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Abstract 

 

This thesis is about how the biggest political party in Sweden agrees to the Swedish monarchy. The 

political program of the Social democrats says that the monarchy should be abolished and that 

Sweden should be turned into a republic but even though they have been in government for quite a 

while they haven't really been interested in turning this principal issue into reality.  

I found this particularly interesting giving it is a clear paradox that they have a basic understanding 

against the monarchy but choose to let it be even though they had the chance to abolish it all 

together and that is why I choose to study this political party. I'm aiming to find out how the party 

justify its present position regarding the Swedish monarchy using Sjöblom and Tsebelis theory that 

politics is a network of nested games and that a political party has to take into account what 

conditions determines the rules on the three political arenas which constitute the theory. These 

multiple arenas are; the electoral, the parliamentary and the internal arena. To find out what the 

party actually thinks about this matter I will use available literature on the monarchy issue and 

particularly the ones that deals with this partys historical ideas. I interviewed a high ranking 

member of the Social democrats, a man who deals with the royal court in his work in the Swedish 

parliament. I thought that his views regarding the monarchy and the demand for republic could help 

me get a deep analysis of how the party stands and what he thought about the fact that different 

representatives of his party had different views on the monarchy and the demand for republic. In 

this thesis I will demonstrate that the biggest political party in Sweden does not intend to use its 

political power against the monarchy and that is because the electoral arena or the voters still stands 

behind the monarchy and above all the heir to the throne and that it would be political suicide for 

the Social democrats if they tried to abolish the monarchy in this time when the monarchy stills 

enjoys overwhelming support from its subjects. The partys unwillingness to pursue the demand for 

republic is also a result of the different opinions from the representatives of the party in the internal 

arena. There is no internal consensus in this matter, even though part of the party’s representatives 

does support a switch to a republic, nor do the party's core voters demand that the monarchy should 

be abolished. In addition to this the party remains committed to a compromise that they agreed to 

with the other parties in the parliamentary arena and therefore can't open up this issue as long as 

they stand behind the Torekov Compromise in the parliamentary arena. 

 

Nyckelord: Socialdemokraterna, Monarkin, Politiska arenor, Republik 
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1. Inledning 

 

För mig bottnar intresset för det svenska statsskicket delvis i mitt historiska intresse men också i 

mitt intresse för politik och nationalstater och vad dessa tre intressen har gemensamt är att de alla på 

olika sätt sammankopplas med monarki om än ur olika perspektiv. För mig var det en fråga om att 

försöka skriva en uppsats om något ämne som både var relevant för mig personligen men som också 

är relevant för statsvetenskapen och för samhället vi lever i idag. Jag önskar att med den här 

uppsatsen bidra till forskningen kring monarkin och att belysa dess förutsättningar och utmaningar. 

 

Om jag ska försöka förklara för mina läsare varför det är så intressant och angeläget att skriva en 

förklarande kandidatuppsats om den svenska monarkin måste jag hänvisa 1000 år tillbaka i tiden. 

För så länge, nästan så länge som Sverige har varit en nationalstat har vi haft monarker och de kan 

alla namnges vilket jag tycker är spännande att en så central tradition i vår historia lever kvar än 

idag. Under den här tiden har mer än 70 personer innehaft statschefs ämbete och det har varit såväl 

kvinnor som män och de har alla i varierande grad lett och styrt Sverige genom både krigs och 

fredsperioder. 

 

 1.1. Val av ämne 

 

Anledningen till att jag valde att se hur just Socialdemokraterna ställer sig till monarkin handlar 

främst om den stora paradoxen som uppenbarar sig när man läser partiets partiprogram
1
. Det parti 

som innehaft regeringsmakten längst tid i Sverige förordar nämligen att monarkin skall avskaffas 

och ersättas av en republik där en person inte ärver statschefsämbetet och inga andra ämbeten för 

den delen. Av den anledningen blir det intressant att titta närmare på just Socialdemokraterna och 

försöka förstå varför de har valt att låta monarkin få vara kvar. Tillfällen att avskaffa monarkin har 

inte saknats och det kanske mest häpnadsväckande är varför man från socialdemokratiskt håll beslöt 

att inte driva kravet på republik när vår nuvarande grundlag arbetades fram
2
. Sådana omständigheter 

har jag tittat närmare på och jag kommer redogöra hur jag tror att dessa hänger ihop med partiets 

syn på monarkin idag och om det finns indikationer på att partiet tänker lägga om kurs i frågan. Jag 

har försökt sätta mig in i hur man från partiets sida har resonerat kring frågan och varför man över 

huvud taget har tagit ställning i frågan en gång i tiden, för om vi tittar internationellt så är det inget 

                                                 
1 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%C3%A5rt%20parti/partiprogram.pdf 

2 Åman 1982; Repor i färgen sid. 176 
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som säger att ett socialdemokratiskt parti måste vara motståndare till monarkin
3
. Sedan framför allt 

är frågan varför den officiella hållningen gäller än idag
4
.   

 

 1.2. Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med den här förklarande studien är att utifrån det teoretiska ramverket öka förståelsen för 

Socialdemokraternas republikkrav genom att identifiera strategiska faktorer som ligger till grund för 

partiets strategimotiv på de politiska arenorna. Studien är av förklarande karaktär eftersom jag 

ämnar klargöra varför partiet inte driver ett krav. En studie av mer beskrivande karaktär ställer sig 

frågan vad som skall beskrivas medan jag vill ta reda på varför förhållandet ser ut som det gör. 

 

Frågan jag ställer mig och som undersökningen ämnar identifiera är vad det kan tänkas vara för 

strategiska faktorer som utgör partiets motiv till att inte driva republikkravet aktivt? 

 

Det här tycker jag är viktigt att belysa dels mot bakgrund av det inte har genomförts 

statsvetenskapliga studier som behandlat den här frågeställningen eller kontexten i sin helhet, vilket 

per definition gör min studie unik. Dels är det intressant att försöka ta reda på hur man strategiskt 

resonerar inom Socialdemokraterna i den här frågan eftersom partiet trots allt är det traditionellt 

största i Sverige och att belysa de faktorer som utgör partiets motiv i republikfrågan tycker jag är 

intressant att studera för att få en djupare förståelse för hur partiet strategiskt handlar på de tre 

politiska arenorna. Min studie har möjligen en begränsad betydelse vad gäller förståelsen för 

Socialdemokraternas strategiska handlande generellt men förhoppningsvis bidrar studien med en 

viktig pusselbit och kan hjälpa oss förstå varför man avstått från att aktivt driva programkravet på 

republik. 

 

1.3.Disposition 

 

I det första kapitlet i den här studien reflekterar jag över teorianskaffningen om termen tillåts mig. 

Där kommer jag först att redogöra varför jag valde att studera det Socialdemokratiska partiet och 

dess inställning till republikkravet och varför jag tycker att frågor kring det svenska statsskicket är 

intressant att vrida och vända på. Sedan tar här den mer teoretiska delen till och jag förklarar här hur 

mitt teoretiska ramverk ser ut för att bäst kunna ta reda på hur partiet ställer sig till republikkravet 

                                                 
3 http://ungweb.no/ungweb/Demokrati-0.9-Spoersmaalet/Skal-Noreg-fortsatt-vere-eit-monarki 

4 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%C3%A5rt%20parti/partiprogram.pdf 
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vilket också återspeglas senare i resultat delen av studien. I första kapitlet finns ett metodavsnitt 

som avser förklara hur jag gått tillväga för att få fram förklaringar till partiets åsikt i frågan och hur 

jag har gått tillväga för att på bästa sätt få in ordentligt med källmaterial som är relevant när man 

ämnar genomföra en motivanalys.  

 

I de kapitlena som följer redogör jag för hur socialdemokratiska kravet på republik kan förstås 

utifrån teorin om att politik är ett kopplat spel på 3 olika arenor. De olika politiska arenorna har 

varsitt kapitel där tänkbara förklaringar till att republikkravet inte drivs aktivts presenteras.   

Kapitel fem handlar om hur man kan förstå socialdemokraternas handlade i den här frågan genom 

att använda Tsebelis Suboptional choice, som kortfattat innebär att ett partis handlade i en fråga vid 

första anblick kan verka irrationellt och i strid med partiprogrammet men att det rör sig om 

strategiskt handlade från partiets sida för att möjligen uppnå ett mål på sikt.   

 

De två intervjuer jag har genomfört med företrädare
5
 för partiet och de motiveringar som kom ut av 

dessa varvas och samkörs i kapitel 2-6 med den empiri som litteraturen och internet artiklar gav 

mig. Sjätte kapitlet är en sammanfattning av de resultat jag har kommit fram till genom mina 

empiriska studier som också återknyter och också disponeras utifrån den teoretiska utgångspunkten. 

Studien avslutas med en referenslista. 

 

1.4.Teoretisk bakgrund 

 

Rational choice-teorins grundantagande är att människor är rationella varelser som gör rationella val 

för att maximera sin egen nytta
6
, eller vinning. Detta gäller självklart också politiker och politiska 

partier som kan ses som rationella aktörer som genom strategiskt handlande i frågor ämnar 

maximera inflytandet på olika arenor. Samtidigt måste man ha i beaktande och ha som 

utgångspunkt att strategiskt handlande måste ställas emot den socialdemokratiska ideologin om alla 

människors lika värde och att man inte ska ärva ämbeten. Politik utspelas alltså i spänningsfältet 

mellan ideologi och strategi. 

 

Jag kommer i den här studien arbeta utifrån två statsvetares teorier att partipolitiken är ett strategiskt 

spel som spelas parallellt på tre olika politiska arenor som är sammankopplade med varandra i ett 

nätverk och att det som sker på en av de här arenorna kan ha inverkan på de andra. Under dessa 

                                                 
5 Österberg, Sven-Erik den 1 november 2011, samt Kjellros, Mikael den 28 november 2011 

6 Dryzek, Dunleavy 2009; Theories of the democratic state, sid. 106 
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förutsättningar blir politiken således ganska låst och det är svårt arbeta med en fråga på en arena om 

inte förhållandena är så pass optimala på alla tre arenorna samtidigt att förändringar är möjliga.  

 

Att partierna måste ta hänsyn till förutsättningarna på flera dimensioner och hela kontexten av en 

fråga kan ses som en form av spelteori som tillhör rational choice-skolan. Att förstå 

Socialdemokraternas strategiska handlande i monarki frågan tyckte jag inte enbart kunde förstås 

genom ett endimensionellt rational choice-perspektiv utan jag ansåg att teoretiska föreställningar 

om att politiken är spel på tre olika arenor bättre kunde beskriva och förklara de faktorer jag ämnar 

identifiera i min studie.  

 

  1.4.1 Gunnar Sjöblom: Party strategies in a multiparty system 1968 

 

Sjöblom driver i sin avhandling från 1968 en teori om att politiska partier har fyra mål som man 

driver samtidigt som partierna befinner på tre olika politiska arenor. Det första och primära målet 

handlar om att realisera partiprogrammet, vilket också kan ses som visionen för alla partier. 

Partiprogrammet i sig kan visserligen vara intressant och ge en fingervisning om vad partiet vill 

föra för politik men programmet säger väldigt lite om vad partiet har för strategier och vad man 

prioriterar. De andra målen i hans teori kan betraktas som strategiska vars syfte är att realisera 

visionen genom att stärka sina aktier på de tre olika arenorna. 

  

 Det första av de strategiska målen är att maximera antalet röster på väljararenan. Sjöblom 

skriver att det är svårt för ett parti att föra en expansiv politik och vinna över de väljare som 

traditionellt inte röstar på partiet. Genom att bredda sin politik kan partiet tvingas överge 

traditionella ståndpunkter och på så vis också förlora traditionella väljare. Det riskerar bli ett 

nollsummespel när man t.ex. vinner röster med högra handen samtidigt som man förlorar 

väljare med den vänstra handen. Om jag vänder mig till min studie så är 

Socialdemokraternas problem på den här arenan att det inte är läge att driva frågan om 

monarkins avskaffande så länge monarkin har ett någorlunda stöd på väljararenan 

 Det andra strategiska målet är att maximera det politiska inflytandet på den parlamentariska 

arenan. Det är först när partiet har nått hit som det blir möjligt att genomföra visionen, dvs. 

att genomföra politiska beslut på egen hand med en majoritet av mandaten baserade på 

partiets värderingsgrunder. Torekovkompromissen mellan partierna från 1970 talet är 

grundbulten på den parlamentariska arenan i mitt fall. Eftersom Socialdemokraterna har 

träffat en kompromiss med flera andra partier och står upp för den är läget på den 
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parlamentariska arenan ganska låst, tills något eller några partiet är beredda att överge 

Torekovkompromissen.  

 Det sista strategiska målet är att skapa förutsättningar för en bra sammanhållning på partiets 

interna arena. Utan intern sammanhållning blir det svårare för partiet att locka väljare och 

öka inflytandet i parlamentet. Min studie har visat att Socialdemokraterna saknar enighet i 

monarki frågan på den interna arenan och därför kan partiet inte förflytta fot i frågan även 

om man skulle vilja göra det. 

 

Sjöblom resonerar kring att partier har som strategi att maximera ”support” eller stöd för sina idéer 

på de olika arenorna och samtidigt göra vad man kan för att minimera stödet för de andra partierna. 

Han för fram olika typer av support eller stöd i sin teori. 

 

”Opinion support” som innebär att partiet har stöd i en eller flera frågor som de driver av t.ex. 

utomstående eller externa experter på området. Det kan också vara att partimedlemmar stödjer ett 

förslag från partiets ledning och argumenterar för det till väljarna. I studien återspeglas det i 

Socialdemokraterna i Konstitutionsutskottets förslag till ökad insyn i hovets ekonomi som stöds av 

den unga företrädaren Mikael Kjellros vilket skulle vara bra för sammanhållningen på den interna 

arenan. Opinion support på väljararenan är mer diffust men det skulle t.ex. kunna vara att en 

väljargrupp helt ställer sig bakom partiet i en viss fråga utan att de behöver vara partiaktiva. 

Historiskt skulle man kunna dra sådana paralleller till Socialdemokraternas dominans i den s.k. 

arbetarklassen av väljarkåren. 

  

Sjöblom delar in Opinion support på väljararenan i tre olika kategorier; dels från de väljare som 

definitivt röstar på partiet. Dels också från de väljare som möjligen kan tänka sig att rösta på partiet 

och till slut från de väljare som absolut inte kan tänka sig att rösta på partiet. Att partiet åtnjuter 

opinion support från de väljare som traditionellt röstar på partiet tas ofta för givet av menar Sjöblom 

och understryker att om detta stöd från dessa väljare någon gång skulle utebli så måste partiet 

genast sätta sig ner och fundera på varför partiets kärnväljare inte längre stödjer dem i en viss fråga. 

Det är här som det blir påtagligt att partiet befinner sig i ett nätverk av ihop kopplade spel, för enligt 

Sjöblom kan ett uteblivet stöd på väljararenan vara ett tecken på att partiet inte har lyckats skapa en 

god sammanhållning på den interna arenan. Om partiet skulle åtnjuta opinion support från de som 

traditionellt inte röstar på partiet kan det vara en indikation på att nästa val kommer att gå ganska 

bra och därmed ökar partiet sitt inflytande på den parlamentariska arenan också. Opinion support på 

den parlamentariska arenan skulle enligt Sjöblom kunna innebära att ett annat partis ledamöter i 
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riksdagen öppet deklarerar att man stödjer t.ex. ett socialdemokratiskt förslag och antyder att man 

kommer rösta med dem i frågan.   

 

”Vote support” som innebär att väljararenan eller partimedlemmarna på den interna arenan stödjer 

partiet och dess förslag genom att rösta, antingen genom att rösta på den linje som ett parti har drivit 

i t.ex. en folkomröstning eller att rösta på partiet och dess kandidater i allmänna val. På den 

parlamentariska arenan kan vote support innebära att partiet vinner en omröstning tack vare stöd 

från andra partier. I min studie kommer detta visas genom den motion som Socialdemokraterna 

genomdrev i Konstitutionsutskottet tack vare att partiet fick vote support från de andra 

oppositionspartierna och därmed körde partierna över regeringen i den frågan. 

 

”Resource support” innebär att partiet har resurser för att implementera olika strategier. Det kan 

antingen vara humana resurser, dvs. människor som arbetar för partiet och deras sak. Det kan 

givetvis också handla om att medlemmar sponsrar partiet med monetära resurser så att partiet har 

råd att bedriva kampanjer av olika slag med målet att maximera antingen röster eller andra typer av 

stöd. Det kan också vara att väljare på väljararenan propagerar och arbetar ideellt för partiets sak 

utan att själva arbeta för partiet utan mer av egen övertygelse. På den interna arenan kan resource 

support innebära att partiets medlemmar lägger ner tid och pengar på sitt parti. 

 

  1.4.2 Georges Tsebelis: Nested Games Rational Choice in Comparative Politics 1990 

 

Tsebelis skriver också han att politiken är ett spel på flera olika arenor. Han resonerar kring den 

parlamentariska, den interna och väljararenan. Han skriver också i sin bok att partiernas eller 

aktörernas politiska beslut vid första anblick inte alltid verkar rationella ur observatörens perspektiv 

men att man som politiker enligt teorin tänker strategiskt för att uppnå ett annat mål och därför gör 

s.k. ”suboptional choice”. Ett exempel på sådant ”suboptional choice” i min studie är 

Socialdemokraternas initiativ till en motion i Konstitutionsutskottet för att, som de säger, stärka 

statsskickets trovärdighet. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att man egentligen vill avskaffa 

monarkin så varför försöker partiet då stärka dess legitimitet genom ökad insyn i hovets budget? 

Tsebelis menar att det kan vara svårt för observatören (t.ex. partimedlemmar) att förstå hur aktören 

agerar eftersom observatören endast har en arena att tillgå åt gången, medan aktören (t.ex. partiets 

ledning) måste ta hänsyn till vad som krävs och förväntas av dem på alla tre arenorna samtidigt och 

därefter utforma politiska förslag. Tsebelis skriver att partierna måste ta hänsyn till den politiska 

kontexten i olika frågor och att man inte kan driva en fråga på en arena om inte förhållandena 
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tillåter det på andra arenor, ungefär samma resonemang som Sjöblom behandlar i sin avhandling. 

Ett förslag kan således uppfattas som briljant på t.ex. den interna arenan men eftersom politiska 

partier befinner sig i ett nätverk av kopplade spel (nested games) så måste man se till att maximera 

vinsten i hela nätverket istället för att maximera den på bara en arena. Mot bakgrund av 

resonemanget som de båda författarna för är det lättare att förstå det strategiska spelet som ligger 

bakom ett partis agerande i olika frågor t.ex. Socialdemokraternas agerande med motionen i KU. 

Partierna agerar till synes tvärtemot sina värderingar och intressen för att vinna på andra arenor eller 

på samma arena på längre sikt. Detta nätverk av spel kan således vara dels parallellt kopplade vis 

samma tid eller seriekopplade över tid.  

 

Graden av missförstånd mellan observatören och aktören är beroende av hur pass innovativ aktören 

är i sina suboptimala val och hur pass överraskad observatören blir av detta. För att minimera risken 

för missförstånd eller osämja dem emellan kan det vara en fördel om observatören är väl införstådd 

i den strategi som aktören ämnar använda när han vill bedriva en fråga i nätverket av politiska 

arenor, för tas observatören på sängen helt och hållet kan det vara svårt för aktören att rättfärdiga ett 

politiskt förslag som vid första anblick verkar vara helt irrationellt och mot partiets intressen. 

Observatören måste därför kunna förutse vad aktörens ”nästa drag” kommer att vara för att vilja 

vara med och ge stöd. 

 

 1.5. Tidigare studier 

 

Det som avgjorde att jag valde att fokusera något mer på monarkin och inte på Socialdemokraterna 

var att den litteratur som jag har tagit del av till stor del redan har berört partiet och dess 

idéhistoria
78

. Givetvis var det viktigt att sätta sig in i litteratur som handlar om monarkin också men 

tyckte att det var intressant och viktigt att sätta mig in i tidigare statsvetenskapliga studier som 

redan berört monarkin för att få en djupare analys av monarki diskursen. Bland annat stötte jag i det 

avseendet på en studie där författaren analyserat de argument som förs fram i monarkidebatten från 

olika håll
9
. Det fanns även en studie där författaren hade skickat ut enkäter till samtliga 

riksdagsledamöter för att se hur de ställer sig till monarkin. Detta tyckte jag var intressant med 

tanke på att riksdagens ledamöter kanske har en annan åsikt om monarkin än vad som står i 

                                                 
7 Tingsten 1941; Den Svenska Socialdemokratiens Idéutveckling del 1och del 2 

8 Carlander 2006; Att vända kappan efter vinden? 

9 Blidh 2009; Monarkidebatten – en analys av de båda sidornas argument 



10 

 

programmet för de partier de företräder
10

. En tredje studie som jag stötte på handlade om hur 

medier framställde monarkin och framförallt kungen efter den turbulens som var efter hans ökända 

uttalande om statsskicket i Brunei
1112

. Jag skulle dessutom vilja framhäva min uppsats betydelse för 

statsvetenskapen, just mot den bakgrunden av att Socialdemokraternas inställning till republikkravet 

inom ramen för min teoretiska utgångspunkt enligt mig är relativt underutforskat. Jag har inte 

kunnat finna någon vetenskaplig studie som tar upp frågan om Socialdemokraternas paradoxala 

förhållande till statsskicket och monarkin och därför kan min uppsats absolut vara relevant ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv.  

 

 1.6. Motivanalys som metod 

 

Genom att studera relevant källmaterial hoppas jag kunna identifiera motiveringar till partiets 

strategiska hållning gentemot republikkravet på de olika arenorna. En motivanalys syftar till att 

åskådliggöra en aktörs motiv till ett handlande. Detta handlande behöver inte vara ändamålsenligt i 

den meningen att de motiveringar som en aktör står för skall vara medvetna men de behöver inte 

nödvändigtvis vara sakligt grundade
13

. Utgångspunkten i en motivanalys är att de överväganden 

som gjorts är både medvetna och rationella. Det är det empiriska materialet som används för att 

identifiera motiv och däri ligger också en av svagheterna med motivanalysen, dvs. att vara säker på 

att materialet är tillräckligt pålitligt och så att också de motiveringar jag analyserar också är 

pålitliga. Det är samtidigt en tolkningsfråga att analysera empiriskt material för att kunna identifiera 

motiv. I en sådan situation där empiriskt material tolkas är det svårt att vara helt säker på att de 

motiv man identifierar är helt överensstämmande med aktörens motiv och det är därför rimligt att 

prata om att man har indicier istället för absoluta sanningar. Det empiriska resultatet kan därför få 

en subjektiv karaktär eftersom mina egna tolkningar ligger som grund i resultat delen. Den 

kognitiva processen hos aktören kan vara svår att klargöra och därmed är det mer berättigat prata 

om en aktörs motiveringar istället för motiv, trots att just motiv har fått ge namnet åt analysen
14

. 

Eftersom ett politiskt parti i sig inte kan göra medvetna strategiska överväganden är det istället de 

som företräder partiet och partiledningen i synnerhet som står bakom motiveringarna och agerar 

strategiska på de tre olika arenorna.  

                                                 
10 Andersson 2010; Folkvilja, partipiska eller egen övertygelse? Svenska riksdagsledamöters representation i 

statsskicksfrågan  

11 Schüle 2006; Den svenska monarkin – ett försvarbart statsskick? En normativ analys av den svenska monarkin och 

en innehållsanalys av tidningsartiklar om Bruneiaffären 

12 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sa-har-svarade-kungen-pa-presstraffen-om-brunei 

13  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2003; Metodpraktikan sid. 318 

14  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2003; Metodpraktikan sid. 318 



11 

 

Utgångspunkten i denna motivanalys är att motiven är förutsättningslösa, dvs. motiven är inte 

definierade på förhand. Detta motiverar jag med att det kan finnas en poäng med att låta materialet 

tala och identifiera motiven, istället för att jag på förhand bestämmer vad som kan tänkas vara 

godtagbart att ha med i beräkningarna
15

. Mot bakgrund av att det i en motivanalys är viktigt att få 

fram relevanta och betydelsefulla motivindikationer har jag valt att genomföra semi-strukturerade 

intervjuer där jag bl.a. intervjuade en framträdande företrädare för det socialdemokratiska partiet 

som dessutom sitter med i partiets verkställande utskott, just för att mitt källmaterial skulle bli 

trovärdigt och relevant. Det skall också sägas att i ljuset av Tsebelis Suboptional choice var det 

enligt mig berättigat att intervjua den samme företrädaren eftersom han hade inblick och fattade 

beslut om den motion som kan uppfattas som just suboptional choice och med denna förstahands 

uppgift som intervjun med honom var så fann jag det särskilt viktigt att genomföra intervjun
16

. 

 

I anslutning till teorin om de tre politiska arenorna som bygger på att partier är rationella aktörer 

och deras strategiska mål är att maximera utdelningen på arenorna så har jag försökt hitta 

motiveringar till varför partiet inte driver kravet på republik när de befinner sig i ett kopplat spel på 

arenorna.  

 

De två metoderna jag har valt är bra i en motivanalys därför att de kompletterar varandra på ett 

effektivt sätt när man ämnar identifiera motiveringar. Textanalysen ger mig en djup inblick i 

litteratur och andra texter och målet är att hitta förklaringsfaktorer som går att applicera på de olika 

politiska arenorna. Semi-strukturerade intervjuer fyller här samma syfte med skillnaden mot texter 

att det här är partiföreträdarna själva som kommer till tals och får chansen att berätta saker som inte 

alls kanske hade kommit fram i en textanalys. Fördelen här är också att man kan få en djupare 

inblick i det som lyfts fram och som kan vara nyttigt att ha med sig i motivanalysen. 

 

 

  1.6.1. Kvalitativ textanalys 

 

Mitt arbete med att ta reda på hur Socialdemokraterna ser på republikkravet kommer att ha sin 

grund i en kvalitativ forskningsdesign. Motivanalysen består av två delar, först en kvalitativ 

textanalys med förklarande ambition
17

 där relevant litteratur och andra artiklar har analyserats för 

                                                 
15  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2003; Metodpraktikan sid. 320 

16  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2003; Metodpraktikan sid. 328 

17 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007; Metodpraktikan sid. 213 
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att hitta förklaringar och argument till Socialdemokraternas ställningstagande i monarki frågan. 

Man kan säga att jag granskar deras idéer
18

 och ställningstagande för att hitta möjliga förklaringar 

till deras handlande på de olika arenorna som lyfts fram i teorin. Fördelen med att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till texter och till partiets idéer är att det ger mig utrymme att tolka och få en djup 

analys på ett sätt som kanske inte går att åstadkomma med andra metoder. Genom att studera texter 

och artiklar noggrant har jag förhoppningsvis lyckats skapa mig en bild av vilka olika perspektiv 

som har kommit till tals i frågan och vilka perspektiv som är mest tongivande inom partiet.  

 

  1.6.2. Semi-strukturerade Intervjuer 

 

För att ytterligare få en djupare motivanalys har jag genomfört två stycken semi-strukturerade 

intervjuer
19

 med två företrädare
20

 för Socialdemokraterna vars tankar och åsikter om monarkin och 

republikkravet utifrån dem själva varit till stor hjälp för mig och jag har analyserat vad som har 

sagts i dessa intervjuer och försökt urskilja likheter och skillnader i deras argumentationer samt gått 

tillbaka till litteratur och andra debattartiklar för att stärka mina slutsatser i motivanalysen. Fördelen 

med semi-strukturerade intervjuer är att det ger mig chansen att ställa de frågor jag anser är viktiga 

för att bäst kunna besvara studiens frågeställning. Hur intervjupersonen sedan reagerar på enskilda 

frågor kan givetvis också vara värt att studera mot bakgrund av att en del frågor kanske inte har 

självklara svar och därmed undviks eller besvaras med ”bortförklaringar”. Vilket i sig skulle vittna 

om en frågas komplexa natur för partiet. Även om vetenskapen vittnar om att strukturerade 

intervjuer är mindre förekommande i kvalitativa undersökningar
21

 och att det istället bör vara 

ostrukturerade intervjuer så är det enligt mig ändå motiverat mot bakgrunden av att mina 

intervjupersoner tillåts tala fritt och komma in på de samtalsämnen som behagar dem vilket ger mig 

den djupa motivanalys jag eftersträvar och dessutom en mening vilket är kännetecknande för 

kvalitativa undersökningar
22

.  

 

  1.6.3. Material 

 

Genom att studera relevant källmaterial som inkluderar bl.a. böcker och webblitteratur har jag 

kunnat skapa mig en bred uppfattning och på så vis också lyckats vaska fram motiv till analysen 

som stämt bra inpå teori ramen. Genom att gå tillbaka till den teoretiska ansatsen har jag kunnat 

                                                 
18 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2007; Metodpraktikan 

19 Bryman 2002; Samhällsvetenskapliga metoder sid. 301-302 

20 Österberg, Sven-Erik och Kjellros, Mikael 

21 Bryman 2002; Samhällsvetenskapliga metoder sid. 300 

22 Bryman 2002; Samhällsvetenskapliga metoder sid. 273 
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analysera materialet för att hitta motivindikationer och på det sättet också kunnat sammanställa 

analysen.   

 

Jag tyckte att det bästa sättet att få fram något som kunde vara av intresse för min motivanalys var 

att sätta mig in i befintlig litteratur och debattartiklar som berörde socialdemokraternas monarki-

uppfattning. Jag har tagit del av ett antal böcker som har bidragit med att fördjupa analysen av 

partiets syn på monarkin och förhållande till kravet på republik vilket var en väldigt viktig och 

avgörande del av motivanalysen. Eftersom delar av den litteratur jag använde var förhållandevis 

gammal och inte uppdaterad
23

 var det viktigt att jag också satte mig in i den dagsaktuella debatten 

om monarkin och hur stödet för monarkin respektive republik ser ut idag och hur det har sett ut 

historiskt. I det avseendet har jag därför gått igenom debattartiklar i framför allt tidningar men även 

argumenterande texter i litteratur
24

 med tyngdpunkt på bidrag från socialdemokratiska företrädare 

just för att identifiera motiveringar.  

 

Jag tänkte att det möjligtvis går att finna en del svar på hur partiet ställer sig till republikkravet om 

man undersöker var monarkin har sitt traditionella stöd, vilket lite förvånansvärt visade sig vara 

bland de socialdemokratiska väljarna
25

. Jag har satt mig in i olika rapporter och 

opinionsundersökningar från bl.a. SOM institutet
26

 för att se om olika rapporter pekade åt samma 

håll. Jag har givetvis tittat på om det finns annan forskning på området och då har jag speciellt tittat 

på andra kandidatuppsatser som rör monarkin och som också har rört monarkins stöd bland 

befolkningen och stöd bland riksdagens partier
27

.  

 

Det som jag tyckte var givet för min uppsats var att få höra vad företrädare för partiet hade att säga i 

frågan. Givetvis är det viktigt att sätta sig in i relevant litteratur och på så sätt skapa sig en 

uppfattning om hur partiet ser på frågan men det kan ändå vara nyttigt att låta företrädare få berätta 

hur man från partiets sida resonerar och om det finns några tendenser att partiet skulle ändra den 

ståndpunkt de har idag. Litteratur kan givetvis vara till stor nytta när jag ämnar lära mig om vad 

partiet anser i en fråga men det man inte kan komma ifrån är fördelen med att intervjua 

partiföreträdare som kan ge svar på varför partiet tycker som det gör och inte bara vad man tycker. 

Jag kan få fram en mening och ett djup med partiets hållning och om det finns företrädare som har 

                                                 
23 Tingsten 1941; Den Svenska Socialdemokratiens Idéutveckling del 1och del 2 

24  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf 

25 Holmberg, Weibull 2000; Det nya samhället – Kap. 2 Fortsatt starkt stöd för monarkin av Lennart Nilsson sid. 227 

26 Holmberg, Weibull 2000; Det nya samhället – Kap. 2 Fortsatt starkt stöd för monarkin av Lennart Nilsson 

27 Andersson 2010; Folkvilja, partipiska eller egen övertygelse? Svenska riksdagsledamöters representation i 

statsskicksfrågan 
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olika meningar om den hållningen så kommer det möjligen fram i intervjuerna vilket det också 

gjorde.  

 

 1.7. Urval 

 

Det kan tänkas att de resultat jag fick ut baserat på mitt urval inte alls överensstämmer med andra 

studier baserade på samma metodologiska grund. Givetvis kan annat material och andra intervjuer 

leda till helt andra resultat än vad som presenteras i min studie. Det är viktigt att vara ödmjuk inför 

detta och ha det i beaktande när studien sammanfattas och utvärderas.  

 

Jag hade inget givet svar på var jag skulle leta efter relevant litteratur utan det fick bli att jag satte 

mig in den kompott av monarki litteratur som fanns tillgänglig för mig och sen valde jag helt enkelt 

ut de verk som jag tyckte passade bäst in på det jag ville ha reda på också om Socialdemokraterna, 

bl.a. Tingstens arbete om deras idéhistoria. Det kan tyckas att den litteratur jag valde att analysera 

inte är speciellt uppdaterad men det fanns en poäng med att läsa gammal socialdemokratisk 

idépolitik eftersom jag ville veta hur partiets syn på monarkin har formats och där måste jag säga att 

den lite äldre litteraturen kom mycket väl till pass. För att sedan lära mig om hur debatten om 

monarkins vara eller icke vara ser ut idag tänkte jag att debattartiklar och motioner kunde vara 

nyttiga att ta del av för att se vart partiets syn på monarkin är på väg, om det går mot en acceptans 

av monarkin eller om utvecklingen i informationssamhället snarare får partiet att anse att monarkin 

är förlegad och omodern. Eftersom det skrivits en hel del om framför allt kungen den senaste tiden 

har jag haft möjlighet att ta del av ett mycket stort utbud av debattartiklar vilket var väldigt 

spännande och intressant ur ett diskursivt perspektiv. Jag har försökt begränsa mig till den svenska 

pressen, med tyngdpunkt på Aftonbladet och Svenska Dagbladet, bl.a. av den anledningen att deras 

ledarsidor och politiska inriktningar i teorin står långt ifrån varandra.  

 

När det sen gäller intervjuerna ansåg jag att målet måste vara att prata med personer som är aktiva i 

partiet och som vet var partiet står i frågan och som helst kan tala för hela partiet. Det fanns även en 

annan poäng med att utföra intervjuer och det var att se hur nya yngre stjärnskott i partiet ställer sig 

i frågan. Vad jag förstår är partiets syn på monarkin något som har växt fram och ”mognat” under 

mycket lång tid och jag tror att det har varit ett par avgörande händelser som har format partiets 

värderingar. Därför vore det ur min utgångspunkt väldigt intressant att se hur den yngre 

generationen socialdemokrater ser på monarkin, de som inte var med vid t.ex. 

Torekovkompromissen och som inte minns den gamle kungen Gustaf VI Adolf och som därför 
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kanske inte har med sig respekten för honom i politiken som den äldre generationen 

socialdemokrater kanske har. En intervju med en yngre företrädare för partiet ansåg jag därför vara 

viktig för min strävan att se om de redogörelser partiets äldre, erfarna företrädare gjort har stöd i de 

yngre leden.     

 

Jag hade sett partiets gruppledare i Konstitutionsutskottet i en intervju
28

 där han berättade att partiet 

tyckte det var dags att öka insynen i hur hovet använder skattebetalarnas pengar i det s.k. apanaget. 

Sven-Erik Österberg är en person som enligt mig har djup och bred erfarenhet inom 

Socialdemokraterna och som idag delvis arbetar med frågor på den parlamentariska arenan som rör 

hovet och monarkin i sin helhet så därför föll valet på honom. I nästan en timme frågade jag 

Österberg om ett antal frågeställningar
29

 jag hade med mig och som jag ansåg var viktiga för att jag 

skulle få ut så mycket ur vår semi-strukturerade intervju det bara gick. En sak jag tyckte var oerhört 

bra och glädjande var att vi under intervjuns gång kom in på andra saker som jag inte hade tänkt på 

när jag förberedde mina frågor till Österberg. Han kom med bra synpunkter och öppnade upp för 

nya intressanta aspekter som jag senare har haft stor användning av. Det som återigen var viktigt för 

mig här var att få veta vad Socialdemokraterna egentligen tycker om monarkin och kanske framför 

allt varför man tycker som man gör, vilka argument som används för att bekräfta, alternativt 

falsifiera de ståndpunkter eller faktorer som litteratur och andra artiklar lyft fram.  

 

2. Den parlamentariska arenan 

 

Varför jag väljer att fokusera på just Socialdemokraterna är för att det delvis är det traditionellt 

största på den parlamentariska arenan och därför att det har dominerat svensk politik i nästan ett helt 

sekel och under den tiden har partiet haft tillfällen att avskaffa monarkin och införa republik – alltså 

helt enkelt genomföra det som står i partiprogrammet. Den stora paradoxen med 

Socialdemokraternas långa regeringsinnehav är att de har låtit monarkin vara kvar trots att det går 

tvärt emot deras grundläggande värdering att ingen folkvald skall behöva krusa för en arvfurste.  

 

Det finns dock socialdemokrater, både politiker och andra samhällsdebattörer som av olika 

anledningar tycker att monarkin bör få finnas kvar 
30

 
31

. Som jag redan har konstaterat så driver inte 

                                                 
28  

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=osterberg_syftet_att_varna_statsskicket&videoid=20725

58 

29 Se bilaga 1. 

30 http://www.svenskpress.se/articles/view/statsvetaren-fran-hamrange 
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Socialdemokraterna eller något av de andra partierna på den parlamentariska arenan något krav på 

republik och frågan som då infinner sig är varför kravet på republik inte avskaffas från 

Socialdemokraternas partiprogram när man ändå de facto tolererar monarkin i och med 

Torekovkompromissen. 

 

På 1970 talet kom de flesta av riksdagens partier överens om monarkins framtid på den 

parlamentariska arenan i en kompromiss
3233

. Kompromissen innebar att den svenska monarkin 

skulle få finnas kvar men att statschefens uppgifter endast skulle förbli ceremoniella och därmed 

försvann monarkens politiska inflytande förgått. Torekovkompromissen, som den kallas har sedan 

den slöts inneburit att den politiska diskussionen om monarkins vara eller icke vara mer eller 

mindre har dött ut på den parlamentariska arenan vilket en del republikaner säkerligen tycker är 

synd. Även de riksdagspartier som har monarkins avskaffande kvar i sitt partiprogram verkar inte 

ha något intresse av att driva frågan på någon politisk arena, som de tycker är irrelevant och därför 

hänvisar de till att de står helhjärtat bakom Torekovkompromissen även om de principiellt anser att 

monarkin bör avskaffas
34

. Det finns därför samhällsdebattörer som menar att Socialdemokraterna de 

facto har anammat en reserverad monarkistisk syn
35

. 

  

Det finns de inom Socialdemokraterna som menar att de inte accepterar monarkin som institution 

men att de försvarar den kompromiss som jag redogjort för tidigare och att den är viktigare än att 

driva en sådan obetydlig och inaktuell fråga som många socialdemokrater menar att den här ändå 

är
3637

.  Ännu viktigare för att ett parti skall driva en fråga är om partiledaren anser att det är en fråga 

värd att strida för. Förre statsministern tillika socialdemokraten Göran Persson har i en intervju sagt 

att han inte ansåg att det skulle föra med sig någonting positivt att driva frågan om monarkins 

avskaffande, mot bakgrund av att statsskicket har ett folkligt stöd samt att det skulle innebära att 

landet eventuellt ”splittrades” på ett sådant sätt att det inte var försvarbart att avskaffa monarkin
38

. 

Det är emellertid anmärkningsvärt och oerhört intressant för mig att politiker som betraktar sig 

själva som republikaner och som i princip står bakom republikanska ideal uppenbarligen inte har 

något intresse av att omvandla Sverige till en republik
39

 och varför det är så vill jag självklart ta 

                                                                                                                                                                  
31 http://www.dn.se/debatt/socialdemokraterna-maste-slopa-kravet-pa-republik 

32 Mattson, Petersson 2011; Svensk författningspolitik sid. 283 

33 Åman 1982; Repor i färgen sid. 172-178 

34 Fichtelius 2007; Aldrig ensam, alltid ensam – samtalen med Göran Persson 1996-2006, sid. 411-424 

35 Tingsten 1941, sid. 132 

36 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/de-rodgrona-i-utfragning_5332385.svd 

37 Fichtelius 2007; Aldrig ensam, alltid ensam – samtalen med Göran Persson 1996-2006, sid. 411-424 

38 http://www.arbark.se/2010/06/socialdemokraterna-och-republikfragan/#1990-2000-talen 

39 Ruin 1886; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969, sid. 251-252 



17 

 

reda på med den här uppsatsen. 

 

När det var dags att lagstadga kungens sedan 1918 års reella maktbefogenheter i en helt ny grundlag 

på 60 talet var det egentligen ingen sida på den parlamentariska arenan som ville beröra statsskicket 

och statschefens roll och ställning
40

. De tunga aktörerna från höger till vänster var tror jag relativt 

nöjda med det status quo som rådde kring kungens roll återigen mycket tack vare att väljararenan 

ville ha kvar monarkin men jag tror inte att väljarna ville se kungens politiska roll stärkas för den 

delen heller. Sedan har vi upplever jag också en politisk tradition i Sverige som har inneburit att 

konstitutionella frågor inte skall beslutas genom majoritetsbeslut, utan vid sådana tillfällen där 

sådana beslut krävs skall partierna sätta sig ner och diskutera och sedan komma fram till en 

kompromiss som har stöd över blockgränserna. Därför är dagens monarki en produkt av en sådan 

bred överenskommelse som nästan alla partier på den parlamentariska arenan fortfarande idag 

ställer sig bakom och från socialdemokratiskt håll har det hela tiden hetat att om det skall ske några 

förändringar kring statsskicket och monarkins ställning så skall detta ske genom en liknande 

överenskommelse på den parlamentariska arenan och det skall inte kuppas i riksdagen av ett eller 

flera partier utan det skall vara en bred och långsiktig lösning som sker i samförstånd med 

väljararenan
41

. På så sätt har man enligt mig kunnat fortsätta att hävda sin principiella ståndpunkt 

utan att överge Torekovkompromissen från 70 talet.   

 

Jag tror att partierna hade kunnat lämna frågan om monarkins ställning när man arbetade fram en ny 

grundlag men mot bakgrund av att det inom socialdemokraternas interna arena fanns röster som 

blev alltmer högljudda med kravet på republik
42

 tror jag att Erlander helt enkelt var tvungen att ta 

död på debatten om monarkins vara eller icke vara på den parlamentariska arenan för att inte tappa 

fokus på andra viktiga frågor på den interna arenan. Detta gjorde man genom att göra upp med de 

största partierna i riksdagen i en kompromiss i Torekov om hur statsskicket skulle förbli lång tid 

framöver. Jag tror att det inte fanns något stöd på väljararenan för en kung med politisk makt, därför 

var det möjligt att få med högerpartiet i denna kompromiss, mot bakgrund att de faktiskt var det 

enda partiet på den parlamentariska arenan som principiellt försvarade monarkin som statsskick. 

Efter att den nya grundlagen implementerats 1974 har debatten om monarkin svalnat av rejält vill 

jag påstå. Efter att ständigt ha varit på tapeten i socialdemokraternas interna arena blev den nu något 

som republikaner på den parlamentariska arenan inom ramen för Torekovkompromissen än idag 

                                                 
40 Åman 1982; Repor i färgen, sid. 176 

41 http://svtplay.se/v/2446293/rapport/s-ledaren__jag_tror_pa_kungen 

42 Ruin 1886; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969, sid. 252-253 
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försvar och därför inte ägnar speciellt mycket tid åt, även om det givetvis finns företrädare i partiet 

interna arena än idag som önskar bli kvitt monarkin
43

. 

 

2.1. Empiri från semi-strukturerade intervjuer 

 

En sak som jag tyckte var viktig att få klarhet i är varför man från partiets sida valde att de facto 

acceptera monarkin i och med Torekovkompromissen när man uppenbarligen är främmande för 

monarkin principiellt. Hur kunde borgfreden på den parlamentariska arenan värderas högre än den 

opinion som fanns på den interna arenan? En rimlig förklaring till detta som också Österberg var 

inne på skulle kunna vara att det inte fanns något stöd på väljararenan för att avskaffa monarkin vid 

den tidpunkten som kompromissen slöts och att det parti som hade stått ansvariga för monarkins 

avskaffade skulle ha raderats ut i nästföljande val och förlorat sitt inflytande på den parlamentariska 

arenan, ett argument som lyfts fram också av politiker som skapade Torekovkompromissen
44

. Den 

förklaringen accepterade jag till stor del men under intervjun så framkom att det fanns en ytterligare 

förklaring till varför Socialdemokraterna inte bara accepterade monarkin utan även avstod från att 

kräva republik, respekten för den gamle kungen Gustav VI Adolf.  

 

 

Enligt Österberg är det inte alls säkert att det hade blivit någon uppgörelse om monarkin med de 

andra partierna om vi hade haft en annan kung som hade varit mindre duglig och mindre lämpad 

som statschef. Därför bör man enligt Österberg verkligen inte underskatta Gustaf VI Adolf och vad 

han har betytt för Socialdemokraternas syn på monarkin. Han var en skicklig kung som åtnjöt stor 

respekt bland partiets ledare och medlemmar enligt Österberg. Däremot tyckte partiet trots det att 

kungens roll som regeringsbildare och hans andra befogenheter var otidsenligt och att det i samband 

med tronskiftet var lägligt att modernisera monarkin och ta bort de politiska funktionerna i den och 

istället lägga den i händerna på den parlamentariska arenan, dvs. representanterna för väljararenan. 

Sedan kan man givetvis diskutera huruvida respekten för Gustaf VI Adolf finns kvar på 

socialdemokraternas interna arena idag. Det var trots allt ett kvarts århundrade sedan har var regent 

i Sverige och för den yngre generationen socialdemokrater torde det enligt mig inte vara en gammal 

monark som skall forma partiets politik längre.  

 

Sedan finns det också tror jag en tradition i Sverige att partierna på den parlamentariska arenan bör 

                                                 

43 Ögren (red) (2006): För Sverige – Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf sid. 40-47 
44  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3097&grupp=11212 
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försöka hitta breda blocköverskridande lösningar på konstitutionella frågor
45

 vilket man också 

gjorde i den här frågan. Partierna hade kommit överens om hur formen för politiken skulle se ut i 

och med Torekovkompromissen och det är tror jag viktigt för Socialdemokraterna att än idag stå 

upp för den överenskommelsen för att inte äventyra borgfreden på den parlamentariska arenan, även 

om man i grund och botten ser främmande på monarkin och kungahuset. Österberg menade dock att 

socialdemokratin i Sverige har accepterat monarkin. Eftersom man ställer sig bakom kompromissen 

så är man gentlemän och respekterar systemet som det är utformat även om grunduppfattningen är 

en annan. Som Österberg var inne på så skulle ett framtida tronskifte innebära att toleransen 

gentemot monarkin stärktes på den interna arenan mot bakgrund av kronprinsessans popularitet
46

 

och hennes uppenbara intresse för samhällsfrågor vilket också gör allt prat om republik 

kontraproduktivt om man är rationell och vill maximera inflytandet på den parlamentariska arenan, 

vilket också Österberg underströk. 

 

Mikael Kjellros, en ung företrädare för Socialdemokraterna som jag kom i kontakt med på 

Mälardalens högskola när vi läste samma kurs berättade han att han var aktiv partimedlem i Flens 

kommun och hade tidigare arbetat politiskt för Socialdemokraterna även i Luleå och Eskilstuna. Jag 

beslöt mig då för att intervjua honom för att få reda på hur han ser på monarkin. Eftersom det var 

viktigt för mig att få höra vad partiets företrädare har att säga om monarkin och partiets principiella 

hållning att monarkin skall avskaffas så ansåg jag att en intervju med ett ungt stjärnskott utöver 

intervjun med den mer erfarne Österberg kunde tillföra en viktig pusselbit till min studie. Därför 

valde jag att intervjua Mikael Kjellros, som kan räknas till den kategorin av unga socialdemokrater 

som bl.a. växt upp efter Torekovkompromissen och därför inte har bevittnat en monark som de jure 

haft politisk makt. Att han dessutom blev partiföreträdare långt efter Torekovkompromissen skulle 

kunna medföra att han inte ser den som ett hinder och en låsning på den parlamentariska arenan. 

Han berättade för mig att kravet på monarkins avskaffande var betydligt mer närvarande under den 

tiden han var aktiv i SSU än vad den var nu när han var aktiv i partiet. Det trodde han hade att göra 

med att de unga i stadskärnan inte delade den stora massans sympati för kungahuset och den 

symbolism som monarkin för somliga står för. Kejllros menade att i takt med att man växer in i 

partiet och mognar politiskt så fanns tendenser att man drevs mot en acceptans av monarkin och 

kungahuset. 

 

 

                                                 
45  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3097&grupp=11212 

46 http://www.novusgroup.se/media/33970/tv4_kungahuset.pdf 
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3. Väljararenan 

 

En av monarkin främsta uppgifter är såklart att reproducera sig själv och i Sveriges fall pekar 

mycket på att det som skänker monarkin dess popularitet inte är dess främsta företrädare utan den 

som är tänkt att ta över efter kungen; kronprinsessan Viktoria
47

. I ett samhälle som Sverige där 

jämlikhet mellan könen är honnörsord är det därför enligt min mening fördelaktigt för monarkin att 

det är en kvinna som står på tur att ta över tronen. På det sättet har monarkin lyckats komma runt 

argumentet från framför allt feministiskt håll att det är odemokratiskt att bara män har rätt att överta 

landets högsta befattning
48

. I och med att Successionsordningen
49

 förändrades 1980 och gjorde detta 

möjligt tror jag att monarkin har stärkt sin ställning och framför på väljararenan. Till det kan 

nämnas att det finns röster från feministiskt håll som inte håller med sina meningsfränder angående 

monarkin och argumentet att det är ett odemokratiskt styrelseskick, i och med att det nu finns en 

kvinnlig tronföljare. Det visar att det inte längre är män som enbart kan inneha landets högsta och 

viktigaste ämbete och därför borde inte feminismen enligt kritiker vara emot monarkin
50

. 

 

Monarkin har en särskild plats i Sverige, inte bara rent formellt utan också emotionellt enligt de 

som försvarar den
51

. Det finns idag ett stöd för monarkin på den svenska väljararenan som sträcker 

sig från ungdomar till pensionärer, från invandrare i förorter till dem på samhällets yttersta 

gräddhylla och med denna tolerans i ryggen bör man inte pilla för mycket i myrstacken
52

. Frågan 

om monarkins vara eller icke vara har blivit om inte ett tabu så i alla fall en icke-fråga på den 

parlamentariska arenan just därför att inget parti verkar vilja driva frågan
53

.  

 

Bland de fyra oppositionspartierna i riksdagen är det 3 av dem
54

 som har monarkins avskaffande i 

sina partiprogram. Av dessa är det dock endast Vänsterpartiet som i riksdagens kammare en gång 

om året motionerar om att reformera statsskicket
55

. Varför det är en fråga som inget annat politiskt 

parti driver på den parlamentariska arenan kan förklaras med att väljararenan i stor utsträckning vill 

                                                 
47 http://www.novusgroup.se/media/33970/tv4_kungahuset.pdf 

48  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 49 

49 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3926 

50 Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 49 

51 http://www.rojf.se/page5/page5.html 

52  Holmberg, Weibull (2000): Det nya samhället – Kap. 2 Fortsatt starkt stöd för monarkin av Lennart Nilsson: SOM       

institutet sid. 50 

53 http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=reglerat_liv_for_nya_prinsessan&videoid=2162845 

54 http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190070, 

http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2827&catid=486&Itemid=857, 

http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/V%c3%a5rt%20parti/partiprogram.pdf 

55 http://svtplay.se/v/1393047/oppet_arkiv/gudrun_schyman__vansterpartiet_2002_-_del_1 

http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=190070
http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=2827&catid=486&Itemid=857


21 

 

att monarkin består trots att en del av väljarna kanske röstar på ett parti som gärna skulle vilja se 

den avskaffad. Därför vore det oklokt av politiker att aktivt driva frågan och riskera att skrämma 

bort potentiella väljare
56

. Detta framför allt också i ett läge när de flesta politiska partier i Sverige 

slåss om mittenväljare som inte är speciellt trogna när det kommer till vilket parti som de tänker 

lägga sin röst på. Hade vi haft ett mer polariserat politiskt klimat i Sverige med mer trogna väljare 

som inte gärna byter politiskt läger så finns det kanske en möjlighet att det skulle vara ett säkrare 

läge att driva frågan om monarkins vara eller icke vara på väljararenan. Eftersom väljare är mer 

rörliga idag än förr så tror jag inte partierna kan riskera att skrämma bort väljare på en fråga som 

Sven-Erik Österberg i vår intervju beskrev som helt inaktuell, vilket också intygas av tidigare 

socialdemokratiska partiledare
57

   

 

Det finns röster som menar att om politiska partier inte har intresse av att driva frågan om 

monarkins vara eller icke vara så bör de anpassa sig till realiteten och ta bort kravet på monarkins 

avskaffade. Förutom att ”republikanska partier” hänvisar till sina principiella ståndpunkter att man 

inte ska kunna ärva en titel finns tror jag också vetskapen om att den dagen monarkin inte längre har 

förtroende på väljararenan så kommer de partier som då förespråkar dess avskaffande rimligtvis att 

stiga i kurs och därför får kravet på monarkins avskaffande finnas kvar, vilande och vänta på ett 

tillfälle att återigen hamna på den politiska dagordningen i Sverige. 

 

Att våra folkvalda försöker hålla monarkin utanför den politiska dagordningen innebär för den 

sakens skull inte att monarkin inte ifrågasätts eller utsätts för diskussioner
58

. Det finns enligt mig ett 

intresse framför allt från medias sida att hålla debatten om monarkin vid liv och göra medborgarna 

medvetna om att den alltid finns där. Då och då seglar det upp ett scoop som ger näring åt den 

debatten och det kan vara händelser som givetvis stärker monarkin på kort sikt men givetvis också 

diskussioner som skadar förtroendet för monarkin och förtroendet för de personer som representerar 

institutionen
59

.  

 

Den senaste tiden men framför allt våren 2011 har vi upplevt en granskning av kungahusets affärer 

på ett sätt som en del uppfattar saknar motstycke i vårt land
60

. Det har bl.a. ryktats om att vår kung 

                                                 
56 

http://svt.se/2.22577/1.1925597/republik_eller_monarki?lid=is_search549588&lpos=8&queryArt549588=katter+v

%E4nsterpartiet&sortOrder549588=0&doneSearch=true&sd=22634&from=siteSearch&pageArt549588=0 

57 Fichtelius 2007; Aldrig ensam, alltid ensam – samtalen med Göran Persson 1996-2006, sid. 413 

58 http://blog.svd.se/politikdirekt/2011/12/s-ledamot-kungen-ska-kunna-atalas/ 

59 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fran-enande-symbol-till-splittrare_6196353.svd 

60 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/medierna-har-passerat-varje-pressetisk-grans_6730353.svd 
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har vistats i ljusskygga miljöer och att en del av hans umgängeskrets ska ha haft kontakter med 

kontroversiella individer från dessa ljusskygga miljöer
61

. Huruvida detta är sant eller inte kommer 

inte att vara föremål för denna uppsats, inte heller är det särskilt angeläget eller intressant för mig 

att diskutera hur statschefen har bemött dessa anklagelser utan varför jag tar upp detta är för att det 

eventuellt kan vara på det sättet att denna uppståndelse som dessa händelser faktiskt har 

åstadkommit kan ha bidragit till att förtroendet för monarkin och för kungahuset har minskat
62

 på 

väljararenan och i så fall är det en intressant aspekt därför att om förtroendet för kungen sviktar hos 

Sveriges folk kan frågan om statsskicket bli aktuellt för Socialdemokraterna i och med att de 

accepterar monarkin så länge den åtnjuter folkligt stöd. 

 

Det man såklart kan diskutera vidare i här är om det finns ett intresse av att granska och 

genomskåda statschefens förehavanden därför att han är statschef och företräder en institution eller 

om det snarare handlar om att föra dessa diskussioner om monarkens affärer för att egentligen vilja 

ställa hela monarkin mot väggen
63

. Kanske har monarkin motståndare bara valt en annan kanal för 

att nå ut med sitt budskap i tider då politiker inte vill ge sig i kast med frågan därför att 

förhållandena på de tre politiska arenorna inte tillåter det men om det finns en agenda från medias 

sida att undergräva förtroendet för statschefen det vet jag inte och det är inte heller något jag finner 

speciellt relevant för min studie. Det kan givetvis också vara på det sättet att även de mest 

rojalistiska elementen
64

 faktiskt blir förvånade och besvikna när det framkommer uppgifter av detta 

slag om konungen och det finns en stark opinion att Sveriges folk faktiskt bör få veta vad som har 

föregåtts.   

 

Det är kanske på det sättet att det inte finns något skäl att försöka ställa kungahuset och monarkin i 

dåligt rampljus eftersom den politiska viljan att starta en debatt om statsskicket i nuläget kanske inte 

finns för att partiet i sig inte är enigt i frågan och väljararenan är fortsatt för monarkin. Om det dock 

skulle komma fler och fler rapporteringar där kungahusets ageranden ifrågasätts så kan det tror jag 

påverka förtroendet för monarkin och kanske är det då ett gynnsammare läge att driva frågan om 

monarkins framtid i Sverige. Vi får se vart detta tar vägen men i nuläget är det få politiker som 

reagerar på skandalerna kring kungahuset
65

. Det tror jag också beror på att Socialdemokraterna är 

låsta på den parlamentariska arenan av Torekovkompromissen.  

                                                 
61 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ohly-kraver-svar-av-kungen_6202709.svd 

62 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starkt-stod-for-monarkin-bland-svenskarna_6214623.svd 

63 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-fokus-i-kritiken-mot-kungen_6203023.svd 

64 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/starkt-stod-for-monarkin-bland-svenskarna_6214623.svd 

65 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kravet-pa-sanningskommission-bestar_6209321.svd 
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Media har givetvis en plikt att informera medborgarna om kungahuset eftersom medborgarna inte 

själva har möjlighet att ställa kungahuset mot väggen. Det kan emellertid i efterhand visa sig att 

medias rapportering uppfattas av medborgarna som att de tar i med för höga växlar och bedriver ett 

s.k. drev mot kungen och så väcks sympati för statschefen och det han representerar, det finns 

rapporter som pekar på det
66

 och i så fall blir det ytterligare komplicerat att förklara för väljarna och 

monarkister i partiet att monarkin bör avskaffas. Däremot är monarkin trots allt en institution som 

måste ha förtroende hos medborgarna för att åtnjuta legitimitet i dagens samhälle och det är media 

som till stor del avgör hur kungahuset och statsskicket framställs hos medborgarna. En central 

uppgift och självbevarelsedrift för kungahuset borde därför enligt mig vara att hålla sig väl med de 

som skapar bilden av dem.  

 

Det är som sagt inte min avsikt att vare sig gratulera eller kritisera medias kungabevakning men jag 

tyckte ändå att det var viktigt att ha den i åtanke i motivanalysen för att visa vilket komplext 

samhälle våra kungligheter lever i och den svåra balansgång de måste gå för att vara så många som 

möjligt till lags och samtidigt inte trampa motståndare på tårna. Det paradoxala i resonemanget 

kring monarkin och media anser jag är att även om media har en granskande roll som kan leda till 

att stödet för monarkin sviktar så är det trots allt media som enligt mig är den främsta garanten för 

monarkins framtid
67

. Låt säga att de politiker i Sverige som är för monarkins avskaffande får för sig 

att driva ett sådant krav trots folkopinionen, vem skulle då gå till motattack och försvara 

folkopinionen om inte massmedia? 

 

Det kanske är på det sättet att den strid som kanske skulle avteckna sig om Socialdemokraterna var 

beredda att driva frågan om monarkins avskaffande faktiskt skulle innebära att deras maktposition 

inom svensk politik skulle bli ohyggligt reducerad, som en följd av den eventuella makt och det 

stora inflytande på väljararenan som massmedia enligt mig har i Sverige. Även om det eventuellt 

skulle finnas republikanska element inom massmedia så har media en tendens enligt mig att 

ifrågasätta socialdemokratins vägval och förehavanden extra hårt, kanske för att överkompensera 

för det faktum att många journalister sympatiserar med liberala och socialdemokratiska ideal
68

. 

 

Som statsbärande parti finns det enligt Gunnars Sjöbloms teori
69

 en agenda och ett par viktiga 

strategiska mål som skall uppnås och helst på ett sådant sätt att stödet inte har raserats på de olika 

                                                 
66 http://www.nyheterna.se/polopoly_fs/1.2156296.1306604568!hela%20novusundersökningen.pdf 

67 Ögren (red) (2006): För Sverige – Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf sid.13 
68 http://www.dn.se/nyheter/politik/journalisterna-hugger-pa-allt 

69 Sjöblom 1968; Party strategies in a multiparty system, sid. 74 
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politiska arenorna inför nästa val. Det som jag tror bidrog till att Socialdemokraterna ställde sig på 

kungahusets sida framför allt på 50 och 60-talet när kravet på republik var som störst var att 

kungahuset och monarkin representerade det traditionella i samhället.  

 

För ett parti som genomförde stora och omfattande reformer var det därför viktigt att låta samhället 

behålla en del av det gamla och traditionella för att medborgarna skulle orka ta till sig förändringar 

av det slaget som Socialdemokraterna sökte genomdriva
70

. Genom att visa att man ”försvarade” en 

förlegad och omodern institution som monarkin vann man på så sätt legitimitet för att förändra 

Sverige på annat håll
71

 och göra landet mer modernt i andra bemärkelser, framför allt kanske på 

välfärdsområdet. Hade vi avskaffat monarkin kanske inte välfärdsstaten funnits idag så den 

avvägningen man eventuellt gjorde i partiet var med facit i hand enligt mig mycket bra och 

framgångsrik ur ett välfärdsperspektiv. Med facit i hand kan man konstatera att partiet befäste sin 

ställning på såväl den parlamentariska och väljararenan.    

 

Som den socialdemokratiske statsministern Erlander medgav var det en utmaning att om inte 

försvara monarkin så i alla fall avstå från av driva kravet på republik när han som bekant ju faktiskt 

var ledare för ett parti som formellt var motståndare till monarkin och detta i ett läge när kungahuset 

var försvagat och kantat av skandaler och kontroverser rörande Gustaf Vs privatliv
72

. Det fanns 

element på den interna arenan som aktivt drev frågan om republik långt mer än Erlander själv
73

, 

som försvarade sig med att det inte var läge att driva frågan när det fanns andra frågor som stod ett 

reformistiskt parti närmare och att det dessutom fanns en risk att väljararenan som ju var emot ett 

avskaffande av kungahuset skulle straffa Socialdemokraterna i valet och gå över till deras växande 

motståndare, Folkpartiet
74

, vilket mot bakgrund av teorin om nätverket med kopplade spel hade 

försvagat partiets ställning på den parlamentariska arenan. 

 

3.1. Empiri från semi-strukturerade intervjuer 

 

Allt prat om Torekovkompromissen och samförstånd mellan partierna på den parlamentariska 

arenan säger egentligen inte så mycket om vad monarkin har för plats i Sverige i framtiden om 

Socialdemokraterna skulle få välja. Det var viktigt för mig att få veta hur man ser på monarkin som 

                                                 
70 Ruin 1886; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969 sid. 253 

71 Ruin 1986; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969 sid. 246-254 

72 Ruin 1886; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969, sid. 251 

73 Ruin 1886; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969, sid. 251 

74 Ruin 1986; I välfärdssamhällets tjänst: Tage Erlander 1946-1969 sid. 246-254 
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en institution i framtidens Sverige och om man från partiets sida hade några planer på att förändra 

monarkins roll eller rent utav att avskaffa den om partiet fick chansen. Österberg återkom där till 

monarkins starka stöd på väljararenan och sade att under förutsättningen att inget alldeles otroligt 

inträffar så har monarkin en plats i det svenska samhället och det är egentligen det som utgör 

argumentationen i sammanhanget plus kronprinsessan Viktorias oerhörda popularitet som enligt 

Österberg inte har passerat Socialdemokraterna obemärkt.  

  

Vi diskuterade Arbeiderpartiet i Norge som enligt Österberg är det broderparti som står närmast 

svenska Socialdemokraterna men att deras syn på monarkin på pappret inte alls är den samma som i 

Sverige. Givetvis har detta rötter i den patriotism som jag tror är ett resultat av de ohyggligheter 

som Norge tvingades uppleva under andra världskriget men Österberg menade också att det kan 

vara så att Norges kung eventuellt har ett mycket stort intresse för samhällsfrågor och att detta 

därför återspeglas i Arbeiderpartiets syn på monarkin. Österberg förklarade att om inget alldeles 

otroligt skulle inträffa som skulle medföra ett ras i stödet för kungahuset så skulle kronprinsessan 

Victorias engagemang och folkliga stöd som regent innebära att Socialdemokraterna i ännu högre 

grad tolererade monarkin och kungahuset, även om det inte skulle bli tal om att överge de 

republikanska idealen.  

 

Jag tolkade detta resonemang som att det faktiskt spelar roll vilket anslag en statschef har. Om det 

är en statschef som är väl insatt i samhällsfrågor och hur statsapparaten fungerar så medför det 

således att han eller hon vinner respekt på partiernas interna arenor och detta kan vi speciellt se med 

exemplet Gustaf VI Adolf vars insats som kung enligt Sven-Erik Österberg absolut inte ska 

underskattas. I dessa dagar när monarkin och framför allt monarken utsätts för beskyllningar av 

olika slag så är det oerhört betydelsefullt för monarkin i sin helhet att det finns en populär 

efterträdare som kan återuppbygga det förtroende som monarkin trots allt måste åtnjuta för att 

legitimera sin existens. Just därför tror inte Österberg att kravet på republik kommer bli särskilt stort 

ens när monarkin utsätts för debatt i och med att man från partiets sida är medvetna om att det en 

dag kommer en populär efterträdare som kan återge monarkin förnyat stöd.  

 

Österberg försvarade att partiet ser monarkin som en del av det svenska samhället och att 

institutionen har en plats i Sverige även i framtiden. Detta grundar sig i det starka stöd på 

väljararenan som fortfarande trots allt finns för monarkin och att det finns en oerhört populär 

efterträdare till den nuvarande kungen. Man har från partiets sida även noterat att den diskussion 

som uppkom i våras visserligen var graverande men att den uppenbarligen inte biter speciellt 
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mycket på medborgarnas inställning till monarkin. Det finns enligt Österberg företrädare för partiet 

som blir upprörda när en sådan historia uppdagas men i det stora hela så påverkas inte väljararenan 

och detta har givetvis inneburit att det fortfarande inte är läge att plocka poäng i opinionen genom 

att ifrågasätta kungahuset.  

 

Kjellros ansåg att monarkins stöd på väljararenan och kronprinsessan Viktorias popularitet
75

 på den 

interna arenan bidrar till partiets avvaktande inställning gentemot kravet på republik. Han 

uppfattade det som att monarkin åtminstone för en bra tid framöver skulle fortsätta att ha en plats i 

Sverige och utifrån vad han kände till så fanns det inga tendenser att partiet skulle vara på väg att 

ändra uppfattning i frågan, trots vårens debatt om kungens förflutna. En detalj som dock enligt 

Kjellros var mindre positiv var att monarken åtnjuter straffrihet. Han tyckte att det var mycket 

otidsenligt och något som definitivt borde avlägsnas, givetvis också kanske för att avlägsna ett 

argument mot monarkin. Han menade att ett statsskick där ingen åtnjuter straffrihet kommer att ha 

större stöd på väljararenan och därför är det viktigt att monarken och vi är lika inför lagen. 

 

4. Den interna arenan 

 

Ur ett historiskt perspektiv tycker jag att det är lättare att förstå varför kravet på republik har 

förblivit ett formellt krav för Socialdemokraterna. När förra seklet för ungt och Socialdemokraterna 

fortfarande var en ung rörelse tror jag att fokus för deras politik var att införa allmän rösträtt och en 

drägligare tillvaro för den stora massan i Sverige. Givetvis sågs nog monarkin av många som 

borgerlighetens agent och det ultimata beviset på ett förtryckarsamhälle men det var trots allt inte 

frågan om republik som vägde allra tyngst ens då. Flertalet socialdemokrater kan nog instämma i att 

utopin för ett republikanskt parti är att införa republik men att driva frågan så till den milda grad att 

väljararenan istället överger partiet kommer onekligen bara att göra Sverige till en borgerlig 

konservativ republik och detta skulle inte vara mycket bättre än monarkin
76

. Man fick chansen att 

dominera på den parlamentariska arenan om man lät kungen vara och det var precis vad man 

gjorde.   

 

Därför tror jag också att en kompromiss med de andra partierna var nödvändig för att avväpna de på 

socialdemokraternas interna arena som krävde republiken. På så sätt kan partiet fortfarande försvara 

sin princip samtidigt som det står upp för den nuvarande ordningen. Däremot är det tror jag inte 

                                                 
75  http://www.novusgroup.se/media/33970/tv4_kungahuset.pdf 

76 Tingsten 1941; Den svenska socialdemokratiens idéutveckling del 2 sid. 123 
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Socialdemokraternas avsikt att helt glömma bort kravet på republik och att modernisera statsskicket 

är därför viktigt för dem och något man jobbar med nu i dessa dagar
77

. 

 

Avgörande för det svenska statsskicket kan också ha varit det faktum att partiledare Branting inte 

ville strida för republiken
78

. En orsak till detta, även om det inte var en avgörande enligt mig, tros 

vara hans personliga vänskap med konung Gustaf V som växte fram med åren
79

. De två hade varit 

skolkamrater och det faktum att konungen senare accepterade parlamentarismens genomförande 

tros ha varit ett bevis på den respekt de två hade för varandra. Jag kan givetvis vända på 

resonemanget och konstatera att det faktum att konungen accepterade allmän rösträtt och 

parlamentarismen – Socialdemokraterna hjärtefråga, kan ha givit dem anledning att låta konungen 

sitta kvar och inta en ny roll som symbol för landet, en roll som gäller än idag.  

Man kan diskutera hur nära republik målet partiet egentligen var vid krigsslutet 1918. Runt om i 

Europa föll kungadömena som domino brickor och den utvecklingen väckte kanske en debatt i 

Sverige och i partiet om huruvida man skulle inta en aktiv förhållning till republik kravet. 1914 års 

turbulens kring regeringen Staaff och försvarsfrågan hade ställt konungen lågt i kurs inom de 

politiska kretsarna i Sverige som krävde demokrati inom alla sfärer. Gustaf V hade säkerligen inga 

planer på att bli en skugg-konung men utvecklingen både innan och efter världskriget tvingade 

honom att acceptera liberala och socialdemokratiska krav på reformer för att rädda monarkin vilket 

han var smart nog att förlika sig med
80

.   

 

När parlamentarismen var på plats och konungens inflytande endast var formell befann sig republik 

kravet i ett läge där det också enligt mig var tvunget att förbli formellt. Ett av huvudargumentet mot 

monarkin hade ju varit att kungen ”allena styrde riket” och att det inte var förenligt med demokratin 

och parlamentarismen. Visst fanns det efter 1918 års reformer fortfarande argument som monarkin 

hade svårt att brotta ner men det var trots allt efter detta som det socialdemokratiska kravet på 

republik lades på is, för att till slut enligt mig gå i graven i och med Torekovkompromissen 1971.  

 

Från ett mer radikalt perspektiv kan det vara fullt rimligt att lyfta högt på ögonbrynen och ställa 

frågan till Socialdemokraterna varför man av princip har kvar kravet på republik när man i 

realiteten ändå accepterar och till och med försvarar monarkins ställning inom ramen för 

Torekovkompromissen. En möjlig förklaring är att partiet kanske känner sig tvunget att kompensera 

                                                 
77 http://www.dn.se/nyheter/sverige/okad-insyn-i-hovets-ekonomi 

78 Pär-Erik Back, Gunnar Fredriksson 1966; Republiken Sverige sid. 39 

79 Ögren (red) (2006): För Sverige – Nuförtiden. En antologi om Carl XVI Gustaf sid. 18-19 
80 Bergström, Löwgren, Almgren 1996; Alla tiders historia sid. 236 
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för kompromissen och visa kritiker att man inte har glömt bort sina republikanska ideal, därför tror 

jag att ta bort kravet på republik skulle för Socialdemokraterna vara en lika farlig strid på den 

interna arenan som att driva kravet på monarkins avskaffande. Väljararenan vill enligt 

opinionsundersökningar
81

 inte ha en förändring av statsskicket och det är politikerna på den 

parlamentariska arenan ytterst medvetna om och därför driver de inte frågan åt något håll så länge 

opinionen ser ut som den gör idag. 

 

Om man blickar tillbaka till den tiden då Socialdemokraternas idépolitik formades så kan man 

konstatera att det pågick en intensiv kamp i partiets interna arena mellan de som ansåg att det 

principiella kravet på republik borde drivas aktivt och de som ansåg att frågans oviktiga natur inte 

gjorde den lönt att driva den i strid
82

. Det man enligt mig måste komma ihåg är att vid den här tiden, 

när seklet var ungt ville socialdemokratin framstå som reformisternas ideologi och det innebar att de 

som ville se en revolutionerande samhällsomvälvning sökte sig till andra partier när man insåg att 

partiet och Branting inte hade för avsikt att få bort kungamakten. Att driva kravet på republik 

ansågs inte ha första prioritet för gruppen nära Branting som ledde det Socialdemokratiska partiet 

och därför så fanns det inget överväldigande stöd på den interna arenan för att aktualisera frågan 

även om kravet formellt så småningom infördes i programmet.   

 

En del vänstersocialdemokrater som i motsats till Branting tyckte att frågan om republik var 

tillräckligt viktigt att driva sökte sig istället ut ur partiet, till de grupperingar på den absoluta 

vänsterkanten i Svensk politik där frågan om republik var ett självklart mål i den socialistiska 

samhällsomvälvning som där eftersträvades
83

. Min gissning blir således att hade kravet på republik 

etablerats vid en mindre turbulent tid för svensk politik där parti tillhörigheten varit mer cementerad 

så finns det en möjlighet att monarki motståndarna i socialdemokraternas interna arena blivit kvar 

och blivit fler. De hade förmodligen försökt påverkat partiet att föra en aktiv republikansk politik 

och kanske hade tillfällen som borgsgårdskrisen 1918 givit partiet en verklig anledning att störta 

monarkin. Nu blev det inte så och det finns idag få tendenser att partiet skulle vilja stöta sig med 

väljararenan och kompromissen på den parlamentariska arenan och kämpa i frågan. 

 

Det man kan konstatera är att om det nu skulle finnas en politisk vilja inom socialdemokratin för att 

införa republik så skulle den viljan inte vara mycket värd om inte deras ledargestalt uttryckte 

                                                 
81 http://www.novusgroup.se/media/33970/tv4_kungahuset.pdf 

82 Tingsten 1941; Den svenska socialdemokratins idéutveckling del 2 sid 123-124 

83 Tingsten 1941; Den svenska socialdemokratins idéutveckling del 2 sid 129 
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samma sak. Givetvis skulle förmodligen han eller hon påverkas av den viljan som var starkast i 

partiet men det skulle vara förödande för partiet om ledaren gav efter för ett internt tryck och drev 

frågan mot folkopinionen på väljararenan bara för att vissa medlemmar krävde det. 

Socialdemokratiska partiledare har enligt mig haft en väldigt reserverad och på många sätt 

frånvarande inställning gentemot partiets principiella ståndpunkt
848586

 och de har allesammans 

bidragit med varsin pusselbit till mig studie och till bilden av hur partiet egentligen ser på monarkin 

och republikkravet. De har lyft fram olika argument till varför Socialdemokraterna inte är beredda 

att driva frågan och varför den republikanska falangen i partiet om det nu finns någon sådan inte har 

fått gehör för sitt krav.  

 

Det som är genomgående för partiordförandenas uttalanden genom åren är att de principiellt 

försvarar partiets republikanska ståndpunkt men att de som politiker måste föra en politik som 

gagnar Sverige i praktiken
87

. Att monarkin skulle vara till gagn för Sverige är ett påstående som förs 

fram inte bara från rojalistiskt håll utan även från affärsvärlden. Det finns studier som pekar på att 

den kostnad som finns för att hålla upp monarkin inte kan vara ett reellt argument för att avskaffa 

den eftersom den å andra sidan drar in stora pengar till den svenska statskassan
88

. Därmed faller 

argumentet att monarkin kostar pengar vilket ytterligare försvårar för en partiordförande att öppet 

propagera för republiken om denne vill föra en politik som gagnar Sverige i praktiken.  

 

Detta skulle då vara det som socialdemokratiska ledare mellan raderna lyfter fram men det tror jag 

inte räcker som skäl till att avskaffa republik kravet eftersom Socialdemokraterna enligt min 

mening traditionellt inte nödvändigtvis varit en rörelse som tänker politik i monetära termer utan det 

har varit genom värderingar som politiken och samhället skall byggas och därför har man 

kompromissat, behållit republik kravet för att försvara att man är ett parti för värderingar men 

samtidigt valt att inte driva frågan om monarkins avskaffade dels mot bakgrund av att den enligt 

vissa gagnar Sverige och ger klirr i statskassan.   

 

Om man nu har ett principiellt krav om att avskaffa monarkin och ersätta den med en vald statschef 

och har haft chansen att genomföra detta under många år så ställer jag mig frågan varför det inte har 

skett, trots folkopinionen på väljararenan. Tage Erlander lär ha sagt att den dagen som 

                                                 
84 Fichtelius 2007; Aldrig ensam, alltid ensam – samtalen med Göran Persson 1996-2006 sid. 413 

85 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3097&grupp=11212 

86 http://www.arbark.se/2010/06/socialdemokraterna-och-republikfragan/ 

87 http://www.sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article899953/I-en-gyllene-bur.html 

88 http://www.affarsvarlden.se/hem/hausse_baisse/article2596942.ece 
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socialdemokratin går i bräschen för sitt republikanska krav så blir det deras sista krav som går 

igenom
89

. Detta tycker jag tyder på att partiet till viss del är mer angeläget att behålla makten än att 

genomdriva sin politik. Man skulle också kunna härleda detta uttalande av Erlander till rational 

choice-teorin
90

, samt Sjöbloms teori att partiet strategiskt måste välja att driva de frågor på 

väljararenan som går att vinna val på och sätta principiella ståndpunkter åt sidan tills tiden är mogen 

att driva även dem.  

 

I och med att Socialdemokraterna trots allt fortfarande är ett republikanskt parti i grund och botten 

så är det rimligt att det finns röster inom partiet som ställer sig bakom republik kravet. Hillevi 

Larsson kanske är den socialdemokrat som mest träder fram som republikan, men även hon inser 

riskerna med att driva frågan i strid med folkopinionen. Man kan anta att det finns en konsensus på 

den interna arenan att det inte är aktuellt att beröra frågan på grund av det stabila förtroende som 

monarkin åtnjuter idag på väljararenan oavsett vad partiet i grunden tycker om monarkin. Om 

partiet trots det skulle gå till val på att avskaffa monarkin så skulle det rimligtvis leda till ett ökat 

väljarstöd för de partier på den parlamentariska arenan som ställer sig bakom monarkin, kanske tack 

vare medias roll som opinionsbildare på väljararenan och då skulle det tror jag bli ännu svårare för 

Socialdemokraterna att få igenom kravet i framtiden. Som Hillevi Larsson betonar så är det genom 

opinionsbildning som stödet för republiken kan växa och först då kan det bli aktuellt för 

socialdemokratin att driva frågan på väljararenan
91

, om kravet på republik ens finns kvar i 

partiprogrammet vid det laget som opinionen tillåter en sådan förändring vill säga.  

Det finns röster inom socialdemokratin som å andra sidan hävdar att det gamla kravet på republik 

bör tas bort, som faktiskt redan har skett i det norska systerpartiet
9293

.  

 

Man behöver inte vara Pytagoras för att förstå att det för socialdemokratin skulle bli en 

pyrrhusseger som bäst om monarkin avskaffades, både vad gäller inflytandet på den 

parlamentariska arenan men också sammanhållningen på den interna arenan. En splittring tror jag 

skulle avteckna sig på den interna arenan om partiet väljer att driva kravet på republik eller för den 

delen avskaffa kravet på republik. Resultatet blir att Torekovkompromissen blir det enda partiet kan 

hänvisa till för att bibehålla status quo och balansera mellan partiets falanger. Det man kan fundera 

vidare kring är vad det skulle innebära för partiet om Torekovkompromissen revs upp och frågan 

                                                 
89 http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=3989&coid=7 

90 Dryzek, Dunleavy 2009; Theories of the democratic state sid. 106 

91  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 45 

92  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 53 

93  http://ungweb.no/ungweb/Demokrati-0.9-Spoersmaalet/Skal-Noreg-fortsatt-vere-eit-monarki 
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om monarkins vara eller icke vara återigen blev aktuell på den parlamentariska arenan. Hur skulle 

partiet reagera då och vilka röster skulle höras mest, de principiella eller de pragmatiska?  

 

4.1. Empiri från semi-strukturerade intervjuer 

 

Det är inte enligt mig omöjligt att tänka sig att det formella kravet på republik i partiprogrammet 

finns kvar av den enkla anledningen att det skulle vara minst lika farligt för socialdemokratins 

interna sammanhållning att ta bort kravet som att driva det. Det som dock överraskade mig lite var 

att det inte alls verkar som att kravet ligger latent och ingen bryr sig om det. Uppenbarligen så finns 

det enligt Österberg en diskussion på den interna arenan och framför allt inom partiets partistyrelse 

om att återuppväcka kravet på republik men eftersom jag inte har sett eller hört något om den 

diskussionen tidigare så kan man kanske tänka sig att det vore en alltför stor risk att återuppliva 

kravet. Det skulle då kanske uppfattas som att partiet har tagit en annan grundinställning och varit 

beredda att skrota Torekovkompromissen och kanske skulle ett sådant steg sätta partiets inflytande 

på väljararenan i gungning.  

 

Enligt Österberg är det inget hemligt att partiets företrädare har en mindre positiv inställning till 

monarkin än vad som avspeglas i den socialdemokratiska väljarkåren
94

 och med hänsyn till den så 

saknas kanske legitimitet för att driva kravet på republik, trots att det ganska enkelt nog skulle bli en 

majoritet för republik om partistyrelsen uttalade sig i frågan, det trodde i alla fall Österberg. I de 

socialdemokratiska leden och framför allt i den högsta ledningen står man i regel närmare 

partiprogrammet än Torekovkompromissen, men eftersom det är den som enligt Österberg gäller så 

respekterar man och försvarar den, även om Österberg sade att många företrädare för partiet i 

grunden inte skulle ha något emot om Sverige blev republik. 

 

Genom åren har Sverige haft kungar som Socialdemokraterna mer eller mindre skakat på huvudet åt 

enligt Österberg men när Gustaf VI Adolf blev kung 1950 skulle det visa sig att han fick chansen att 

själv påverka på monarkins framtid. Han medförde enligt Österberg ett trendbrott i den meningen 

att han var en familjefar som var plikttrogen och mycket engagerad i samhällsfrågor, under en tid då 

det republikanska Socialdemokraternas makt var mycket stor. Kungens popularitet och hans starka 

vänskapliga band till Tage Erlander skapade enligt Österberg stor respekt för konungen som spred 

sig långt in leden på den interna arenan och som innebar att kravet på republik framstod som helt 

                                                 
94 Holmberg, Weibull (2000): Det nya samhället – Kap. 2 Fortsatt starkt stöd för monarkin av Lennart Nilsson: SOM 

institutet sid. 48 
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orealistiskt och inaktuellt. Respekten för Gustaf VI Adolf och hans gärning som kung och det 

faktum att socialdemokratin fick igenom sitt krav på den parlamentariska arenan att kungens 

maktbefogenheter togs bort bidrog till att partiet lät monarkin få vara kvar i kompromissen, utan att 

avskaffa republik kravet. Gustaf VI Adolfs känsla för sitt ämbete var oerhört välkänt enligt 

Österberg och han talade till och med att om monarkin hade avskaffats vid något tillfälle så hade 

Gustaf VI Adolf förmodligen blivit landets första president. Så betydelsefull var han för 

väljararenan och partiets interna enligt Österberg.  

 

Man har enligt Österberg accepterat monarkin, dels därför att man står bakom 

Torekovkompromissen på den parlamentariska arenan men också därför att monarkins stöd inte ser 

ut att svikta på väljararenan i någon större utsträckning framöver och det är väl egentligen det som 

enligt Österberg har inneburit att en diskussion på den interna arenan om monarkins framtid till stor 

del har uteblivit. Det finns enligt honom företrädare som då och då argumenterar för att man skall 

återuppliva kravet på republik men på det stora hela taget så är det en icke fråga för partiet enligt 

Österberg även om han tror att många företrädare för partiet gärna ser att det blir en övergång till 

republik så småningom. Man anser från partiet att det finns bra många frågor som är viktigare för 

socialdemokratin och mot bakgrund av att det inte finns någon större uppslutning bakom republik 

kravet bland de socialdemokratiska väljarna
95

 så finns det idag nästan inget som tyder på att denna 

fråga kommer ställas i centrum även om det enligt Österberg är bra och nyttigt att frågan debatteras 

då och då. 

 

Jag tänkte att jag skulle känna lite Österberg på pulsen och tala med honom om ett välkänt faktum, 

att det finns socialdemokrater på bägge sidorna i debatten om monarkin
96

. Om det finns företrädare 

som klart och tydligt berättar var de står i frågan så kanske Österberg också är villig att dela med sig 

av sin eventuella personliga åsikt om monarkin utan att för den sakens skull behöva vara engagerad 

i frågan i någon större utsträckning. Som vi konstaterade under intervjun verkar det inte som om 

partiet ägnar speciellt mycket tid åt frågan om monarkins ställning eftersom det finns frågor som 

partiet anser vara viktigare. Därför vore det rimligen olämpligt om en så framträdande person inom 

partiet som Österberg trots allt är, skulle engagera sig i frågan med den enkla förklaringen att det 

lätt skulle tolkas som att partiet har gjort en positionsförflyttning i frågan och övergivit 

Torekovkompromissen.  

                                                 
95  Holmberg, Weibull (2000): Det nya samhället – Kap. 2 Fortsatt starkt stöd för monarkin av Lennart Nilsson: 

SOM institutet sid. 48 

96  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 48-53 
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Däremot ansåg han som sagt att det var bra och nyttigt att det fanns personer inom partiet som 

engagerade sig i frågan och hjälpte till att hålla debatten om monarkin levande, för även om det är 

en icke fråga för partiet så fanns det en späd debatt och det var enligt Österberg främst förespråkare 

som stod partiprogrammet nära i den här frågan som hade störst inflytande när väl partiet 

behandlade motioner rörande monarkin.  

 

Man kan fundera vidare kring i vilka kretsar på den interna arenan republik kravet är som starkast. 

Som jag tidigare var inne på bör det rimligtvis kännas ganska främmande för unga socialdemokrater 

att akta sig för att plädera för republik av respekt för en konung som var död innan de flesta av dem 

föddes. Min gissning är att det nog finns en utbredd sympati för republik kravet bland såväl unga 

som äldre socialdemokrater men att det är de yngre som står för aktiviteterna på den här punkten
97

 

medan andra som har varit med längre inte ser den som en fråga av speciellt stor vikt och därför inte 

engagerar sig i den
98

.  

 

Mitt intryck blev att det inte riktigt existerar någon konsensus på den interna arenan kring frågan 

om monarki och att det är en fråga som inte diskuteras speciellt mycket i Socialdemokraterna. Det 

finns givetvis personer i partiet som håller diskussionen levande som också Österberg underströk 

och mot bakgrund av att partiet i grund och botten trots allt är republikanskt så känns det relativt 

rimligt att det då och då lyfts motioner för att partiet borde driva det som står i partiprogrammet 

men som det ser ut just idag så ligger Torekovkompromissen väldigt stadigt och det finns enligt 

Österberg inga indikationer för att partiet på sikt skulle inta en annan ställning i frågan än vad som 

förhandlades fram i Torekovkompromissen, bortsett från motionen i Konstitutionsutskottet.  

 

Under intervjun med Österberg stod det klart att svaret på hur partiet ser på monarkin och 

kungahuset delvis finns i historien. Starka reformister som Hjalmar Branting vågade enligt 

Österberg inte eller ville inte ta steget fullt ut och aktiva propagera för republik av risk för att kasta 

ut landet i kaos. Istället var tanken att man successivt och på ett reformistiskt sätt skulle komma 

ifrån kungamakten och hela monarkin. När man sen gjorde vad man kunde för att hålla landet 

utanför världskrigen så lades frågan om monarki eller republik mer eller mindre på is tills det var 

dags att arbeta fram en ny grundlag på 60 talet. Egentligen fanns det ingen enhetlig politisk vilja 

från socialdemokraterna då heller att avskaffa monarkin utan man nöjde sig enligt Österberg med att 

kungen förblev maktlös. Att man nöjde sig med en symbolisk monarki var nog mot bakgrund av att 

                                                 
97  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 40-47 
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den dåvarande kungen Gustaf VI Adolf var oerhört respekterad både på den interna arenan men 

också på väljararenan i allmänhet och därför hade monarkins avskaffande och republikens införande 

blivit ett politiskt självmord för såväl Socialdemokraterna som alla partier som gick in för det
99

.  

 

När Mikael Kjellros engagerade sig för Socialdemokraterna i Luleå så lös monarki debatten med sin 

frånvaro och enligt hans mening berodde detta på att partiets företrädare i glesbygd inte alls hade 

samma negativa inställning till monarkin som SSU och partiets partitoppen. Däremot underströk 

han Sven-Erik Österbergs idé om att det fanns olika åsikter om monarkin på den interna arenan och 

att det inte nödvändigtvis behövde vara geografiska faktorer som avgjorde vad man som företrädare 

ansåg om monarkin vilket kan vara en intressant aspekt vad gäller teorin om att partiet måste ta 

hänsyn till den interna arenan och balansera sin politik inför medlemmarna. Det som däremot slog 

mig var att Kjellros berättade att monarkin bland många socialdemokrater sågs som något kostsamt, 

alltså att skattebetalarnas pengar går till kungahuset utan att det tillför något. Huruvida det är 

kostsamt för ett land att vara en monarki låter jag vara osagt men däremot framhöll Kjellros vikten 

av att öka insynen i apanaget just för att skattebetalarna skall vara medvetna om vad deras pengar 

går till och detta var enligt honom viktigt för att institutionen i sin helhet skulle hålla en hög 

trovärdighet bland medborgarna på väljararenan och därmed på sikt öka i legitimitet, ett argument 

som även Österberg och lyfte fram när han och hans partikamrater lade fram motionen om ökad 

insyn i apanaget i Konstitutionsutskottet
100

.  

 

5. Tsebelis Suboptional choice 

 

Som Tsebelis framför i sin teori kan det vara ett ”suboptional choice”, dvs. att partiet väljer en 

strategi som till synes inte gagnar deras värderingar och partiprogram men som på sikt kan visa sig 

vara smart och strategiskt
101

.  

 

Det framförs i debatten att monarkin till slut skall avskaffas och det har väckts en motion som syftar 

till att ge medborgarna större insikt i kungahusets skattemedel
102 

. Det finns ledande 

socialdemokrater som hävdar att det inte finns några planer på att väcka en debatt om statsskicket 

utan att deras mål med motionen i KU är att slå vakt om den nuvarande ordningen, alltså se till att 
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det håller ett så högt förtroende som möjligt hos medborgarna
103

. Då kan man givetvis fundera 

vidare kring varför ett parti som formellt vill avskaffa monarkin ändå vill att den ska vara förankrad 

och ha ett högt förtroende hos medborgarna? 

 

Utan att spekulera alltför mycket kring motionens syfte kan det vara värt att nämna att allt inte är 

vad det ser ut att vara. Givetvis kan man under förevändning hävda att man från Socialdemokratiskt 

håll faktiskt vill att monarkin ska vara trovärdig genom att till exempel öka insynen i apanaget men 

det faktum att de som är för monarkin har invändningar mot den här typen av förlag skulle kunna 

betyda att de förslag Socialdemokraterna lägger faktiskt har syftet att väcka mer debatt kring 

kungahuset, vilket bedömare menar skulle vara skadligt för monarkin på sikt
104

.  

 

5.1. Empiri från semi-strukturerade intervjuer 

 

Jag hade tänkt att kravet på republik skulle ha fått förnyad aktualitet i och med vårens intensiva 

diskussion kring kungens ungdomssynder i Stockholms krogvärld. Det som pekade åt det hållet var 

att Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet i samband med vårens rabalder kring kungahuset 

hade yrkat på att hovet skulle redovisa tydligare vad som sker med det apanage som skattebetalarna 

förser dem med
105

. Jag tänkte att nu går man in för att smula sönder den eventuella värdighet och 

distans till medborgarna kungahuset fortfarande har genom att öppna upp dörrarna till hovets 

ekonomi och reducera kungahuset till vanliga kändisar som i sin tur på sikt får monarkin att framstå 

som ganska meningslös och otidsenlig i ett öppet kommunikationssamhälle. Ur Tsebelis 

”suboptional choice” teori kan det mycket väl vara på det sättet genom att på sikt underminera 

monarkin genom förändringar av det här slaget trots partiets försäkringar om att så inte är fallet.    

 

Även om man från socialdemokratiskt håll försäkrade allmänheten om att en ökad insyn i hovets 

apanage snarare skulle skänka nytt förtroende åt monarkin och hela den offentliga sfären i 

Sverige
106

 var man skeptiska från borgerligt håll och menade att det inte fanns något sakligt skäl att 

öka insynen i hovets redovisning utan agerade i samband med det s.k. drev som pågick mot 
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kungahuset
107

. Borgerliga ledamöter i KU anklagade Socialdemokraterna för att bryta mot 

Torekovkompromissen och de menade att syftet var att attackera monarkin i sin helhet, mot 

bakgrund av att kravet kom just i ett skede när monarkin var försvagad och utsatt för debatt. De 

borgerliga poängterade att ett parti som egentligen vill avskaffa monarkin kan inte vilja kämpa för 

att öka monarkins legitimitet hos Sveriges folk
108

. Möjligen såg de borgerliga partierna att det rör 

sig om ett ”suboptional choice”, dvs. att Socialdemokraterna på sikt vill underminera monarkin på 

väljararenan genom att förflytta sina positioner i monarki frågan.  

 

Jag hade sett Österberg i en intervju
109

 där han förklarade syftet med att öka insynen i hovets 

apanage och jag tänkte att det kunde vara intressant att ta upp det hela med honom. Han tyckte själv 

i vår intervju att hela idén med att öka insynen i apanaget är ganska harmlös i sig och att det mycket 

väl skulle kunna redovisas mycket tydligare hur hovet använder sina pengar men däremot 

poängterade han att det är viktigt att se till att den privata sfären för kungafamiljen garanteras och 

att man från politiskt håll inte ska vara ute efter att övervaka kungens kontoutdrag, utan det handlar 

enligt honom i grund och botten om att man bör kunna redovisa mer av hur man använder 

skattebetalarnas pengar för att transparens och öppenhet rimligtvis borde ligga i hovets intresse om 

de vill framstå som trovärdiga.  

 

Österberg medgav dock att den debatt som rörde kungens privatliv bidrog till att kravet om ökad 

öppenhet i apanaget kom just då. Om svenska folket misstror monarken och statsskicket så skulle 

det spilla över på andra områden och därför var det nödvändigt att se till att tillförlitligheten till 

monarkin och kungen stod högt och det ansåg man att en ökad insyn i apanaget kunde bidra till. 

Man kan givetvis vända på resonemanget och fråga varför monarkins principiella försvarare inte 

ansåg att en ökad öppenhet var till gagn för monarkin i sin helhet
110

? 

 

Österberg sade att detta i grunden handlar om maktstrukturer och för borgerligheten framstår varje 

antydan till förändringar kring monarkin som en positionsförflyttning och en attack på något som 

framförallt moderaterna traditionellt har värnat. Borgarsidan är enligt Österberg helt enkelt rädd att 

Socialdemokraterna har en hemlig agenda eller ”suboptional choice” som inte alls syftar till att slå 

vakt om det svenska statsskicket eller ge monarkin förnyad legitimitet. Hur det än är med den saken 
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kan väl få vara oklart men Österberg menade att det visst kunde vara möjligt att odramatiskt öka 

insynen i apanaget utan att rubba grundbultarna i Torekovkompromissen även om borgarsidan 

tycker annorlunda och därför menade han att även om deras motion kom i ett läge som var särskilt 

ogynnsamt för monarkin så var syftet att slå vakt om statsskicket så att det höll ett högt förtroende 

hos medborgarna. 

 

Det förslaget till ökad insyn i apanaget föreslås av Socialdemokraterna men det är enligt de själva 

inte för att väcka debatt kring statsskicket utan för att slå vakt för det och se till att det håller ett 

högt förtroende bland medborgarna, dvs. att förutsättningarna på väljararenan skall förbli 

oförändrade. Därför har partiet enligt Österberg inga planer på att ändra uppfattning om monarkin 

även om det finns personer på den interna arenan som i grunden inte skulle bli speciellt ledsna om 

monarkin avskaffades. Det är den praktiska tillämpningen av partiprogrammet att låta monarkin få 

finnas kvar eftersom det bland annat saknas stöd för en förändring av statsskicket bland 

socialdemokratiska väljare. Framför allt kan vi se att det 2011 bara är var tionde svensk som vill 

avskaffa monarkin och för ett parti som säger sig representera allmänintresset och inte särintressen 

vore ett aktivt krav på republik ett avsteg från den hållningen enligt mig
111

. Jag skulle vilja påstå att 

därför är både den interna och de externa arenorna som partiet tar hänsyn till när de inte vill ställa 

sig på barrikaderna mot kungahuset. Den breda uppgörelsen från 70 talet väger fortfarande tungt 

och det kommer den enligt Österberg att göra inför överskådlig tid om inget alldeles otroligt skulle 

inträffa. 

 

Mikael Kjellros menade att det var viktigt över lag att väljararenan har insyn och att man har rätt att 

veta vad som händer med skattemedel och att det mot bakgrund av det inte var ett unikt förslag som 

syftade till att enbart granska kungahuset utan detta är en generell uppfattning i partiet enligt 

Kjellros som sträcker sig över alla offentliga områden och därför tycker man från partiets sida att 

det är naturligt att också kungahuset redovisar hur skattebetalarnas pengar används, utan att för den 

sakens skull inkräkta i den privata sfären som kungahuset enligt Kjellros och Österberg har rätt till. 

Möjligen så hoppas man enligt Kjellros från partiets sida öka legitimiteten för monarkin också på 

den interna arenan genom att slå hål på den eventuella myten om att monarkin är dyr och kostar 

varje skattebetalare mycket pengar. I den bemärkelsen åtnjuter partiets ledning delvis det som 

Sjöblom skriver om i sin teori; ”opinion support” på den interna arenan eftersom företrädare för 

partiet ställer sig bakom partitoppens förslag att öka insynen i hovets budget. Resultatet av 
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motionens effekter får jag och Socialdemokraterna förhoppningsvis möjlighet att granska vid ett 

senare tillfälle. 

 

6. Resultat, sammanfattning 

 

När jag nu i motivanalysen har läst viktig litteratur på området och intervjuat två socialdemokrater, 

en framträdande med lång erfarenhet och en lite yngre så har jag ringat in de faktorer som jag tror är 

viktigast att beakta när man vill förklara varför republikkravet inte drivs aktivt och hur de påverkas 

av situationerna på de tre kopplade politiska arenorna som ett politiskt parti enligt Sjöblom
112

 och 

Tsebelis
113

 måste ta hänsyn till. De motiveringar jag har ringat in var inte definierade på förhand 

men eftersom jag har utgått från teorin om politiska arenor är mina tänkbara motiveringar och 

faktorer inom ramen för dessa. De presenteras nedan inom respektive kategoriindelning.  

 

6.1. Faktorer på den parlamentariska arenan 

 

  6.1.1. Respekten för Torekovkompromissen 

 

Först och främst så kommer den ständigt återkommande Torekovkompromissen upp på tal, den 

breda överenskommelse på den parlamentariska arenan som de flesta av riksdagens partier 

fortfarande står bakom
114

. Den utgör så att säga grundbulten i partiets förhållningssätt gentemot 

monarkin. Det finns en ”gentleman agreement” som innebär att konstitutionella frågor i Sverige 

skall beslutas om i största möjliga samförstånd och det som beslutas där skall gälla för överskådlig 

tid
115

 och eftersom man från socialdemokratiskt håll inte har haft någon anledning att se över eller 

omförhandla Torekovkompromissen så har den fått vara kvar och enligt Sven-Erik Österberg som 

var den första personen jag intervjuade så finns det inga planer att partiet vill förändra spelreglerna 

på något sätt vad gäller den här överenskommelsen med de andra partierna på den parlamentariska 

arenan, även om man har olika uppfattningar om detaljer kring den, t.ex. hur pass mycket hovet bör 

redovisa av apanaget
116

. Således är man i och med överenskommelsen relativt låst på den 

parlamentariska arenan i den här frågan.  
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6.2. Faktorer på väljararenan 

 

  6.2.1. Opinionsläget än så länge till monarkins fördel 

 

En annan viktig faktor som jag har upptäckt är att det saknas stöd på väljararenan för en sådan här 

förändring bland de socialdemokratiska väljarna och väljarna i allmänhet
117

. Enligt SOM institutets 

rapport så ställer sig en majoritet av de som röstar på Socialdemokraterna bakom monarkin och 

tycker inte att det är något vidare bra förslag att avskaffa monarkin införa republik
118

. Detta är 

också något som bekräftas av socialdemokraten Sven-Erik Österberg som sade att monarkin är väl 

förankrad i det svenska samhället och att deras väljare troligtvis har en mer accepterande inställning 

till monarkin än vad partistyrelsen uppvisade på till exempel kongresser. Ett blytungt argument för 

ett parti som vill troligtvis vill maximera antalet röster på väljararenan och maximera inflytandet på 

den parlamentariska arenan, eller för att åter referera till rational choice-teorin kan det knappast 

betraktas rationellt att driva frågan mot folkopinionen
119 

. Torekovkompromissen och monarkins 

fortsatta stöd på väljararenan bidrar enligt mig till att Socialdemokraterna i dagens läge av 

strategiska inte vill peta i myrstacken men om det inte hade funnits en låsning på den 

parlamentariska arenan från 1970 talet är sannolikheten att monarkin, åtminstone ett tag till, hade 

behållit sin politiska makt och på så vis hade det tror jag funnits ordentliga argument för att avskaffa 

den helt och hållet.  

 

Om jag får lägga till ytterligare en aspekt till väljararenan så är kronprinsessan Victorias stabila 

förtroende bland Sveriges folk
120

 en aspekt som Socialdemokraterna enligt mig kommer vara 

tvungna att förhålla sig till
121

. Både Österberg och Kjellros berättade i intervjuerna att Victoria 

åtnjöt enorm respekt långt in i partiets interna arena och även om traditionen talar för att nuvarande 

kungen kommer leva väldigt länge så ser man i partiet väldigt positivt på den dagen då Victoria blir 

drottning. Tronskiftet skulle enligt Österberg ingalunda stärka republikanska tendenser i partiet och 

situationen på den interna arenan skulle även den fortfarande förbli låst. För att här återknyta till 

teorierna om de tre kopplade arenorna så är det inte en fråga som partiet idag kan driva på någon 

arena eftersom stödet för monarkin ser ut som det gör. Opinion support kan utebli från 

partimedlemmarna som inte vill ha republik och därmed minskar partiets interna sammanhållning 
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och resource support från samma medlemmar kan i värsta fall utebli, t.ex. att de uteblir från 

kampanjer vilket kan underminera förutsättningarna för Socialdemokraterna att göra ett bra val. 

 

6.2.2. Medieutvecklingen för oss närmare kungahuset 

 

Jag tror att medieutvecklingen som jag var inne på tidigare och som innebär att granskningen med 

tiden kommer närmare kungahuset bidrar till att de som idag bär de funktionerna tappar sin flärd 

och magi och på sikt avmystifieras och reduceras till vilka kändisar som helst och det i sin tur tror 

jag kommer leda till att fler och fler människor kommer börja rygga på axlarna åt monarkin och inte 

förstå varför den bör få finnas kvar ens som en symbol för landet. En sådan utveckling tar 

visserligen kanske lång tid men på sikt tror jag inte att det längre kommer vara en omöjlig fråga att 

driva på väljararenan vilket i sin tur skulle kunna innebära en ökad konsensus i partiets interna 

arena om att man bör driva kravet på republik. 

 

Förr var kungahuset kanske mer respekterat på väljararenan just därför att de var oantastliga och 

utsända av gud men i takt med att medieutvecklingen placerar oss närmare kungahuset
122

 så ser vi 

kanske inte längre upp till dem på samma sätt som förr. Det tror jag kommer utgöra startskottet för 

monarkins upplösning och om Socialdemokraterna då fortfarande har ett intresse av att avskaffa 

monarkin så tror jag det kommer bli en mindre smärtsamt för sammanhållningen på den interna 

arenan och på väljararenan. Jag är medveten om vid det här laget att partiets kompass fortsätter att 

peka mot republik som den alltid har gjort men jag tror inte att det än finns tillräckligt starka skäl att 

överge den pragmatiska hållningen som hittills har präglat partiets ståndpunkt i den här frågan om 

ingenting allvarligt inträffar som medför att blir ett moras för kungahuset. Österberg sade i vår 

intervju att om man hamnar i ett sådant läge bör man sätta sig ner tillsammans med andra partier 

och överväga om det som inträffat medför att man också borde se över statsskicket. 

 

6.3. Faktorer på den interna arenan 

 

  6.3.1. Respekten för Gustaf VI Adolf 

 

Jag måste medge att jag inte alls hade föreställt mig hur pass avgörande respekten för Gustaf VI 

Adolf var för att det över huvud taget blev en uppgörelse om statsskicket med de borgerliga 
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partierna på den parlamentariska arenan. Det är en faktor som jag tror spelar roll än idag framför allt 

på den interna arenan, dock kanske i mindre utsträckning bland yngre företrädare. Österberg, som 

trots allt är en man som har varit politiker ett bra tag och som vet var partiet står i sådana här viktiga 

frågor var mycket tydlig på en punkt i vår intervju, att om det vid tillfället för grundlagsändringen 

suttit en annan kung på tronen som betett sig på ett sätt som inte givit honom den respekt på partiets 

interna arena och på väljararenan som Gustaf VI Adolf åtnjöt så tror jag resultatet blivit att 

Socialdemokraterna inte hade backat från kravet på republik. Det ska dock understrykas att denna 

faktor kan vara av marginell betydelse i våra dagar. I takt med att företrädare byts ut och nya yngre 

medlemmar får större utrymme att påverka den interna arenans riktning tror jag att Gustaf VI Adolf 

kommer att förbli av ringa betydelse. Det man ändå måste komma ihåg är att enligt Österberg så var 

det till stora delar denna kung som visade vägen och gav partiet en anledning att ställa sig bakom 

monarkin. Detta blev Torekovkompromissen som Österberg fortfarande ligger väldigt väl förankrad 

både på den interna och på den parlamentariska arenan.  

 

6.3.2. Konsensus saknas för att driva republik kravet 

 

Jag har haft förmånen att intervjua två företrädare för det Socialdemokratiska partiet och där 

identifierade jag en enligt mig viktig faktor. Jag tror att om ett parti ska driva en fråga av den här 

vikten så är det enligt min mening viktigt att det är ett enigt parti som vill införa republik. 

Intervjuerna visade inte oväntat att det fanns olika uppfattningar på den interna arenan om hur 

partiet borde hantera republik kravet. Även litteratur och debatt artiklar jag tagit del av avslöjade att 

det knappast bara är en enda uppfattning om monarkin som dominerar i partiet
123

. Man kan givetvis 

med EMU omröstningen i färskt minne konstatera att det inte var ett krav att partiet skulle vara 

enigt i en sådan viktig fråga men mot bakgrund av utfallet i folkomröstningen var det dock kanske 

en förutsättning för att kunna övertyga en skeptisk folkopinion. Med hänsyn till sammanhållningen 

tror jag inte partiet är moget att driva kravet på monarkins avskaffande innan man har konsensus 

bland företrädare på den interna arenan och kanske också på väljararenan att tiden är inne för 

republik. För sammanhållningen på den interna arenan vore ett avsteg från nuvarande status quo 

enligt mig problematiskt men kanske också på de andra arenorna också. Väljarna kanske börjar 

tvivla på ett parti som uppvisar uppenbara splittringar i viktiga frågor och för framtida koalitions 

förhandlingar bör man vilja stärka sina förhandlingspositioner genom att komma med ett starkt 

mandat och ett enigt parti bakom sig.  

                                                 
123  Ögren m.fl. 2006; För Sverige – Nu För Tiden, en antologi om Carl XIV Gustaf sid. 40-47, 48-53 
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6.4. Tsebelis Suboptional choice 

 

  6.4.1. Tänkbar kursändring med motionen i Konstitutionsutskottet 

 

När det sen gäller motionen i KU om att öka insynen i apanaget så anser jag idag att det troligen 

inte finns någon hemlig agenda bakom den vilket inte heller Sven-Erik Österberg anser att det 

gör
124

. Vad jag har kunnat utröna av mina intervjuer med två socialdemokrater så har det visat sig 

att det inte spelar någon roll om man är för eller emot monarkin, de verkar ställa sig bakom ökad 

insyn i alla fall oavsett vilket offentligt område det gäller. Generellt anser partiet enligt mina två 

intervjupersoner att det är väldigt viktigt att det finns insyn och att skattebetalarna ska ha möjlighet 

att veta hur deras pengar används för att på så sätt stärka förtroendet för monarkin eller andra 

institutioner. Däremot kan det vara så att de som ligger bakom motionen helst skulle vilja se 

monarkin avskaffad och att man därför lanserar motionen i dessa dagar när monarkin är på nedgång 

och utsätts för debatter, s.k. ”suboptional choice”, att på sikt få till en förändring av statsskicket. 

Vad jag förstår så är motionen i sig trots allt ganska harmlös men eftersom monarkins förespråkare 

inte ställer sig bakom att vi får mer insyn i kungens offentliga medel så det finns anledning enligt 

mig att ifrågasätta Socialdemokraternas agerande, framför allt därför att motionen lanserades i ett 

skede där monarkens förehavanden ifrågasattes ordentligt och att ett agerande från politiskt håll kan 

ses som ytterligare en sten på bördan för kungahuset
125

.  

 

Vi får se hur effekterna blir av ökad insyn i hovets budget. Om ytterligare steg tas i den riktningen 

kan det möjligen på sikt leda till osämja mellan kungahuset och politikerna som jag tror kommer 

leda till en mediecirkus som hovet bara kan gå försvagade ur. Det kan i sig öppna för ett sjunkande 

stöd för monarkin och det skulle i så fall vara intressant att se om motionens avsändare då är 

beredda att ta debatten. I ett sådant skede kan det finnas skäl att ytterligare fundera på om 

Socialdemokraterna agerade strategiskt med motionen i KU ur Tsebelis ”suboptional choice” 

perspektiv. 

 

 6.5. Sammanfattning 

 

De som driver en politisk fråga under förevändning att det handlar om att värna och slå vakt om 

                                                 
124  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?  

title=osterberg_syftet_att_varna_statsskicket&videoid=2072558 

125  http://www.dn.se/nyheter/sverige/okad-insyn-i-hovets-ekonomi 

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna
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demokratin har rimligtvis väljararenan med sig när de gör det men eftersom frågan om monarkins 

vara eller icke vara har reducerats från att handla om demokrati till att vara en rent principiell fråga 

för Socialdemokraterna så kan man inte längre driva den på väljararenan utan att begå politiskt 

självmord. Därför har Socialdemokraterna begravt frågan om republik eller monarki och istället för 

att inte tappa väljare låtit outsourca den till republikanska föreningen. Lika starkt som monarkin 

enligt dess förespråkare är en symbol för Sverige är republik kravet en symbol för 

Socialdemokraterna och ett parti som bygger sin politik på värderingar kan inte bara släppa sina 

historiska rötter utan man måste ta hänsyn till de element på den interna arenan som vill att partiet 

förblir republikanskt. Samtidigt är partiet låst på den parlamentariska arenan i och med 

Torekovkompromissen som också utgör grundbulten för andra partier.  

 

Det som jag tycker är det mest intressanta i resultatet är aspekten kring medieutvecklingen, den 

faktor som jag tror på sikt kommer förändra spelreglerna på alla arenorna. Om media för oss 

närmare kungahuset och avmystifierar kungafamiljen så kommer det på sikt skapa förutsättningar 

på väljararenan på att ifrågasätta kungahusets existensberättigande. Det förutsätter givetvis att 

förhållandena på den parlamentariska arenan tillåter en diskurs partierna emellan vilket tror jag 

kommer vara möjligt om de partierna som i grunden vill avskaffa monarkin inser att man faktiskt 

kan vinna val på frågan. Samt att det Socialdemokratiska partiet är enigt nog att driva frågan.  
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Bilaga 1 

 Intervjufrågor 

1. Socialdemokraternas syn på monarkin – hur ser partiet på monarkin? 

2. Varför slöt man Torekovkompromissen och gick emot partiprogrammet? 

3. Varför vill man se en ökad insyn i det s.k. apanaget? 

4. Det finns företrädare för Socialdemokraternas som är har en positiv inställning till 

monarkin, samtidigt som det finns de som önskar att partiet drev kravet på republik mer 

aktivt – vad är din inställning till monarkin? 

5. Var frågan om monarki eller republik viktigare för Socialdemokraterna innan 

Torekovkompromissen? 

6. Anser Socialdemokraterna att monarkin har en plats i Sverige i framtiden? 

7. Hur kan man som socialdemokrat argumentera för att monarkin har eller inte har en plats i 

Sverige i framtiden? 

 


