nedan illustrerar dessa 5 områden samt listar 

de viktigaste möjliga inskränkningarna av utrymmet för de kungliga inom 

respektive område: 
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Figur 1. Möjliga inskränkningar av kunglig maktposition per 

huvudområde 

 

9.1.1. Uppgifter och åligganden 
 

Vi konstaterar att det effektivaste sättet att begränsa kungamakten vore att 

stryka ett eller flera av dagens åligganden, enligt vad som tidigare har krävts i 

vissa motioner från i synnerhet folkpartistiskt håll6. Detta skulle sannolikt vara 

kännbart för kungen, i synnerhet vad avser ordförandeskapet i 

Utrikesnämnden, medverkan vid in- och utgående statsbesök samt 

ackreditering av utländska diplomater och detta skulle således kunna 

betraktas som konstruktiva och substantiella delmål på vägen mot den 

fullvärdiga republiken, men fortfarande inom en monarkistisk ram.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Jfr. så exempelvis 2016/17:1735, 2015/16:2641, 2014/15:401, 2012/13:K310, 2011/12:K252 samt 
2009/10:K410 
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Visserligen torde det också finnas en gräns, där frågan kommer i en dager av 

”all or nothing”, en limes bortom vilken det ter sig naturligt att se frågan mera 

binärt, som att antingen avskaffar vi nu monarkin fullständigt eller bibehåller 

den i stort sett oförändrad. Att miniatyrreformera i inkrementella småsteg 

bortom den punkten kan till slut bli löjeväckande och kontraproduktivt, då 

det stjäl uppmärksamhet från huvudfrågan om att få bort kungen helt och 

hållet från svenskt samhällsliv och säkerställa att han eller någon annan 

medlem av hans ätt inte har något med svensk politisk framtid att skaffa. 

 

9.1.2. Restriktioner och särbestämmelser 
 

Gällande civilrättsliga och övriga restriktioner och särbestämmelser för de 

kungliga kan dessa te sig otidsenliga, men så länge de tolereras av och inte 

stör kungafamiljen är frågan i vems intresse det egentligen ligger att avveckla 

dem, bortsett från att konstitutionen utan dessa inslag skulle bli modernare 

och därmed mera epoks-adekvat7. Ett undantag må dock utgöras av den 

kungliga åtalsimmuniteten, där det finns tyngre vägande skäl att överväga ett 

slopande i syfte att upprätthålla principen om likhet inför lagen, men i övrigt 

torde det knappast vara Föreningens första prioritet att verka som en väktare 

mot oschysst behandling av kungahuset och som dess befriare i de aktuella 

avseendena. Annorlunda uttryckt: Förment medlidande med de kungliga kan 

aldrig bli en överordnad drivkraft för Föreningen. På ett sätt kanske det också 

vore smidigare att avskaffa restriktionerna/ särbestämmelserna genom att 

införa republik, detta således i motsats till området ordnar och medaljer, där 

republiken inte behöver medföra någon ändring alls eller så kan utredningen 

ändå ta tillfället i akt att sanera bort dessa anakronismer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 De gústibus non est disputandum 
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9.1.3. Ekonomi och fastigheter 
 

Ifråga om ekonomi är ett flertal handlingsalternativ tillgängliga, även om den 

kanske mest centrala frågan är hur stort det totala anslaget till kungahuset bör 

vara, d v s om det skall genomgå en ökning eller minskning jämfört med 

dagens ≈140 MSEK på årsbasis. Vidare är justeringar möjliga i hur 

specificerade de utbetalda summorna är, där en variant, som också har 

föreslagits riksdagsmotionsvägen, vore att direktfinansiera hela 

hovförvaltningen med mer av öronmärkta pengar och därtill utbetala en 

månadslön till kungen, som skulle kunna vara allting från samma belopp som 

statsministerns- respektive talmannens månadslöner och upp till dagens 

implicita kompensationsnivå.  

Den sista frågan gäller hur vid den krets av personer skall vara, som kommer i 

åtnjutande av apanaget och som – för att hårdra saken – lever av dessa statliga 

medel, varvid det från utredningsförespråkarnas sida talas om an begränsning 

till ett definierat antal i varje släktled. Det kontinuum inom vilket saken skall 

fastslås blir således från enbart kungaparet och upp till hela den krets av 15 

personer, som i nuläget omfattas av apanaget, d v s inkl. alla kungabarnen 

med familjer och som i nästa led lätt kan bli uppemot de 30. 

Visserligen må det vara svårt att entydigt avgränsa de individer som är 

apanage-försörjda, eftersom det inte finns några instrument för att kontrollera 

om kungen finansiellt understödjer exempelvis Carl Philip/det s k prinsparet, 

som ju lite grand är var skon klämmer och devisen mélius abundare quam 

deficere är tveksam ur republikanens synvinkel, men samtidigt kan det ju ur 

samhällsekonomiskt hänseende framstå som en bättre ”deal” att betala              

140 MSEK till kungen, varav ett par procent tipp prinsparet, som ett förtäckt 

arvode för medverkan på dysleximässan och jämförbart än att betala                     

200 MSEK enbart till kungen. Samtidigt är det ju inte heller missunnsamhet 

utan strävan efter en effektiv användning av skattemedel som bör stå i 

förgrunden för strävan efter statsekonomisk effektivitet. 

En variant kunde vara att koncentrera anslagen på vad hovet benämner 

mittfåran (kungen-Victoria-Estelle) och sedan kalla in Carl Philip som 

”stringer” eller ”senior advisor”, som kan rycka ut och mot ersättning ha en 

dragning om dyslexi, när behov väl uppstår. Säg att en dyslexi-föreläsning 

kan betinga ett marknadsvärde av 15 kSEK om den är lite halvdan/-kass, men 

görs av en namnkunnig person som Carl Philip. 
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Vi befinner oss i svårnavigerade farvatten, men kan i vart fall konstatera att 

(primo) med en månadslön skild från slottens förvaltning, 

representationsbudget etc. blir det svårare att subventionera prinsparet i 

någon större omfattning genom att låta bidragen dit gå upp i en större helhet 

och att (secundo) så länge kungen motiverar sina krav på ökade 

apanagemedel med att antalet kungligheter inom apanage-cirkeln har ökat, så 

finns det skäl att inta en restriktiv hållning och gärna också – som ju också 

skett i anslutning till Föreningen - ställa sig frågan direkt, hur många av 

kungahusets medlemmar som bör vara berättigade, nu när de börjar anta 

dimensionerna av en hel klan. Kanske kunde man också föreställa sig 

varianten att kungen anställer prinsparet, jfr. här ex-vis den ingående 

rapporteringen från prinsessan Sofias kontor under årets upplaga av ”Året med 

kungafamiljen”. 

Inom ekonomi tolkar vi också in kungens särskilda dispositionsrätt till de 10 

kungliga slotten, där det naturligtvis vore en möjlig väg framåt att dra in ett 

eller flera av dessa och låta kungen i ett extremfall husera endast i delar av 

Stockholms Slott alternativt med Stockholms- och Drottningholms Slott som 

reträttkoordinater. Detta skulle i sin tur knappast bli särskilt kännbart, 

eftersom det i dagsläget endast är Stockholms-, Drottningholms- och Haga 

slott som nyttjas som residens eller för representation. Andra möjliga föremål 

för reduktion är den särskilda dispositionsrätten avseende den Kungliga 

Djurgården respektive de 100 kungligt förmedlade bostadslägenheterna i 

Stockholm samt även dispositionsrätten över godset Stenhammar. 

 

 

En lösning på dilemmat som utredningen har 

att hantera kunde vara att satsa apanaget på 

”mittfåran” och sedan låta Carl Philip göra 

sina beramade dyslexi-gigs på frilansbasis 

alternativt leva av kapitalet 
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9.1.4. Flaggdagar och högtider 
 

Gällande flaggdagar, vars betydelse torde vara mera symbolisk än 

realpolitisk, kan kanske det minimalistiska scenariot ses som ett läge där 

enbart kungens födelsedag är flaggdag, en medelväg att kungens och 

kronprinsessans födelse- och namnsdagar utgör flaggdagar, kompletterat 

slutligen med ett ”as is”-scenario, där alla befintliga 7 kungliga flaggdagar 

(således inkl. Gustav Adolfs-dagen, drottningens namnsdag och 

Nationaldagen) bibehålls. Bara för att frågan är symbolisk behöver den 

emellertid inte vara bagatellartad och dagens kungliga flaggdagar kan mycket 

väl ses som en del i att successivt mata på med det kungliga budskapet, 

ständigt påminna om detta och därmed bygga support i de djupa folklager, 

som så att säga är flaggningens primära mottagare. Flaggandet framkallar så 

att säga en slags yra, som sedan bokförs på det kungliga goodwill-kontot. 

 

9.1.5. Ordnar och medaljer 
 

Gällande ordnar har framförts att dessa trots allt är ett tämligen praktiskt och 

ändamålsenligt sätt att uttrycka uppskattning eller utdela en belöning för 

särskilda insatser av vikt för det svenska samhället och folket, av egentligen 

vilket slag det vara må. I dagsläget är ju samtliga ordnar stängda för svenska 

medborgare utan kunglig börd, d v s Serafimer-, Nordstjärne-, Svärds- och 

Vasaorden. Därtill brukar det ibland anses paradoxalt att ordnarna skall 

kunna tilldelas utländska medborgare men ej svenskar som gjort liknande 

insatser, såsom som exemplet löd, att rädda svenska soldater i fält. 

Serafimerorden, som är den förnämsta orden, utdelas således endast till 

medlemmar av kungahuset eller utländska statschefer och därmed jämställda 

personer, medan de övriga ordnarna förutom Nordstjärneorden är helt 

inaktiverade som läget är idag. Serafimerorden instiftades av Fredrik I år 1748. 

Nordstjärneorden8 var fram till 1974 avsedd för belöning för svenska- och 

utländska medborgerliga förtjänster, för ämbets- eller tjänstemannagärning, 

för vetenskaper, vittra, lärda och nyttiga arbeten samt för nya och gagneliga 

inrättningar. Numera utdelas den endast till medlemmar av kungahuset jämte 

utländska medborgare och statslösa, som gjort personliga insatser för Sverige 

eller för svenska intressen. Nordstjärneorden instiftades 1748 även den och 

har som devis ”Nescit occasum”, d v s den vet inte av någon nedgång. 

                                                           
8 På latin ordo stellae polaris 
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Svärdsorden hade så länge den fortfarande förlänades en mera militär 

inriktning och utdelades som belöning åt svenska officerare för tapperhet i fält 

och till sjöss, samt senare även som belöning för långvarigt betydelsefull 

verksamhet inom Försvarsmakten. Också denna orden instiftades 1748 av 

Fredrik I av Hessen. Dess devis är ”Pro pátria”, d v s ”för fäderneslandet”. 

Vasaorden till sist kom till användning för olika belöningsvärda förtjänster 

där de övriga ordnarna inte var tillämpliga/applicerbara, i synnerhet 

avseende goda insatser för jord- och skogsbruk, konst, hantverk, teknisk 

utveckling, handel, undervisning samt de fria konsterna. Vasaorden 

instiftades 1772 av Gustav III och kom med tiden i praktiken att bli lite av en 

”näringslivsorden”, som utdelas i första hand för kommersiella bravader. 

Den enda inskränkningen i kungamakten som i termer av ordnar skulle kunna 

komma ifråga är således att dra in Serafimerordens och Nordstjärneordens 

residuala användning. Däremot finns ett flertal möjligheter att begränsa 

dagens medaljförläning. För illustration sammanfattas de senaste 10 årens 

utdelning av kungliga medaljer i tabellen nedan, med avseende på antal 

förläningar per medaljtyp för vart och ett av de studerade åren.  

Det mest drastiska vore ju att inte göra något för att aktivera ordnarna och 

samtidigt avskaffa hela eller delar av den medaljförläning som förekommer 

idag i form av Serafimer-medaljen, H.M. Konungens medalj, Litteris et 

Artibus, Prins Carl-medaljen, Prins Eugen-medaljen och medalj för lång och 

trogen tjänst inom hovstaternas hägn. Under 2018 förlänades exempelvis 70 

stk. medaljer, 2017 77 stk. och 2016 69 stk.  
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Medaljtyp 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Serafimermedaljen 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

H.M. Konungens medalj 72 68 50 54 54 51 65 49 59 58 

Därav 12:e storleken i 
guld och kedja 

3 2 1 1 1 2 1 2 0 0 

Därav 12:e storleken i 
serafimerordens band 

15 15 12 14 13 9 12 13 9 8 

Därav 12:e storleken i 
högblått band 

4 5 6 10 7 5 6 9 11 9 

Därav 8:e storleken i 
serafimerordens band 

21 15 20 11 16 19 16 14 18 23 

Därav 8:e storleken i 
högblått band om halsen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Därav 8:e storleken i 
högblått band 

29 27 8 18 17 15 23 8 15 15 

Därav 8:e storleken i 
silver 

0 4 3 0 0 1 2 0 0 0 

Därav 5:e storleken i 
högblått band 

0 0 0 0 0 0 5 3 6 3 

Litteris et Artibus 8 8 14 10 11 10 7 8 6 5 

Prins Eugen-medaljen 5 5 5 5 5 5 5 7 6 5 

Prins Carl-medaljen 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Lång och trogen tjänst 6 1 4 4 2 2 5 5 5 2 

Därav klocka 1 1 3 3 2 2 4 5 5 2 

Därav glas 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Därav medalj 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

TOTALSUMMA 92 82 73 75 72 69 82 69 77 70 

 

Tabell 1. Kungliga svenska medaljförläningar per typ och år 

2009-20189 

Datasetet ovan ger således vid handen att antalet överräckta medaljer per år 

ligger på i snitt 76 stk., med ett maxvärde för 2009 då 92 medaljer utdelades och 

ett minvärde för 2014 och 2016, då endast 69 förläningar kom till stånd och det 

tycks inte finnas någon entydig trend över tid vad gäller antalet årliga 

förläningar. Totalt sett svarar H.M. Konungens medalj i dess 8 olika 

utföranden/varianter för 76% av alla utdelade medaljer, varav de dominerande 

varianterna är 12:e storleken i serafimerordens band (21%), 8:e storleken i 

serafimerordens band (30%) samt 8:e storleken i högblått band (29%), dessa 

procentsatser således med avseende på delmängden H.M. Konungens medalj. 

Denna utdelas alltsedan 1975 till svenska och utländska medborgare för särskilda 

förtjänster samt befattningshavare vid Kungliga Hovstaterna för lång och trogen 

tjänst. 

                                                           
9 Källa www.kungahuset.se, RepF beräkningar 

http://www.kungahuset.se/
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Litteris et Artibus är mer av en nischutmärkelse inom konstnärlig verksamhet och 

då i synnerhet musik, scenisk framställning och litteratur, som svarar för ca 12% 

av alla förläningar och även Prins Eugen-medaljen (7%) och Prins Carl-medaljen 

(0,4%) delas ut i mindre skala. Detta kan även sägas gälla medaljen för lång och 

trogen tjänst, som är ett sätt att uppmärksamma allt ifrån lokalvårdare och park- 

och trädgårdsarbetare och museitjänstemän till intendenter, bibliotekarier och 

sömmerskor som länge förblivit lojala i hovstaternas tjänst. Dessa står för i snitt 

5% av alla förläningar.  

Litteris et Artibus instiftandes 1853 av kronprins Carl, sedermera Carl XV. 

Benämningen betyder på latin ”för vitterhet och konst”. Prins Eugen-medaljen 

tillkom 1945, i samband med Prins Eugens 80-årsdag och utdelas för framstående 

konstnärliga insatser. Prins Carl-medaljen instiftades av Gustav V vid Prins Carls 

avgång från ordförandeposten i Svenska Röda Korset 1945. Den utdelas för 

nationell och internationell humanitär verksamhet.  

Slutligen tillkommer så den fullkomligt extraordinära ”awarden” 

Serafimermedaljen, medaljernas Rolls Royce, som endast har delats ut vid 2 

tillfällen under analysperioden, båda 2012, till professorerna Herbert Blomstedt 

samt Stig Strömholm, vilket motsvarar endast 3 promille av alla förläningar 

under perioden. Serafimermedaljen tilldelas person som genom humanitär eller 

allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Även antalet 

mottagare av Prins Carl-medaljen är således mycket begränsat och består för den 

aktuella perioden enbart av konteramiral Sten Swedlund (2009), Dr. Johan von 

Schreeb (2014) och undergeneralsekreteraren i FN Staffan de Mistura (2017). 

Medelalternativet vore kanske att behålla medaljerna, men avskaffa 

Serafimerordens samt Nordstjärneordens residualanvändning, det mera 

kungatillvända alternativet att bibehålla nuläget och det mest drastiska i 

kungareducerande väg således att avveckla även medaljförläningssystemet och så 

att säga entusiastiskt slakta detta rakt av i republikens namn, för att möjligen 

återintroducera det när presidenten väl är kommen och republiken således är på 

plats. Även om det kan tyckas som en detalj i det pussel som utredningen 

kommer att stå inför, så är ordnar och medaljer således en veckrik mantel, som 

det finns mycket att säga om. I vissa avseenden kan distinktionen mellan ordnar 

och medaljer tyckas flytande, men generellt är medaljerna således av något nyare 

datum. 
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Det mest långtgående 

alternativet ifråga om 

ordnar och medaljer vore 

att låta medalj-

förläningarna gå i graven 

på samma sätt som 

tidigare ordnarna 

 

 

 

9.2. Möjliga utvidgningar 
 

Vi utforskar nu således samma 5 huvudområden, men gör det istället utifrån 

synvinkeln hur kungens ställning skulle kunna förstärkas jämfört med idag, mera 

som en illustration för att bättre känna den motståndare, som förordar något i den 

här stilen och sannolikt kommer att göra detta även inom ramen för den 

stundande utredningen. Detta blir således delvis en fråga om att försöka 

förutsäga fiendens ”moves” och prediktera dess inspel i anslutning till den 

väntade utredningen. Vi upprättar sålunda samma tablå som i föregående avsnitt, 

fast nu således med fokus på att utöka kungahusets makt, mera illustrativt. 
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Figur 2. Möjliga utvidgningar av kunglig maktposition per 

huvudområde 

 

9.2.1. Uppgifter och åligganden 

 

Figuren visar att det är mycket färre förändringar inom denna kategori som är 

ens föreställningsbara. Om vi börjar med kungens uppdrag, så är det som 

understundom har nämnts i riksdagsmotioner från framförallt 

Sverigedemokraterna, men i enstaka fall även från Moderaterna och KDS, att 

kungen skulle kunna få en utökad roll ifråga om regeringsbildning, vilket ju 

inte minst har varit en aktuell fråga under den gångna hösten, med alla de 

konvulsioner, fördröjningar, politiska återvändsgränder, demonstrativa gester 

och tirader, skenförhandlingar, falska förhoppningar, maktpretentioner och 

komplikationer som regeringsbildningsprocessen hittills har fört med sig. 

Rent teoretiskt finns naturligtvis också den rojalistiska extrempunkten där 

landet styrs uteslutande med hjälp av kungliga dekret, men detta har ju av 

uppenbara skäl ingen praktisk relevans, utan Torekovs parametervärden är 

det utgångsläge vi har att spela med och den massa vi har att modellera. 
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9.2.2. Restriktioner och särbestämmelser 
 

Gällande restriktioner och särbestämmelser får vi nästan lämna blankt, 

eftersom det knappast är aktuellt att introducera nya, förlegade begränsningar 

för hur de kungliga lever sina liv, ej ens ur rojalisternas perspektiv. Det som 

möjligen hade varit värdefullt i backspegeln vore hårdare 

äktenskapsrestriktioner, men så långt som förfallet nu har gått är det inte 

längre mycket att göra åt den saken. Stickord: Dispens för dumhet, dialekt och 

promiskuitet, det ena värre än det andra10. 

 

9.2.3. Ekonomi och fastigheter 
 

Gällande ekonomi vore det naturligtvis möjligt att öka på apanaget jämfört 

med dagens nivå. Hittills har apanage-höjningar framförallt kommit till stånd 

genom att kungen har äskat större medel, med hänvisning till större 

omkostnadsvolym, som i delar förefaller vara driven av att en större 

familjekrets nu skall finansieras på relativt hög nivå och låt oss rent teoretiskt 

föreställa oss ett max-scenario, där apanaget höjs till upp till 250 MSEK.  

Den underliggande omständighet som i viss mån påverkar detta är det enkla 

faktum att Carl Philips design-förehavanden/försök inte har samma 

ekonomiska och kommersiella bärkraft eller för den delen samma artistiska 

tyngd, som Sigvard Bernadottes, som ju gjorde denne till en etablerad 

designer av produkter sålda i stora upplagor, som var mer än 

självförsörjande/ekonomiskt oberoende. En extrempunkt kan sägas utgöras 

av de rojalistiska fundamentalister som förespråkar ett apanage som höjs till 

2,0% av BNP11, men detta har mera karaktären av en bisarr tankelek, ungefär i 

stil med att förorda kriminalisering av medlemskap i Föreningen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Calumniare audacter; semper áliquid haeret 
11 Detta skulle motsvara en ökning av apanaget med en faktor 594 baserar på 2018 års värden, med ett 
apanage av 140 MSEK samt en bruttonationalprodukt av 4 159 BSEK 
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Det underliggande budskapet är dock tydligt; det s k prinsparet involveras i 

representativa sammanhang mer än vad som är motiverat och påkallat ur ett 

protokollärt, kompetensmässigt, bemannings och scenografiskt hänseende och 

detta sticker i ögonen och kan rent av ses som en starkt bidragande utlösande 

faktor till utredningen. Det talas från kungligt håll om att dessa personer 

understödjer kungen i hans huvudroll, men behovet av detta är högst 

tveksamt. Å andra sidan kan det tyckas bättre att apanaget används till 

representation i en eller annan form än för att kungen helt enkelt skall bygga 

upp och expandera sin privatförmögenhet. 

 

9.2.4. Flaggdagar och högtider 
 

Det som har varit på tal ifråga om flaggdagar, men som hittills inte har vunnit 

något större gehör, har varit att införa nya flaggdagar för prinsen Daniels 

respektive prinsessan Estelles födelse- och namnsdagar. Detta är principiellt 

tänkbart, men föga troligt i nuläget, då ramen för det totala antalet flaggdagar 

då sannolikt skulle nå en mättnadspunkt. Många gör visserligen intuitivt i 

samband med oidentifierade flaggdagar som oväntat dyker upp längs vägen 

den hypotetiska kopplingen att nu har prinsen Daniel12 kanske ändå begåvats 

med en egen nationell högtidsdag, men hittills har det inte hänt; peppar, 

peppar, ”ta i trä”… 

 

9.2.5. Ordnar och medaljer 
 

När det så gäller ordnar och medaljer så översätter scenariot med utökade 

ramar primärt till att återintroducera en eller flera av de vilande ordnarna 

Vasaorden och Svärdsorden respektive ändra förutsättningarna för de partiellt 

inaktiva ordnarna Serafimerorden och Nordstjärneorden, så att dessa blir 

tillgängliga också för icke-kungliga svenska medborgare, varvid även det 

totala antalet förläningar torde öka rejält. I en mening kan ju detta te sig mera 

jämlikt än dagens ordning, då endast de kungliga är serafimer-kandidater. 

Gällande medaljer skulle scenariot vara ekvivalent med att öka antalet årliga 

förläningar inom ramen för befintliga medaljslag, men det är oklart vad som 

idag sätter gränsen för antalet förläningar per annum och möjligen finns en 

viss elasticitet inbyggd i systemet redan idag, om än hundratalet framstår som 

en outtalad övre gräns, en ”nec plus ultra”. 

                                                           
12 Daniel har namnsdag den 11 december, så håll hädanefter utkik då!! 
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Olika varianter för att blåsa liv i det vilande ordensväsendet kan således 

föreställas, men när det gäller möjligheten att utöka antalet medaljer skall 

även tas i beaktande att det ligger i kungens eget intresse att inte låta 

omfattningen bli alltför stor, då detta kan ge en inflation i medaljutdelandet, 

och göra medaljerna mindre exklusiva och därmed mindre åtråvärda, varför i 

detta sammanhang och ur detta hänseende ”less” skulle kunna sägas vara 

”more” till en viss gräns. 

Visserligen skulle det kunna föreställas även ett scenario där ”brand new 

medals” tillkom, ponera exempelvis prinsen Daniels förgyllda hurtbulle-

medalj13 för särskilda insatser inom friskvårdsområdet och i slutändan blir 

alltsammans en fråga om att ställa värdet av att kunna utfärda dylika 

belöningar mot det faktum att medalj- och ordenssystemet kan tyckas 

förlegade redan mot bakgrund av att de erkänner andra eliter än de 

konstnärliga och vetenskapliga. 

 

 

Ett möjligt republikanskt 

avancemang vore att slopa 

den kungliga dispositions-

rätten avseende ett eller 

flera av de kungliga slotten 

(på bilderna Tullgarns-, 

Rosersbergs-, Strömsholms- 

och Rosendals slott) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Gyllene hanteln 
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9.3. Extremscenarion 
 

Låt oss så kvarstanna inom samma ramverk och baserat på samma 5 dimensioner 

avsluta scenariobetraktelsen genom att definiera 2 extrem-/ändpunktsscenarion, 

ett minscenario där kungens ställning försvagas så mycket som är möjligt utan att 

en avveckling av kungaämbetet blir en oundgängligen nödvändig konsekvens 

och ett maxscenario där kungens position stärks så mycket som möjligt, men utan 

att han blir enväldig. Utfallet blir då enligt figuren nedan, varvid det skall betonas 

att det naturligtvis går att föreställa sig än mera extrema scenarion i båda 

riktningarna, i spannet mellan envälde och halshuggning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 3. Min- och maxscenarion baserat på identifierade parametrar 

I termer av kungens uppgifter blir minscenariot endast en slopad Utrikesnämnd, 

eftersom ett avskaffande av hela den kungliga statschefsrollen borde komma före 

att dra in ansvaret för in- och utgående statsbesök i den mellanfolkliga 

vänskapens anda, då det så att säga inte längre blir meningsfullt att ha en kung, 

som i det scenariot bara blir ett lealöst bihang. Maxscenariot i sin tur innebär att 

ansvar för regeringsbildningen läggs till de befintliga kungliga uppgifterna. 

Gällande restriktioner och särbestämmelser innebär i minscenariot att alla 

restriktioner upphävs, medan maxscenariot innebär en skärpning av 

giftermålsregleringen i termer av t ex börd, härkomst, ras, religion och UB, för att 

i den mån det är möjligt undvika framtida ”mis-haps”.  
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Gällande ekonomi ser vi minscenariot som att kungen får en månadslön som sätts 

i nivå med statsministerns lön, medan maxscenariot bedöms vara ett apanage höjt 

till 250 MSEK, d v s med 79%. I termer av fastigheter är minimiscenariot att 

kungen får hålla tillgodo med prinsessan Sibyllas våning på Stockholms slott och 

maxscenariot att han personligen tar alla de 10 slotten i deras helhet i anspråk. 

Gällande flaggdagar är minscenariot att de enda kvarvarande kungliga 

flaggdagarna är nationaldagen jämte konungens födelsedag, medan maxscenariot 

ger utrymme för nya flaggdagar för både prinsen Daniel och prinsessan Estelle.  

Slutligen gällande ordnar och medaljer innebär det första extremscenariot att all 

medalj- och ordensförläning upphör med omedelbar verkan, medan det andra 

extremscenariot är liktydigt med att alla 4 ordnarna återupplivas och hädanefter 

kan förlänas också till svenskar för framstående insatser inom respektive 

område/samhällssektor. I någon mån framställs vad som komma skall som en 

övning som skall utföras i samverkan mellan hovet och utredningen, varvid ett 

förhandlingsmoment får antas tillkomma och där således kungliga eftergifter 

inom ett område kan kombineras med hårdare reduktion inom andra. Säg 

exempelvis att en återupplivad orden kvittas mot 15 MSEK i lägre apanage, för 

att både republikaner och monarkister skall bli nöjda och uppleva sig ha vunnit 

något. Detta innebär dock inte att den totala översynen är liktydig med ett 

nollsummespel och vi hoppas naturligtvis på en nettoförsvagning av kungens 

position, d v s att de reducerande krafterna konsumerar de expanderande. 

 

9.4. Royal downsizing 

 

En annan inte ovidkommande fråga är hur kungahuset skulle hantera ett 

substantiellt sparbeting i den kungliga budgeten, d v s hur en ”downsizing” av 

den kungliga apparaten skulle ta sig ut. För att kunna bedöma detta hade vi 

egentligen behövt bättre inblick i de kungliga räkenskaperna, men låt oss anta att 

en relativt enkel åtgärd är att stänga ett eller flera av de mindre slotten för 

visningar. Medaljförläningen är sannolikt inte förknippad med några alltför stora 

kostnader, då dessa i inköp knappast kan kosta mer än ett par hundra tusen SEK 

per annum.  
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En annan fråga som inte ställts är vilken effektiviteten är i den egna 

verksamheten och vilken potential som kan antas finnas i form av t ex 

outsourcing av tvätt-, lokalvårds-, trädgårdsskötsels-, måltidstjänster etc. Finns 

möjligheter till besparingar inom OH? Hur stora är de fasta kostnaderna 

respektive vilka är kostnadsdrivarna (antal kungamiddagar, antal kungliga 

resor?) Är det möjligt att köpa parkskötsel på en lägre servicenivå? Vad skulle ett 

”lean” hov innebära i praktiken? Är hovstaterna effektiva i vad de gör? Var ligger 

kungens eget reservationspris? Tolererar han någon sänkning av apanaget 

överhuvudtaget eller är han bekväm av sig och accepterar vad han får? Detta 

bäddar för många delikata avvägningar och intrikata förhandlingar och i någon 

mån är de ju förstås en fråga om integritet för de kungliga hur långt denna 

ekonomiska strävan inkl. kraven på ökad transparens skall drivas. 

 

 

  

Hur mycket av olika 

tjänstekategorier skulle kunna 

outsourcas och vilka besparingar 

skulle detta möjliggöra 

 

 

 

 

9.5. Huvudområdena och presidenten 
 

En annan intressant fråga är hur presidentämbetet skulle utformas i termer av de 

5 huvuddimensionerna, där presidenten sannolikt kommer att ärva vissa av 

kungens sedvänjor. Om vi börjar med uppgifter är det mest naturliga 

förmodligen att låta presidenten överta samtliga kungens formella uppgifter och 

till detta eventuellt lägga ett ansvar för regeringsbildning. Gällande restriktioner 

och särbestämmelser torde det falla sig naturligt att avskaffa samtliga dessa och 

inte överföra dem i någon del till presidenten; de är helt enkelt ”not applicable”. 

Ordningen får antas självreglerande i så motto att om presidenten är ur det ena 

eller andra hänseendet olämpligt gift, så blir han inte vald ”in the 1st place.” 

Gällande ekonomi och fastigheter får det förmodas att presidenten erhåller en 

månadslön i vart fall i nivå med statsministern samt att 

representationsomkostnader etc. därtill finansieras separat, vilket likväl antas 

motsvara en substantiell besparing jämfört med det monarkistiska nuläget.  
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Ifråga om slott torde det räcka med delar av Stockholms slott, möjligen med 

tillägg för ett sommarslott som också kan användas representativt, såsom               

t ex Drottningholm eller Tullgarn. Gällande flaggdagar borde det vara rimligt att 

avskaffa alla personbundna flaggdagar, eftersom dessa ändå skulle fluktuera, 

men istället lägga till en ny flaggdag för republikens grundande, ”Republikdagen”, 

varvid denna får antas utropas av talmannen, i nära anslutning till kungens 

resignation från tronen. Slutligen gällande ordens- och medaljväsendet påverkas 

detta egentligen inte så mycket av övergången till republik och detta kan mycket 

väl föras vidare i oförminskad eller t o m utökad omfattning. 

 

9.6. Gradering av huvudområdena (5*5*5) 
 

Låt oss så innan vi lämnar detta scenario-avsnitt använda oss av samma 

huvudområden som i det föregående och göra en gradering enligt en 5-gradig 

skala (från 1=mycket lågt till 5=mycket högt) för vart och ett av dessa, avseende 5 

olika parametrar, nämligen reduktionspotential (potential att ytterligare försvaga 

kungens position utan att ta steget fullt ut till republik), utökningspotential 

(potential att förstärka kungens position utan att göra denne enväldig), 

konsensusgrad (grad av samförstånd inom framförallt riksdagspolitiken inom 

aktuellt område), grad av fokus i utspel (d v s utspelet förebådande utredningen) 

och slutligen skillnad mot presidenten (helt enkelt hur stor differensen i ett 

basscenario förväntas bli i förhållande till en president). Vi börjar med en 

sammanfattningsbild med avseende på ovanstående: 
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Figur 4. Gradering av huvudområdena enligt 5-gradig skala avseende 5 

olika parametrar (5*5*5) 

 

9.6.1. Reduktionspotential 
 

Reduktionspotentialen bedöms således vara högst inom områdena åligganden 

och uppgifter respektive ekonomi och fastigheter, då det fortfarande finns gott 

om utrymme inom dessa områden att degradera kungen. Potentialen bedöms 

vara medelhög inom restriktioner och särbestämmelser samt ordnar och 

medaljer, eftersom merparten av ordensväsendet redan i utgångsläget är 

vilande. Slutligen inom området flaggdagar och högtider bedöms potentialen 

vara liten, då dagens flaggdagar är tämligen inarbetade och det därför 

sannolikt skulle stöta på hinder att dra in en eller flera av dessa utan mycket 

starka motiv. 
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9.6.2. Utökningspotential 

 

Gällande potential för utökning bedöms denna vara som mest medelhög och 

detta närmare bestämt inom områdena åligganden och uppgifter, restriktioner 

och särbestämmelser samt ordnar och medaljer, detta mot bakgrund av att det 

får betecknas som ett tämligen stort steg att blåsa liv i alla ordnarna, medan 

möjligheten att involvera kungen i regeringsbildningen i sig för betecknas som 

en så stor förändring att totalen blir i vart fall medelhög. Slutligen inom 

ekonomi och fastigheter finns en viss potential att höja apanaget, som ju trots 

allt bara är en fråga om att justera ett belopp, även om smärtgränsen nog 

relativt snart får anses vara nådd. Potentialen inom flaggdagar och högtider 

betecknas som låg givet vad som tidigare konstaterats om att det totala antalet 

flaggdagar inte får bli för stort, här liksom för medaljerna delvis med 

motiveringen att det annars uppstår en slags inflation som gör att flaggningen 

får en mindre valör, alternativt att folk tröttnar på att flagga om det skall ske 

för ofta. Slutligen kommer vi fram till en mycket liten potential avseende 

restriktioner och särbestämmelser eftersom dessa är helt sprungna ur ett annat 

tidevarv. 

 

9.6.3. Konsensusgrad 
 

Vi fortsätter med konsensusgraden, där denna betecknas som hög för 

restriktioner och särbestämmelser, som det knappast torde vara någon som 

argumenterar för. Konsensusgraden är vidare medelhög avseende ekonomi 

och fastigheter samt flaggdagar och högtider, som sällan ifrågasätts varken i 

den allmänna opinionen eller i riksdagspolitiken. Vi konkluderar vidare en låg 

konsensusgrad inom områdena åligganden och uppgifter och ordnar och 

medaljer, eftersom det ifråga om kungens uppdrag finns exempel på 

riksdagsmotioner i relativ närtid som går i båda riktningarna. Gällande 

medaljer och ordnar finns det också en entusiastisk fraktion av riktiga 

fantaster som vill återuppliva ordnar på bred front, samtidigt som andra är 

mera restriktiva. 
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9.6.4. Grad av fokus 
 

Gällande grad av fokus i utspelet om utredningen gör vi en indelning endast i 

2 klasser, där den första är hög och avser de områden som adresserades direkt 

i artikeln, nämligen ekonomi och fastigheter, flaggdagar och högtider samt 

ordnar och medaljer. Åligganden och uppgifter samt restriktioner och 

särbestämmelser åsätts följaktligen den lägre graden låg. Här ser vi att det 

föreligger lite av en paradox, i att området restriktioner och särbestämmelser, 

där konsensus om reformbehovet tycks vara störst, har ett litet fokus i 

utredningsansatsen. 

 

9.6.5. Differens vs. presidenten 
 

Slutligen kommer vi till graden av skillnad vs. presidenten, där vi sätter hög 

för flaggdagar och högtider samt ekonomi och fastigheter, där ju systemet 

med flaggdagar i princip skulle behöva göras om från början i republiken, 

samtidigt som vi föreställer oss en betydligt mera nedbantad administration 

för presidenten, både vad gäller disponerade slottsbyggnader och ekonomi i 

övrigt. Vi sätter medelhög på åligganden och uppgifter samt restriktioner och 

särbestämmelser, eftersom det får antas vara inte helt otroligt att presidenten 

ges någon form av i vart fall understödjande roll i samband med 

regeringsbildning och eventuellt t o m det fulla ansvaret för att vaska fram en 

lämplig statsminister. Vi sätter medelhög också för restriktioner och 

särbestämmelser, eftersom dessa mycket väl kan komma att kvarstå vid 

fortsatt monarki, men torde sakna aktualitet i republiken. Slutligen sätter vi 

låg på ordnar och medaljer, eftersom denna fråga egentligen är ganska neutral 

mellan monarkin och republiken och det finns inte något som säger att flödet 

av utmärkelser är större i en monarki än i en republik och vice versa. Låt oss 

här gärna lägga till ansvaret för utdelning av Nobel-priset, som givetvis hade 

kunnat expedieras minst lika bra av presidenten. 

 

 

Det finns inget som säger att fler 

utmärkelser delas ut i en monarki 

än i en republik och dagens 

medaljutdelning, inkl. Nobel-

pris-överräckandet, skulle precis 

lika gärna kunna hanteras av 

presidenten 
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10. Monarkistiska riksdagsmotioner 

10.1. Empirisk genomgång 
 

Låt oss nu fördjupa vårt studium av plausibla förslag från motståndarhåll om att 

utvidga kungens befogenheter, genom att göra en motsvarande genomgång av 

sådana riksdagsmotioner, som i en annan motion (den beträffande 

manifestationer vid 1:a maj) gjordes beträffande republikanskt inspirerade 

riksdagsmotioner. Detta är således de motargument vi möter och vi upprättar 

således till att börja med en bruttolista avseende tidsfönstret 2009-2018: 

 
Nr. 

Motions-
beteckning/-titel 

 
Författare 

 
Yrkanden 

1. 2018/19:127; 
Grundlag 

Jonas Millard (SD) Återinförande av monarkens 
uppgift att utse regering, val av 
ny monark vid nuvarande ätts 
utslocknande 

2. 2017/18:878; 
Grundlag 

Jonas Millard (SD) Återinförande av 
ordensväsendet, återinförande av 
monarkens uppgift att utse 
regering, val av ny monark vid 
nuvarande ätts utslocknande  

3. 2018/19:51; Återför 
ansvaret för att 
föreslå nya 
statsminister för 
riksdagen till 
statschefen 

Björn Söder (SD) Förändring av regeringsformen 
med återförande av ansvaret för 
att föreslå ny statsminister till 
statschefen 

4. 2017/18:69; 
Återinför 
riksmötets 
öppnande i 
Rikssalen 

Markus Wiechel (SD) samt 
Jeff Ahl (SD) 

Förläggning av riksmötets 
högtidliga öppning till Rikssalen 

5. 2016/17:2549; 
Monarkins roll 

Mikael Jansson (SD) samt 
David Lång (SD) 

Återinförande av monarkens 
åliggande att utse regering, val 
av ny monark vid nuvarande ätts 
utslocknande 

6. 2015/16:2618; 
Monarkins roll 

Mikael Jansson (SD) samt 
David Lång (SD) 

Återinförande av monarkens 
åliggande att utse regering, val 
av ny monark vid nuvarande ätts 
utslocknande 

7. 2014/15:2909; 
Kungens roll vid 
val av statsminister 

David Lång (SD) samt 
Mikael Jansson (SD) 

Statschefens övertagande av de 
uppgifter som idag utförs av 
talmannen i samband med 
utnämning av statsminister 

8. 2012/13:K391; 
Kungens roll vid 
val av statsminister 

David Lång (SD) samt 
Mikael Jansson (SD) 

Statschefens övertagande av de 
uppgifter som idag utförs av 
talmannen i samband med 
utnämning av statsminister 
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9. 2010/11:K261; 
Regeringsbildning 

Cecilia Magnusson (M) Statschefens övertagande av 
talmannens uppgifter i samband 
med regeringsbildning 

10. 2009/10:K400; 
Statschefens 
ställning 

Hans Wallmark (M) Stärkande av kungens ställning 
som en partipolitiskt obunden 
symbol för hela landet 

11. 2009/10:K307; 
Regeringsbildning 

Annicka Engblom (M) Statschefens övertagande av 
talmannens uppgifter i samband 
med regeringsbildning 

12. 2009/10:K264; 
Regeringsformen 
och Sveriges 
monarki 

Lennart Sacrédeus (KD) Överföring av talmannens 
uppgifter i samband med 
regeringsbildning till statschefen 

 

Tabell 2. Genomgång av rojalistiska riksdagsmotioner under 

perioden 2009-201814 

 

10.2. Analys 
 

Vi noterar således omedelbart en betydligt magrare skörd av monarkistiska 

riksdagsmotioner i förhållande till motsvarande antal republikanska, vilket gör 

att det finns ett mycket svagare förändringstryck i den riktningen och i vissa fall 

kan dessa ses mer som reflexmässiga markeringar till följd av det republikanska 

motionerandet. Totalt har under 10-årsperioden 2009-2018 endast 12 motioner 

inkommit, som kan klassificeras som pro-rojalistiska med avseende på innehållet, 

vilket motsvarar 1,2 motioner per år, mot 6,1 för republiken Det finns en hög grad 

av konvergens i de krav som framställs och i 10 av 12 fall, således i 83% av fallen, 

ingår det bland de uttalade kraven att kungen, eller som det mestadels mera 

neutralt utformas, statschefen, skall överta talmannens nuvarande åligganden i 

samband med regeringsbildning samt utnämnande av statsminister. I 4 fall, d v s 

33% av alla motioner enligt tabellen ovan, båda signerade Sverigedemokraterna, 

ingår bland yrkandena att en ny monark skall väljas vid den nuvarande ättens 

utslocknande, vilket även om det känns tämligen avlägset i nuläget – allt annat 

lika - får betraktas som en förstärkning av kungamakten per se.  

 

 

 

 

 

                                                           
14 Källa www.riksdagen.se; RepF analys och beräkningar 

http://www.riksdagen.se/
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Vidare finns 1 fall vardera där ett delyrkande består i ett återinförande av 

ordensväsendet, förläggning av riksmötets högtidliga öppnande till Rikssalen 

samt en generell förstärkning av kungens roll som samlande symbol för landet. 

Studerar vi den partipolitiska fördelningen så framkommer att av totalt 17 

motionsundertecknanden, så svarar Sverigedemokraterna för 76%, Moderaterna 

för 18% och KDS för 6%. Sverigedemokraterna står således för ungefär lika hög 

andel som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i föreningen, då det gäller 

republikanska motioner15. 

Sett istället till antalet motioner, så svarar Sverigedemokraterna för 67%16, 

Moderata Samlingspartiet för 25% och slutligen KDS för 8%. Mest frekventa 

motionärer är Sverigedemokraternas David Lång och Mikael Jansson, med 4 

motionsundertecknanden vardera, följt av Sverigedemokraternas Jonas Millard 

med 2 motioner. Därefter följer en krets av 7 personer med 1 motion var. Återigen 

blir således slutsatsen att det finns betydligt svagare drivkrafter för en förstärkt 

monarki än för att ta nya steg i riktning mot republiken och rent faktiskt så har 

det således kommit in och behandlats över 5 ggr. flera republikanska motioner 

som vice versa. 

 

 

De 2 mest frekvent förekommande 

motionärerna för en förstärkt 

kungamakt är David Lång och 

Mikael Jansson från 

Sverigedemokraterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Även denna andel uppgick till 76%, jfr. vidare motion ang. Manifestationer i Föreningens regi 
avsnitt 11.7 
16 Här var motsvarande andel för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på den republikanska sidan 
64% 
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10.3. Argument för förstärkt kungamakt 
 

10.3.1. Empirisk genomgång 
 

Vi företar så att i likhet med argumenten för republik, manifesterade i 

motioner, analysera även de argument som monarkistiskt sinnade motionärer 

för fram, allt syftande till att bättre känna fienden och att kunna antecipera 

vilka överväganden som kan komma att integreras i den kommande 

utredningen, som ju kommer att vara skyldig att beakta båda falangernas 

ståndpunkter. Låt oss alternativt se detta som uppfattningar och 

ställningstaganden som monarkisterna i vart fall kommer att försöka pådyvla 

utredningen och som vid behov måste kunna bemötas. 

 
Nr. 

 
Argument 

1. Att synliggöra och tydliggöra riksdagens roll som folkets företrädare kan 
lämpligen ske i samverkan med statschefen som symbol för just hela landet 

2. Både valet till talman och talmansämbetet i sig bör undgå att dras in i politiska 
fulspel som skedde 2018, vilket inte är värdigt ämbetet eller riksdagen 

3. Dagens system är en ovanlig ordning för en konstitutionell monarki där 
statschefen oftast har någon mer formell roll kring exempelvis 
regeringsbildningen 

4. De svenska grundlagsförfattarna gick i samband med Torekov-kompromissen 
i flera fall längre när det gällde att minska monarkens uppgifter än vad som är 
fallet i andra parlamentariska, demokratiska monarkier och det finns 
anledning att rätta till detta 

5. Det finns starka skäl till att vidta åtgärder för att talmansrollen skiljs från det 
rent politiska spelet kring statsministerrollen och inte fortsätter att bli föremål 
för partipolitiska strategier och smutsigt spel 

6. Det kan finnas situationer då det är bra att markera självständighet gentemot 
såväl de politiska partierna som den exekutiva makten 

7. Det är rent principiellt logiskt att det är statschefen, statens främsta 
företrädare, som leder arbetet med att finna en lämplig kandidat till posten 
som regeringschef, d v s statens främsta politiska ledare 

8. Den svenska monarkin representerar kontinuitet, har ett starkt stöd bland 
medborgarna och bär tillsammans med den representativa demokratin upp 
vår historia 

9. Flera viktiga värden skulle gå förlorade den dagen vi inte längre vore en 
monarki 

10. I 1975 års regeringsform reducerades monarkens roll i statslivet i så stor 
utsträckning som det var möjligt, utan att ta steget fullt ut och avskaffa 
monarkin. De svenska grundlagsförfattarna gick därvid i flera avseenden 
längre när det gällde att minska monarkens uppgifter än vad som är fallet i 
andra parlamentariska demokratiska monarkier. Tiden är nu mogen för att 
rätta till en del av detta 

11. I alla andra parlamentariska demokratier är det statschefen, d v s monarken, 
som formellt leder arbetet med att utse regeringsbildare. Sverige bör ansluta 
sig till övriga länder och låta monarken ta över talmannens roll i detta arbete 
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12. I alla andra parlamentariska monarkier är det statschefens ansvar att bereda  
ärendet om ny statsminister 

13. Kungahuset knyter samman vårt moderna och demokratiska samhälle med 
landets kulturarv och historia på ett värdefullt sätt 

14. Kungahuset representerar inte bara Sverige på ett föredömligt sätt 
internationellt, vilket bidrar till landets ställning som handels-, export- och 
turistnation; kungahuset verkar också enande för svenska folket eftersom det 
står över politikens vågspel 

15. Kungen kan i olika sammanhang agera som en partipolitiskt oberoende 
person. En förebild för hur detta fungerar är dagens på många sätt funktionella 
Utrikesnämnd 

16. Kungen är en samlande symbol för riket 

17. Monarken kan vara en samlande gestalt  för hela folket eftersom han eller hon 
står över de vardagliga politiska motsättningarna. Denna roll blir särskilt 
viktig i tider av kris, men har betydelse även annars 

18. Monarken är inblandad i regeringsbildningen i samtliga europeiska monarkier 
utom Sverige idag 

19. Monarkin bidrar till att göra Sverige och det svenska känt utomlands 

20. Monarkin sprider glans, fest och högtid i olika sammanhang 

21. Monarkin står för en historisk kontinuitet och markerar sambandet mellan 
våra dagars Sverige och det Sverige som en gång var 

22. Monarkin är en del av vårt kulturarv och därmed en del av vår svenska 
identitet 

23. Monarkin är en symbol för den gradvisa utveckling som omvandlat Sverige till 
en modern demokrati med hög levnadsstandard, en symbol för ett land som 
känner sin historia och vars historiska rötter är fast förankrade 

24. Nu 50 år efter Torekov-kompromissen är det politiska landskapet i Sverige 
förändrat 

25. Om ett oklart parlamentariskt läge skulle uppstå, kan det finnas fördelar med 
att låta monarken, inte talmannen, leda samtalen i statsministerfrågan. 
Talmannen är en politiker och kan därmed misstänkas för att favorisera sina 
egna partivänner. Sådana misstankar skulle säkerligen i de allra flesta fall vara 
ogrundade men kan å andra sidan aldrig drabba en partipolitiskt obunden 
monark, som därmed skulle leda arbetet på ett sätt som inger stort förtroende 

26. Statschefen står för kontinuitet, medan talmannen inte sällan byts ut i samband 
med allmänna val. Därför kan det hända att det är en talman som kallar till 
samråd, men en annan talman som avger förslag på statsminister till riksdagen 

27. Sverige har alltid varit en monarki och skall så förbli 

28. Sverige har en stor styrka i vår både historiskt och folkligt djupt förankrade 
monarki, men Sverige skulle tjäna på att också låta detta återspeglas vad det 
gäller kungens uppgifter 

29. Sverige skiljer sig åt från andra parlamentariska demokratier genom att 
talmannen, istället för statschefen, har till uppgift att föreslå en ny 
statsminister för riksdagen 

30. Sverige är en parlamentarisk, demokratisk monarki – ett statsskick som 
åtnjuter brett folkligt stöd och som tjänar vårt land väl 

31. Sverige är idag, enligt ett demokratiskt riksdagsbeslut, en konstitutionell 
monarki med brett folkligt stöd 

32. Till skillnad från monarken kan talmannen också anklagas för att ta politiska 
hänsyn om ett valutslag skulle vara otydligt, eftersom han utses på politiska 
meriter 

33. Uppgiften att utse statsminister skulle ge monarken en något mer framskjuten 
plats i statslivet, vilket kan bidra till att långsiktigt upprätthålla det folkliga 
stödet för monarkin. Om statschefsuppdraget får ett utökat innehåll ser man 
tydligare att monarkin har en funktion att fylla 



Motion ang. påverkan                                                                                Republikanska  
av statlig utredning  Föreningen Sthlm 

39 
 

34. Vår nuvarande konung åtnjuter ett stort förtroende hos svenska folket och har 
visat sig vara en enande gestalt vid kriser 

35. Önskan att helt beröva monarken uppgifter i styrelseskicket leder också fram 
till onödiga problem när ny statsminister ska utses efter allmänna val 

 

Tabell 3. Långlista av argument för förstärkt kungamakt hämtade från 

monarkistiska riksdagsmotioner 2009-201817 

 

 

 

Ett av de förslag som 

monarkisterna undsluppit sig är 

att riksdagens högtidliga 

öppnande skall återföras till 

Rikssalen 

 

 

 

10.3.2. Analys 
 

Vi finner således på vår bruttolista, som visserligen innehåller vissa överlapp 

och variationer på samma tema, 35 stk. argumentsvarianter, att ställa mot 66 

stk. för republiken. Vissa av de monarkistiska versionerna tycks i delar vara 

framprovocerade av de republikanska och det talas på sina håll i en direkt 

polemik nedsättande om kulturradikalismens brist på respekt för historia och 

traditioner. Även i övrigt går det att urskilja några återkommande teman 

bland argumenten, även om det inte är riktigt lika enkelt att renodla en 

handfull huvudargument, som fallet var med de republikanska argumenten. 

Vanligt är exempelvis att hänvisa till att det är naturligt att statschefen har en 

betydande roll i samband med regeringsbildningar, eftersom så sedan lång tid 

är fallet i samtliga övriga konstitutionella monarkier i Europa.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Källa: www.riksdagen.se, RepF analys 

http://www.riksdagen.se/
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I anslutning härtill har även monarkisterna sitt eget modernitetsargument, 

som går ut på att hänvisa till att Torekov-kompromissens alltför kraftiga 

inskränkningar i kungamakten, nu efter så många år, är obsolet. Torekov 

framställs som till den grad kompromisspräglat att ibland det rena godtycket 

fick råda. Vanligt är också att peka på kungens betydelse för kulturarv samt 

sammanhållning i samhället, inte minst genom att säkerställa ett visst mått av 

historisk kontinuitet. Det talas vidare om monarkins betydelse för bilden av 

Sverige utomlands och rent av om monarkins roll att sprida glädje, glitter och 

glans. På sina håll utvecklas också diskussionen kring varför kungen bör ges 

en utökad roll i sonderingarna efter ny statsminister, vartill hör kungens 

opolitiska ställning, kontinuitetsaspekten även här samt att kungen inte skulle 

dras med i den typ av politiskt ”fulspel” och taktiserande som vi har kunnat 

bevittna i samband med den alltjämt pågående regeringsbildningen i 

anslutning till riksdagsvalet 2018. 

Ett ofta upprepat argument är vidare det folkliga stöd som monarkin åtnjuter 

idag, vilket i en demokrati naturligtvis inte är oväsentligt, eftersom det ju är 

folkmeningen som i slutändan bör få genomslag på utfallet. En generell 

reaktion på rojalisternas argument kan också vara att problemet med en 

otillräckligt opolitisk och kraftfull regeringsmakare ju mycket väl skulle 

kunna angripas lika effektivt genom att utse en president. Argumentationen 

lämnar också några luckor, som får antas fyllas på med någon slags reaktionär 

intuition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion ang. påverkan                                                                                Republikanska  
av statlig utredning  Föreningen Sthlm 

41 
 

 

Om vi ändå försöker att renodla huvudargumenten för republik respektive 

monarki, så erhåller vi sammanställningen nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Rangordnade huvudargument för republik resp. monarki 

 

 

I sitt argumenterande för en 

utökad roll för kungen, 

finner rojalisterna vissa 

hållpunkter inom ramen för 

övriga konstitutionella 

monarkier i Europa 
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11. Sammanfattning 
 

Om vi så skall försöka sammanfatta innehållet i denna motion, så förblir 

huvudfrågan vad den kommande statliga monarkiutredningen i grunden skall 

handla om och preliminärt framstår det dessvärre som att fokus kommer att ligga på 

detaljer som apanagets storlek, det kungliga ordensväsendet samt kungliga 

flaggdagar, medan det vore mera angeläget att inrikta utredningsansträngningarna 

mot kungens uppgifter och framförallt på frågan om monarkins fortbestånd. Tanken 

om ett oupplösligt förbund mellan kungen och folket tycks vara en grundmurad 

föreställning, som det i förstone kan framstå som besvärligt för att inte säga omöjligt 

att rå på med republikanismens mekanismer. Likväl bör Föreningen bemöda sig att 

förhindra att de rojalistiska planerna sätts i verket och det skall i vart fall inte råda 

någon tvekan om att den tiden är förbi, då Föreningen kunde avfärdas som en 

obekväm gerilla, en landsförrädisk konspiratör eller en bolsjevikisk satellitrörelse. 

Vi konstaterar vidare utifrån de ovan gjorda analyserna att möjligheterna att 

ytterligare begränsa kungens ställning utan att ta steget fullt ut till republik är 

begränsade och främst avser åtgärder inom huvudområdena uppgifter och 

åligganden, ekonomi och fastigheter samt ordnar och medaljer. Den kanske 

viktigaste slutsatsen av motionens analyser är att Föreningen bör göra anspråk på 

och ”pitcha” för en ställning som remissinstans till utredningen, en aspiration som 

framstår som fullt realistisk och rimlig med tanke på Föreningens kompetens samt 

långvariga engagemang i statsskicksfrågan. Detta torde om inte annat vara 

nödvändigt för att slutresultatet av pågående ”review” skall bli en republikansk 

triumf, varvid Föreningen undantagslöst måste positionera sig som uppbärare av 

den nya tids anda, som varken tål rasism, intolerans, diktatur, privilegier eller våld 

och som följaktligen ej heller fördrar monarkin i någon form.  

 

 

 

Den tiden är förbi, då Föreningen kunde 

avfärdas som en obekväm gerilla, en 

landsförrädisk konspiratör eller en 

bolsjevikisk satellitrörelse 
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12. Slutsatser 

 

Ambitionen att påverka utredningen i republikansk riktning bör dock sträcka sig 

längre än så, genom skilda kanaler såsom opinionsbildning, riksdagsledamöter med 

republikansk anknytning etc. Vi bör framföra våra egna standardargument, men 

även hålla oss underrättade om motståndarnas argument och bemöta dessa för vad 

de är. Jämför exempelvis monarkisternas många hänvisningar till utländska 

förhållanden vad gäller kungens ställning som regeringsbildare respektive s k 

ordensväsen för officiella belöningar.  

Om detta benchmarking-perspektiv då är så urbota viktigt borde det ju också fästas 

stort avseende vid att de kvarvarande monarkierna till antalet är ganska få och 

knappast ökar heller, så att säga orbis terrarum. Vi konstaterar vidare att det krav 

som främst kommer till uttryck i de rojalistiska riksdagsmotionerna är adderandet av 

uppgifter i samband med regeringsbildning och det förefaller således idag i Sverige, 

inom den etablerade politiken, inte finnas någon monarkistisk agenda som sträcker 

sig bortom detta, vilket är positivt och trots allt sätter en republikansk grundton för 

diskussionen, som något modererar vissa politikers tvångsmässiga prisande av 

kungahuset. 

För att så kunna slå in sista spiken i kistan för monarkin, så handlar det om att vinna 

inte bara den förnuftsbaserade kampen utan även den känslomässiga, som lätt tar 

överhanden. Utredningen kan lätt komma på tanken att lägga de rationella 

övervägandena tillrätta, så att dessa harmonierar med de känslomässiga, styrda av 

någon slags folklig separationsångest och vånda inför omvälvningar, som enbart är 

till för att övervinnas. Först då kan en motvillig acceptans framtvingas inför det 

faktum att republikanismen är historiens mening och det folk som under lång tid har 

vördat och följt de kungliga kan fås att medverka till att avlägsna dem från tronen. 

 

 

 

Slutsatsen blir, att Föreningen bör 

”pitcha” för att uppnå ställning av 

remissinstans till den kommande 

utredningen 
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13. Yrkanden 
 

Mot bakgrund härav yrkas: 

(primo) att stämman uttalar att Föreningen bör aspirera på att uppnå ställning av 

remissinstans i anslutning till den kommande monarki-utredningen och 

eventuellt framföra detta mer eller mindre som ett krav direkt till berörda 

instanser i god tid när utredningen väl har börjat arbeta 

(secundo) att stämman uttalar att Föreningen i möjligaste mån skall verka för att 

utredningen genom ursprungs- eller tilläggsdirektiv blir en bredast möjliga 

ansats, med omfattan de mandat för förändring 

(terzo) att Föreningen som hypotetisk remissinstans till utredningen betonar att 

oberoende av utredningens slutsatser baserat på nuläget, så är de angeläget att det 

hålls öppet för omprövningar vid betydande skiften i opinionen 

(quarto) att stämman gör motionen till sin egen samt sänder denna vidare för 

behandling av Republikanska Föreningens centrala, bi-årliga kongress den 6 april 

2019 

Stockholm ÖÖ den 14 januari 2019 

 

  Staffan Nyberg 


