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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det folkliga stödet för monarkin minskar i Sverige. Det finns det som tyder på att den debatt i media 

som uppstått kring kungahuset de senaste åren kan ha haft effekt på opinionen. Aldrig har så många 

artiklar publicerats om monarkin och dess roll i samhället som i anslutning till de händelser som 

utspelade sig kring år 2010. Jämfört med för 20 år sedan då artiklar som berörde problem med 

monarkin som statskick, eller frågan om alternativ i form av exempelvis republik förde en rätt 

stillsam tillvaro,
1
 verkar de ha etablerat sig på en relativt hög nivå. 

Det som hände 2010 och som uppmärksammades redan 2009 var kronprinsessan Viktorias bröllop 

med Daniel Westling och i slutet av 2010 publicerades en utlämnande bok om kung Carl XVI 

Gustaf. 

Enligt mätningar som gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet låg svenska folkets 

inställning till att behålla monarkin 2003 på 68 procent, medan siffran för de som var för ett 

avskaffande av monarkin låg på 15 procent.
2
 Cirka tio år senare, 2012, gjordes samma mätning och 

siffran hade då sjunkit till 54 procent respektive stigit till 22 procent.  Stödet för monarkin hade alltså 

fallit med runt 20 procent. Studier från Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier 

(FSI) har visat att mellan åren 1996 och 2010 sjönk stödet för monarkin med hela 34 procent.
3
 SOM-

insitutets senaste mätningar som presenterades i april 2015 visar ett fortsatt historiskt sett lågt 

balansmått i förtroendet för kungahuset.
4
 

Frågan om Sveriges statsskick fick en mer framträdande roll i den mediala debatten kring åren 

2009-2011, och inlägg som kritiserade och problematiserade monarkin hördes mer högljutt. Från ett 

statsvetenskapligt perspektiv är frågan relevant då det i grunden handlar om demokratisyn och 

styrelseskick. I Sverige utgår all makt från folket,
5
 men ämbetet som statschef ärvs fortfarande via 

blodsband vilket får ses som en demokratisk paradox. Men då monarken i princip inte har några 

politiska funktioner kvar som innebär reell makt så är diskussion som återstår mest präglad av 

principiell karaktär – alltså huruvida det är förenligt/oförenligt med ett sådant statsskick i en modern 

demokrati. 

                                                      
1 Baseras på sökningar i databasen Retriever i svenskt tryckt press mellan åren 1995-2015 efter artiklar med orden “republik, monarki, 

Sverige” 
2 Nilsson, Lennart (2013), s.158. 
3 Einarsson, Mats & Svensson, Jesper (2012), s.70. 
4 http://som.gu.se/digitalAssets/1525/1525105_institutionsf--rtroende-och-politiska-val---lennart-weibull.pdf  
5 Regeringsformen 1 kap. 1 §. 

http://som.gu.se/digitalAssets/1525/1525105_institutionsf--rtroende-och-politiska-val---lennart-weibull.pdf
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1.2 Vad är ett bra styrelseskick? 

Bo Rothstein skriver i sin artikel Human Well-being and the Lost Relevance of Political Science om 

vikten av ”good governance” (bra styrelseskick) för att upprätthålla en välmående stat. Han menar att 

det inte räcker med att införa demokrati, utan en utpräglad och välskött administrativ apparat där 

avsaknad av korruption, nepotism och godtycklighet är viktigt.
6
 Han skriver även att en av synderna 

som statsvetenskapen har att åtgärda för att upprätthålla sin relevans inom samhällsvetenskapen, är 

att lyfta frågor om dåligt kontra bra styrelseskick.
7
 Huruvida monarki är ett dåligt eller bra 

styrelseskick är också det som ofta diskuteras vad gäller monarkin. Applicerar man Rothsteins idé 

kring vikten av avsaknad av godtycke för att ett land ska må bra, på monarkin, uppstår frågan om det 

är möjligt att motivera dess bevarande utifrån dessa kriterier. Hela idén med att ha ett kungahus och 

en monarki bygger på att det finns ett godtycke, och i och med att medborgarna saknar medel för 

insyn i exempelvis hur våra skattepengar används, blir då monarkin ett exempel på dåligt 

styrelseskick? Sverige ligger högt på skalan för välmående stater med ett förhållandevis litet problem 

med korruption, men det finns all anledning att inte sitta lugnt i båten utan istället fortsätta utveckla 

demokratin mot ett ännu bättre styrelseskick. Rothstein argumenterar även om upprätthållande av 

tillit som instrument för en välmående stat, där bland annat tilliten till att de som administrerar vår 

allmännytta inte omvandlar den till någon privat nytta.
8
  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva debatten som fördes i pressen kring 2010 års händelser och 

belysa den utifrån ett deliberativt demokratiskt perspektiv. Studien ska genom en innehållsanalys 

beskriva hur monarkin framställdes i media under denna period och på vilket sätt argumentationen 

tagit sig för uttryck i de artiklar som publicerats i de fyra största dagstidningarna i Sverige. 

Frågeställningen kan konkret beskrivas så här: 

 

 Hur såg debatten ut i dagspressen kring år 2010, och hur kan debatten beskrivas utifrån ett 

deliberativt demokratiskt perspektiv? 

                                                      
6 Rothstein, s.3. 
7 Rothstein, s.10. 
8 Rothstein s.9. 
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1.4 Disposition 

Studien börjar med att ta upp syfte, frågeställning och tidigare forskning. Sedan följer teoridelen som 

tar upp den deliberativa demokratiska teorin, följt av metoddel. Där redovisas källor, urval, 

analysmetod och kategorisering av argument. Därefter kommer presentation av debattartiklar i 

dagspressen som tar monarkin ur olika aspekter, kopplat till de händelser som ägde rum 2010. Detta 

följs av en analys av denna debatt i ett deliberativt demokratiskt perspektiv. Studien avslutas sedan 

med en avslutande reflektion.  

1.5 Tidigare forskning 

Det finns sparsamt med tidigare statvetenskaplig forskning om monarkin som statskick i Sverige. 

Cecilia Åses bok Monarkins makt i den demokratiska staten från 2009 utgör ett undantag. Åse tar sin 

utgångspunkt i den makt som hon anser att kungahuset har, och som ligger i dess betydelse för den 

nationella gemenskapen och identiteten.
9
 Hon anser även att den samhällsvetenskapliga forskningen i 

Sverige verkar ta monarkin för givet och inte ägnar den någon uppmärksamhet.
10

  

Som nämnts gör SOM-institutet vid Göteborgs universitet (GU) årligen mätningar av förtroendet 

för kungahuset och har under ett antal år släppt kortare rapporter som behandlat stödet för monarkin i 

landet. Lennart Nilsson vid GU, har författat dessa. Nilssons studier undersöker både förtroendet och 

stödet för monarkin och kungahuset. Han har även undersökt problemet med att debatten om 

alternativ till monarkin ofta handlar om att införa republik, och att detta kan vara hämmande då 

många i Sverige har begränsad kunskap om vad det skulle innebära med republik, och att 

avsaknaden av ett klart och tydligt alternativ gör frågan om valet mellan monarki och republik rätt 

meningslös.
11

 Han har även studerat inställningen till monarkin nedbruten i befolkningen via kön, 

klass, politisk orientering m.m.
12

 

Statsvetaren Mats Lindberg vid Örebro universitet är en av de få svenskar som har intresserat sig 

för frågan om monarkin. Lindberg har undersökt vad en konstitutionell monarki egentligen innebär 

och vad alternativet skulle kunna vara.
13

 Han argumenterar för att statschefen som ämbete rent av är 

onödig och att Sverige rent realistiskt och statsvetenskapligt sett redan är en parlamentarisk republik 

med ett kungahus som dekoration.
14

  

                                                      
9 Åse (2009) s.14. 
10 Åse (2009) s.12. 
11 Nilsson (2012) s.164. 
12 Nilsson (2011) s.187-190. 
13 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/  
14 http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/ 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/varken-kung-eller-president/
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I boken Media and Monarchy in Sweden från 2009, belyser Mats Jönsson och Patrik Lundell 

kungahusets relation till media, både historiskt men även i nutid. De tar upp hur media beskriver 

monarkin och kungahuset, likväl hur dessa använder sig och är beroende av media för sitt 

existensberättigande.
15

 Jönsson och Lundells bok är ett gediget tillskott till förståelsen för hur den 

moderna monarkin i Sverige vuxit fram och hur det är helt och hållet avgörande för ett kungahus att 

lyckas bygga sin image via pressen. Detta eftersom de allra flesta människor inte har en nära relation 

till kungahuset utan ”känner” dem endast via media.
16

 ”Royal proximity is thus primarily an illusion 

that is being kept alive and taken advantage of by the media – as well as by the monarchy itself.”
17

 

I en internationell kontext finns Vernon Bogdanors verk Monarchy and the Constitution från 1995, 

vars ambition är att svara på frågan ”how does monarchy function in a modern democracy”
18

. 

Bogdanor har i sitt arbete fokuserat på att beskriva hur monarkins roll ser ut och vad dess primära 

funktioner är. Genom att titta på framtiden för konstitutionell monarki lyfter han aspekten om hur 

monarkin fastställer vem som ska vara statschef i en kontext bortom politisk maktkamp och just på 

grund av detta kan en konstitutionell monark representera en hel nation på ett känslomässigt 

tillfredställande sätt. Statschefen blir därmed en levande tolkning av nationen.
19

 

Statsvetaren Torbjörn Bergman kom 1992 med skriften Multiple Goals and Constitutional Design: 

How the Swedish King Lost His Formal Powers. Där beskriver han hur den nuvarande rollen för 

statschefen växte fram och slutligen landade i Torekovkompromissen. Denna kompromiss slöts 

mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i augusti 1971 och innebar att man skulle 

bevara monarkin men att den bara skulle ha ceremoniella uppgifter.
20

 Bergman tar bland annat upp 

att en av anledningarna till inriktningen var att Socialdemokraterna och statsministern Tage Erlander 

ansåg att för att föra fram ett förslag till republik krävdes en förklaring av hur och varför detta skulle 

göra den representativa demokratin bättre. Utan några sådana förslag ville de inte gå vidare i frågan, 

särskilt då 80 procent av befolkningen vid denna tid stödde ett fortsatt bevarande av monarkin.
21

 

Wim Roobol har i sin artikel Twilight of the European Monarchy från 2011 gjort en översikt över 

avgörande steg i de kvarvarande europeiska monarkiernas utveckling under de senaste 200 åren. Han 

konstaterar bland annat att monarkins överlevnad i Sverige gjordes möjlig genom att helt övergå till 

en ceremoniell roll, samt att medlemmar ur kungahuset kunde få ingå äktenskap med icke kungliga 

eller adliga, utan att bli av med sin titel eller rätt till tronen.
22

 Roobol spår dock att denna 

uppmjukning av den sakrala aura av mystik och distansering som på många sätt varit en del av 

                                                      
15 Jönsson och Lundell (2009). 
16 Jönsson och Lundell (2009) s.15. 
17 Jönsson och Lundell (2009), s.15 
18 Bogdanor (1995) förord. 
19 Bogdanor (1995) s.301. 
20 Se bl.a. Lewin, (2002) s.160. 
21 Bergman (1992) s.8. 
22 Roobol s.285. 
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monarkins existensberättigande, kan komma att eroderas på grund av just detta fenomen.
23

 Han 

ställer frågan, om de kungliga inte längre är av övervägande kunglig börd utan vem som helst, varför 

då bevara den? 

Den enda gång under senare år som frågan om monarkin tagits upp från parlamentariskt håll i 

Sverige och fått gehör, är det utskottsinitiativ som 2011 togs av Socialdemokraterna med stöd av en 

majoritet i riksdagen, och som bidrog till att öppna upp redovisningen för en del av apanaget.
24

 

Inga statliga utredningar eller rapporter har behandlat monarkin de senast 40 åren. En smärre 

justering i successionsordningen gjordes 1979 som möjliggjorde kvinnlig tronföljd.
25

 Men inte sedan 

man utredde frågan inför den nya regeringsformen 1974 har ett större grepp tagits. Det är såklart 

synd att det inte finns referenser i form av politiska offentliga publikationer så som statliga 

utredningar eller propositioner. Frånvaron av dessa kan dock kanske ses som en intressant aspekt i 

sig. 

                                                      
23 Roobol s.285. 
24 Utskottsbetänkande 2010/11:KU1. 
25 Regeringens proposition 1977/78:71 om kvinnlig tronföljd 
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2 Teori 

2.1 Deliberativ demokratiteori 

2.1.1 Ursprung och förutsättningar 

Dagens demokratisyn innehåller en stark yttrandefrihet som en självklar komponent.
26

 

Yttrandefriheten har i Sverige en stark ställning och till och med en egen grundlag, vars ändamål är att 

säkra ett fritt meningsutbyte samt en fri och allsidig upplysning.
27

 I Sverige finns också en 

tryckfrihetsgrundlag som ska garantera alla medborgares rätt att publicera skrifter och text utan att 

dessa först granskas och godkänns av något myndighetsorgan.
28

 Dessa två bestämmelser samspelar 

och är en förutsättning för att kunna föra fram politiska budskap och argumentation i exempelvis 

dagspress. 

Den deliberativa demokratiteorin har hämtat mycket av sin inspiration från den tyske filsofen Jürgen 

Habermas. Habermas tar bland annat avstånd från det som han uppfattar har genomsyrat det 

senkapitalistiska samhället, nämligen att idéer och åsikter reducerades till produkter på en 

varumarknad.
29

 Habermas förespråkar istället en idé om att makt och intressekamp bör vara 

frånvarande i en ideal samtalssituation som bör präglas av viljan att förstå den andra sidans argument. 

Vidare tänkte sig Habermas också att om samtalen äger rum under dessa ideala premisser, får de en 

förädlande effekt på människors åsikter och kan slutligen ge upphov till beslut i samförstånd.
30

 

För att komma fram till ett sådant samförstånd krävs det att människor kommunicerar med varandra 

på olika sätt. Ett sätt är via pressen, där olika personer kan skriva om ämnen de anser viktiga och ge 

argument för varför något i samhället bör förändras, förädlas eller tas bort. I Sverige är det många som 

läser dagspress, vilket gör att argumentationerna som framförs, kring olika politiska frågor, har en 

potentiell stor påverkansmöjlighet.  

Habermas kom att utarbeta grunden till teorin om att det ultimata sättet att styra en demokrati är 

genom deliberativ demokrati. Habermas anser att i människors kapacitet att kommunicera ligger en 

inbyggd styrka att kunna samtala sig fram till de mest rationella ståndpunkterna.
31

  Han menar att i det 

sociala samtalet kan politiska principer och rådande moraliska normer artikuleras och reproduceras.
32

  

Det sociala samtalet sker på många nivåer. Det kan ske vid frukostbordet, på arbetsplatsen, på 

                                                      
26 Hermansson, Karlsson, Montgomery (2008) s.9. 
27 Yttrandefrihetsgrundlag SFS 1991:1469. 
28 Tryckfrihetsgrundlag SFS 1949:105. 
29 Gilljam & Hermansson (2003) s.22. 
30 Gilljam & Hermansson (2003) s.22. 
 
31 Marsh och Stoker (2010) s.166. 
32 Marsh och Stoker (2010) s.167. 
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skollektioner men även i media. Den politiska debatten möjliggör där för aktörer att föra fram sina 

åsikter, argumentera för eller mot implementering av policys och politiska beslut, eller avsaknaden av 

sådana. Dessa sociala samtal sätter ofta agendan för vad som ska diskuteras och på vilket sätt, även om 

teorin inte stipulerar några krav på vilka moraliska ståndpunkter ett samhälle ska eller borde ta.
33

 

Deltagande i politiska processer för att komma fram till en ”best-practice” om hur samhället bör vara 

uppbyggt är en del av den normativa teorin som syftar på människors strävan efter att utveckla 

passande sätt att agera både individuellt och kollektivt.
34

  Habermas skrev 2006 om hur medias makt 

baseras på de teknologiska förutsättningarna för masskommunikation.
35

  Där har utgivarna makten att 

välja och processa politiskt innehåll och därmed ingripa och inverka på opinionsläget.
36

 

Deliberation är en process som äger rum mellan medborgare, mellan representanter för medborgare 

eller mellan representanter och medborgare.
37

 Vem som samtalar är en viktig aspekt och enligt Mark 

Warren, kan man kan se deliberation som förenlig med representation och därmed kvalificera även 

samtal mellan eliter som en deliberativ process. Detta för att det rent av är nödvändigt ur en 

funktionell aspekt, då alla inte kan delta i alla beslut eller diskussioner som förs i samhället.
38

 Med 

detta synsätt skulle man kunna se skribenter i dagspressen som en slags elit och där tala om en 

deliberativ process genom samtal mellan representanter för medborgare. En annan viktig aspekt i 

deliberativ teori är att hålla isär deliberation som process från dess förväntade effekter.
39

 Detta kan 

tolkas som att det är själva samtalet som är viktigt, inte vad det eventuellt får för konsekvenser i 

slutändan. I en demokratisk deliberativ process är det alltså viktigt att människor får säga sin mening 

och prata om sina argument kring olika frågor i samhället, och att där bli lyssnade (lästa) på, inte bara 

att de i slutändan får som de vill.  

Själva förhoppningen av förändring av preferenser är dock självklart också en viktig del av den 

deliberativa teorin. Förhoppningen om att en preferensförändring hos aktörerna (lyssnare/läsare) ska 

äga rum genom att förädla kunskapen och informationsspridningen för det allmännas bästa.
40

 Här finns 

en tvekan och kritik mot deliberativ teori, om den verkligen har förmågan att uppbära ett slutligt 

konsensuskap eller om den snarare bara leder till att befästa redan bildade uppfattningar.
41

 En annan 

aspekt av deliberativ teori är att det att för en fråga ska få en allsidig belysning, måste relevanta 

argument komma fram under samtalet och dessa måste komma från ett representativt urval av 

                                                      
33 Marsh och Stoker (2010) s.167. 
34 Marsh och Stoker (2010) s. 156. 
35 Habermas (2006) s.9 
36 Habermas (2006) s.9. 
37 Karlsson (2003) s.216. 
38 Warren (1996) s.48. 
39 Karlsson (2003) s.217, 
40 Karlsson (2003) s.218. 
41 Karlsson (2003) s.218. 
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befolkning.
42

 Huruvida skribenter i dagspressen utgör ett representativt urval för befolkningen är isfall 

en bra fråga utifrån denna princip. 

2.1.2 Deliberativ demokrati i praktiken 

John Uhr har i en studie tittat på utfallet av en folkomröstning i Australien 1999, gällande ändrat 

statsicket från konstitutionell monarki till republik och hur den allmänna debatten fördes.
43

 

Omröstningen föregicks av en intensiv deliberativ debatt kring förslagen men inget av dessa vann 

sedan gehör hos folket. Uhr menar dock att detta berodde på medborgarnas cynism kring sina 

företrädare och hur dessa valde att lägga fram sina alternativ, och inte på ett misslyckande av den 

deliberativa processen som sådan.
44

 Uhr har velat visa hur man i Australien försökt stärka den 

deliberativa demokratin genom att intensivt debattera olika förslag till reformer och på så sätt stärka 

väljarnas deltagande i politiska beslut.
45

 Det blir därmed ett större fokus på ansvar för politiskt 

deltagande och inte bara rättigheter till ett sådant.
46

  Det finns förstås kritik mot detta synsätt, att 

överlåta stora frågor till folket via omröstningar, och det ställer stora krav på informationsutformning 

och öppenhet i debatten. Människor behöver ju i regel, för att ta ställning i olika frågor, veta både vad 

det innebär och vilka alternativen är. Om man vill att medborgarna ska ha bra underlag behöver 

beslutsfattare upplysa dem, och inte undanhålla obekväm information, av rädsla för att medborgarna 

ska bli förvirrade.
47

   

 Uhr menar att debatten och den deliberativa demokratiska ambitionerna som färgade den kan ses 

som ett sorts stress-test av vilken nytta deliberativ demokrati kan ha.
48

 Han påpekar även det svåra i att 

omsätta demokratisk teori till deliberativ praktiskt nytta men att belysa debatter ur deliberativa 

aspekter och hur den möjligen påverkar befolkningen är nödvändig om man ska kunna föra 

deliberativa demokratiska teoritankar framåt.
49

 I den deliberativa demokratiska teorin ingår att man 

genom att ha en öppen debatt och process i samhället skapar bättre förutsättningar och demokratiskt 

underlag för eventuella ändringars implementering.
50

   

Peter Nugus har i sin artikel Rethorical strategies of political movements från 2009, analyserat 

vidare kring den deliberativa demokratin och den australiensiska debatten om monarki kontra republik. 

I processen som föregick folkomröstningen utifrån deliberativ demokratisk teori har han undersökt den 

                                                      
42 Jodal (2003) s.272. 
43 Uhr s.189-210. 
44 Uhr s.195. 
45 Uhr, s.191. 
46 Uhr, s.189. 
47 Uhr, s.197. 
48 Uhr, s.206. 
49 Uhr s.209. 
50 Uhr, s.189. 
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retoriska strategin hos de olika debattörerna.
51

 Han visar på att det finns ett samband mellan politisk 

kontext, stabila diskurser, den allmänna opinionen, och vilka visioner av samhället som partier och 

rörelser projicerar sina argument mot.
52

 

 Nugus menar att den deliberativa demokratiska teorin erbjuder ett sätt att förklara hur överlevnaden 

för politiska förtroendevalda i maktposition beror på deras förmåga att förhandla mellan många olika 

och konkurrerande intressen i den publika sfären, och att denna förvärras av en allt mer fördjupning av 

olika frågeställningar i media.
53

  Detta skulle då möjligen kunna innebära att om mängden artiklar 

kring frågan om monarki skulle fortsätta att öka i svensk press, och att dessa alltmer skulle fördjupa, 

problematisera och diskutera den i Sverige och varför man borde införa republik, så skulle de 

etablerade partierna och förtroendevalda till sist tvingas att ta en formell ställning i frågan och börja 

uttala sig för att inte uppfattas som döva för en viss diskurs. Om en sådan förändring redan börjat ske 

är kanske inte möjlig att svara på men ett sätt att lägga en viss del av pusslet är att beskriva den debatt 

som pågått i frågan. 

2.1.3 Debatt  

Debattens inverkan på opinionen och människors inverkan på varandra har studerats närmre av ett 

forskarteam, Robert Luskin, James Fishkin och Kyu Hahn 2007. De har mätt vad som påverkar 

människor att tycka i olika riktningar och därmed studerat processen i hur ämnen, debatter och 

strukturer stärker eller hämmar attitydförändringar. De tar bland annat upp att debatt mycket väl kan 

påverka policyattityder men att det främst kan tänkas påverka sådana medborgare som innan inte haft 

någon åsikt i frågan eller sådana som haft en uppfattning i frågan, men att den uppfattningen visar sig 

stämma dåligt överens med verkligheten.
54

 Detta skulle alltså innebära att möjligheten att påverka 

denna grupp genom en öppen samhällsdebatt är realistisk. De påvisar även att en frågas framträdande 

och viktighet verkar ha stor betydelse. Ju hetare en fråga är och hur mycket den engagerar människor, 

desto mer sannolikt är det att frågan redan debatterats och att människor redan fått tillräckligt med 

information för att göra ställningstagande i frågan. De flesta har då redan kalkylerat den information 

de fått, vägt dessa mot sina värderingar och intagit en position, låt oss för enkelhetens skull säga för 

eller emot något. Ju mer polariserad och diskuterad en debatt är, desto mindre nettoförändringar i 

opinionen.
55

  Här borde det alltså finnas utrymme för en påverkan på opinionen, om frågan tidigare 

inte debatterats i större utsträckning. Studien visar också att ”online deliberation” eller debatt på nätet, 

                                                      
51 Nugus, s.307-328. 
52 Nugus, s.325. 
53 Nugus, s.324. 
54 Luskin, Fishkin och Hahn, s.2. 
55 Luskin, Fishkin och Hahn, s.7. 



  

12 

 

      

inte har en lika snabb och kraftfull effekt på opinionsändringar som vid ”face-to-face-” metoder.
56

  Det 

verkar alltså som att om debatten för att väcka opinion för något endast förs i media, tar den längre tid 

och blir inte lika kraftfullt.  

Den deliberativa demokratin i offentligheten har tagits upp av Daniel Naurin. Bland annat 

förhoppningen om att den deliberativa demokratin kan fungera som ett ”offentligt renande” av 

politiken.
57

  Genom att tvinga upp argument på den offentliga arenan, höjer man även kvalitén på 

debatten och filtrerar med all sannolikhet bort en del fördomar.
58

   

Ola Jodal har påpekat att det finns aspekter av den deliberativa demokratiska teorin som definitivt 

behöver utvecklas. Bland annat anser han att mer empiriska studier behövs för att belägga vad i samtal 

som orsakar eventuella effekter ur deliberativ demokrati.
59

 Han anser även att vi behöver pröva om 

samtal får olika sorters effekter beroende på vilka omständigheter som råder.
60

 Jodal tar även upp 

perspektivet att det är viktigt att så många relevanta argument som möjligt kommer fram för att 

deltagarna ska kunna väga alla befintliga argument mot varandra och därmed kunna bilda sig en 

genomtänkt åsikt i frågan.
61

  

2.1.4 Deliberativ demokratiteori i studien 

I studiens analys av debatten i pressen kommer argumentationen att belysas ur ett deliberativt 

perspektiv. Naurin skriver att genom att föra upp och argumentera en fråga, backa upp sin åsikt med 

rationella argument och sätta en osjälvisk prägel på den, det vill säga att skribenten i sin argumentation 

inte agiterar politiskt på ett egennyttigt sätt, kan man stärka förtroendet om att den deliberativa teorins 

idé är att stärka det gemensammas bästa.
62

 Att ta fasta på om debattarörena agiterar för det allmännas 

bästa, samt huruvida de bemöter den andra sidans eller rådande strukturers argument blir därmed en 

viktig del av analysen. Även frågan om debattörernas förmåga att lyssna på varandra eller om debatten 

snarare bekräftar den kritik mot deliberativ demokratiteori som finns, nämligen den om att 

ståndpunkter bara cementeras på detta sätt, och inte kan leda till någon konsensus i frågan.  

  

                                                      
56 Luskin, Fishkin och Hahn, s.9. 
57 Naurin (2003) s.231. 
58 Naurin (2003) s.232. 
59 Jodal (2003) s.271. 
60 Jodal (2003) s.271. 
61 Jodal (2003) s.272. 
62 Naurin 2004, s.233. 
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3 Metod 

3.1.1 Val av metod  

Studien kommer att beskriva debatten kring monarkin genom att använda tidningsartiklar som 

publicerats i dagspressen kring år 2010. Detta genom att beskriva innehållet i artiklarna och de 

argument som framförs, och redogöra för hur de olika argumenten tar sig uttryck. Det blir en rent 

beskrivande studie, som inte gör anspråk på att försöka förklara. Att systematisera och beskriva kan 

vara av stort värde för att sedan kunna förhålla sig till andra typer av frågeställningar.
63

 Beskrivningar 

kan även ha ett stort mått av egenvärde. Denna studie förväntas uppnå ett sådant egenvärde genom att 

systematiskt och fokuserat redogöra för ett förlopp i tiden kring de händelser som tas upp och som 

anknyter till syftet.
64

 Det räcker dock inte att bara beskriva utan beskrivningarna bör på något sätt 

systematiseras in, företrädelsevis i ett klassifikationsschema.
65

 Denna studies klassifikationsschema 

redogörs för mer explicit nedan. (se avsnitt 3.1.4).  

3.1.2 Källor och urval 

I urvalet har endast artiklar som publicerades mellan kronprinsessans förlovning i februari 2009 till 

slutet av 2011 när debatten hade pågått ett tag tagits med. Endast artiklar av lite längre, resonerande 

karaktär har tagits med i analysen och en gemensam nämnare för dem är att de alla innehåller 

formuleringar och ord kring monarki/republik av något slag och argument för eller emot detta. Antalet 

artiklar som tagit med i studien är 43 och söktermerna för att hitta dessa har varit monarki och 

republik och sökmotorn som använts är Retriever. De valda tidningarna är Aftonbladet, (oberoende 

socialdemokratisk), Expressen, (oberoende liberal), Dagens Nyheter, (oberoende liberal), samt 

Svenska Dagbladet, (obunden moderat). Motivet är att dessa fyra har de största upplagorna i landet 

och når därmed flest människor.
66

 Då studien berör deliberativ demokratisk teori som vilar på 

kommunikation, är måttet på hur många människor som nåtts av texterna av vikt för studiens validitet. 

De olika tidningarnas politiska inriktning ger också en bredd i det material som ska studeras.  

En sökning i databaser ger över tusen träffar under denna period kring ämnet monarki. Det har alltså 

varit nödvändigt att göra ett grundligt och välmotiverat urval. I urvalet är artiklar som tar upp, 

diskuterar och problematiserar monarkin som statsskick med utgångspunkt i dåtidens händelser gjord. 

                                                      
63 Teorell och Svensson (2013) s.23. 
64 Teroell och Svensson (2013) s.24. 
65 Teroell och Svensson (2013) s.24 
66 Upplagor 2010 var Expressen inkl. GT och Kvällsposten 364 700, Svenska Dagbladet 192 100, och Dagens Nyheter 292 100 enligt 
upplagestatistik från TS. Aftonbladet hade 2010 slutat rapportera in upplaga till TS men anses vara den mest spridda dagstidningen i Sverige. 

Enligt deras egna mätningar publicerade 2011.01.12. var den samlade läsarkretsen, både upplagor och webb, 2,49 miljoner.  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12475557.ab 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12475557.ab
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Artiklar som berör andra delar av monarkin eller som bara är rena skandalrepporteringar samt minnes- 

högtids- och jubileumsreportage, är inte medtagna i studien. Genom detta urval blir det dels en 

hanterbar summa artiklar att analysera, dels genereras ett större fokus på kärnan som studien vill åt och 

därmed stärker det studiens reliabilitet.  

3.1.3 Analys av artiklar 

Artiklarna kommer att analyseras genom en kvalitativ textanalys. Genom att kvalitativt granska en 

text kan man försöka fånga in dess helhetsbudskap vilket motiveras genom att det är själva budskapet i 

texterna som studien vill åt. Detta är något annat än summan av delarna, som skulle kunna användas 

för att klassificera artiklarna i en kvantitativ analys.
67

 Textanalysen ska fokusera på vad avsändaren 

avser att ge för budskap med texten och på vilket sätt detta budskap motiveras. Artiklarna ska tolkas 

utifrån de principiella ställningstaganden som uttrycks kring monarkin. Analysen kommer därmed att 

vara en variant av innehållsanalys som sytematiserar artiklarna genom att logiskt ordna deras innehåll 

och genom en argumentationsanalys ställa samman de argument som framförs.
68

 I denna studie, 

liksom som med alla vetenskapliga studier, behöver man fundera över validiteten och reliabiliteten. 

Denna studie är på intet sätt uttömmande vad gäller de underliggande faktorer som ska underökas, då 

ingen indikator, i detta fall beskrivningen av debattartiklar, kan sägas ge en helt sammansatt och färdig 

bild av verkligheten.
69

 

För att operationalisera studien behöver den bland annat mäta vad den säger sig mäta och att 

tillförlitligheten i mätningarna är goda.
70

 I möjligaste mån är artiklar som belyser olika slags argument 

och olika syn på monarkin de som tagits med i studien. Detta för att öka validiteten i studien genom att 

verkligen uppfylla syftet, nämligen att försöka få med så många vinklar av debatten som möjligt. 

Reliabiliteten i studien vilar på att beskrivningarna är korrekt återgivning. Kopplat till studiens 

frågeställning och att den tar fasta på en viss tidsperiod vad gäller debatten om monarkin skulle det 

teoretiskt kunna ha många andra och kompletterande förklaringar än ökad debatt kring ämnet i media. 

Det skulle då vara ett systematiskt mätfel som under- eller överskattar betydelsen av debatt i pressen.
71

 

En god reliabilitet förutsätter avsaknad av osystematiska mätfel. I denna studie är det ju bland annat 

förekomsten av artiklar som står i fokus. Där torde inte reliabiliteten vara i fara då deras textmässiga 

innehåll är intakta värden som inte kan ändras, såvida man inte gör grova missar i 

                                                      
67 Esaiasson m.fl. (2012) s. 210. 
68 Esaiasson m.fl. (2012) s. 211. 
69 Marsh och Stoker (2010) s.262. 
70 Teorell och Svensson, (2013) s.73. 
71 Teorell och Svensson, (2013) s.26-27. 
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materialinsamlingen.
72

 Tillförlitligheten i tillvägagångssättet, kopplat till det material och data som 

kommer användas anses vara väl etablerade källor, torde därmed vara hög. 

 Eftersom studiens syfte är att undersöka endast detta mönster och inte något annat, så bör studien 

kunna uppbringa god validitet. Studien mäter och analyserar alltså endast denna debatt och gör inte 

anspråk på att detta är av avgörande betydelse för ämnet som helhet. 

Studiens generaliserbarhet anser jag vara något begränsad, då monarkin som sådan är en unik 

institution i Sverige. Dock skulle den kunna appliceras och göras om med andra monarkier och hur 

debatt och argumentation om dessa tett sig i media vid liknande fall under senare år. Studien har dock 

inte undersökt om någon sådan debatt förekommit i andra länder med monarki. 

3.1.4 Klassificering av argument 

Argumentationerna kring monarkins vara eller icke vara kan delas in i olika delar. Dessa grundas i 

olika värderingar och föreställningar om monarkins värde och nytta som institution och statskick. 

Artiklarna kommer att kodas, klassificeras och presenteras med hjälp av dessa. De vanligast 

förekommande argumenten som lyfts fram kan klassificeras på följande sätt:
73

 

 

 Demokrati, folkstöd och folksuveränitet: Att arvskungadömet regleras i Sveriges grundlag 

och är baserat på riksdagens beslut betyder att det är ett demokratiskt statskick och att 

folkets stöd för monarkin är så stort att det gör monarkin legitim rent demokratiskt. I och 

med att monarkin saknar reell politisk makt, fungerar den som blockad mot att 

folksuveräniteten skulle försvagas genom delad makt mellan en statschef med politisk makt 

och ett parlament/regering. 

 Historiska nationsföreträdare: Att monarkin vilar på en lång historisk tradition som måste 

bevaras och idén om monarkin som ett slags levande kulturarv, samt att monarkin är en 

samlande kraft och en symbol, en sorts personifiering av nationen.  

 Komptens och dörröppning: Att monarken och statschefen fostras redan från födseln och 

får tillgång till nätverk och resurser som få andra kan leva upp till, samt att kungahuset 

öppnar dörrar för näringslivet och investeringar såväl inom som utom Sveriges gränser. 

 Ekonomi: Att monarkin är billig eller dyr i jämförelse med en exempelvis en republik med 

vald president. 

                                                      
72 Teorell och Svensson, (2013) s. 57. 
73 Argumenten är hämtade från en bra sammanställning i rapporten ”….bara ett penndrag” av Mats Einarsson och Jesper Svensson 2012, 

s.65-71. 
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4 Debattartiklar publicerade kring händelserna år 2010 

4.1 Innehållsanalys 

Genom en innehållsanalys av artiklarna är det möjligt att ta sikte på de motiv och värderingar som kan 

ligga till grund för vad som förmedlas i artikeln, vilket politiskt budskap den vill sända ut. Det handlar 

alltså här om att tolka texten utifrån vad som har starkast stöd, givet den kunskap som för tillfället 

förelåg.
74

  

4.1.1 Demokrati, folkstöd och folksuveränitet 

Några av de mest framträdande argumentationerna i de artiklar som studerats är de som handlar om 

demokrati och folket. Är monarkin demokratisk eller inte, och kan det faktum att den stöds av en 

majoritet av befolkningen göra den legitim fastän den i grunden är en odemokratisk institution? Ann-

Charlotte Marteus undrar i Expressen om monarkin och demokratin rent av hör ihop? ”Tänk om 

monarkin har medverkat till att Sverige har blivit en så förankrad, öppen och jämlik demokrati?” 

Marteus anser att i ljuset av monarkin framstår vi alla som jämlikar. Hon påpekar att konstitutionella 

monarkier tillhör världens mest jämlika, såsom Sverige, Norge, Danmark m.fl.  

Ur en annan aspekt av samma tema skriver Per Gudmundsson i SvD om där han kommenterar 

kronprinsessans förlovning och hur solitt stödet för monarkin i Sverige är. Han medger att ärvda 

ämbeten är problematiskt men tycker att det är ett tungt motiv att behålla monarkin därför att 

”Samhället stärks av institutioner med annan kontinuitet än partiväsendet” och han anser att monarki 

faktiskt är folkstyre då folket aktivt inte väljer bort monarkin för något annat.  

DN publicerade vid samma tid en ledare om att kronprinsessan nu fått tillåtelse att ingå äktenskap. 

”..som modell för Sverige i tiden är det motbjudande. Här blir kvinnor och män myndiga vid 18 år, får 

rösta och välja sin livspartner fritt.” Monarkin anses vara varken demokratisk eller mänsklig men att 

opinionsstödet ännu är högt spås bidra till att dess framtid avgörs av en framtida monarks eventuella 

revolt, och inte av riksdagen.  

Argumentet att det är folket som ska bestämma när monarkin har gjort sitt återkommer ofta i de 

artiklar som inte ser någon poäng med ett avskaffande. Det framgår tydligt att man vill avpolitisera 

frågan och inte ge den till politikerna. Detta tema berör även Anders Hellberg i DN som ställde frågan 

varför ingen i Socialdemokraterna driver republikfrågan som sedan ett sekel varit inskrivet i 

partiprogrammet?  Alla partiets företrädare som fått frågan säger enligt Hellberg ungefär samma sak, 

                                                      
74 Esaiasson m.fl. (2012) s.223. 
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att det är en pragmatisk hållning. Enligt Ulf Bjereld som får frågan är det ”en politisk återvändsgränd” 

att driva detta då ”kungahuset fortfarande är starkt, även bland socialdemokratiska väljare.” 

Bo Lindberg väljer i SvD att skriva om just kopplingar med det folkliga stödet, där folket och 

kungen innehaft en allians mot herrefolket. ”Monarkin i Sverige stöds av folket. Så har det varit 

historiskt sett.” Lindberg diskuterar de argument som förs fram, och den konservativa hållningen, där 

kungafamiljen står för kontinuitet och nationen förkroppsligad, och att den gått från hårda till mjuka 

värden med värnande om miljö, barn och djur. Mot detta står enligt Lindberg en klassisk liberalism - 

”I en demokrati är det orimligt att statschefen ärver sitt ämbete utan att ha gjort sig förtjänt av det och 

att dessutom hans eller hennes familj har monopol på det.”  

Aftonbladets kulturskribent Åsa Lindeborg berör en annan aspekt av demokrati och jämlikhet och 

riktar in sig på makten hos kungahuset som enligt Lindeborg ligger i dess medlemmars stora 

symboliska värde. Som exempel tar hon upp att ”för några veckor sedan besökte kronprinsessan de 

svenska trupperna i Afghanistan...Men Afghanistan är trots allt inte en opolitisk eller okontroversiell 

fråga”. Ytterst ser Lindeborg monarkin som en symbol för klassklyftorna och som sådan legitimerar 

den en växande polarisering mellan fattig och rik i Sverige. ”Kungahusets viktigaste ideologiska 

betydelse är just att vidmakthålla den förmodade idén att vi inte är – eller ska vara – jämlika.”  

Katrine Kielos
75

 skriver på Aftonbladets ledarsida om det problematiska i den senaste tidens 

händelser och hur vi behöver kunna kräva svar från kungahuset. Svar på frågor som är relevanta för 

folket och för demokratin, och att kungahuset måste kunna granskas som vilken annan institution som 

helst. Kielos anser det vara orimligt att - ”Idag finns ingen konstitutionell granskning och 

regeringsformen förbjuder att monarken åtalas”. Monarkin måste enligt Kielos tåla granskning om den 

ska kunna behålla sin legitimitet i framtiden.  

Det är många aspekter av demokrati och människors lika värde som träder fram hos skribenterna, 

och bland de vanligare handlar det som Lars Lindström i Expressen skrev inför bröllopet 2010. I en 

opinionsmätning som nyligen gjorts verkar stödet öka. Magdalena Streijffert (S), vice ordförande i 

republikanska föreningen, tror att siffrorna är missvisande, ”att det beror på hur man ställer frågan. 

Om man istället skulle fråga om vi tycker att man ska ärva ett offentligt arbete eller en myndighetstitel 

– då är jag övertygad om att många skulle säga nej”. Lindström återger även Mats Lindbergs 

inställning om att Sverige inte är och inte har varit en monarki på många år, ”Sverige är sedan dess 

(1974) konstitutionellt sett en parlamentarisk republik med ett kungahus som dekoration”, menar 

Lindberg och innan den nya regeringsformen beslutades 1974 ”hade Sverige en sorts parlamentarisk 

monarki.
76

  

                                                      
75 Heter numera Marcal i efternamn. 
76 Kungen ledde exempelvis regeringssammanträden och undertecknade regeringsbeslut som Kungl. Maj:t. 



  

18 

 

      

Även kritik mot journalsitkåren genomlyser en del av artiklarna och Ricki Neuman skriver i SvD om 

bristen på kritisk bevakning av kungahuset och att detta delvis kanske beror på att de inte är valda 

politiker som ska tåla granskning, och har rätt till skyddat privatliv. Han frågar sig om det ändå inte 

borde grävas mer kring monarkin, med tanke på dess medlemmars priviligierade ställning. Ledarsidan 

i Expressen skriver kraftfullt om hur man önskar sig republik och att monarkin ”är en förlegad, 

odemokratisk styrelseform...det är ett statsskick som strider mot demokratins viktigaste villkor, alla 

medborgares lika rätt och värde”.  Motargumentet att statsskicket inte spelar någon roll förkastas, ”Till 

sitt själva väsen står monarkin för privilegier och undantag från de jämställdhetsprinciper vi annars 

håller heliga i en modern liberal demokrati.” Vidare skrivs att ”i en modern demokrati ska inget 

kryperi för överhet odlas, oavsett hur symboliskt eller traditionsrikt det är.”  

Lena Andersson i DN utvecklar och skriver bland annat att ”Via pompa, kläder, bröllop och 

regentbebisar smugglas de feodala idéerna in. Krälandet i stoftet inför denna utvalda familj sätter 

normen för allt annat krälande inför fint folk, positioner och medfödda fördelar. Kungafamiljen är 

symbolen för klassamhället och underdånigheten. Den jämlikhetstanke som ändå finns har uppstått 

torts monarkin.” 

Frågan om hur framtiden skulle kunna se ut berörs sparsamt i artikelflödet och i Aftonbladet ställer 

debattchefen Karin Magnusson frågan om vad som skulle kunna ersätta monarkin? Hon lyfter bristen 

på realistiska alternativ och efterlyser en konstruktiv debatt. ”Den antimonarkistiska glöden är 

uppenbart hetare än viljan att formulera ett republikanskt alternativ”. Magnusson vill ha en seriös 

debatt och ställer sig frågande till varför det är en politiskt död fråga. ”Med start imorgon ger vi plats 

åt debatt om hur en övergång till republik faktiskt skulle kunna gå till och hur en sådan skulle se ut.”  

Dagen efter svarar medlemmar ur republikanska föreningen, på Magnussons utmaning i Aftonbladet. 

De spår att om ca 10 år till, är majoriteten av svenska folket för ett avskaffande av monarkin. De anser 

att Sverige ska bli en demokrati fullt ut och då behöver republik införas. ”Statsministern skulle kunna 

ta över statschefens utrikespolitiska uppgifter och talmannen skulle kunna få utökade inrikespolitiska 

arbetsuppgifter”. Den vikande opinionen anses vara ett ypperligt tillfälle att på allvar ta tag i frågan 

och problematisera den ytterligare. Deras förslag med en statschefslös lösning anser man skulle ”göra 

Sverige till världens modernaste republik.”  

I DN anser Lena Andersson den debatterade bristen på alternativa idéer till monarki i Sverige som 

infantil, ”Men att seriösa människor anför som argument mot avskaffad monarki att de inte förstår vad 

vi ska ha istället, det vill säga hur vi ska klara oss, är beklämmande. Man måste flytta hemifrån nån 

gång.” 

På Expressens ledarsida skriver man om hur man borde utreda monarkin. Man vill lyfta perspektivet 

till att handla om mer än rena personfrågor och huruvida nuvarande monark är lämplig. ”Det handlar 

om grundläggande demokratiska principer: ämbetet som statschef ska inte gå i arv.” Artikeln utmanar 
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regeringen Reinfeldt att tillsätta en grundlagsutredning med två huvuduppgifter, att utreda möjlighet 

till republik eller en reformerad monarki. Man påpekar också det önskvärda att på allvar skilja staten 

från kyrkan och att medlemmar av kungahuset ska ges samma religionsfrihet som övriga medborgare. 

Även insynen i hovets ekonomi efterfrågas och likhet inför lagen, ”Idag åtnjuter statschefen 

straffrättslig immunitet...I praktiken kan Sveriges statschef alltså begå mord utan att ställas inför rätta.” 

Artikeln argumenterar på demokratiska och rättighetsmässiga grunder om jämlikhet, samt presenterar 

förslag till hur man kan utreda frågan. 

Jan Scherman, dåvarande VD på TV4, riktar in sig på demokrati och yttrandefrihet när han skriver i 

Aftonbladet om hovets kritik mot ett program som sänts i TV4. Schermans riktar kritik mot hur 

kungahuset försöker styra vilka historier som får berättas och vilka analyser som får göras. Han citerar 

valspråket ”i tiden” och applicerar det på kungamakten som han anser vara en institution långt ifrån 

tiden. ”De vill vara öppna och folkliga eller oåtkomliga och konungsliga när det passar dem.” Vidare 

kritiserar han, likt Vilhelm Moberg
77

, det ”maktkotteri och informella vänskapsgrupper som sluter sig 

samman till försvar för privilegier, och motarbetar en öppen och fri debatt…” Scherman anser det vara 

ett hot mot demokratin att eliten försöker bestämma hur demokrati ska tolkas.  

En bit in på 2011 skriver Henrik Berggren i DN om hur krisen i kungahuset har fått krigsrubriker 

och hur opinionsstödet är all-time-low. Under senaste halvåret har mängder av publiceringar skett 

kring den skandalbok som kom ut i slutet av 2010 och Berggren kritiserar republikanerna, ”..de saknar 

en framåtriktad idé om varför det vore så bra med republik.”, samt att de inte seriöst bemöter de 

argument för konstitutionell monarki som faktiskt finns. Berggren anser att en del av de 

socialdemokratiska framgångarna med välfärdssamhället möjliggjordes genom att man godtog ett 

bevarande av monarkin och därmed kunde fokusera på viktigare samhällsfrågor. Berggren ansluter till 

dem som vill att frågan ska förbli avpolitiserad.  

Expressens ledarsida skriver att man tycker att uppståndelsen det senaste året är demoraliserande för 

alla i Sverige. ”Det finns inget facit, förstås, eftersom liberal demokrati med arvmonarki inte går 

ihop.” De menar att det är omöjlig ekvation, man kan och ska inte, i en liberal demokrati ärva sitt 

ämbete eller privilegier, man ska förtjäna dem. Har man ett förtroendeuppdrag avgår man om 

förtroendet är förbrukat. ”Sverige borde vara republik med vald president. Vilket inte låter särskilt 

förtrollande. Men ingen människa borde heller födas in i ett jobb där man ständigt, det är den 

omänskliga sanningen, måste förtrolla.” 

Två aspekter kring kritiken kan urskiljas i artiklarna kring detta tema, den som handlar om att det 

inte är mänskligt att sätta människor i monarkins säte, samt den som bland andra Cecilia Åse i SvD för 

fram, om att det är fel fokus i kritiken. Åse anser att den borde handla om ”kungens inflytande och 

statskickets problem.” Istället för att diskutera personer och skandaler, borde man diskutera det 
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demokratiska principiella undantag det innebär att det i den svenska författningen står att ”medlemmar 

av kungaätten – på grund av sin härstamning – kan företräda en neutral position höjd över politiska 

strider…att människors samhällsställning verken beror av deras kön, blod eller hudfärg är ju annars en 

central princip i demokratin.” Åse anser att fokusen bort ifrån dessa grundläggande demokratiska 

värden och synen på människor och kvinnans ställning, står i vägen för den viktigare diskussionen. 

Professorn i statsvetenskap Olof Ruin skriver i DN att ”En seriös offentlig debatt om Sveriges 

statsform har i någon mån varit tabubelagd under de gångna decennierna.” Ruin anser att denna nya 

debatt bör tas på allvar och att man behöver diskutera både monarkins fördelar och nackdelar och väga 

dessa mot varandra. Han vill bidra med att ta fasta på viktiga faktorer, bland annat att ”den svenska 

monarkin står i huvudsak helt vid sidan av den löpande statsstyrelsen: att en republik kan se ut på 

väldigt många olika sätt och att ”en eventuell republik i Sverige får förutsättas bli baserad på fortsatt 

parlamentarism”. Ruin avslutar med att önska sig en debatt fri från känslor och stämningar som istället 

fokuserar på innehållet.  

Juridikprofessorn Joakim Nergelius skriver i SvD att den straffrättsliga immuniteten bör utredas och 

att de nuvarande skrivningarna som reglerar statschefen och monarkin är otidsenliga - ”ingen på allvar 

kan påstå att dessa regler återger nutida värderingar.” Nergelius konstaterar att ”ledande politiker i 

riksdag och regering (både den nuvarande och föregående) tycks lida av total beröringsskräck inför 

alla frågor som gäller monarkins ställning.”  Han anser att politikerna gör det enkelt för sig genom att 

ständigt hänvisa till överenskommelsen i Torekov 1971, men att ”denna överenskommelse hindrar 

naturligtvis inte att monarkin moderniseras.”  

Demokratiska- och folkstödsargument visar sig i väldigt många av artiklarna där man tar tydlig 

ställning mot monarkin, och argumenten som framförs är huvudsakligen att Sverige bör sträva efter att 

renodla sin demokrati, ”Låt folkmassa gå före arvsmassa”
78

. Men även folkstödsargumentet, att 

opinionsstödet för monarkin sjunket, anser man bör tas på allvar. 

En intressant infallsvinkel som lyfts fram, är just att även om monarkin fråntagits allt inflytande som 

antidemokratisk kraft lever den vidare i en principiell förnekelse av medborgartanken.
79

 

 Vissa skribenter tar även upp den dolda makt som man anser att monarkin besitter. I och med att den 

officiellt inte har något politisk inflytande och inte heller granskas finns det enligt många en grogrund 

för godtycke och makt i det fördolda. Cecilia Åse skrev bland annat om just monarkins reella makt och 

hur kungahusets ställning som nationell symbol för gemenskap och identitet, i sig innebär en reell 

maktposition.
80

 

Ett vanligt svar från politiskt håll verkar vara att så länge opinionsstödet för behållande av monarkin 

är högt kommer man inte att försöka driva igenom en republik. Således anser man sig följa den breda 

                                                      
78 Aftonbladet 2010-05-08. 
79 Expressen 2010-07-10. 
80 Åse, (2009) s.14. 
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folkviljan. Folkviljan är också det argument som förespråkande för ett bevarande av monarkin ofta 

stödjer sig på. 

4.1.2 Historisk nationsföreträdare 

”Vi önskar omedvetet behålla dem som sagofigurer att fantisera kring, eller för att vi har en mycket 

respektfull hållning till hovet.” Så skriver Ricki Neuman i SvD vad gäller avsaknad av kritisk 

granskning. Mats Gellerfelt på SvD:s kultursida fördjupar detta och menar att å ena sidan är 

opinionssidorna inte sällan kritiska till institutionen som helhet, medan nyhetsbevakningen fylls av 

”ständig och okritisk, emellanåt fjäskig bevakning och nu rena rama hysterin.” Vidare belyser han hur 

det är ”…en svår balansgång att gå i ett totalnivellerat samhälle där allt ska vara rättvis och jämlik och 

lagom, där man inte skall vara förmer, samtidigt som monarkin skall vara tjusig och upphöjd. Det går 

inte riktigt ihop.” Utan sin upphöjdehet menar han, blir monarkin ett ämbete som alla andra.  

Ingen av artikelförfattarna verkar ha en markant avvikande bild av vad monarkin historiskt sätt 

betytt för Sverige, men man har olika åsikter om varför det är viktigt/oviktigt att bevara detta. Dick 

Harrisson menar i SvD att den ömma punkten i hela den svenska monarkins struktur är att den 

samtidigt måste vara någorlunda folklig och lättillgänglig men samtidigt inte för vanlig. ”De ska 

omges av en folksago-aura, en skir sfär av kunglig magi som är lika odemokratisk och otidsenlig som 

den är förförisk och respektingivande.” Harrison anser dock att ”Man kan och bör förändra hävdvunna 

traditioner så länge det sker inom givna ramar – det är så traditioner förnyar sig och överlever.”  

Att bevara något för bevarandets skull bör inte ses som ett ändamål i sig, många av de traditioner 

som funnits genom århundradena har idag av naturliga skäl försvunnit, och att inte ändra något som 

ändå fungerar bra är knappast ett hållbart argument i sig, då det omöjliggör samhällets utveckling om 

det vore allerrådande.
81

 Det är ändå det som många av monarkins försvarare vill lyfta fram. Bland 

annat skriver PJ Anders Linder i Aftonbladet att det vore ”Trist och torftigt med en republik”. Linder 

fokuserar på att monarkin har ett starkt symboliskt värde för Sverige och kungafamiljens uppgifter 

som hedersmedlemmar och ceremoniella deltagare som starkt betydelsefullt för nationen som helhet. 

Linder menar att ”monarkin garanterar att den nationella symboliken hålls skild från den politiska 

maktutövningen” och han ser detta som väldigt viktigt då en president från ett parti inte skulle kunna 

generera samma folkliga uppslutning. Vidare argumenterar han att ha en monarki ändå inte gör någon 

skada och att man inte bör rasera saker bara för raserandets skull. Linder är tydlig i sin argumentation 

för bevarandet av monarkin utifrån nationsföreträdarargument, att monarken som en samlande kraft 

har ett stort värde i sig. Cecilia Hagen intervjuar i Expressen just PJ Anders Linder och Per Svensson 

om deras gemensamma bok med inlägg för respektive mot monarkin. Svensson menar att monarkin 
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aldrig varit farligare, ”..för ju mindre politisk makt kungahuset har, desto större massmedial makt kan 

de utöva.” Linder menar dock att ”monarkin är väldigt bra på det som har med ceremonier, traditioner 

och band till historien att göra”. Svensson poängterar det problematiska att blodsband är avgörande, 

”om man tror att blod är en särskild saft och att de kungligas är en alldeles särskild sort, då är det rätt. 

Tror man inte det, är det naturligtvis fel.” Linder ser det som bra att de kungliga är helt avskurna från 

partipolitik ”Det gör att statschefen inte är det röda lagets statschef eller det blåas” och lyfter även 

fram det smidiga med att ”…eftersom man föds till ämbetet har man en livslång träning för det.” 

Svensson ser en stor paradox i att kungahusets medlemmar ska representera Sverige och svenskara då 

de står för en sorts överklass som väldigt få i Sverige har någon relation till.  

I DN utvecklar Lena Andersson den nationalistiska aspekten och de inneboende värden som en 

monarki representerar och som brukar tillskrivas Sverigedemokraterna, ”påbjuden kristendom, stabil 

nationell gemenskap, blodsmystik, konservativa familjevärden, könsroller”. Kungahuset ser sig själva 

enligt Andersson som folkets far och mor som uppfyller sina plikter gentemot sin barnaskara, folket.  

Mycket av det som skriv i debattartiklarna handlar om kritik av kungahusets medlemmars agerande 

och Madeleine Leijonhufvud skriver i Aftonbladet om att kritiken mot drottning Silva är obefogat hård 

- ”kritiken mot personerna i svenska kungahuset är, tror jag, ofta ett substitut för en diskussion om den 

grundläggande frågan vilket statsskick Sverige bör ha”. Hon anser att i brist på reella och bra argument 

för vad som skulle kunna ersätta monarkin ägnar man sig alltså istället för rena personangrepp.  

Cecilia Åse har i sin bok problematiserat just det svåra i att ha en analyserad och nyanserad debatt 

om monarkin utan att det halkar in på att handla om dess medlemmar. Att diskutera monarkin som 

institution och fenomen anser hon vara ytterst svårt när kungafamiljen hela tiden hamnar i vägen för 

en djupare förståelse.
82

 Leijonhufvud anser att de sätt som media utmålar kungafamiljens medlemmar 

är en intressant fråga. Hon sätter fingret på ett av de ofta framförda motargumenten mot att ha ett 

kungahus, nämligen att det ”står över” resten av befolkningen, att de förväntas vara något utöver 

gemene man, men när det framställs och granskas som vem som helst blir bilden av dem mer 

komplicerad. För samtidigt som dess medlemmar står över alla andra, har de enligt Henrik Arnstad i 

Aftonbladet en status som avelsdjur vars enda uppgift är att producera ättlingar. Han tar upp den 

blodsmagi som omger monarkin och att de barn som produceras får en sorts särställning genom guds 

nåde, ”Enligt den svenska monarkins politiska och ideologiska värdegrund sker trolldom då 

statschefen blir till”.  

Britta Svensson skriver i Expressen att ”Monarkin i Sverige ger vårt land en aura av glans som två 

politiker som träter om vem som skulle bli bäst president aldrig kan skapa.” Svensson lyfter det 

historiska arvet med alla föremål på slotten och hur monarkin är förvaltare av detta. Monarken 

framställs som en ”sak” – tillhörande folket, och att ”Varenda undersåte är lika mycket värd i en 
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demokrati. I en republik är det bara de som röstade på presidenten som kan se henne eller honom som 

sin”.  

Inställningen om monarkin som friställd från partipolitik är inte svår att förstå men det är självklart 

en tolkningsfråga om en institution på den nivån verkligen kan vara opolitisk eller om detta i sig är 

något bra. Att hävda att en president inte kan ha förtroende hos folket för att alla inte röstat på hen men 

att samtidigt säga att en monark som ingen valt är per automatik förtroendeingivande kan vara värt att 

problematisera.  

Nationalkänslan och monarken som dess främsta företrädare berör PJ Anders Linder i SvD. 

Nationalkänsla är enligt Linder viktig som sammahållande kraft i samhället, särskilt när annat drar 

människor isär. ”Vad som behövs är traditioner och institutioner som främjar en lugn, fredlig och 

inkluderande syn på nation och kulturarv”. Detta som motpol till den dåliga sidan av nationalism som 

av tradition enligt Linder kan riskera att ”spåra ur." Linder försöker lyfta den goda sidan av 

nationalism, den som handlar om en gemensam referensram att samlas inom.  

Vilhelm Moberg menade att bara för att något har en historisk förankring och kontinuitet i sig måste 

det inte nödvändigtvis betyda att man för alltid måste behålla det. Att Sverige en gång i tiden (pre-

demokratin) valde att ha en monark och att senare tiders parlament och politiker valt att inte avskaffa 

detta gör inte institutionen som sådan automatisk demokratisk. 
83

  

Att se kungahuset och monarkin som ett levande kulturav som bör bevaras för att känna sin historia 

är det som genomsyrar mycket av den argumentation för bevarandet av monarkin som framkommer. 

Arvsprincipen är en del av detta kulturarv. Detta argument hörs ofta ihop med att man ej bör ändra 

saker som fungerar.  

4.1.3 En kompetent dörröppnare 

Henrik Arnstad undrar i sin artikel i Aftonbladet om de tveksamma uttalanden som monarken och 

drottningen gjort under åren och kan komma att göra, och om dessa kan riskera att ses som Sveriges 

officiella ståndpunkt. Arnstad menar att det är problematiskt att monarken inte är vald och inte kan 

anses prata för folket. ”Men förstår omvärlden? Kan någon överhuvudtaget förstå varför Sverige inte 

kan få välja statschefen demokratiskt, utifrån kravet att denna person ska vara kompetent och duktig?” 

Att vara kompetent och duktig är ett av argumenten som förespråkarna för bevarandet att monarkin 

ofta lyfter. Bland annat skriver Patrik Åkesson, ordförande i rojalistiska föreningen, en artikel i 

Expressen där han påpekar att ”Kronprinsessan Viktoria har redan under lång tid tränats i rollen som 

kronprinsessa och framtida regent”. Den viktiga aspekten av distans mellan de kungliga och folket tas 

upp, att det inte är bra för monarkin om den blir för folklig och mindre kunglig, och att det är en fin 
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balansgång, ”vi vill ha en viss distans.” Åkesson menar att giftermålet innebär att ätten Bernadottes 

framtid är säkrad. Han utrycker dock viss förståelse för farhågor om att Daniel inte är kunglig, och att 

traditionen som innebär att kungliga ätter förs vidare på fädernet bryts. ”…förändringen av den gamla 

successionsordningen är problematiskt. Inte minst när det gäller det retroaktiva fråntagandet av prins 

Carl Philip hans kronprinstitel.”
84

 Även Olof Ruin i sin artikel i DN menar att det finns en fördel med 

att en kunglig familj tränas i att representera och att det fyller ett reellt behov att ha företrädare vid 

ceremoniella tillfällen, samt att den tidiga träningen ger speciella förutsättningar för att verka som en 

sammahållande symbol.  

Lena Anderssons i DN anser dock att monarkin bygger på idén om en klassmässig och 

familjemässig genetisk överlägsenhet. ”Det medför paradoxalt nog att de som kommer ur den utvalda 

familjen inte behöver vara lämpade för sin lott. I en monarki kan man, helt teoretiskt givetvis, bli 

statschef fast man passar sämst i landet för ämbetet.”  

 Även Anna Dahlberg i Expressen är inne på detta spår när hon skriver om den tuffa uppförsbacke 

som republikanska förespråkare stretar i. Hon tycker dock att striden är välmotiverad med ofriheten 

som tyngsta argument. Dahlberg tror att så länge de kungliga sköter sina uppdrag och sköter de bra 

finns få möjligheter att argumentera emot systemet, men att problemet är att man rent hypotetisk måste 

räkna med att även rent olämpliga personer kan komma att ta över som statschef. Tyngts väger 

Dahlberg argumentet om frihet för alla medborgare. ”Till skillnad från alla andra vuxna svenskar är de 

kungliga inte fria att själva forma sina liv”. Successionsordningen stipulerar tydligt att de varken har 

religionsfrihet eller rätt att gifta sig utan lov. Dahlberg menar att ”Så länge vi har en kungafamilj som 

finner sig i sitt förutbestämda öde, så länge vi har lämpliga representanter som inte ställer till med 

stora skandaler eller trampar snett framstår monarkin som en relativt harmlös anakronism”.  

Annika Ström Melin knyter an till kompetens och hårt arbete i en DN artikel om Viktorias roll. ”Hon 

gör sig inte märkvärdig, vilket vore en dödssynd i Sverige. Hennes ambitiösa och lojala sätt att 

anstränga sig till sitt yttersta för att uppfylla alla omöjliga förväntningar är rörande. Hon har ett 

orimligt uppdrag”. Ström Melin tar upp de sjunkande siffrorna presenterat av SOM-institut och att 

Viktoria och Daniel inte bör lita på det folkliga stödet, ”det håller bara till dess det finns bättre 

alternativ till den otidsenliga monarkin i Sverige.”  

Karl-Johan Karlsson i Expressen skriver om hur Viktoria och Daniel arbetar hårt för att stärka ett 

strategiskt nätverk med viktiga personer inom såväl näringsliv som politiken. Kopplat till de alltjämt 

sjunkande siffrorna för monarkin, anser han att det kan ses som ett sätt för kungahuset att försöka 

stärka sitt existensberättigande genom att visa intresse och hålla sig uppdaterade, närvarande och 

aktiva. Statsvetaren Per Andersson uttalar sig i artikeln om att det är problematiskt för kungliga att 
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närma sig politiker och spår att ”när bröllopsyran lagt sig kommer den nedåtgående trenden ta vid 

igen.” Den ökade fokusen som uppmärksamheten kring de kungliga nu har innebär enligt Andersson 

att en diskussion om funktionen som sådan kan landa i att ”allt fler ställer sig kritiska till kungahuset.” 

Både Daniel och Viktoria målas upp med hjälp av intervjuer av folk i deras närhet, som oerhört 

kompetenta, kloka och förträffliga människor och bland annat lyfter heraldikern Jan-Olof Larsson 

fram Viktoria som ”väldigt intelligent och social, så jag kan inte tänka mig någon som är bättre 

lämpad för uppgiften än henne.”  

Kompetensargumentet och att en monark fostras från födseln in i en roll kritiseras från alla möjliga 

håll i vissa artiklar. Bland annat ur medmänskliga perspektiv vad gäller barns rättigheter. 

Motargumenten driver frågan om det är rimligt att påtvinga ett barn en officiell roll från födseln, utan 

chans att välja själv. 

Anders Haraldsson skriver i SvD om hur hovet och kungafamiljen skadats av skandalbokens 

publicering. När folk i kungafamiljens närhet uppträder oetiskt ses det som problematiskt och påverkar 

hela fortroendet. Statsvetarprofessorn Olof Ruin anser att ”det skadar monarkin eftersom det
85

 är ett 

uppträdande som framstår som stötande för många”  

 Jens Liljestrand utvecklar i DN om hur monarkin är mer på fallrepet än någonsin. Han skissar på 

hur vägen mot avskaffandet av monarkin kommer att se ut och att den är oundviklig, även om det 

förmodligen kommer att ta lång tid. ”Det kommer krävas fler skandaler, fler dementier och 

skämskuddar framför tv-nyheterna, fler stekta sparvar, Brunei och blad som måste vändas”. Liljestrand 

lyfter fram Eva Moberg, författare och skribent som drev republikfrågan på 50 och 60-talet och hur 

hon bland annat kritiserade det faktum att ärftlighet inte garanterar att en person blir representativ. 

Som det är nu ”rör sig det svenska kungahuset med skoningslös oundviklighet från onödigt till 

genant”, anser Liljestrand. Han hoppas på en framtid med republik, där allas barn är lika mycket 

värda. 

Kompetens och lämplighet skriver även Jörgen Hermansson om i DN, ”Monarkins stora svaghet är 

att den ger oss en statschef med rätt stamtavla men utan några som helst garantier för att detta paras 

med gott omdöme och förmåga.” Hermansson menar att senaste årens cirkus kring kungahuset har 

allvarliga undertoner. Om kungen har umgåtts med kriminella är detta ytterst allvarligt för rikets 

säkerhet. Hermansson påpekar även att politikerna verkar tämligen ointresserade av förändringar av 

statsskicket och att det ter sig osannolikt att det inom närtid skulle tas upp för diskussion då de 

politiska partierna sannolikt inte kan enas om en ny inriktning. Han anser det vara problematiskt, när 

monarker inte uppträder som bildade konservativa ämbetsmän som en gång var förebilden vid tiden 

för Torekovkompromissen. ”Det behövs en reform av hovets arbetsordning. Idén bör vara att ingenting 

skall kunna gå fel även om monarken skulle visa sig sakna de kvalifikationer som egentligen krävs för 
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att kunna utöva detta ämbete.” En monark kan heller inte ha något privatliv enligt Hermansson, i alla 

fall inte ett denne själv bestämmer över. Han pekar ut vad som förväntas av en person i denna 

ställning, att när denna har ärvt sina privilegier och sitt ämbete, men samtidigt förväntas vara rent 

omänsklig i sitt leverne, finns ingen möjlighet att bestämma över sig själv och sitt liv. Monarken 

tillhör folket och är en inkarnation av staten, en sådan förväntas inte ha ett ”normalt, privat liv”. 

4.1.4 Ekonomiskt försvarbart varumärke? 

Lova Olsson intervjuade i SvD riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M) som anser att statens ska 

stå för en del av kostnaderna för det kommande kronprinsessbröllopet, då vi valt att ha monarki och 

med det följer kostnader. Magnusson tycker att ”..kungahuset har ett enormt starkt varumärke, och 

Sverigebilden kommer att stärkas av bröllopet.”  

Bilden av kungahuset som starkt bidragande till turism och investeringar för Sverige är vida spridd, 

även bland många skribenter i pressen. Aftonbladets ledarsida skriver i en artikel om apanagets storlek 

och kungafamiljens uppgifter att representera och föda arvingar men att framförallt ge skattebetalarna 

valuta för pengarna genom att producera pompa, ståt, fina klänningar osv. Artikeln tar upp att 

mystiken lite försvinner när Viktoria väljer en make av folket och paret reduceras till och framställs 

som vanligt folk. ”Kungafamiljen är som en helt vanlig statsfinansierad myndighet, det är bara 

verksamheten som är lite annorlunda”.  Artikeln tar upp att det är tragiskt att kungahusets 

kärleksaffärer ska vara en fråga för hela svenska folket och refererar till prinsessan Madeleines nyligen 

kraschade förhållande, där pressen nagelfor varenda detalj. Men i en monarki så är de kungligas liv 

”folkets” liv, då en av deras främsta uppgifter är att reproducera sig och då blir också vem de är ihop 

med en angelägenhet för alla och kungafamiljens liv vävs således samman till en nationell gemenskap 

baserat på känslor.
86

  

Bortsett från vad vissa skribenter tycker om varumärken och intäkter lyfter Lena Kalmtegs 

intervjuobjekt i SvD en annan aspekt. Generalsekreteraren i republikanska föreningen, Mona Abou-

Jeib Broshammar diskuterar med Kalmteg om hur påståendet att det genererar PR-intäkter för Sverige 

värt miljarder är ett av argumenten för att behålla monarkin som ofta tas upp. Abou-Jeib Broshammar 

svarar att det inte finns säkra sätt att mäta sådant, ”dessutom kan även en odemokratisk institution 

generera intäkter till ett land…och vad är kungens uppdrag: Ska han klippa band eller vara PR-konsult 

på hög nivå? I så fall har han en dold makt.” Abou-Jeib Broshammar påpekar också att trots att stödet 

sjunker och missnöjet ökar, är det alltjämt en icke-fråga politiskt. Hon anser att en mer kritisk 

gransking och förhållningssätt från opinionsbildare kunde spela en större roll. ”Det är väl självklart att 
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kungen ska redovisa varje skattekrona. Varför ska han stå över offentlighetsprincipen? Sådant gör folk 

skitförbannade.”  

Ola Wong berör också PR-värdet och menar i en artikel i SvD att kungahuset borde ersättas med en 

PR-byrå. Han anser att ”kungahuset är ett medeltida spektakel ovärdigt en modern demokrati.” Vidare 

anser Wong att ordentlig valuta för skattemedlen borde utkrävas om det är PR som ska vara 

statschefens främsta uppgift, och om kungahusets roll är PR borde apanaget istället ges till kvalificerat 

PR-folk med hårda och mätbara krav på utdelning. ”Det är enkelt att byta ut en dålig pr-byrå. Svårare 

att byta ut en dålig kung.” 

I DN skriver Lasse Granestrand inför kungens 65-årsdag och tar upp de vikande opinionssiffrorna i 

kölvattnet av bröllop och skandaler under det gångna året. Varumärket kungahuset är i gungning och 

han frågar vad som kommer hända framöver. Kungahuset betydelse för näringslivet, som så ofta tas 

upp som en fördel ifrågasätts av folk i PR-branschen som upplever att kungahuset är kundfrånvända 

och har egna agendor, det går inte att lite på att de ställer upp. Bland annat uttalar sig en person om att 

”om hovet skulle följa de råd vi brukar ge – att vara tillgängliga, öppna och ödmjuka – så skulle det 

underminera den roll som de så mödosamt ägnat århundraden åt att bygga upp”.  

I SvD skriver företrädare för republikanska föreningen om hur monarkin har gått från en enande 

institution till en splittrad när upp emot hälften av befolkningen nu verkar ifrågasätta aspekter av 

monarkin, särskilt den del som handlar om att ärva ämbetet. I artikeln kritiserar de argument från 

monarkins förespråkare om hur dess legitimitet ligger i PR-värdet för Sverige. ”Att monarkins PR-

värde skulle uppgå till miljardbelopp är ”hittepåsiffror” som alltför ofta får stå oemotsagda i 

samhällsdebatten.” Som bakgrund pekar man på en rapport från Svenska Institutet som årligen mäter 

Sveriges varumärke utomlands. Där visar det sig att monarkins inverkan har en näst intill obefintlig 

påverkan och att det snarare upplevdes som problematisk och att utländska stater tycker det stämmer 

illa med den bild man har av Sverige som ett föregångsland för demokratiska värden. Artikeln 

diskuterar vidare hur monarkin idag har en stor informell makt utan chans till folklig insyn och att inga 

rimliga argument för dess bevarande finns kvar. 

En viss politisk effekt verkar debatten som blossat upp ändå haft och Anders Haraldsson skriver i 

SvD om hur nya uppgifter kring kungaboken har fått medlemmar i riksdagens konstitutionsutskott 

(KU) att reagera. Detta kommer i ett läge där ökad insyn i hovets ekonomi ska upp för debatt i 

kammaren. ”Det är uppenbart att det här skadar kungahuset…säger Peter Eriksson (MP) som säger att 

det finns en politisk uppgörelse som i grund och botten reglerar kungahuset och att den uppgörelsen 

kommer bestå så länge det finns ett förtroende hos medborgarna.” Mia Mölleby (V) ser det som 

allvarligt om kungen varit oärlig, men att ”som systemet är uppbyggt idag har vi ingen möjlighet att 

göra någonsting. Vi kan granska regeringen men inte kungahuset.” 
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Från ett ekonomiskt perspektiv lyfts ofta tanken om hur man kan legitimera en institution genom att 

den genererar intäkter till landet. Men att något ger intäkt behöver ju i grunden inte betyda att de är 

något positivt. Man kan jämföra med vapenexport, det bidrar till Sveriges ekonomiska tillväxt men det 

finns såklart en moralisk och etisk aspekt i att överhuvudtaget sälja vapen. Att monarkin generererar 

intäkter gör den inte mer demokratisk, bara mer lukrativ. Jan Scherman vidrörde i sin artikel att 

monarkin inte är att betrakta som en vanlig institution som styrs av lagar, förordningar och föreskrifter, 

som har en återrapporteringsskyldighet till skattebetalarna och vissa stataliga mål att leva upp till. 

Hovet är, trots en stor del finansierat av skattemedel, en sluten värld med begränsad insyn. 
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5 Analys 

Denna studie har haft en frågeställning som velat beskriva debatten och att sedan försöka analysera 

den utifrån vissa aspekter av den deliberativa demokratiska teorin. Först vill jag knyta an till det som 

Habermas pratat om och som presenterades under teorin, att det ligger en stor styrka och möjlighet i 

människors förmåga att kommunicera, och att utgivare av press i termer av masskommunikation, har 

en potentiell enorm möjlighet att påverka på opinionen. Är det dessutom ett ämne som många har 

kännedom om är chansen stor att många också tar till sig och begrundar det som skrivs. Monarkin 

gör sig påmind lite överallt i samhället. Dess medlemmar samt deras förfäder är närvarande i det 

offentliga rummet på många sätt, genom statyer, sedlar, porträtt, reportage och namn på byggnader 

och mycket annat. Vi konfronteras ideligen av dess närvaro men förväntas i regel inte aktivt ta 

ställning till den som bra eller dålig, eller till något alternativt statsskick. Den ökade debatten som 

här beskrivits kan ses i ljuset av det som Naurin pratar om, att den deliberativa demokratin i 

offentligheten kan fungera som ett renande av politiken.
87

  Detta innebär i så fall att om genom att 

offentligt börja vädra argumenten som finns för eller emot monarkin, succesivt möjliggörs för 

kvalitétsökning av debatten och att fördomar, missförstånd och desinformation filtreras bort från 

människors tankevärd.
88

 Som sagt, alla känner till monarkin, men långt ifrån alla har fått tillfälle att 

på djupet diskutera och informeras om varför eller vilka problem eller möjligheter den eventuellt 

innebär. 

Tidningarnas ledarskribenter har en relativt enhetslig linje där de flesta med endast få undantag 

skriver kritiskt om monarkin. Främst framträder demokratiska argument, men även argument kring 

kompetens och jämlikhet är starkt i många av artiklarna. Argumenten är ofta väl grundande och 

belyses med exempel från verkligheten eller jämförelser mot samhällets rådande normer kring bland 

annat jämlikhet och allas lika värde inför lagen. 

Politiker i ledande ställning som öppet debatterar och problematiserar monarkin som styrelseskick 

är alltjämt relativt frånvarande. Jodal påpekar ju att för att en deliberativ demokrati ska fungera 

optimalt behöver så många olika aspekter som möjligt av en viss fråga komma upp i ljuset.
89

 De 

flesta av artiklarna och inläggen som skrivs om monarkin är åt de kritiska hållet och återspeglar 

därmed möjligen inte en rättvis bild av vad folket tycker, då ännu en majoritet vill behålla den. Men 

om vi ser deliberativ demokrati i denna debatt som ett yttryck för elitens samtal med eliten, vore det 

alltså önskvärt om de som vill bevara monarkin och då framförallt dem som sitter på makten att 

forma den politiska dagordningen, kunde svara upp med vad de anser är dess fördelar. Nu bemöter 

                                                      
87 Naurin (2003) s.231. 
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man den kritiska delen av debatten med tystnad eller i bästa fall ett hänvisande till en 40 år gammal 

kompromiss. Debatten skulle, utifrån ett deliberativt demokratiskt perspektiv tjäna på att få frågan än 

mer nyanserad och belyst från fler och inte bara från förespråkarna för dess avskaffande. 

En del av den kritik som framförs från båda håll är att debatten inte tillräckligt diskuterar de 

principiella och värdegrundsmässiga aspekterna i monarki kontra icke-monarki. Man efterfrågar 

saklig och seriös debatt fri från påhopp och oviktiga saker som lämplig eller icke lämplig monark. 

Efter att ha läst igenom debatten under dessa år håller jag inte riktigt med om den bild som 

debattörerna själva verkar ha av debatten. Många relevanta och genomtänkta, såväl som bra och 

underbyggda argument presenteras och argumenteras på ett förhållandevis sakligt sätt. Detta anses 

stärka den deliberativa demokratin genom att det som skrivs och publiceras är genomarbetat, sakligt 

och logiskt underbyggt, samt att dess mål är att bygga upp kunskap hos läsarna. 

 Detta kan kopplas till en del av den deliberativa demokratins problem. I den bästa av världar 

skulle den deliberativa demokratiska teorin i exempelvis den offentliga debatten kunna bidra till att 

debattörerna tog till sig argumenten från sina samtalspartners och på så sätt byggde upp sin 

kunskaps- och informationsbank kring vissa frågor. Detta bygger på att man i samtalet filtrerar sina 

egna åsikter och fördomar så att åsikterna blir mer välgenomtänkta och mindre egenintresserade.
90

 

Det har dock i analysen av debatten inte framkommit något som visar att man är villig att rucka på 

sin ståndpunkt eller ta till sig av andras argument, möjligen med något enstaka undantag.  

I debatten om monarkin rör sig skribenterna genomgående inom det som Naurin tagit upp som 

viktigt, att backa upp sin åsikt med rationella argument och en osjälviskhet. För att deliberativa 

demokratiska idéer ska verka legitima får det inte framstå som att skribenten agiterar för egen 

vinnings skull. På så sätt stärks förtroendet att dessa verkar för att stärka det gemensammas bästa.
91

 

Även detta blir i viss mån ett yttryck för det Rothstein pratat om kring good gouvernence. 

Uppfattningen är att de artiklar som tagits med i denna studie och i debatten som helhet under denna 

tid, i stort sätt präglas av just frånvaron av egennytta och en genuin omsorg om vad som är det bästa 

för allmänheten. Så trots att det råder viss tveksamhet om debattörerna har förmåga att lyssna på eller 

ta intryck av varandra och att debatten snarare bekräftar den kritik mot deliberativ demokratiteori 

som finns, nämligen den om att ståndpunkter ofta bara cementeras på detta sätt, och inte kan leda till 

någon konsensus i frågan.  

Då kungahuset och monarkin är en sluten miljö med begränsad insyn för medborgarna, är all 

information om dem utåt till stor del helt beroende av vad medierna förmedlar.
92

 I brist på inblick 

och kunskap om en institution och dess legitima existensberättigande kommer så en brist på 

möjlighet att ta ställning i frågan. Frågan förblir då en icke-fråga för många. Den deliberativa 
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demokratiska teorin bygger mycket på att människor får diskutera och få information om en 

samhällsfråga för att kunna bilda sig en uppfattning. Så med den innebörden borde ett ökat fokus på 

monarkin i debatten generera en kunskapsförädling hos befolkningen som kan börja se på frågan 

utifrån andra perspektiv, och inte luta sig mot den historiska kontexten.  

Det som Luskin, Fishkin och Hahn var inne på var hur en frågas framträdande och viktighet hade 

för betydelse. Kunskap om saker får vi i stor utsträckning från andra och om man applicerar detta på 

monarkidebatten och det engagemang den väckte hos många människor, kan man tänka sig en 

snöbollseffekt då folk börjar prata om det i större utsträckning. För att vidare ta Luskin, Fishkin och 

Hahns teori framåt i detta så kan man dra slutsatsen att debatten främst fördes av människor som 

redan tycker att de fått tillräckligt med information för att göra ställningstagande. Dessa hade ju även 

påpekat att i en starkt polariserad debatt blir påverkan på opinionen mindre.
93

 Men detta gäller i 

debatter som fått stor utrymme och diskuterats väldigt mycket. Vad gäller monarkins vara eller icke 

vara var tiden runt 2010 en av de få gånger som ett sådant massivt pådrag i frågan pågick medialt. 

Med deras teori kunde man alltså här kunna misstänka att det alltså funnits utrymme för en påverkan 

på opinionen, främst då hos dem som inte tänkt över frågan på det sättet förut och inte tagit del av 

någon fördjupande diskussion i ämnet, då det från både politisk och medialt håll varit tämligen dött 

under de senaste decennierna. 

6 Slutsatser 

Ett samhälle mår bra av självrannsakan och ett litet land behöver mycket självrannsakan enligt 

Björn Elmbrandt.
94

 Detta uppnår man i viss mån genom offentligheten. Offentligheten kan ses som 

det bästa förebyggande verktyget som finns för att ge ett samhälle trygghet.
95

 Om man betraktar 

dessa ord i ljuset av offentliga debatter så är det inte svårt att se hur debatten om monarkin och 

kungahuset kan ta sig sådana proportioner som det gjorde åren kring 2010. Varför har vi en monarki 

och varför ska vi behålla den, alternativt avskaffa den? I dessa till synes enkla frågor finns inga enkla 

svar och det uppstår då naturligt ett sökande efter sådana.  

Demokrati och jämlikhet är en av grundpelarna i hur det svenska samhället är uppbyggt. Om detta 

verkligen är ambitionen från de styrande i samhället, blir det möjligen svårt att förklara varför just en 

av våra institutioner, monarkin, skulle vara undantaget detta, då den i princip varken är demokratisk 

eller jämlik och dess funktion har begränsad återrapporteringsskyldighet. Något som alla andra i 

                                                      
93 Luskin, Fishkin och Hahn, s.7. 
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samhället som åtnjuter skattemedel måste underkasta sig. Rothsteins forskning kring vad som är 

good gouvernence strider ju i detta fall helt mot det som representeras av monarkin. 

Det framförs av vissa att några av världens mest stabila demokratier också är monarkier och att det 

skulle finnas ett samband där. Vid närmre titt är det egentligen inte så svårt att hitta stabila 

republiker, då vi även har länder som Island, Finland, Island, Schweiz, Irland, Österrike, Tyskland, 

USA och Sydkorea bland de 20 högst rankade stabila demokratierna i världen, och dessa är som känt 

republiker.
96

 Frågan huruvida monarkier varit en förutsättning för starka demokratier att kunna växa 

fram är också ifrågasatt och man menar snarare att det möjligen varit monarkiernas 

anpassningsförmåga i vissa länder i och med att de släppt fram parlamentarismen som möjliggjort 

deras fortsatta existens. 

 Om nu monarkins legitimitet, som många skribenter tar upp, helt vilar på folkets förtroende och 

inte på de folkvalda, och om stödet hos folket skulle sjunka under 50 procent, vad skulle hända då? 

Det blir intressant att se om den negativa trenden i förtroendet för monarkin fortsätter och vid vilken 

nivå det tas upp i högre politisk krets, eller om det ens kommer dit.  

Många av skribenterna uttrycker frustration över att politiker i ledande ställning inte ens vill 

diskutera frågan, än mindre utreda den, allra minst revidera någon aspekt av den. För en fråga som 

anses så oviktig av det stor politiska etablissemangets är det förvånansvärt hur mycket 

beröringsskäck som utlöses när de får frågor kring monarkin och dess ställning i en demokrati. Att 

överhuvudtaget inte ens vilja utreda en modernisering av monarkin blir i ljuset av ett annars väldigt 

reformivrande Sverige, en rätt märklig ståndpunkt. 

Det finns med all sannolikhet många orsaker till att opinionsstödet och förtroendet för kungahuset 

har sjunkit sedan 1990-talet och att de sannolikt alla samspelar i ett komplext orsakssamband. Nya 

politiska strömningar och tankar i befolkningen kan spela in. En avmystifiering av kungafamiljens 

medlemmar när dessa framställs som ”vilka som helst” i pressen kan också spela roll då själva idén 

med kungahus är att de ska stå ”över” alla andra medborgare, politiken och det vanliga. Monarkins 

strävan efter att legitimera sig genom att visa på sin vanlighet kan alltså i slutändan visa sig vara 

kontraproduktivt. Under 1900-talet har monarkier tvingats att inte bara vara sedda, utan att faktiskt 

också bevisa varför de bör finnas.
97

 En sorts pragmatisk hållning uppstår som innebar att de blir 

tvungna att legitimera sin existens genom att visa vad de praktiskt kan bidra till i samhället, och i 

denna process riskerar monarkin att förlora hela sin aura av mystik och magi som är ett av dess 

bärande fundament.
98
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97 Bogdanor 1995, s.307. 
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33 

 

      

Förtroendet för kungahuset konstateras i viss mån ha påverkats av rapporteringen kring händelser 

under 2000-talet och detta verkar blivit särskilt tydligt just kring 2010.
99

 Så det finns anledning att 

spekulera i hur framtida debatter om monarkin i pressen kommer ha ytterligare effekt på opinionen 

och hur den deliberativa demokratiska aspekterna av detta, i samtal mellan skribenter, journalister 

och andra – riktat mot befolkningen, kan komma spela en viktig roll i framtiden. Särskilt om man har 

inställningen att monarkins enda legitimerande argument ligger i just folkstödet. 
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