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ABSTRACT 

 

C-study in Political Science by Niklas Pettersson, spring -08 

“An analysis of the statements and attributions of the king of Sweden, Carl XVI Gustaf, in 

the early 2000's” 

Instructor: Mats Lindberg 
 
The purpose of this essay is to examinate the statements and verbal attributions of King Carl 
XVI Gustaf of Sweden in the early 2000’s. More exactly I’ve got two question formulations: 
Which statements does king Carl XVI Gustaf of Sweden make during the early 2000’s and are these 
statements, in line with the king’s attributions, non-political, party-politically neutral and non-
controversial according to different perspectives? Question number two is if there are to find any 
boundaries for where the verbal attributions of Carl XVI Gustaf seem to go when he expresses himself in 
the role as the king of Sweden and the chief of state in the early 2000’s. My procedure is to read the 
Christmas speeches of Carl XVI Gustaf during the 2000’s and use former beheld statements of Carl XVI 
Gustaf to seek answers to the research questions. My conclusions are that the king does make political 
as well as party-political statements according to different perspectives. The king sometimes speaks 
fondly about EU, advocates multiculturalism, praises the family as a social building block and embel-
lishes the Swedish monarchy. According to different perspectives these notions cannot be seen as non-
political nor party-politically neutral because in some questions different opinions are prevailed among 
parliament parties and other bigger parties in Sweden. However, the statements of the king can hardly 
be seen as controversial since his statements often rest upon strong common values and national unity. 
The verbal boundary of Carl XVI Gustaf is floating and cannot be unravelled, but it’s possible to ap-
proach the truth with three cores: 1. The king can encourage, although not tell how something is to be 
done. 2. The king shall keep within the national unity and common values. 3. It’s not always enough with 
Swedish national unity, nor shall Carl XVI Gustaf butt in discussions that undermines the relations with 
other countries.  
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1. INLEDNING 

 

1.1 Ämnesval 

 

”En opolitisk person,[…] en statschef som är en opolitiskt enande figur[…] Jag ska inte 

lägga mig i saker och ting i samhället”1 / Carl XVI Gustaf 

 

Inledande citat är hämtat från 1996 i en intervju på Stockholm slott mellan Herman Lindqvist 

och Sveriges nuvarande kung och tillika statschef Carl XVI Gustaf i samband med att han fyllde 

50 år. Under intervjuns fortgående blir det tal om vilka regler som gäller för kungen då han utta-

lar sig offentligt och i samband med detta nämner kungen de ord som återges ovan. I motsats till 

merparten av kungens anfäder som enligt 1809 års riksdagsform, åtminstone formellt, ”allena 

styra riket”2 har Carl XVI Gustaf, i enlighet med vad han själv säger, idag ingen politisk makt 

utan hans funktion sträcker sig till det representativa, det ceremoniella och det symboliska pla-

net.3 Statsskickets grunder är istället att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket”4 och 

denna förverkligas genom det parlamentariska och representativa statsskicket samt genom 

kommunalt självstyre.5 

 

Trots det svenska statsskickets konstitution som förbjuder kungen att uttala eller lägga sig i poli-

tiska angelägenheter har statschefen ibland uttalat sig olämpligt enligt olika personer. Exempel-

vis blev konsekvenserna av statschefens uttalande om sultanen i Brunei år 2004 en utfrågning av 

ansvariga ministrar i konstitutionsutskottet. En annan debatt kring statschefen och dennes utta-

landen pågick 1989 och kretsade då kring en debatt om säljakten i Norge. Men statschefen har 

även hyllats för en del uttalanden, detta gäller bland annat ett tal i början av 2005 i samband 

med Tsunamikatastrofen.6  

 

Den norska statsvetaren och monarkiexperten Carl-Erik Grimstad skriver i en DN-artikel från 

2005 att var gränsen går för vad statschefen får och inte får säga är flytande.7 

                                                           
1 Sveriges television 
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=50880&a=577297&lid=is_search712311&lpos=41 
 (2008-04-07) 
2 Holmberg m.fl. (2006): 255 
3 Holmberg m.fl. (2006): 63 
4 Holmberg m.fl. (2006): 45 
5 Holmberg m.fl. (2006): 46 
6 Statschefens uttalanden presenteras närmare i kapitel 3. 
7 Grimstad(2005): http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-10) 
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Carl XVI Gustaf har år 2008 varit Sveriges statschef i närmare 35 år.8 Med tanke på den långa 

tiden har trots allt relativt få uttalanden och ageranden från honom blivit ifrågasatta. Lyckas 

statschefen förhålla sig neutralt i diverse uttalanden eller gör han emellanåt politiska utlåtanden 

trots att riksdagen inte gör någon markering och vart går gränslinjen för vad kungen får och inte 

får säga? Med anledning av debatten kring monarkins vara eller icke vara i Sverige i början av 

2000-talet ämnar jag med denna uppsats att närmare undersöka om Sveriges statschef Carl XVI 

Gustaf förhåller sig i enlighet med den svenska konstitutionen där statschefen enbart har cere-

moniella uppgifter. Eftersom gränslinjen för vad kungen får och inte får säga dessutom verkar 

vara flytande så ämnar jag även genom denna uppsats undersöka var gränslinjen går då han ut-

trycker sig verbalt. Noterbart är att denna uppsats inte tar ställning för eller emot monarki. Den 

ämnar enbart reda ut om kungen kan anses uttrycka sig politiskt ur olika perspektiv och var 

gränslinjen verkar gå för vad statschefen har för verbala befogenheter. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad Sveriges statschef Carl XVI Gustaf gör för utta-

landen under början av 2000-talet och om dessa uttalanden som statschefen förmedlar kan anses 

vara opolitiska, partipolitiskt neutrala och okontroversiella i enlighet med kungens befogenhe-

ter. Uppsatsens syfte är även att reda ut var gränslinjen går för vad Carl XVI Gustaf får, och inte 

får, säga då han uttalar sig verbalt i diverse frågor och områden. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Vad gör Sveriges kung Carl XVI Gustaf för uttalanden under början av 2000-talet och är 

dessa uttalanden i enlighet med statschefens befogenheter opolitiska, partipolitiskt neu-

trala och okontroversiella utifrån olika perspektiv? 

 

• Går det att finna några gränslinjer för var Carl XVI Gustaf verbala befogenheter verkar 

gå då han uttalar sig i sin roll som Sveriges kung och statschef i början av 2000-talet? 

 

 

 

                                                           
8 Carl XVI Gustaf tillträdde tronen den 15 september 1973. 
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1.4 Tidigare forskning 

 

Innan jag startade arbetet med denna uppsats var jag övertygad om att det skulle finnas ett flertal 

arbeten och uppsatser som behandlat den svenska monarkin på olika sätt. Vid en närmare kon-

troll på det nationella bibliotekssystemet Libris visade det sig dock att så inte var fallet. Vid 

sökning på ord som ”kung”, ”monarki”, ”monark”, ”Carl XVI Gustaf”, ”statschef” etc. får man i 

stort sett inga träffar alls. Däremot finns det desto fler böcker kring monarkin och om Carl XVI 

Gustaf personligen. Men dessa böcker är sällan skrivna som forskningsarbete utan utgör snarare 

enbart en skildring av kungalivet utifrån olika aspekter. Den norska monarkiexperten och stats-

vetaren Carl-Erik Grimstad menar i en artikel i DN den 23 januari 2005 att det inte finns någon 

skandinavisk tradition av samhällsvetenskaplig forskning kring den parlamentariska monarkin. 

Han menar att detta beror på att monarkin i Norge, Sverige och Danmark under de senaste hund-

ra åren haft ett genomgående stort stöd bland befolkningen och att den offentliga kulturen dess-

utom är präglad av avstånd, respekt och vördnad för den skandinaviska monarkin.9 Någon tidi-

gare forskning kring de frågeställningar som denna uppsats försöker reda ut verkar således inte 

finnas. Däremot diskuterar Carl-Erik Grimstad i DN-artikeln aspekter som ligger nära denna 

uppsats syfte. Bland annat diskuterar Grimstad kungens uttalanden och gör iakttagelsen att hur 

kungen får uttala sig och agera inte innehåller någon absolut storhet, gränsen är flytande. Grim-

stad nämner dock en kärnpunkt i vad Carl XVI Gustaf får och inte får säga, han menar att det 

handlar om att definiera gränserna för den nationella enigheten, den som har definitionsmakt 

bestämmer vad som är politiskt korrekt och vad som inte är det. Dessutom antyder Grimstad att 

de olika utspel som kungen gjort genom åren är politiska uttalanden.10 DN-artikeln av Carl-Erik 

Grimstad är någonting jag kommer ta med mig till uppsatsens analysdel. 

 

1.5 Metod och material 

 

För att kunna besvara mina frågeställningar på ett så bra och tillförlitligt sätt som möjligt har jag 

som det huvudsakliga empiriska materialet valt Carl XVI Gustafs jultal under 2000-talet. Serien 

av jultal som ligger till grund för min analys är alltså åren 2000-2007. Av tradition läser stats-

chefen årligen upp sitt tal under julen i Sveriges Radio och år 2007 sändes det även för första 

gången i Sveriges television. År 2000 var det 29 år sedan Torekovkompromissen antogs och 

kungens befogenheter begränsades kraftigt, att studera Sveriges statschefs uttalanden 2000-2007 

                                                           
9 Grimstad (2005): http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-07) 
10 Grimstad (2005): http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-07) 
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blir som ett historiskt nedslag i hur Sverige ser ut i början av 2000-talet och vad landets kung 

har för verbala befogenheter. Att välja jultal under 2000-talet tycker jag är relevant eftersom det 

ligger nära i tiden, att gå längre tillbaka i tiden finner jag inte speciellt aktuellt. Möjlighet hade 

funnits att även studera andra tal, kungen utför årligen ett flertal tal, bland annat ett tal på natio-

naldagen, tal på invigningar, riksdagens öppnande, tal på diverse statsbesök etc. Att jag valt just 

jultalen beror framförallt på två saker. För det första på grund av att kungen i jultalen talar om 

ett flertal områden som säkert själv ligger honom varm om hjärtat. Jag kan alltså genom jultalen 

få en uppfattning i vad kungen tycker på ett flertal områden. Det andra skälet till att jag valt jul-

talen är just det faktum att det är upp till statschefen själv att välja vad han vill säga till nationen. 

I andra tal är det vanligare att kungen enbart håller sig till ett i förväg utstakat tema i sina tal och 

därmed anser jag dessa inte vara lika bra för min analys. Naturligtvis hade det varit önskvärt att 

studera fler tal och fler uttalanden från Carl XVI Gustaf, men med tanke på uppsatsens begräns-

ning i omfång så är detta inte möjligt i denna uppsats och jultalen anser jag vara det bästa valet 

för denna undersökning. Gällande valet av kungens jultal så skulle kritik mot detta val kunna 

vara att kungen själv inte skriver dessa tal. Exakt hur det föreligger med denna sak vet jag inte, 

men Tsunamitalet skrevs enligt Cecilia Hagen antagligen av riksmarskalken Ingemar Eliasson.11 

Dessutom har naturligtvis hovet en strategi för hur kungen ska agera och uttrycka sig, men till 

syvende och sist är det trots allt så att även om det inte är kungen själv som skrivit sina tal så är 

han ytterst ansvarig för vad som kommer ur hans mun, och man får anta att kungen instämmer i 

och är medveten om de uttal som han gör. 

 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar behöver jag även material över tidigare utta-

landen från kungen som blivit uppmärksammade. Detta material har jag till största delen hämtat 

från Mats Ögrens bok ”För Sverige – nuförtiden”. Övrigt material till uppsatsen är hämtade från 

diverse författare och sakkunniga, var och en på sitt område. Herman Lindqvists bok ”Carl XVI 

Gustaf – porträtt i tiden” är en publikation som återfinns i uppsatsen. Denna bok nämner jag 

särskilt eftersom Herman Lindqvist kan uppfattas som rojalist och ha ett intresse av att skönmå-

la skildringen av kungen. Men Lindqvist är även en av Sveriges främsta historiker och har gjort 

ett flertal intervjuer med Carl XVI Gustaf, därför har jag använt hans kunskaper i uppsatsen.  

 

När materialet i form av jultal var insamlat så funderade jag över hur jag skulle hantera materia-

let för att kunna besvara mina frågeställningar på bästa sätt. Till min hjälp att analysera kungens 

                                                           
11 Hagen (2006): 70 
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jultal har jag tagit hjälp av Stefan Björklunds bok ”Politisk teori” och Ball & Daggers ”Political 

Ideologies and the Democratic ideal”. Björklund menar att politisk teori oftast består av tre slag 

av uttalanden. Dels hur den politiska verkligheten är beskaffad, dels hur den bör vara beskaffad 

och hur man bör handla för att är och bör ska kunna sammanfalla med varandra. Björklund gör 

följande uppställning. 

 

Värdering, mål 
Beskrivning 
Handlingsrekommendation 
 

I ett resonemang kan man alltså urskilja tre olika typer av utsagor, dels en värdering, dels en 

beskrivning och dessa leder till en handlingsrekommendation. En viktig del i det sistnämnda är 

att en handlingsrekommendation även täcker kravet på att man avstår från en viss typ av hand-

ling.12 Till min hjälp att definiera värdering, beskrivning och handlingsrekommendation har jag 

använt Ball & Dagger där de klargör vad som ryms inom värdering, beskrivning och handlings-

rekommendation. Ball & Dagger menar att beskrivning handlar om att beskriva varför sociala, 

politiska och ekonomiska situationer är som de är och varför saker sker. Värdering handlar om 

att erbjuda en social standard och beskriva om det som händer är ont eller gott och om vilka 

värden som är eftersträvsamma enligt Ball & Dagger. Slutligen är en handlingsrekommendation 

ett utspel som berättar vad och hur någonting ska göras. Exempelvis kan ett utspel handla om 

vilka sociala och politiska aktioner som ska göras och vad krävs för att hålla samhället friskt 

eller att göra samhället friskt.13 På detta sätt har jag hanterat kungens jultal under 2000-talet. 

Först har jag läst igenom jultalen ett flertal gånger, sedan har jag uppskattat vilka områden som 

är återkommande och därmed viktiga för kungen. Inom varje område har jag sedan med hjälp av 

Björklunds modell försökt urskilja vilka värden, beskrivningar och handlingsrekommendationer 

som kungen gör för var och ett av dessa områden. Detta arbete underlättar senare själva analy-

sen då jag ska besvara mina frågeställningar om vad kungen gör för uttalanden och om dessa är 

opolitiska, icke partipolitiska och okontroversiella utifrån olika perspektiv. 

 

Vid analysen använder jag mig till största delen av intuition för att besvara mina frågeställning-

ar. Den första frågeställningen handlar om att undersöka om det kungen säger är opolitiskt, icke 

partipolitiskt och okontroversiellt utifrån olika perspektiv och synsätt. För att besvara den första 

frågeställningen har jag på en operationell nivå kontrollerat vad kungen gör för framställning av 

                                                           
12 Björklund (1976): 28f 
13 Ball & Dagger (2006): 5f 
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olika områden och om dessa är neutrala och ger en rättvis beskrivning av verkligheten. Det jag 

letat efter är bland annat vad kungen verkar ha för världsbild, vilka områden han nämner, vilka 

nämner han inte? Vilka problem ser han och vilka problem utesluter han? Finns det någonting 

som skönmålas som kanske borde ses som problematiskt? Kan det finnas åsikter som går emot 

det kungen säger, säger kungen saker som det råder en partipolitisk strid om? Gör han korrekta 

verklighetsbeskrivningar? Skulle det kungen säger kunna vara politiskt i en annan tid, i en annan 

aspekt eller på en annan plats? Det analytiska arbetet underlättas av Björklunds uppställning av 

värden, beskrivning och handlingsrekommendation. För att besvara frågeställning två jämför jag 

de gamla uttalanden som blivit uppmärksammade med jultalen under 2000-talet och ser om det 

går att finna någon gränslinje för kungens verbala befogenheter. Även frågeställning två besva-

ras alltså till största delen intuitivt men även med hjälp av Carl-Erik Grimstads DN-artikel och 

Herbert Tingstens tankar om värdegemenskap. 

 

I all vetenskaplig forskning bör en medvetenhet finnas kring vad Steinar Kvale kallar den heliga 

treenigheten. I denna treenighet ingår validitet, reliabilitet och generalisering.14 I metodprakti-

kan av Esaiasson m.fl. görs en beskrivning för var och ett av dessa begrepp. Validitet handlar 

om giltighet och förhåller sig till ifall man faktiskt undersöker det som man påstår att man un-

dersöker och är enligt Esaiasson m.fl. det kanske svåraste problemet för samhällsvetenskapen.15 

Reliabilitet handlar om precision och forskningsresultatets konsistens, dvs. hur noggrann man är 

i undersökningens alla led, det gäller att eliminera felkällor i största möjliga grad och motverka 

godtycklig subjektivitet genom undersökningen. Forskning bör enligt Esaiasson m.fl. även strä-

va efter generaliserbarhet, dvs. det gäller att finna det allmängiltiga och inte om det specifika. 

Med generaliserbarhet söker vi mönster och regelbundenheter.16 Den metodiska diskussion som 

ovan beskriver uppsatsens uppläggning och tillvägagångssätt har som funktion att öka kun-

skapsanspråket och minska validitets-, reliabilitets och generaliseringsproblemen. Genom att jag 

exempelvis valt återkommande områden som kungen upprepar i jultalen så anser jag att genera-

lisering blir mer möjlig än om jag bara hade valt att studera uttalanden som kungen bara nämner 

någon enstaka gång. 

 

För samhällets och individers utveckling är forskning nödvändigt och viktigt enligt veten-

skapsrådet. Forskningen ska enligt vetenskapsrådet inriktas på väsentliga frågor och ska hålla 

                                                           
14 Kvale (1997): 207 
15 Esaiasson m.fl. (2007): 63 
16 Esaiasson m.fl. (2007): 26 
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hög kvalitet. Detta kallas forskningskravet och innebär att olika kunskaper utvecklas och att 

metoder förbättras. Delvis i konflikt med forskningskravet står individskyddskravet. Det sena-

re handlar om att inte utsätta personer för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning vid forskning. Inför varje vetenskaplig undersökning ska forskaren väga dessa två 

krav mot varandra.17 Forskningskravet kring monarkin anser jag vara stark. Som tidigare 

nämnts finns det begränsat med forskning kring den svenska monarkin. Monarkin är trots allt 

en stor institution i det svenska samhället och forskning kring denna institution anser jag vara 

nödvändig för förståelse kring det svenska samhället. Just detta vetenskapliga arbete inriktar 

sig på Carl XVI Gustafs uttalanden. Att statschefen blir granskad på olika sätt utifrån veten-

skaplig basis är någonting jag anser han får finna sig i som sin roll som en viktig institution i 

det svenska samhället. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande: 

 

Kapitel ett är döpt till inledning, här återfinns bl.a. syfte, frågeställningar och metodiskt tillvä-

gagångssätt. I kapitel två redogörs för den politiska och historiska bakgrunden kring Sveriges 

konstitutionella utveckling och vad statschefen har för uppgifter och befogenheter idag. Kapitel 

tre redogör för de uttalanden från Carl XVI Gustaf som under hans tid som statschef och kung 

har blivit uppmärksammade.18 Kapitel fyra är döpt till analytiskt hjälpmedel, här återfinns Her-

bert Tingstens tankar kring värdegemenskapen. Kapitel fem är döpt till ”jultalen” och är uppde-

lad på sex olika underrubriker som redogör för innehållet i Carl XVI Gustafs jultal under 2000-

talet. Kapitel sex är analyskapitlet i uppsatsen, detta är indelat i två underrubriker som besvarar 

uppsatsens frågeställningar. Kapitel sju heter ”slutsatser”. Här presenteras uppsatsens resultat 

och slutligen förs i detta kapitel en avslutande diskussion. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning:5 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf (2008-05-10) 
18 Övriga uppmärksammade uttalanden från kungen återfinns som bilaga längst bak i uppsatsen. 
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2. HISTORISK OCH POLITISK BAKGRUND 

 

2.1 Sveriges konstitutionella utveckling 

 

I alla demokratiska länder finns det en nedtecknad grundlag, konstitution eller författning som 

reglerar hur statsskicket ska organiseras. Detta gäller även Sverige. Statschef Carl XVI Gustaf 

har idag att förhålla sig i enlighet med 1974 års regeringsform som trädde i kraft 1 januari 1975. 

Vägen till 1974 års regeringsform har en lång historia bakom sig.  

 

Bäck & Larsson identifierar Sveriges första konstitution till 1634. Vid denna tidpunkt befann sig 

Sverige i kris efter Gustav II Adolfs död och var i behov av regler som skapade stabilitet i lan-

det. Syftet med konstitutionen var att sprida makten till en bredare befolkning, vilket i praktiken 

innebar adeln och prästerna. Genom konstitutionen 1634 minskades kungamakten, men kungens 

makt var fortfarande i praktiken mycket dominant. Bäck & Larsson menar att från 1634 fram till 

Karl XII:s död 1718 tappar konstitutionen successivt makt pga. dominanta regenter. 1719/1720 

inträder en ny konstitution då Sveriges stormaktstid var förbi och landet befann sig på ruinens 

brant efter Karl XII:s krig i Europa. Åren mellan 1720-1776 betecknas som ”frihetstiden”. Den-

na tid ses enligt Bäck & Larsson som en förparlamentarisk period då hattarna och mössorna 

stred om makten. En ny regeringsform utarbetades 1719/1720. Regeringsformen från 1719/1720 

innebar att riksdagen i praktiken hade makten. Vid den här tiden ledde dock ordningen i riksda-

gen till byråkratisk ordning och korruption i riksdagen, i princip gick det att köpa beslut i utri-

kespolitiken om man hade pengar skriver Bäck & Larsson. År 1772 tog Gustav III makten och 

stärkte kungamakten kraftigt. Bäck & Larsson beskriver Gustav III:s regerande som känneteck-

nande av att maximera monarkins personliga inflytande. En korrupt och byråkratisk förvaltning 

kombinerat med kungens starka ställning ledde enligt Bäck & Larsson till att Gustav III:s son 

Gustav IV Adolfs misslyckande som regent. Sverige förlorade Finland 1809 och Gustav IV 

Adolf förpassades från tronen.19 Samma år utarbetades en ny regeringsform som avskaffade det 

gustavianska kungaväldet. Stig Hadenius menar att 1809 års regeringsform var inspirerad av 

Montesquieus maktdelningslära, men kungens makt hade inte eliminerats. Kungen skulle ”all-

ena styra riket” och tilldelades den verkställande makten som skulle utföras genom att fatta be-

slut med sina rådgivare. Den lagstiftande makten delades mellan kungen och riksdagen. Den 

dömande makten tillkom självständiga domstolar med domare som inte kunde avsättas.20 Kung-

                                                           
19 Bäck & Larsson (2006): 66ff 
20 Hadenius (1994): 121 
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en hade alltså en dominerande maktutövning enligt 1809 års regeringsform. Först i början av 

1900-talet började parlamentarism och demokrati att slå igenom i Sverige. Leif Lewin berättar i 

”Ideologi och strategi” om processen då Carl XVI Gustafs farfarsfar Gustaf V till slut godtog 

parlamentarismen år 1917. Striden under 1910-talet gällde enligt Lewin kungens roll vid reger-

ingsbildningen. Skulle kungen fortsätta att ha rätt till att själv fritt kunna välja rådgivare eller 

skulle han böja sig för den parlamentariska majoritetens önskemål.21 Liberalen Karl Staff var 

den pådrivande personen i sammanhanget för parlamentarismen. Staff ville dock inte avskaffa 

monarkin helt, bara förändra dess uppgifter och få kungen att dra sig undan den politiska mak-

ten.22 Gustaf V ville inte förlora den makt han hade som kung och åberopade 1809 års reger-

ingsform i sin argumentation. Enligt Lewin kunde kungens ställning i enlighet med 1809 års 

regeringsform dock inte vidmakthållas bl.a. pga. de revolutionära händelserna i Europa. Kungen 

fruktade att monarkin helt skulle försvinna om han inte accepterade parlamentarismen. Parla-

mentarismen tedde sig alltså som det minst onda för Gustaf V och 1917 accepterades riksdagens 

bestämmanderätt över regeringsbildningen.23  

 

I mitten av 1950-talet påbörjades processen som skulle leda fram till 1974 års regeringsform. 

Herman Lindqvist skriver att 1960-talet var en tid då samhället skakades av radikala idéer. Folk-

liga demonstrationer bedrevs och Sveriges socialdemokratiska statsminister Olof Palme gick i 

spetsen för olika demonstrationståg mot Vietnamkriget. Vid denna radikala tidpunkt gällde fort-

farande 1809 års regeringsform där det stod att ”konungen äger att allena styra riket”24, det var 

inte riktigt förenligt med tiden då det blåste vänstervindar över Europa och Sverige. Förändring-

arna till 1974 års regeringsform inleddes enligt Lindqvist redan 1956, och tio år senare, 1966 

tillsattes grundlagsberedningen. Detta föregicks av att 34 socialdemokrater skrev en motion om 

att avskaffa monarkin och istället införa republik. En majoritet var för förslaget om en prövning 

av monarkins vara eller icke vara och frågan skulle utredas. Enligt Lindqvist fanns det inget 

folkligt stöd för riksdagens republikanska tankar. Kravet på en folkomröstning höjdes men avvi-

sades av majoriteten i riksdagen. Under tiden för grundlagsberedningen menar Lindqvist att 

statsminister Tage Erlander och Gustav VI Adolf blev nära vänner. Erlander försäkrade då för 

kungen att det inte skulle bli republik men att monarkens ställning skulle förändras drastiskt. 

Efter bollande mellan olika instanser sammanträdde grundlagsberedningen till slut i Torekov 

1971. Där nåddes en kompromiss, den så kallade ”Torekovkompromissen” som gick ut på att 

                                                           
21 Lewin (2002): 118 
22 Lewin (2002): 133 
23 Lewin (2002): 151 
24 Lindqvist (2006): 112 
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Sverige fortsättningsvis skulle förbli en monarki men där kungens befogenheter begränsas till 

att vara av representativa och ceremoniella slag. Carl XVI Gustaf blev därmed den siste kungen 

som fick öppna riksdagen i Rikssalen enligt det gamla protokollet med, som Lindqvist beskriver 

det, ”inklampande drabanter och konungen sittande på silvertronen uppläsande sitt tal och med 

statsministern, inklämd i frack, stående nedanför tronen. Det skedde den 11 januari 1974”25 En 

av Carl XVI Gustafs första uppgifter som kung blev att skriva under den nya regeringsformen 

där hans egna befogenheter kraftigt beskurits i förhållande till 1809 års regeringsform.26 Enligt 

Bäck & Larsson trädde den nya regeringsformen i kraft den 1 januari 1975 och gäller än idag. 

Regeringsformen eller någon av de tre andra grundlagarna kan sedan 1766 enbart ändras genom 

två riksdagsbeslut och mellanliggande val.27 

 

2.2 Statschefens uppgifter och befogenheter idag 

 

Holmberg m.fl. skriver att rikets statschef är, enligt successionsordningen, den kung eller drott-

ning som innehar Sveriges tron. Kungen ska alltid vara av den evangeliska läran, i övrigt gäller 

inga speciella villkor för behörigheten att vara kung. För att däremot utöva statschefsämbetet 

behöver man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år. Successionsordningen ändrades inte 

1974 utan regleras av 1810 års successionsordning för huset Bernadotte. 1980 bröts dock kravet 

på manlig tronföljd. Grundlagsändringen blev istället att den äldsta efterkommande fick rätt till 

kronan, därmed blev tronföljden kognatisk, dvs. även kvinnor fick rätt till tronen.28 

 

Statschefens viktigaste roll är att utföra representativa och ceremoniella uppgifter. Någon poli-

tisk funktion har statschefen således inte, det är regeringen som styr riket. Det har hänt att stats-

chefens uttalanden ibland blivit uppmärksammade som allt för politiska.29 I 1974 års regerings-

form återfinns de paragrafer som reglerar statschefens befogenheter och uppgifter. Holmberg 

m.fl. skriver i boken ”Grundlagarna” om statschefen uppgifter enligt 1974 års regeringsform 

och riksdagsordning. I enlighet med parlamentarismens demokratiska princip avgör inte längre 

statschefen regeringsärendena och deltar inte i regeringssammanträden eller undertecknar lagar 

eller andra regeringsbeslut. Han är heller inte längre högste befälhavare över försvarsmakten 

eller entledigar statsråden. De uppgifter som åligger statschefen är följande: 

                                                           
25 Lindqvist (2006): 112-117 
26 Lindqvist (2006): 113 
27 Bäck & Larsson (2006): 74 
28 Holmberg m.fl. (2006): 255ff 
29 Se kapitel 3. 
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• Statschefen är ordförande i informationskonselj. Paragrafen har till uppgift att hålla 

statschefen underrättad om information som han eller hon behöver för att fullgöra sina 

representativa uppgifter för riket. Statschefen behöver vara informerad om inrikes- och 

utrikespolitiska frågor för att kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt. Informations-

konselj hålls i allmänhet tre gånger årligen men hålls även då statsministern och stats-

chefen gemensamt anser det vara nödvändigt för att hålla statschefen uppdaterad om ak-

tuella frågor i departementen. 

• Statschefen är ordförande då regeringsskifte äger rum vid en särskild konselj. 

• Statschefen ska förklara riksmötets öppnande varje år i kammaren. Detta ska ske senast 

på riksmötets tredje dag.  

• Statschefen bör avge en ämbetsförklaring inför kammaren. Detta anses lämpligt eftersom 

statschefen under en längre tid ska utföra sitt ämbete och därmed i riksdagen framhålla 

sin villighet att åta sig de förpliktelser som följer med ämbetet.  

• Statschefen är ordförande i utrikesnämnden. Utrikesnämnden är bara rådgivande och 

inga beslut fattas. Statschefens närvarande i nämnden anses viktig för att han ska bli in-

formerad om rikets angelägenheter. Utrikesnämnden består av talmannen och nio leda-

möter hämtade från riksdagspartierna.30 

 

Utöver ovanstående uppgifter ska statschefen enligt Holmberg m.fl. även ta emot andra länders 

sändebud och underteckna sändebudens kreditbrev. Statschefen ska även göra statsbesök till 

andra länder och ta emot andra länders statschefer i Sverige. I samband med statsbesök i andra 

länder ska statschefen informeras av statsministern och utrikesdepartementet om Sveriges håll-

ning till landet i fråga. Även inom landet ska kungen delta i diverse ceremoniella sammanhang. 

Holmberg m.fl. skriver vidare att hela statschefens agerande måste präglas av att representera 

nationen i sin helhet. Detta innebär att statschefens förhållningssätt inom landet och även i för-

hållande till andra stater inte får tyda på motsatsspänningar mellan de politiskt ansvariga orga-

nen och statschefen.31 Den enda politiska inflytande som kungen kan anses ha är att han har 

rösträtt i allmänna val, men denna möjlighet brukar han avstå ifrån. Herman Lindqvist skriver 

att statschefen varje år får anslag från riksdagen som ska användas för den kungliga verksamhe-

ten. Det är upp till monarken och hovstaterna32 själva att fördela pengarna. En årlig verksam-

                                                           
30 Holmberg m.fl. (2006): 255ff 
31 Holmberg m.fl. (2006): 255ff 
32 Hovstaterna är organisationen runt Sveriges statschef och har som uppgift att bistå statschefen i sina uppgifter 
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hetsberättelse utges av hovstaterna där det berättas om anslagens användning. Carl XVI Gustaf 

fick i och med den nya regeringsformen möjlighet att till stor del själv forma sitt uppdrag som 

Sveriges statschef. Han bestämde sig för valspråket ”För Sverige - i tiden” och ville med det 

enligt Lindqvist markera att han är en modern monark som vill ligga rätt i tidens strömning.33 

 

Holmberg m.fl. skriver att statschefen har immunitet. Det innebär att han står fri mot åtal för 

gärningar han begått, vare sig de är utförda som privatperson eller som statschef. Han står för-

visso inte över lagen, men kan inte ställas till svars för eventuella brott.34 

 

Holmberg m.fl. skriver att kungen kan avgå bland annat genom att frivilligt avsäga sig tronen, 

dvs. abdikera. Han tvingas även avgå om han avsäger sig den rena evangeliska läran. Om kung-

en under en tid av sex sammanhängande månader varit förhindrad att fullgöra sina uppgifter ska 

detta anmälas till riksdagen som då bestämmer om kungen kan anses ha avgått. Om kungahuset 

utslocknar, vilket innebär att det inte längre finns någon successionsberättigad person så ska 

riksdagen utse en riksföreståndare och en vice riksföreståndare under tiden som riksdagen fattar 

beslut om hur den nya statsformen ska se ut. Någon skyldighet att välja ett nytt kungahus finns 

inte, men en övergång till republik kräver i så fall fortfarande grundlagsändringar.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Lindqvist (2006): 192 
34 Holmberg m.fl. (2006): 265 
35 Holmberg m.fl. (2006): 261ff 
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3. UPPMÄRKSAMMADE UTTALANDEN AV CARL XVI GUSTAF 

 

Under denna rubrik har jag samlat diverse uttalanden av kungen som blivit uppmärksammade 

enligt Mats Ögren i boken ”För Sverige – nuförtiden”. Mestadels är de uppmärksammade utta-

landena av karaktären att kungen sagt något som blivit kritiserat. Men kapitlet rymmer även 

uttalanden som blivit ihågkomna av skälet att statschefen har sagt något som fått ett positivt 

mottagande.  

 

3.1 Säljaktsuttalandet 1989 

 

I en artikel i GP från den 11 februari 1989 skriver Gunilla Bjurstedt m.fl. om den dokumentär-

film av Odd Lindberg som ska visas på svensk TV samma kväll. Gunilla Bjurstedt m.fl. berättar 

att det i dokumentären kommer synliggöras hur den norska jakten på säl går till som bedrivs 

utanför Grönland. I dokumentären visas ett omfattande djurplågeri mot sälungar som klubbas 

ihjäl för skinnets skull. Enligt Bjurstedt m.fl. hemlighetsstämplades den rapport som skrevs av 

säljaktsinspektören Odd Lindberg där han menar att de norska säljägarna bryter mot alla gällan-

de föreskrifter för säljakt, dessutom ville norsk TV inte sända den dokumentärfilm som byggde 

på rapporten, istället vände sig Lindberg därför till svensk TV. Bo Landin som var ansvarig för 

dokumentärfilmen som sändes i svensk TV, säger i artikeln i GP, att dokumentären är en skam-

fläck för Norges statsminister Gro Harlem Brundtland som i internationella sammanhang be-

skrivit sig som en miljökämpe.36 I samband med att dokumentärfilmen sänds på svensk TV be-

finner sig Carl XVI Gustaf på statsbesök i Nya Zeeland och yttrade i samband med statsbesöket 

följande uttalande om säljakten.   

 

”Om inte Gro Harlem Brundtland kan ta hand om sälproblemen, så undrar jag, hur ska 

hon då kunna ta hand om det norska folket?”37 / Carl XVI Gustaf 

 

Kungen lade sig med detta uttalande i säljaktsdebatten och enligt det norska stortinget var utta-

landet ett brott mot de diplomatiska reglerna mellan Sverige och Norge.38 

 

I ett inslag från Aktuellt den 15 februari 1989 menade Pär Granstedt (c) att det är allvarligt när 

kungen kritiserar regeringschefen i ett grannland och att risken finns för låsningar i relationen 

                                                           
36 Bjurstedt m.fl (1989) 
37 Ögren (Red.) (2006): 85 
38 Ögren (Red.) (2006): 85 
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med Norge. Han påpekade dock att genom kungens uttalande så blev Norge tvungen att se över 

sin hantering av säljakten. Vpk-ledaren Lars Werner tog tillfället i akt att förespråka att Sverige 

bör införa en president som kunde uttala sig på det sätt som kungen nu hade gjort. Anders 

Björck (m) tyckte å andra sidan att kungens uttalande fick för stora proportioner och ifrågasatte 

Lars Werners utspel om krav på republik.39 

 

Kungen själv yttrade sig den 16 februari 1989 i ett Aktuellt-inslag om sitt uttalande kring säljak-

ten. Kungen menade att han enbart uttalade den spontana känslan som han hade haft kring säl-

jakten. Han hade än så länge inte hört hur de reagerat från norskt håll.40  

 

3.2 Statsbesöket i Brunei 2004  

 

Den 7-9 februari 2004 genomförde kung Carl XVI Gustaf ett statsbesök i sultanatet Brunei. 

Kungaparet togs där emot av sultanen Hassanal Bolkiah. I samband med besöket gjorde kungen 

följande uttalande i Sveriges radio den 9 februari 2004. 

 

”Varje söndag efter besöket i moskén så har han en öppen audiens där vem som helst får 

komma och framföra sina önskemål, och förmodligen klaga också. Så jag upplever det på 

så sätt som ett mer öppet land än något annat man kan tänka sig.”41 / Carl XVI Gustaf 

 

Uttalandet väckte stor uppmärksamhet i media eftersom kungen målade upp bilden av Brunei 

som demokratiskt. Carl Söderbergh som var generalsekreterare i Svenska Amnesty menade att 

kungens uttalande skulle göra det svårare för människorättsorganisationer att verka och sprida 

sitt budskap om mänskliga rättigheter. Statsvetaren Olof Peterson menade att uttalandet innebar 

slutet för den svenska monarkin och uppmanade till kunglig abdikering. Herman Lindqvist me-

nade å andra sidan att debatten hade fått för stora dimensioner. Elisabeth Tarras-Wahlberg som 

var presschef vid tidpunkten beklagade kungens uttalande och menade att han talade om sulta-

nen personligen och inte om Bruneis statsskick.42 I riksdagen diskuterades kungens uttalande i 

olika interpellationsdebatter och de tre folkpartisterna Birgitta Ohlsson, Tobias Krantz och He-

lena Bargholtz anmälde statsminister Göran Persson och utrikesminister Laila Freivalds till kon-

                                                           
39 Sveriges television 
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=50880&a=580291 (2008-04-17) 
40 Sveriges television 
http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=50880&a=580291 (2008-04-17) 
41 Ögren (red.) (2006): 82 
42 Ögren (red.) (2006): 82 
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stitutionsutskottet. Att anmälningen riktades mot dessa personer berodde på att de ansågs som 

ytterst ansvariga att hålla statschefen underrättad om utrikespolitiska förhållanden som kan få 

betydelse för riket. De tre folkpartisterna ansåg att statsministern och utrikesministern misslyck-

ats med detta genom statschefens uttalande i Brunei. De skriver i sin KU-anmälan att enligt ut-

rikesdepartementet är Brunei ett land som har allvarliga brister i de medborgerliga fri- och rät-

tigheterna och dessutom har Bruneis parlament inte sammanträtt sen 1962.43 KU-anmälningen 

bör alltså snarast ses som ett politiskt utspel mot socialdemokratin, som var i regeringsställning 

vid händelsen, än mot själva monarkin i sig. Vid statsbesöket i Brunei medverkade inte utrikes-

minister Laila Freivald, istället deltog statssekreteraren i Miljödepartementet. Resultatet av KU-

anmälan blev att detta förändrades, i framtiden ska alltid ett eller flera statsråd vara närvarande 

vid olika statsbesök som kan utkrävas politiskt ansvar för sina uttalanden. Därmed blir det enligt 

konstitutionsutskottets uppfattning även enklare att skilja mellan politiska och ceremoniella in-

slag.44 Ett intressant tillägg i debatten kring Brunei är, enligt Mats Ögren, att kungens uttalande i 

stort sett överensstämmer med den informationspärm om Brunei som utrikesdepartementet hade 

formulerat inför statsbesöket.45 

 

3.3 Talet om tsunamikatastrofen 2005 

 

Den 10 januari 2005 höll kungen ett tal där han, enligt Ögren, uttryckte sin sorg på ett mycket 

personligt sätt över de avlidna och saknade i Tsunamikatastrofen den 26 december 2004. Nedan 

följer ett utdrag ur talet. 

 

”[...]Jag önskar jag hade ett bra svar. Tänk om jag, som kungen i sagorna, kunde ställa allt 

till rätta och sluta berättelsen med "att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar". Men jag är, 

precis som Ni, bara en sörjande, sökande medmänniska[...]”46 / Carl XVI Gustaf 

 

Statschefen talade även om sin sorg på ett personligt sätt. Han beskriver sig som en sörjande 

medmänniska och uppmanar män i sin egen generation att våga visa svaghet och känslor. Kung-

en nämner även sin egen far som gick bort då han själv bara var knappt ett år gammal och att 

                                                           
43 Bargholtz m.fl. 
http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/utskotteunamnd/200405/KU/kung_Carl_XVI_Gustaf.pdf (2008-04-14) 
44 Bet.2004/2005:KU20: 84-89 
45 Ögren (Red) (2006): 82. Delar av innehållet går att läsa i bet.2004/2005:KU20: s.88 
46 Det kungliga hovet 
http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/arkivhmktal20052009/hmkonungenstalvidcere
moniistockholmsstadshusoveravlidnaochsaknadeikatastrofenisydostasien.5.7c4768101a4e8883780001490.html 
(2008-04-14) 
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han genom det kan uttala sig om vad det innebär att växa upp utan en pappa. Enligt Mats Ögren 

ökade kungens popularitet markant efter detta tal.47 Cecilia Hagen påpekar att det som framför-

allt utmärkte talet var att kungen använde sig av ”jag” istället för ”man” i formuleringarna.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Ögren(red.) (2006): s.83 
48 Hagen (2006): 70 
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4. ANALYTISKT HJÄLPMEDEL 

 

4.1 Herbert Tingsten - Värdegemenskap 

 

Herbert Tingsten redogör i ”Från idéer till idyll, den lyckliga demokratien” från 1966 för den 

starka värdegemenskap som enligt honom har uppstått i framförallt västerländska stater. Han 

menar att motsättningar mellan partier har blivit obetydliga och att det inte längre har någon 

större betydelse vem som innehar regeringsmakten.49 Att fenomenet framförallt rör de väster-

ländska länderna beror enligt Tingsten på deras organiserande, deras höga ekonomiska välstånd 

samt att de är relativt homogena stater. Tingsten noterar att många av dessa stater dessutom är 

monarkier. Han säger att monarkierna fått vara kvar på grund av att brytningarna varit små i 

dessa länder och inte, som andra enligt Tingsten menar, för att monarkin tryggar ett lands stabi-

litet. Tingsten menar att detta framförallt gäller de skandinaviska länderna och säger att dessa 

länder har en hög homogenitet gällande nationalitet, språk och religion.50 

 

Tingsten menar vidare att demokrati har blivit ett godtagbart ord på ett flertal områden och att 

det uppstått en allt starkare gemenskap i olika värderingar. Det starkaste tecknet på denna vär-

degemenskap är att nästan alla agenter i ett samhälle skildrar det önskvärda samhället på unge-

fär samma sätt. Det önskvärda samhället handlar enligt Tingsten om en strävan efter ordning, en 

materiell och andlig utveckling samt en kombination av statligt ingripande och individuell fri-

het. Detta ser Tingsten som en stigande värdegemenskap.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Tingsten (1966): 5 
50 Tingsten (1966): 11ff 
51 Tingsten (1966): 19 
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5. CARL XVI GUSTAFS JULTAL 2000-2007 

 

I detta kapitel återfinns min bearbetning av Carl XVI Gustafs jultal från 2000-2007. Kapitlet är 

uppdelat i sex områden, de som är återkommande i statschefens jultal under 2000-talet. Jultalen 

i sin helhet återfinns som bilaga i uppsatsen. 

 

5. 1 Natur och klimat 

 

Ett område som är återkommande i kungens jultal är en diskussion om jordens natur och klimat. 

I 2007 års jultal uttrycker kungen ekologisk balans som ett värde att uppnå och talar sig varm 

om naturen och klimatet. Han vill att de globala klimathoten ska undanröjas och talar samma år 

om målet att minska koldioxidutsläppen från bilar. Den beskrivning som kungen gör gällande 

miljön är att det idag sker skadliga koldioxidutsläpp. År 2000 och 2005 hänvisar kungen till 

forskare som menar att människors ansvarslösa beteende har lett till förgiftad miljö, klimatför-

ändringar och degenerativa sjukdomar. Samma år hänvisar kungen även till forskare som enligt 

honom med klara belägg har bevisat att polarisen smälter, naturkatastrofer och extrema väder-

omslag ökar och att floderna torkar ut. Kungen erbjuder handlingsrekommendationer för att 

hans värderingar och beskrivningar ska sammanfalla. Genomgående har kungen som handlings-

förslag att världen ska komma fram till en gemensam handlingsplan genom internationella för-

handlingar genom exempelvis Förenta Nationerna. I 2007 års jultal vill kungen ha kraftiga åt-

gärder mot klimatpåverkan och välkomnar världens ledare att träffas och få fram beslut om att 

motverka den globala uppvärmningen. Kyotoprotokolet ser han som ett hopp om framtiden. 

Kungen säger att världen inte kan blunda för de väderomslag och naturkatastrofer som verkar 

öka. Carl XVI Gustaf menar även att västvärlden har ett extra stort ansvar för att förhindra de 

globala hoten eftersom denna del av världen är ekonomiskt rikare än andra delar av världen. 

Kungen nöjer sig inte med att ge handlingsrekommendation på det globala planet, han uppmunt-

rar även enskilda individer till ökat ansvarstagande och engagemang, detta gör han exempelvis i 

2005 års jultal. Även år 2007 påpekar han än en gång att var och en kan hjälpa till att skapa bätt-

re förståelse för de globala klimathoten genom att skapa förståelse för det internationella arbetet. 

Förståelse för arbetet kan ske genom att informera och diskutera problemet med vänner och 

arbetskamrater. År 2007 nämner kungen även energifrågan och föreslår en satsning på 2:a gene-

rationens bränsle. 
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5.2 Omvärlden 

 

Kungen gör varje år statsbesök och tar även varje år emot besök från utlandet. I jultalen berättar 

han om några av dessa, men han talar även om omvärlden i ett större perspektiv. De värden och 

mål som kungen målar upp när han talar om omvärlden är att människor ska kunna röra sig fritt 

över olika gränser. I 2001 års jultal uttrycker han ett värde i att uppnå samhörig med andra län-

der kring vårt innanhav Östersjön. 2003 utvecklar han detta och målar upp fred som ett viktigt 

värde och att Europa har haft nog med hat, söndringar och krig och menar att EU fungerar som 

ett gigantiskt fredsprojekt. I jultalet från 2001 säger kungen att vi här i Sverige varken kan eller 

får avskärma oss innanför våra gränser. När kungen i allmänhet talar om omvärlden så är åter-

kommande värden fred på jorden, stopp för meningslösa och vidriga terrorattacker, nya boteme-

del och rättvisare fördelning av jordens tillgångar. I kungens jultal återkommer ständigt att värl-

den har blivit mindre och 2002 beskriver kungen det som att världen har blivit mer komplicerad 

genom globaliseringen. I talet från 2000 menar kungen att den gynnsamma ekonomiska utveck-

lingen i väst ibland har medfört själslig och kroppslig ohälsa och att denna medaljens baksida 

ibland måste tas i beaktande och att ekonomiska vinningar ibland bör hållas tillbaka. 2001 talar 

kungen om 11 september och attackerna mot USA vilket han menar är någonting hotfullt och 

farligt och beskriver det som terror mot demokratin. År 2005 uppmärksammar han vinterstor-

men Gudrun och orkanen Katrina som till stora delar ödelade New Orleans. Samma år talar han 

även om de jordbävningar som drabbat Pakistan och Indien hårt. Både 2001 och 2003 talar sig 

kungen varm för EU och menar att det ligger i allas intresse att EU utökas österut. Detta sam-

manfaller med de värden som kungen ser med EU, som exempelvis att EU är fredsbevarande 

och att östutvidgningen kan skapa samhörighet med länder kring Östersjön. I diskussionen kring 

omvärlden nämner kungen några handlingsrekommendationer. Liksom när det gäller klimatet så 

förespråkar kungen att FN ska vara den gemenskap som ska bekämpa terrorismen och försvara 

den civilisation som är hotad, detta uttalande är hämtat från 2001 års jultal i efterdyningarna av 

11 September-attackerna. I samma jultal påpekar kungen att det även är viktigt att verka för att 

övervinna fattigdom och misär i världen. 2004 talar statschefen om mellanöstern och menar att 

det för oss i västvärlden ibland gäller att se på världen med den andres ögon för att våld ska 

kunna vändas till fred. 2001 uttrycker kungen även att han hoppas att grannländer till Sverige på 

andra sidan östersjön snart får gå med i EU och två år senare när utökningen är genomförd så 

välkomnar kungen utvidgningen och hoppas att den ska kunna förebygga konflikter mellan län-

der och människor. 
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5.3 Invandring och utvandring 

 

Jultalen från 2000-talet innehåller återkommande diskussioner kring invandrare och utvandrare. 

År 2004 framhäver kungen ett flertal värden på detta område. Han menar att Sverige ska vara ett 

mångkulturellt samhälle där människor som kommer till Sverige från andra länder ska känna sig 

välkomna i sitt nya land. Tolerans och solidaritet med andra medmänniskor är ett mål som 

kungen uttrycker i 2003 års jultal. Det är enligt kungen viktigt att respektera varje människas 

integritet och hänvisar till den gyllene regeln som enligt kungen innebär att ”allt vad ni vill att 

människor skall göra er, det skall ni också göra dem”.52 Kungen gör bedömningen att Sverige 

idag är ett mångkulturellt samhälle. Han beskriver att de nya svenskarna som kommer från 

andra kulturer tillför Sverige nya värden, kunskaper, erfarenheter och traditioner och dessa är till 

gagn för vårt land enligt statschefen. I 2007 års jultal menar kungen att Sverige har utvecklats 

genom invandring från andra länder. Kungen nämner vallonerna på 1600-talet som gynnade den 

industriella verksamheten och på 1700-talet var det bland annat franska konstnärer som berikade 

vårt land. År 2006 nämner kungen även svenskar som utvandrat till andra länder. I jultalet från 

2006 nämner han de människor som under 1800-talet lämnade Sverige för att bosätta sig i 

Nordamerika, kungen menar att det är något som påverkat utvecklingen på båda sidorna av At-

lanten. Samma år problematiserar kungen även in- och utvandringen och menar att det naturligt 

uppstår spänningar mellan människor då kulturer möts. Kungens handlingsrekommendation på 

detta område är dock att vi aldrig får acceptera rasism och främlingsfientlighet, något som han 

uttrycker i 2004 års jultal. År 2007 menar kungen att den enda vägen framåt för vårt samhälle är 

att blanda kulturer och erfarenheter. Detta menar kungen berikar våra liv och vår samhällsge-

menskap. En viktig del i att uppnå det mångkulturella samhället är enligt kungen ledarskap. 

Kungen menar att ledarskap är viktigt för att hantera de nya situationer som uppstår genom in-

vandringen. 

 

5.4 Ledarskap och företagande 

 

År 2006 i samband med Carl XVI Gustafs 60-årsdag bildades stiftelsen ”ungt ledarskap”. Tan-

kar kring ledarskap och företagande är ett återkommande tema i jultalen under 2000-talet. 

Kungen talar om en stolthet för ledare och företag som representerar Sverige utomlands, att de 

fungerar som ambassadörer för landet. Återkommande i nästan varje jultal är kungens stolthet 

                                                           
52 Carl XVI Gustafs jultal 2004 
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över nobelpriset. Han gläds åt att varje år att kunna dela ut pris till framstående män och kvinnor 

som för mänskligheten framåt, särskilt gläds han då en svensk forskare får ta emot nobelpriset. 

Att Sverige ligger i framkanten av företagande och utveckling ser kungen som respekt och om-

tanke till kommande generationer. Statschefen beskriver Sverige som ett land rikt på resurser 

och menar att Sverige är känt utomlands kanske framförallt genom teknikens och forskningens 

område. Kungen menar att för att kunna fortsätta denna utveckling där Sverige är framstående 

inom teknik och forskning så behövs det ledarskapskvalitéer. Men kungen menar att det även 

behövs ledare för som kan förverkliga olika demokratiska ideal som samhället vilar på. Ledare 

har även en viktig uppgift enligt kungen att ta ansvar i olika föreningar och i näringslivet. Kung-

en beskriver Scoutrörelsen som en organisation som bygger på grundläggande värderingar och 

menar att en scout känner ansvar för sig själv och andra, det är ett ledord som varit betydande 

för kungen genom åren säger han i 2005 års jultal. Sveriges tillgångar som kungen beskriver 

som naturtillgångar, kunskap, kreativitet och företagsamhet i 2002 års jultal behöver enligt 

kungen brukas på bästa möjliga sätt. Kungens handlingsrekommendation på detta område är att 

man måste dra stråkastarljus till alla fantastiska verksamheter i vårt land och framförallt att lyfta 

fram fostran till ansvarstagande och ledarskap och att stimulera unga män och kvinnor till att ta 

ledande ansvar i näringsliv, offentlig verksamhet och i ideellt föreningsliv. I år 2006 års jultal 

har kungens dröm om en stiftelse i ledarskap förverkligats och utrycker sin förtjusnings över 

stiftelsen. År 2007 uppmärksammar han återigen ledarskapsstiftelsen i jultalet och menar att 

stiftelsen ska stödja unga människor som är beredda att ta ansvar i näringsliv och föreningar. 

 

5.5 Monarkin och familjemedlemmarna 

 

I de flesta jultalen under 2000-talet gör kungen en redovisning för vad de egna familjemedlem-

marna har ägnat sin tid åt under året som gått. Dessutom presenteras de olika statsbesöken som 

har ägt rum och vad kungahuset har ägnat sig åt under året som förflutit. Några direkta värden 

på detta område är relativt svåra att hitta, men i 2004 års jultal berättar kungen om Stockholm 

slott som en plats värd att vårda, bevara och värna om för att kunna visa upp det kulturella arv 

som finns för allmänheten. Kungen påpekar att slottet ska vara öppet för allmänheten i så stor 

utsträckning som möjligt, men påpekar även att det är en arbetsplats för ett flertal medarbetare 

till hovet. Gällande beskrivning av monarkin så målar kungen upp de bästa egenskaperna hos 

sina familjemedlemmar. I 2001 års jultal berättar statschefen att Victoria är till god hjälp i hans 

arbete med representativa uppdrag och framhäver att Victoria arbetar vidare mot det som en dag 

väntar henne i sin roll som tronarvinge. 2002 framhäver Carl XVI Gustaf det arbete som drott-
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ning Silvia genomför med World Childhood Foundation som arbetar för utsatta barn. Återkom-

mande i jultalen är även det faktum att kungen framhäver familjens ambitioner som enligt kung-

en gynnar Sverige. År 2003 berättar kungen hur de statsbesök som han gör varje år spelar en 

viktig roll i de goda relationerna mellan de båda länderna som statsbesöket gäller. Samma år 

tackar även kungen för det förtroende som han får av det svenska folket. Som handlingsrekom-

mendation antyder kungen att han vill se ett fortlevande av den svenska monarkin även efter sin 

egen död. I jultalet från 2001 säger kungen att ”kronprinsessan Victoria går vidare i sitt arbete 

på att förbereda sig för den uppgift som en gång väntar henne”53. Handlingsrekommendationen 

till det svenska folket genom jultalen verkar alltså vara att Victoria en dag ska ta över tronen. 

 

5.6 Tradition och förändring 

 

En diskussion om dynamiken mellan tradition och förändring anser jag vara återkommande i 

kungens jultal. År 2000 talar kungen om hur viktigt det är att vi värnar om Sveriges historia 

samtidigt som vi välkomnar en aktiv förändring av vårt land. Samma år uttrycker kungen att vi 

både måste bekämpa nationalismens avarter samtidigt som vi ska stå upp för vår historia och 

värna om det vi har gemensamt, Sverige är trots allt enligt kungen vårt fosterland. Det gäller 

enligt kungen att bevara språket, traditionerna, flaggan och alla övriga nationella symboler. Nå-

got som är återkommande i mer eller mindre alla jultal är dessutom en tro på framtiden och 

kungen ser ett värde i att finna trygghet i hem och familj. Tryggheten är alltså något som är 

återkommande i kungens jultal och i mer eller mindre varje jultal inleder kungen sina tal med att 

prata om julen och en återkommande beskrivning är att julen fungerar som en viktig tradition 

för att samla familj och vänner. Dessutom ska man, enligt kungen, tycka synd om och tänka på 

de människor som är ensamma under denna högtid. Julen fungerar som ett hopp om en bättre 

värld enligt kungen i jultalet från 2007. Vidare säger kungen att Sverige har varit bra på att bi-

behålla gamla traditioner samtidigt som vi bejakat utveckling och nya idéer och intryck. År 

2003 beskriver kungen hur bristen på traditionellt god moral och etik har avslöjats. Antagligen 

gör statschefen detta utspel med hänvisning till den stora bonus som Investors VD Percy Barne-

vik plockade ut detta år. Någon direkt handlingsrekommendation är svår att finna på detta om-

råde. Kungen vill att vi ska bevara traditioner samtidigt som vi ska se förändring som något po-

sitivt. Något mer konkret handlingsförslag än att han vill att vi ska fira julen med våra nära och 

kära och att förena gammalt med nytt kan jag inte finna. 

                                                           
53 Carl XVI Gustafs Jultal 2001 
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6. ANALYS 

 

6.1 Carl XVI Gustafs uttalanden 

 

Carl XVI Gustaf är uppenbarligen mycket försiktig då han yttrar sig i diverse frågor. Han vet 

om att minsta oförsiktighet i något uttalande kan vrida och vändas till monarkins nackdel. Den-

na försiktighet anser jag genomsyrar de jultal som kungen årligen läser upp. Det är dock svårt 

att tala helt neutralt och utan att ha något budskap på ett eller annat sätt. Genom att säga någon-

ting så utesluter han medvetet eller omedvetet det motsatta. Som tidigare redovisats återkommer 

kungen årligen till några områden i sina jultal, dessa kommer härmed att analyseras.  

 

Natur och klimat är ett tema som kungen brinner starkt för och återkommer ofta till en diskus-

sion kring miljöfrågor i sina jultal. Klimatdebatten är under början av 2000-talet en av de mest 

uppmärksammade politiska debatterna i Sverige. Statschefen är sedan många år tillbaka ordfö-

rande i Världsnaturfonden och menar i sina jultal att klimathotet är överhängande och uppmunt-

rar ledare och människor till dialog världen över om en dialog om naturen och klimatet. Noter-

bart är att kungen inte vill berätta om hur klimatproblemen ska lösas, utan uppmuntrar enbart 

ledare och människor till samtal. Dock menar han att FN bör ha en viktig del i utformningen av 

klimatpolitiken, det verkar alltså som att kungen menar att klimatproblematiken framförallt be-

höver lösas på en internationell nivå och att den nationella nivån inte är tillräcklig. Kungens 

uttalande om att Kyotoprotokollet är ett hopp om framtiden skulle kunna tolkas som ett indirekt 

politiskt budskap till de länder som ännu inte ratificerat Kyotoprotokollet. Här märks framförallt 

stormakten USA enligt Baylis & Smith.54 I talen om natur och klimat hänvisar kungen till fors-

kare som menar att den globala uppvärmningen beror på människan. Att människan är orsaken 

till den globala uppvärmningen verkar vara ett vedertaget ställningstagande världen över, men 

det finns även forskare som menar på det motsatta. Exempelvis skriver Weine Josefsson som är 

forskare vid SMHI att ”klimatsystemet är så komplicerat att forskarna inte med säkerhet kan 

beskriva hur alla processer hänger ihop.”55
 Kungen verkar bortse från forskare som menar att 

växthuseffekten inte är någonting som påverkas av människor, men dessa forskare verkar enligt 

min uppfattning befinna sig i minoritet.  

 

                                                           
54 Baylis & Smith (2005): 471f 
55 Josefsson 
http://forskning.se/temaninteraktivt/teman/ozon/paverkasvadret.4.303f5325112d733769280004133.html (2008-05-
12) 
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När kungen talar om omvärlden så tycker jag att han på ett bra sätt belyser problem och möjlig-

heter från världens alla hörn, dock anser jag att han favoriserar och framhäver västvärlden mer 

än övriga delen av världen. Terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 blir väldigt upp-

märksammade i 2001 års jultal och han beskriver dem som ett hot mot demokratin, men nämner 

ingenting om olika former av attacker i den fattigare delen av världen. På liknande sätt framhä-

ver han naturkatastrofen i New Orleans och Tsunamikatastrofen år 2005, antagligen pga. att 

västerländska människor drabbades i dessa. Statschefen glömmer dock inte helt bort övriga de-

lar av världen, han menar att den tredje världen har det svårt och att den rika delen av världen 

måste arbeta för att få bort fattigdom som kan vara grogrund till terrorism.  

 

Europeiska unionen och dess arbete är ett område som kungen verkar uppskatta. Kungen säger 

förvisso att EU:s utveckling bör utvecklas på en nationell basis, men i övrigt verkar det som att 

kungen enbart ser fördelar med EU-projektet. Han förespråkar Östutvidgningen som trädde i 

kraft för ett antal år sedan och ser hela EU-projektet som ett enda stort fredsprojekt. Carl XVI 

Gustaf verkar inte ta någon hänsyn till att det återfinns partier i den svenska riksdagen som helst 

ser att Sverige lämnar EU-medlemskapet. Dessa partier är Vänsterpartiet och Miljöpartiet.56 

Förvisso hänvisar kungen till målet ”fred”, någonting som mer eller mindre alla människor och 

olika organisationer vill uppnå, men ett mer neutralt förhållningssätt till EU vore från kungens 

sida att problematisera både fördelar och nackdelar med projektet. Som kungen uttrycker det i 

jultalen framstår EU nästan enbart som ett positivt och framgångsrikt projekt. Carl-Erik Grim-

stad påpekar att Carl XVI Gustafs EU-positiva uppmålning inte kan ses som annat än politisk.57 

 

Carl XVI Gustafs tal kring invandring och utvandring i sina jultal under 2000-talet anser jag 

inte vara helt oproblematiska. Kungen verkar vara en stor förespråkare för mångkulturalism i 

dagens Sverige. Han nämner att Sverige berikas på olika sätt av invandring och bortser i stort 

sett från de eventuella motståndare det finns till invandring och integration. I dagens Sverige i 

början av 2000-talet är det inte speciellt kontroversiellt att beskriva Sverige som mångkultu-

rellt, att säga att det måste förbli på det månkulturella sättet verkar inte vara någon uppseen-

deväckande handlingsrekommendation. Att Sverige skulle bli mångkulturellt var dock inte 

helt självklart så sent som för några decennier sedan. Demker & Malmström skriver att under 

60- och 70-talet fördes en livlig offentlig debatt om invandringspolitiken skulle utformas efter 

                                                           
56 www.vansterpartiet.se & www.mp.se (2008-05-05) 
57

 Grimstad(2005): http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-10) 
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assimilations eller integrationsideal.58 Assimilation innebär att invandrare ska anpassa sig 

efter de samhälleliga strukturer som finns i ett samhälle, detta kontrasteras mot integration 

som bygger på allas deltagande och där de samhälleliga strukturerna förändras för att indivi-

der med olika kulturella bakgrunder ska kunna delta på lika villkor i samhället. Debatten kring 

assimilation och integration under 60-talet mynnade bland annat ut i att statens invandrarverk 

bildades. Den sittande regeringen tog dessutom inte ställning i frågan kring assimilation eller 

integration utan tillsatte 1968 en utredning som skulle komma fram till en strategi kring in-

vandraring för en lång tid framöver. Utredningen kom fram till att invandrares kulturella bak-

grund måste erkännas och även främjas. Målen kunde sammanfattas i jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. 1975 godtog riksdagen det beslut som på allvar fick in Sverige på det mångkultu-

rella spåret och assimilationstanken fick träda undan.59 Carl XVI Gustafs uttalande om ett 

mångkulturellt Sverige skulle definitivt setts som ett politiskt uttalande för några decennier 

sedan, men verkar ha förlorat sin politiska status sedan dess. Från 1975 präglas Sverige av en 

integrationspolitik och Carl XVI Gustaf verkar idag känna av hur den samhälleliga debatten 

kring invandring går och vågar därmed förespråka mångkulturalism eftersom Sverige bygger 

sitt land på just sådana värderingar. Man skulle kunna säga att kungen lever upp till sitt val-

språk ”För Sverige – i tiden” genom att våga förespråka mångkulturalism i Sverige under bör-

jan av 2000-talet, något som vore omöjligt för bara några decennier sedan.  

 

Idag är det kanske framförallt Sverigedemokraterna som fungerar som motvikt till tanken om 

det mångkulturella samhället. På sin hemsida skriver de: 

 

”Ett befolkningsmässigt homogent samhälle har bättre förutsättningar att nå en fredlig och 

demokratisk utveckling, än en heterogen statsbildning. Därför förespråkar sverigedemokra-

terna en restriktiv invandringspolitik, liksom att samhället på alla sätt ska uppmuntra en 

ökad återvandring.”60 /Sverigedemokraterna 

 

Sverigedemokraterna skulle med detta förhållningssätt knappast gilla kungens uttalande om 

ett mångkulturellt samhälle. Kungens uttalande får därför anses som politiskt och även parti-

politiskt utifrån tanken att Sverigedemokraterna inte godtar mångkulturalism och att tongång-

arna gick på annat sätt under framförallt 1960-talet. Men det kan knappats uppfattas som kon-

                                                           
58 Demker & Malmsten (1999): 101 och 114f 
59 Prop. 1975:26 och prop. 1997/98:16 
60 Sverigedemokraterna http://www.sverigedemokraterna.se/ (2008-05-13) 
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troversiellt utifrån vad Sverige på nationell nivå idag har för uppfattning i frågan. Minoriteter 

som Sverigedemokraterna verkar kungen kunna bortse ifrån. 

 

Kungen verkar vara en stor förespråkare för ledarskap i olika former. Genom sin stiftelse ”ungt 

ledarskap” kan han genom stipendier uppmuntra unga ledare att fortsätta på den inslagna vägen. 

Kungen verkar anse att starka ledare är viktiga för Sverige i olika sammanhang och rekommen-

derar till ökat uppskattande för ledargestalter. Kungen uppskattar även vanliga arbetare i något 

jultal, men en favorisering av ledare framgår tydligt i jultalen. En mer neutral hållning från 

kungens sida vore att hylla vanliga människor och vanliga arbetare i högre utsträckning. 

 

Carl XVI Gustaf anser jag vidare varje år skönmålar bilden av kungafamiljen och monarkins 

funktion i det svenska samhället. Inte någonstans i sina jultal under 2000-talet problematiserar 

han monarkin utan framhäver istället enbart de goda sidorna som den parlamentariska monarkin 

för med sig. Exempelvis målar kungen upp en fin bild av vad familjen har åstadkommit under 

året som gått, han berättar om alla goda gärningar som han, drottningen och övriga medlemmar 

av kungafamiljen har ägnat sig åt under året. Kungens uttalande från 2004 då att han i samband 

med statsbesöket i Brunei uttalade sig olämpligt är ingenting som nämns i hans jultal samma år. 

Kungen hade i 2004 års jultal haft chansen att ursäkta sig eller reda ut missförstånd, men detta 

görs inte. Kungen vänder sig till folket i jultalen och tackar för det förtroende som han har. 

Kungen är naturligtvis medveten om det starka stöd som finns bland befolkningen och kan där-

med göra detta. Kungen säger det aldrig rakt ut i något jultal, men underförstått anser jag att 

handlingsrekommendationen till det svenska folket är att han vill att monarkin ska leva vidare i 

Sverige och nämner ibland i jultalen att Victoria förbereder sig på den dag då hon ska ta över 

efter honom själv. Man kan ifrågasätta om denna skönmålning av monarkin och familjemed-

lemmarna som han gör kan anses vara opolitisk och partipolitiskt neutral? Jag anser att så knap-

past är fallet. Frågan om Sverige ska förbli en monarki eller övergå till en republik samt vilka 

befogenheter statschefen ska ha är i motsats till den bild som kungen förmedlar i sina jultal 

högst aktuell idag. 2006/2007 motionerade sex riksdagsledamöter från Vänsterpartiet för avskaf-

fandet för monarkin.61 2007/2008 motionerade å andra sidan fyra riksdagsledamöter, Andreas 

Norlén m.fl. (M, Kd, Fp), om att statschefens befogenheter ska utökas genom att han eller hon 

ska överta talmannens uppgifter i samband med att ny statsminister ska utses.62 Av riksdagens 

sju partier är det tre, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, som har införandet av 

                                                           
61 MOT:2006/07:K287 
62 MOT:2007/08:K356 
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republik i sitt partiprogram.63 Även utanför riksdagen finns det organisationer som engagerar sig 

för respektive emot monarkin. ”Republikanska föreningen” är en organisation som idag strider 

för avskaffandet av monarkin, de hänvisar bland annat till argumentet att monarkin inte går ihop 

med demokratin eftersom statschefen inte tillsätts genom demokratiska val. Ett andra argument 

är att medlemmarna av kungahuset saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra 

över sina egna liv och att avskaffa monarkin är därmed en medmänsklig fråga.64 På den andra 

sidan finns ”Rojalistiska föreningen” som verkar för monarkin och som bl.a. argumenterar med 

att monarkin vilar på en tusenårig tradition som måste bevaras och att kungen är en viktig sam-

lande symbol för nationen.65 

 

Även Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly skriver om problematiken kring monarkin i artikeln: 

”Stå för er åsikt, republikaner!”. Ohly menar att  

 

”monarkin förstärker de sämsta sidorna av detta klassamhälle. Underdånigheten mot över-

heten, bugandet och lismandet för dem som aldrig gjort något av egen kraft, är ovärdiga ett 

samhälle där allas lika värde ses som en eftersträvansvärd princip66[…]de kungligas vardag 

representerar det goda liv som vi alla önskar att vi fick leva. Vem skulle inte vilja kunna 

åka på lyxsemester till S:t Tropez, ha en egen stuga i Storlien, få gå gratis på alla sorters 

fester och evenemang?”67 / Lars Ohly 

 

Ohly menar vidare att argumentet att kungen gör bra reklam för svenska företag enbart är pin-

samt för dem som använder det. Ohly menar att det företag som inte kan vinna affärer på kvali-

tet och kompetens inte har på marknaden att göra. Ohly menar även att de som hänvisar till att 

majoriteten av svenskarna vill ha kvar monarkin är fel ute eftersom en demokrati är någonting 

mer än att bara majoriteten bestämmer. Demokrati måste även ha ett minoritetsskydd enligt 

Ohly. Han menar att majoriteten alltid kommer att hävda sin rätt att fatta beslut, men demokrati 

är det inte enligt Ohly och nämner som exempel slaveriet i USA förr i tiden. Ohly menar att 

andelen vita medborgare i det sydstatliga USA översteg antalet svarta slavar och trots att en ma-

joritet sannolikt skulle röstat för ett fortsatt slaveri så skulle det vara självklart att ett sådant be-

                                                           
63 Se respektive partis partiprogram på ex. partiernas hemsidor alternativt Ögren (2006): 9 
64 Republikanska föreningen 
http://www.repf.se/?display=argument&PHPSESSID=rdt5tneto9c15k3ude9ualr423 (2008-04-13) 
65Rojalistiska föreningen  
http://www.rojf.se/page5/page5.html (2008-04-13) 
66 Ohly (2006): 117 
67 Ohly (2006): 120 
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slut skulle vara odemokratiskt.68 Statsminister Fredrik Reinfeldt gör en helt annan beskrivning 

än Lars Ohly i artikeln ”Monarkin – mer än demokratisk”. Reinfeldt menar att Sverige funnit en 

bra balans genom Torekovkompromissen 1971 som kan kombinera parlamentarisk demokrati 

med en konstitutionell monarki. Reinfeldt menar till skillnad från Ohly att monarkin är förenlig 

med demokratiska principer eftersom monarkin ligger helt i händerna på den parlamentariska 

demokratins stöd och tolerans. Reinfeldt menar att monarkin vilar på precis samma grund som 

vår regering och att vi därmed har en demokratiskt förankrad konstitutionell monarki i Sveri-

ge.69 Det framgår alltså tydligt att det finns två läger i Sverige om uppfattningen om monarkin. 

Carl XVI Gustaf själv verkar helt bortse från Lars Ohlys och rojalistiska föreningens tankar i 

sina jultal och även bortse ifrån att Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokratin förhåller 

sig skeptiskt till monarkin. Statschefen verkar gå Fredrik Reinfeldts och de borgerliga partiernas 

ärenden och förespråkar ett fortlevande av kungahuset. Man kan tycka att det är naturligt att 

kungen själv talar gott om monarkin, men partipolitiskt neutralt och opolitiskt är det knappast, i 

så fall borde han även nämna de problem som monarkin innebär enligt monarkins motståndare. 

 

I diskussionen kring tradition och förändring anser jag att kungen uttrycker sig relativt partipoli-

tiskt neutralt. Han presenterar både fördelar och nackdelar med de olika alternativen och före-

språkar en kombination av tradition och förändring. Kungen verkar dock se familjen som en 

viktig social byggsten i det svenska samhället. Detta är någonting som Carl-Erik Grimstad även 

nämner i sin DN-artikel från 2005. Kungen måste vara lyhörd för den diskussion som pågår i 

samhället och de vindar som blåser. Kärnfamiljens status är idag inte lika hög som den var för 

några decennier sedan. Feminismens genomslag i den svenska politiken är antagligen en av för-

klaringarna till att kärnfamiljen inte längre fungerar som den grundläggande sociala byggsten 

som den var förr och just feminismen är någonting som genomsyrar Vänsterpartiets partipro-

gram.70 Kungen uppmuntrar det svenska folket att värna om julen och fira den tillsammans med 

nära och kära och uppmuntrar oss till och med att tycka synd om de människor som är ensamma 

under julen. Detta tycker jag låter som en konservativ åsikt och bilden av julen som en högtid att 

bevara och fira med familjen skulle kunna ses som komplicerad i en allt mer sekulariserad värld 

och där individualismen är på frammarsch och kärnfamiljsidealet är på avsvalnande. Organisa-

tionen ”Humanisterna” skulle antagligen ha svårt att ta till sig av kungens ord. På Humanister-

nas hemsida går det att läsa följande i en artikel skriven av Christer Sturmark och Sara Larsson. 

                                                           
68 Ohly (2006): 115f 
69 Reinfeldt (2006): 24ff 
70 Se www.vansterpartiet.se (2008-05-05) 
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”Kristdemokraternas krav på propaganda för traditionellt familjeliv avslöjar ett häpnads-

väckande förakt för individuella människors livsval[…]ge upp idén om en allena saliggö-

rande samlevnadsform. En god familjepolitik kan inte utesluta några sociala konstellatio-

ner, utan måste sätta individerna i fokus”71 

 

Min slutsats efter genomgången av Carl XVI Gustafs uttalanden är att de inte alltid kan ses som 

opolitiska och partipolitiskt neutrala. Jag menar att jag framförallt visat att kungens handlings-

rekommendation om att Sverige ska vara ett mångkulturellt land och han positiva uppmålning 

av monarkin som statsskick är politiska budskap och även partipolitiskt färgade. Att dessa utta-

landen inte blivit uppmärksammade försöker jag återkomma med en förklaring till under rubri-

ken 6.2. Anmärkningsvärt att nämna är att statsvetaren Carl-Erik Grimstad på liknande sätt sä-

ger att exempelvis Carl XVI Gustafs förespråkande av EU och familjen som social byggsten 

måste ses som politiska, han ifrågasätter om någon kan påstå att detta inte handlar om politik.72 

 

6.2 Den verbala gränslinjen för Carl XVI Gustaf 

 

Carl XVI Gustaf har under sina år som kung gjort uttalanden som blivit uppmärksammade av 

olika anledningar. Samtidigt anser jag mig under rubrik 6.1 bevisa att kungen ibland säger saker 

som ur olika perspektiv inte alltid kan ses som helt opolitiska och partipolitiskt neutrala, men 

som trots detta inte blivit uppmärksammade som kontroversiella. Under denna rubrik har jag för 

avsikt att reda ut var den verbala gränslinjen går för vad Sveriges statschef får respektive inte får 

säga. 

 

Förutom jultalet från 2002 har jultalen under 2000-talen inte blivit uppmärksammade för att 

kungen skulle ha sagt någonting uppseendeväckande. Vid jämförelse med de uttalanden som 

däremot blivit uppmärksammade så anser jag att det går att finna vissa mönster som är åter-

kommande i vad kungen får och inte får uttrycka verbalt. En första gränslinje verkar vara att 

kungen får tala om ett politiskt område i största allmänhet och dessutom till och med förespråka 

en utveckling åt ett visst håll, men han får inte säga detaljerat hur denna utveckling ska se ut. 

Detta innebär att han exempelvis får uppmuntra världens ledare till att träffas för att diskutera 

hur den globala uppvärmningen ska kunna minska. Kungen verkar till och med kunna säga att 
                                                           
71 Larsson m.fl. (2008) 
http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=79 (2008-05-24) 
72 Grimstad: http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-12) 
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han vill att FN ska fungera som en organisation som ska vara drivande i denna utveckling, detta 

är någonting som han gör i jultalen under 2000-talet. Däremot verkar kungen inte få säga någon-

ting om hur exempelvis den globala uppvärmningen detaljerat ska lösas. När kungen i en inter-

vju 1978 säger att han inte gillar kärnkraft har han överträtt regeln om att inte lägga sig i hur 

något politiskt problem bör lösas. 

 

Den kanske viktigaste kärnpunkten för var den verbala gränslinjen går för vad den svenska 

kungen får och inte får säga verkar vara vart den nationella enigheten går. Begreppet är hämtat 

från Carl-Erik Grimstad som menar att det för kungen handlar om att definiera gränserna för just 

enighetsområdet, dvs. vad som anses vara det politiskt korrekta att säga i en viss tid eller viss 

aspekt. Här påpekar Grimstad att partipolitiska uttalanden ligger utanför den nationella enighe-

ten och det är den som har definitionsmakt som bestämmer vad som är korrekt för kungen att 

säga och vad som inte är det. Detta kan enligt Grimstad innebära att kungens definitionsmakt är 

stor vid nationella katastrofer. Grimstad nämner det så kallade ”flyktingtalet” som gjordes av 

den danska drottningen Margarethe år 1984. Drottning Margarethe efterlyste större gästfrihet 

mot invandare i Danmark. Margarethe blev kritiserad för detta uttalande eftersom flyktingpoliti-

ken i Danmark vid denna tid var på väg att gå från en enighetsfråga till att bli ett nationellt kon-

flikttema.73 Carl XVI Gustaf får alltså inte uttala sig på ett sådant sätt att det inte stämmer över-

rens med den nationella enigheten. Den nationella enigheten hjälper till att förklara några av 

Carl XVI Gustafs uppmärksammade uttalanden. Uttalandet om Brunei kritiserades just pga. att 

Sveriges hållning gentemot Brunei är att landet inte når upp till olika demokratiska krav. Kung-

en bortsåg från den nationella enighet som fanns kring Brunei i Sverige, och målade istället upp 

landet som ett öppet och demokratiskt land. Uttalandet var inte Sveriges officiella hållning gent-

emot Brunei och bröt mot gränslinjen att kungens uttalanden måste hålla sig inom enighetsom-

rådet. Hyllandet av Tsunami-talet kan förklaras genom att den nationella enigheten var oerhört 

stark kring vad man kände för de drabbade. Kungen lyckades genom sitt tal sätta ord på vad 

nationen kände efter flodvågskatastrofen och lyfta fram de gemensamma värden som svenska 

folket kände efter katastrofen, detta var något som politiker inte lyckades med. Även kungens 

uttalande om att han inte gillar kärnkraft kan förklaras med att det inte rådde någon större natio-

nell enighet kring hur energiproblematiken ska lösas. Att fördöma kärnkraft som ett energimedel 

är inte accepterat då det är partipolitiskt samt att det inte finns någon nationell enighet i frågan. 

 

                                                           
73 Grimstad: http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-12) 
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Vad är det då som gör att de uttalanden som han gör i jultalen varje år inte blir debatterade då de 

trots allt inte är opolitiska och partipolitiskt neutrala enligt rubrik 6.1? Jag tror förklaringen till 

detta är just det som Grimstad kallar för den nationella enigheten. Att förespråka mångkultura-

lism må vara politiskt i en annan tid och i en annan aspekt, men enigheten i Sverige är idag till-

räckligt stor för att kungen ska våga uttrycka tanken om ett mångkulturellt samhälle. Han vet 

om att riksdagens officiella ställning är att mångkulturalism är att föredra före assimilation. Att 

sedan Sverigedemokrater inte förespråkar mångkulturalism är någonting som kungen kan bortse 

ifrån då de är en minoritet som inte har något större inflytande i det svenska samhället, Grimstad 

nämner ju dessutom att ren partipolitik ligger utanför den nationella enigheten. Kungens positi-

va framställning av monarkin och familjemedlemmarna borde vara mer problematisk eftersom 

det verkar finnas större motstånd mot monarkin än vad det finns mot mångkulturalism enligt 

svenska partiers partiprogram.74 Kungen vet dock om att han har folkets stöd och att inget av de 

partier som vill införa republik skulle antagligen ens våga ifrågasätta kungens finmålning av 

monarkin eftersom det är ett politiskt risktagande som kan sluta med stora förluster av röster. 

Partierna vågar knappast gå ut och dementera kungens uppmålning av att monarkin som en bra 

institution i det svenska samhället, det är någonting som partiet förlorar sympati och röster för. 

Dessutom är avskaffandet av monarkin kanske inte det viktigaste politiska problemet att ta itu 

med för dessa partier. Göran Persson sa uttryckligen under sin tid som statsminister att det vore 

förödande för Socialdemokratin att starta en process för att få bort monarkin, det är bättre att 

lägga krafterna på viktigare politiska områden.75 Kungen har alltså den nationella enigheten 

bakom sig och vågar därmed gå ut och skönmåla monarkin. På liknande sätt går det att förklara 

kungens uttalanden med Tingstens begrepp värdegemenskap. I sina jultal verkar kungen vara 

väldigt noga med att enbart nämna sådant som han vet att det finns en stor värdegemenskap 

kring. Fred, trygghet, hopp om framtiden etc. är värden som nästan alla människor kan skriva 

under på i Sverige under början av 2000-talet. Värdegemenskapen skulle kunna vara en förklar-

ing till varför uttalandena inte blir uppmärksammade, men även om uttalanden kretsar kring en 

värdegemenskap så framhäver jag fortfarande att de inte kan ses som helt opolitiska och partipo-

litiskt neutrala utifrån olika perspektiv. Det gäller för statschefen att lyssna av omgivningen och 

vara en kung ”För Sverige – i tiden”. 

 

Den nationella enigheten anser jag dock har svårt att förklara varför säljaktsuttalandet 1989 blev 

uppmärksammad och kritiserad. Hela nationen var emot Norges obarmhärtiga säljakt och där-

                                                           
74 Se svenska partiers partiprogram 
75 Ögren (2006): 9ff 
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med borde kungen ha kunnat uttala sig i enlighet med de värden och den nationella enighet som 

svenska folket gav uttryck för. Till spelets regler verkar således även höra att kungen inte får 

kritisera något annat land, det är upp till riksdag och regering att sköta utlandsförbindelserna. 

Det förklaras också av att kungen i enlighet med de grundläggande reglerna inte får göra politis-

ka utspel. Säljaktsdebatten var definitivt ett politiskt utspel som försämrade relationen till ett 

annat land och kungen kom inte undan med att enigheten var stor innanför Sveriges gränser. 
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7. SLUTSATSER 

 

7.1 Presentation av slutsatserna 

 

I början av uppsatsen nämns två frågeställningar som genom uppsatsen har blivit besvarade. De 

ser ut på följande sätt. 

 

• Vad gör Sveriges kung Carl XVI Gustaf för uttalanden under början av 2000-talet och är 

dessa uttalanden i enlighet med statschefens befogenheter opolitiska, partipolitiskt neu-

trala och okontroversiella utifrån olika perspektiv? 

 

• Går det att finna några gränslinjer för var Carl XVI Gustaf verbala befogenheter verkar 

gå då han uttalar sig i sin roll som Sveriges kung och statschef i början av 2000-talet? 

 

Carl XVI Gustaf uttalar sig väldigt försiktig då han genom officiella tal uttrycker sig om diverse 

områden, statschefen har genom åren blivit kritiserad för diverse uttalanden och vet om att 

minsta snedsteg kan användas till monarkins nackdel. Denna uppsats har trots kungens försik-

tighet påvisat att kungens uttalanden under början av 2000-talet inte alltid är helt opolitiska och 

partipolitiskt neutrala utifrån olika perspektiv och synvinklar. Kungen förespråkar den Europe-

iska unionen och menar att den är en viktig institution för att säkra freden i Europa. Statschefen 

tycker att familjen är en viktig social byggsten i det svenska samhället. Carl XVI Gustaf före-

språkar även ett mångkulturellt Sverige och skönmålar den svenska monarkin som någonting 

värt att bevara. Dessa uttalanden är utifrån olika perspektiv definitivt politiska. En del av stats-

chefens uttalanden bör även ses som partipolitiska då det råder olika uppfattningar om dessa 

frågor ibland svenska riksdagspartier och andra partier. Här märks framförallt Carl XVI Gustafs 

positiva syn på EU, den svenska monarkin och mångkulturalismen. Kungens positiva EU-syn 

går emot Vänsterpartiets och Miljöpartiets skepsis mot EU-medlemskapet. Den positiva synen 

på monarkin går emot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets krav på avskaffan-

det av den svenska monarkin i respektive partis partiprogram. Kungens skönmålning av mång-

kulturalism går emot Sverigedemokraternas partiprogram där en önskvärd invandringspolitik 

snarare är assimilation. Trots att Carl XVI Gustaf både uttalar sig politiskt och partipolitiskt så 

blir de uttalanden han gör inte uppmärksammade och kan därför inte ses som kontroversiella. 

Detta beror antagligen på att det kungen säger trots allt vilar på en stark värdegemenskap och 

nationell enighet i frågan. EU-medlemskapet har ett brett stöd i den svenska riksdagen. Familjen 
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som social byggsten är än idag det främsta synsättet bland människor i Sverige. Mångkultura-

lism var definitivt kontroversiellt för några decennier sedan, men är det inte längre, den natio-

nella enigheten står bakom mångkulturalism och minoriteter som Sverigedemokraterna verkar 

kungen kunna bortse ifrån. Inte heller kungens skönmålande av den svenska monarkin kan ses 

som kontroversiell eftersom han har den svenska befolkningen bakom sig. Kungen uttrycker 

enbart sådana värden och rekommendationer som han vet att en stor majoritet av Sverige kan 

ställa sig bakom, och trots att de kanske är politiska och ibland till och med partipolitiska så kan 

de knappast ses som kontroversiella och det verkar som att kungen lever upp till sitt valspråk 

”För Sverige – i tiden”. 

 

Att exakt bedöma vart gränslinjen går för vad Carl XVI Gustaf är berättigad att säga då han utta-

lar sig är svårt att helt reda ut, gränslinjen verkar vara flytande. Men jag anser att man kan 

komma nära sanningen genom tre kärnpunkter som kungen bör förhålla sig i enlighet till för att 

slippa bli kritiserad från diverse håll. För det första bör kungen enbart uppmuntra till lösningar 

på diverse problem, han får inte säga i detalj hur någonting bör lösas. Detta innebär att han ex-

empelvis får säga ”jag tycker det är viktigt att världens ledare träffas och pratar om hur vi kan 

lösa den globala klimatkrisen”, men han får däremot inte säga ”jag tycker att den globala kli-

matkrisen bör lösas med utbyggd kärnkraft”. För det andra får Sveriges kung inte gå emot den 

nationella enigheten som råder på ett visst område, han måste vara uppmärksam på vad som är 

politiskt korrekt att säga på diverse områden. Slutligen verkar kungen inte heller få säga någon-

ting som skapar problem i relationen med ett annat land, de svenska internationella relationerna 

ska skötas av landets regering och inte av den svenska statschefen. 

 

7.2 Kvarstående forskningsproblem 

 

Inga-Britt Ahlenius skriver i ”En kung för Sverige i tiden?” att Sverige har en grundlag i oba-

lans eftersom vi har en statsminister med svaga statsråd som kan hämtas utanför riksdagen. Hon 

menar även att grundlagen är byggd för att den kommunala självstyrelsen ska vara stark, men 

menar att kommunerna är beroende av statliga bidrag och därmed ett verktyg för statsmakten. 

Ahlenius menar att Sverige har ett problematiskt läge där det saknas balanserande krafter.76 

Denna uppsats har påvisat att kungens uttalanden ibland kan ses som politiska och partipolitis-

ka. Ett framtida forskningsarbete skulle kunna undersöka om det rent av skulle vara önskvärt att 

                                                           
76 Ahlenius (2006): 32ff 
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kungens befogenheter vidgades för att balansera upp statsministerns makt. Eller skulle denna 

balansering i så fall kräva att Sverige blir republik och får en president som kan uttala sig poli-

tiskt. Eller är det kanske så att det inte behövs någon förändring, fungerar Sverige redan idag på 

bästa möjliga sätt? Även frågan om hur demokratisk den svenska monarkin kan anses vara skul-

le kunna få plats i ett sådant forskningsarbete.  

 

7.3 Avslutande kommentar 

 

Statsvetaren Carl-Erik Grimstad menar att forskning kring den skandinaviska parlamentariska 

monarkin av tradition och vördnad inte varit speciellt vanlig.77 Denna uppsats har därför för-

hoppningsvis kunnat bidra med någonting till förståelsen kring den svenska monarkin. Personli-

gen har jag aldrig varit varken någon förespråkare eller motståndare av monarkin och jag har 

inte heller efter denna uppsats sällat mig till varken de rojalistiska eller de republikanska före-

språkarna. Jag ser både för- och nackdelarna med monarkin och tycker det är svårt att ta ställ-

ning åt det ena eller andra hållet. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att varje svensk enligt 

Mats Ögren årligen betalar 4,50: - till den svenska monarkins verksamhet.78 Även om jag fort-

sättningsvis förblir neutral inför den svenska monarkin så är 4,50: - väldigt lite pengar för att få 

uppleva de ibland komiska uttalanden och ageranden som Carl XVI Gustaf emellanåt har gjort 

och där några av dessa återfinns som bilaga i uppsatsen. Min personliga uppfattning är avslut-

ningsvis att monarkin trots sin opolitiska funktion i det svenska samhället inte kommer bestå för 

alltid. Tiden talar, enligt mig, emot monarkin som institution i ett demokratiskt samhälle där 

människor blir mer och mer upplysta och där glansen kring monarkin bleknar. Om avskaffandet 

blir inom tio, hundra eller femhundra år är dock ingenting som varken jag eller någon annan kan 

förutsäga. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Grimstad: http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=369088 (2008-05-21) 
78 Ögren(red.) (2006): 78 
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Bilaga 1 – Övriga uppmärksammade uttalanden från Carl XVI Gustaf 
 
Utöver Carl XVI Gustafs utsagor om säljakten, Brunei och Tsunamikatastrofen presenterar Mats 
Ögren i boken ”För Sverige – nuförtiden” ytterligare berömda uttalanden av Carl XVI Gustaf. 
Dessa uttalanden presenteras här. 
 
”Jag gillar inte att inviga kärnkraftverk, men gör det om jag får order”79  
Uttalande i en intervju 1978.80 
 
”Jobbet är för tungt för en flicka”81  
Uttalande 1977 apropå könsneutral tronföljd.82 
 
”Det är viktigt at se framtiden av i ljusa färger. Att vara pessimistisk hjälper ingen, varken dig själv eller 
andra. Men det gäller att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparvar flygande om du 
inte själv bemödar dig att göra ditt bästa”83 
(Jultal från 200284. Kritiken berodde på att kungen fötts in i rikedom och inte behövt lyfta ett 
finger för att nå framgång i livet.) 
 
”Härmed förklarar jag den nya Djurgårdsfärjan invigd som ska gå här mellan…eh…hållplatserna”85 
 
”Kära örebroare”86 
(Sagt vid Arbogas 550-årsfirande 1985)87 
 
”Det är när man har semester som man kan göra sådant här”88  
Sagt vid besök vid översvämningar i Mellansverige 1999. Vissa tolkade uttalandet som en kritik 
mot Göran Persson som också hade semester och inte besökte de översvämningsdrabbade om-
rådena.89 
 
”Det är fruktansvärt det som händer de här stackars barnen”90  
Sagt 2005 när kungen deltog vid invigningen av ett minnesmärke för de 70 000 finska krigsbar-
nen. Och där han fick frågan hur han kände för de apatiska flyktingbarnen.91 
 

 

 

 

 
                                                           
79 Ögren(red.) (2006): 84 
80 Ögren(red.) (2006): 84 
81 Ögren(red.) (2006): 85 
82 Ögren(red.) (2006): 85 
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87 Ögren(red.) (2006): 85 
88 Ögren(red.) (2006): 86 
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91 Ögren(red.) (2006): 86 



 
 

Bilaga 2 - Carl XVI Gustafs jultal 2000-2007 

H.M. Konungens jultal 2000 

Kära svenskar, hemma och i utlandet,  

Julen präglas av seder och traditioner, unika för varje plats och varje familj. Men om det så är midvinter eller 
högsommar fylls denna helg av värme, glädje och förväntan. Denna barnens stora högtid samlar familjer och 
vänner. 

Våra tankar går till dem, som under året lämnat oss, eller som vi inte sett på länge. Det känns också särskilt an-
geläget, att sträcka ut en hjälpande hand till dem som är gamla, ensamma eller sjuka. Det kristna budskapets 
innebörd är grunden till julens framskjutna plats i våra hjärtan, det får vi inte glömma eller förtränga. 

Inom några få dagar avslutar vi det första året i det nya millenniet. Förra året, vid den här tiden, upplevde vi både 
enorma förväntningar och viss oro inför det nya och stora, som intåget i ett nytt årtusende symboliserar. Inled-
ningen till ett nytt år inbjuder alltid till reflexioner och begrundan av det som varit och förhoppningar inför fram-
tiden. Under julhelgen får vi tillfälle att i lugn och ro ägna oss åt sådana tankar. 

Det har genom tiderna varit en styrka för vårt land, att vi lyckats bibehålla gamla traditioner samtidigt som vi 
bejakat utveckling och nya intryck och idéer. 

Vår gemensamma historia utgör grundvalen för den fortsatta utvecklingen. Den är kittet som håller oss och våra 
gemensamma värderingar samman. Därför är det så viktigt att vi värnar om vår historia, samtidigt som vi väl-
komnar en dynamisk förändring. 

* 

Låt mig försöka göra en kort historiebeskrivning, som jag då och då tänker på, när jag vistas här på Stockholms 
Slott. 

För cirka tusen år sedan var Erik Segersäll kung över Sverige och hade Uppsala som sin huvudstad. Då spärrade 
vikingarna sundet vid nuvarande Helgeandsholmen med stora stockar. Därigenom kunde de kontrollera den 
viktiga sjöfarten in och ut ur Mälaren. På sätt och vis kan de därigenom sägas ha lagt grunden till Sveriges roll 
som en betydande handelsnation. 

I omedelbar anslutning till denna "stockholme" anlade man också en befäst marknadsplats där man kunde förva-
ra spannmål, salt och andra förnödenheter, liksom söka skydd för natten. Denna byggnation blev med tiden ock-
så konungaboning och kom att utgöra grunden till Stockholms Slott. Mycket har förändrats i världen sedan dess 
när hela trettio generationer levt och verkat i det som vi i dag kallar Sverige. 

* 

Lika kraftfullt, som vi med alla medel måste bekämpa nationalismens avarter, skall vi stå upp för vår historia och 
vårt land och värna om det vi har gemensamt, inte minst språket, traditionerna, flaggan och våra övriga nationel-
la symboler. 

Grundläggande värderingar utgör basen för arbetet inom alla mellanstatliga organisationer, som skall stå upp för 
den nationella identiteten och särarten. Det gäller också vårt arbete i internationella sammanhang. I såväl den 
Europeiska Unionen som i Förenta Nationerna, ser vi det som vår självklara roll, att söka påverka den internatio-
nella utvecklingen i samklang med våra egna ideal. 

Sverige övertar snart, för första gången, ordförandeklubban i EU. Vårt arbete inom Unionen är viktigt. Detta 
kommer att ge vårt land nya möjligheter, att med tyngd försvara och torgföra de uppfattningar och fundamentala 
övertygelser, som ligger oss varmt om hjärtat. 

* 

Vårt samhälle har byggts upp av förtjänstfulla män och kvinnor, som genom initiativkraft, mod och klartänkande 
haft förmåga att styra vårt samhälle framåt. 

Nya svenska landvinningar inom den högteknologiska industrin, medicinen, musiken och informationsteknolo-
gin påverkar i dag vår ekonomi och bidrar till att driva samhället framåt. Sverige beskrivs numera ofta, som en 
kraftfull motor i det internationella IT-samhället. 



 
 

Därmed har också en ny generation kommit att få ett dominerande inflytande. Många gamla värderingar och 
synsätt har ifrågasatts och ibland förändrats. 

Utvecklingen har olika sidor. För många har omställningen inte varit lätt. Förändring är ett tecken på ett dyna-
miskt samhälle, men det är viktigt att individen och miljön inte kommer i kläm. 

Den miljökonferens, som i FN:s regi hölls i Haag tidigare i höst, slutade dessvärre utan att man lyckades komma 
fram till ett gemensamt uttalande eller eventuell handlingsplan. Detta är oroväckande, särskilt med tanke på att 
många forskare, redan i dag, ser allt tydligare konsekvenser av människans ansvarslösa beteende, med bl.a. för-
giftad miljö, klimatförändringar och degenerativa sjukdomar som följd. 

Vårt land har de senaste åren, liksom många andra delar av västvärlden, upplevt gynnsamma ekonomiska om-
ständigheter. Detta har exempelvis inneburit minskad arbetslöshet och ekonomisk tillväxt. 

Men högkonjunkturen har också lett till en jakt på materiellt välstånd, ett behov av ständig framgång och en hård 
inbördes konkurrens på arbetsplatserna. Hos många har detta satt sina tydliga spår, i form av själslig och även 
kroppslig ohälsa. 

Denna medaljens baksida ställer stora krav på oss alla, att ta vårt sociala och medmänskliga ansvar. Vi måste 
fortsätta att värna om värden som lätt trängs undan av den rent ekonomiska vinningen. Ansvar, tolerans och 
respekt för andra, empati, vänskap och kärlek är viktiga ingredienser i vårt civiliserade samhälle. 

Jag vill ta detta tillfälle i akt, att framföra mitt och Drottningens varma tack till alla de frivilligorganisationer och 
enskilda människor, som gör beundransvärda insatser inom detta område. Men tyvärr, det räcker inte, vi måste 
göra mera! 

Vi måste lyssna till signaler från dem omkring oss, som har det svårt. Vi måste också lära oss förstå, acceptera 
och respektera, att förutsättningarna varierar från människa till människa, att vi alla är individer. 

Många föds exempelvis med någon form av handikapp. Detta kan ta sig olika uttryck, men känns ibland svårt 
om det bemöts med oförstånd. I gengäld kan ett erkännande, och en hjälpande hand, visa vägen till framgång och 
glädje. Det behövs ofta så litet, och vi kan alla bistå, var och en på vårt sätt. 

Vart fjärde år samlas världens nationer till de traditionella Olympiska Spelen, ett fantastiskt skådespel som denna 
gång ägde rum i Sydney. I omedelbar anslutning till dessa spel arrangeras Paralympics, motsvarande tävlingar 
för handikappade ungdomar. 

Både Drottningen och jag känner ett stort engagemang i såväl OS som handikapp-OS och vi följer alltid våra 
atleters ansträngningar på nära håll. Vi delar deras glädjeämnen och besvikelser och applåderade i år åt stora 
svenska framgångar i både OS och Paralympics. 

Paralympics ger deltagarna en unik möjlighet till internationellt erkännande och självförverkligande. Dessutom 
ger de en inblick i hur mycket man kan åstadkomma när viljan och de yttre förutsättningarna finns. Jag vill än en 
gång gratulera våra duktiga idrottsmän och -kvinnor, i båda spelen, till deras enorma prestationer. 

Men det är inte bara på idrottsarenorna som svenskar utmärkt sig under året. För drygt två veckor sedan hade jag 
ännu en gång förmånen att dela ut årets Nobelpris. Det är alltid en stor upplevelse, att till Alfred Nobels minne få 
belöna män och kvinnor som på olika sätt fört mänskligheten framåt. I år var det ovanligt många pristagare och 
det var en särskild glädje, att få överräcka medicinpriset till en svensk forskare. 

* 

Den omtalade "globala byn" är snart ett faktum, och de stora geografiska avstånd, som tidigare skilde Er utlands-
svenskar från Era nära och kära här hemma, utgör nu sällan ett praktiskt problem. Detta hindrar inte, att vi vid 
jultid, tänker alldeles särskilt på våra släktingar och vänner på fjärran ort. 

Under våra resor utomlands har Drottningen och jag ofta tillfälle att följa de insatser Ni utför för vårt land. I år 
har vi haft den möjligheten i bl.a. USA och Bulgarien. Vare sig Ni arbetar för svenska företag, driver egen af-
färsverksamhet, är anställda vid utländska bolag eller tjänstgör inom den svenska utrikesförvaltningen och ex-
portfrämjandet eller är verksamma inom någon av de internationella organisationerna, gör ni vårt land stora 
tjänster. 

I dag vill jag ta tillfället i akt att ännu en gång tacka varmt för det ovärderliga, men ibland både otacksamma och 
riskabla arbete ni utför. 



 
 

* 

För vår familj har det gångna året inneburit många förändringar. I november avled min faster, änkedrottning 
Ingrid av Danmark, och det var med stor sorg och saknad som min familj och jag följde Henne till den sista 
vilan. Med stolthet och värme kunde jag åter konstatera vilken betydande plats Drottning Ingrid hade i både 
danska och svenska hjärtan. 

Kronprinsessan har avslutat sina två år av studier vid Yale-universitetet i USA. Hon har nu flyttat hem för att 
fortsätta med praktiska studier av det svenska samhällets uppbyggnad och funktion, samtidigt som hon bistår 
Drottningen och mig i vårt arbete för Sverige, både hemma och utomlands. 

Prins Carl Philip fullgjorde under året sin värnpliktstjänstgöring, men har beslutat att fortsätta sin militära bana. 
Han kommer därför att påbörja sin officersutbildning efter helgerna, först i Karlskrona och sedan vid Karlberg i 
Stockholm. 

Prinsessan Madeleine har ännu en termin kvar i gymnasiet, innan Hon också får möjlighet att gå vidare i sin 
utbildning. 

* 

Med denna hälsning vill min familj och jag önska Er alla, hemma och utomlands, en god fortsättning på julen. Vi 
hoppas att Ni, liksom vi, får tillfälle att samlas i lugn och ro för att summera det som varit och hämta kraft inför 
det som kommer. 

Därför avslutar jag nu med att önska alla och envar ett Gott Nytt År 2001. 

H.M. Konungens jultal 2001 

Kära svenskar, här hemma och på olika platser ute i världen.  

När jag för mer än tjugofem år sedan höll mitt första jultal i radio, var syftet framför allt att stärka kontakten med 
alla utlandssvenskar. Inför den stora julhelgen blir vi alla lite som barn på nytt. Vi vill hålla fast vid de traditio-
ner som vi haft med oss genom livet. Vi vill ha våra nära och kära omkring oss. Vi söker tryggheten i hem och 
familj. För svenskar som för längre eller kortare tid befinner sig utomlands blir sådana tankar och känslor särskilt 
starka. Förr i tiden var önskningar av detta slag inte så lätta att uppfylla. Vid gemenskapens högtid blev hem-
längtan särskilt stark. Jag ville då med mitt jultal ge röst åt alla dem här hemma som tänker på familjemedlem-
mar och vänner i främmande land. 

I dag har gränser rivits och avstånd minskat. Det är något alldeles självklart för allt flera att för en tid arbeta i ett 
annat land. Studenter söker sig till universitet och högskolor utomlands. Svenska biståndsarbetare och FN-
soldater har uppdrag i olika delar av världen. Det är inget märkvärdigt längre att vara utlandssvensk. Vi upplever 
att världen har blivit mindre. 

Men just därför att världen krympt och vi uppfattar det som den naturligaste sak att fritt röra oss över gränser, är 
allt det som har hänt denna höst så skakande. Någonting i själva livskänslan förändrades med det som skedde 
den 11 september i USA. Ingen kunde stå vid sidan som en betraktare, alla utan undantag blev personligt berör-
da. Många har talat om ett "före" och ett "efter" denna dag. Den värld som blivit mindre och där vi fritt och 
självklart rör oss över gränserna, den hade plötsligt blivit hotfull och farlig. Terroraktionen mot demokratin be-
rörde alla människor i världen. 

I tider av utsatthet och hot blir behovet av gemenskap så mycket större. Det har vi också sett starka exempel på 
denna höst. Betydelsen av Förenta Nationerna har aldrig varit större än nu. Stater som både geografiskt och ideo-
logiskt befunnit sig på stort avstånd från varandra har slutit upp i kampen mot terrorismen och i försvaret av 
gemensamma grundläggande värden. En mäktig allians är beredd att försvara den civilisation som är hotad, och 
handlat därefter. Vårt land finns med i det samarbetet. Det är ett hoppfullt tecken i en mörk och orolig tid. Vi 
skall bära med oss detta, när vi längre fram ser tillbaka på hösten 2001. 

Men det är lika viktigt att de länder som nått en hög grad av välstånd med all kraft verkar för att övervinna den 
fattigdom och misär, som kan vara själva jordmånen för hat och våldshandlingar. I det arbetet har också vårt land 
sin plats och sitt ansvar. 

För oss svenskar var första halvårets ordförandeskap i Europeiska Unionen en kraftfull påminnelse om vår roll i 
en vidare europeisk gemenskap. Vi har anledning att med tacksamhet tänka på de insatser på olika områden och 



 
 

nivåer, som gjorde detta ordförandeskap framgångsrikt och lyckosamt. Själv besökte jag i anslutning till statsbe-
söket i Belgien också delar av EU:s organisation. Mot bakgrund av de mörka händelser som präglat den senare 
delen av året är det viktigt att komma ihåg att EU är ett gigantiskt fredsprojekt, som inte upphör att utvecklas. 
Nya stater klappar på dörren till gemenskapen, bland dem våra grannländer på andra sidan Östersjön. Jag hoppas 
att deras medlemskap snart skall vara verklighet. Då markeras ytterligare den starka samhörigheten kring vårt 
innanhav Östersjön. 

Denna gemenskap berör olika sidor av vår existens, vid sidan av de rent politiska frågeställningarna. Den berör 
med nödvändighet miljöfrågorna, i ett ansvar för kommande generationers liv och välfärd. Den berör också kul-
turlivet i vidaste mening. I denna nordliga gemenskap får vi inte glömma Ryssland. Vid det statsbesök som 
Drottningen och jag gjorde i höstas i Ryssland fick vi starka påminnelser om de väldiga utmaningar, som detta 
land har att möta. Vi fick uppleva viljan att skapa ett nytt, öppet och fritt samhälle där dialogen med Europa 
utvecklas. 

Under det år som nu snart är till ända har våra tankar och planer inför framtiden mer än vanligt präglats av hän-
delser på världens stora scen. Vi varken kan eller får avskärma oss innanför våra gränser. I slutet av varje år blir 
detta tydligt på ett mycket glädjande sätt. Vårt land kommer i fokus för uppmärksamheten när Nobelprisen utde-
las den 10 december. I år har denna högtid haft en särskilt stor betydelse eftersom hundraårsjubileet firats med 
många av tidigare års pristagare närvarande. Denna högtid har en unik betydelse när det gäller att göra vårt land 
känt och respekterat världen över. 

Men viktigare än detta är att genom Nobelpriset har forskningsinsatser med avgörande betydelse för mänsklighe-
ten lyfts fram. Det är min förhoppning att prisen också har en betydelse som stimulans för de unga forskare som 
en gång skall svara för framtidens nya landvinningar. Man kan känna stark respekt och beundran inför Alfred 
Nobels framsynthet när han fastställde sitt testamente. För mig själv har det känts som ett privilegium att varje år 
få möta forskare av hög dignitet och på allas våra vägnar uttrycka tacksamhet för deras insatser. Detsamma gäll-
er självfallet priset i litteratur. 

För mig och min familj har höjdpunkten under året varit silverbröllopet som Drottningen och jag firade på för-
sommaren. För all den vänlighet som då strömmade emot oss känner vid djup tacksamhet. Den särskilda insam-
lingen i samband med silverbröllopet blev ett betydelsefullt stöd för den stiftelse, World Childhood Foundation, 
som Drottningen tagit initiativ till i syfte att stödja arbetet i olika delar av världen för barn som lever i utsatthet. 

Kronprinsessan Victoria går vidare i sitt arbete på att förbereda sig för den uppgift som en gång väntar henne. 
Samtidigt som hon fördjupar sina kunskaper om det svenska samhället kan hon ge mig god hjälp med representa-
tiva uppdrag. Ett exempel är hennes besök i Japan i oktober tillsammans med statsråd och företrädare för svensk 
design och andra former av konstnärligt skapande. Det blev en framgångsrik presentation av svenskt företagan-
de. 

Sverige är ett bra land att leva i. Vi äger i överflöd vad människor i andra länder, på vår krympande jord, inte kan 
drömma om, knappast ens föreställa sig. Vi har levt i fred under mycket lång tid. Vårt samhälle ger ett skyddsnät 
åt dem som hamnar i krissituationer av olika slag. 

Men staten kan inte svara för allt vad människor behöver av stöd och omsorg. Det finns rader av frivilliga och 
ideella organisationer som bidrar till att skapa ett gott samhälle. Jag känner stor tacksamhet gentemot alla dessa 
eldsjälar som satsar sig själva i ett arbete för andra. Vi behöver dem som förebilder. (Vi är själva kallade att vara 
förebilder.) En god och trygg gemenskap skapas av människor för människor. Det gäller unga och gamla, svens-
kar av födsel och invandrade svenskar. Genom våra egna ord och handlingar kan vi bidra till att bevara Sverige 
som ett gott land att leva i. Och när vi nu skall fira jul, låt oss då på olika sätt sträcka ut vår hand till dem som 
behöver oss och vår insats. 

Vi kan nog uppleva det som att denna höst innehållit mycket av mörker och oro. Men mörkret får inte ta bort vår 
frimodighet och framtidstro. Ljuset kommer tillbaka och det goda är till sist en starkare kraft än ondskan. 

Min familj och jag har fått många värmande julhälsningar från vänner och okända. Vi tackar för dessa samtidigt 
som jag med denna hälsning önskar er alla en fortsatt God Jul och sedan ett Gott Nytt År 2002. 

CARL GUSTAF 

H.M. Konungens jultal 2002 

Kära svenskar, här hemma och utomlands.  



 
 

När denna tradition med en hälsning från Sverige till alla Er som lever och verkar utomlands påbörjades, var 
avstånden långa. Tekniken var inte lika avancerad och kommunikationerna var över huvudtaget mindre utveck-
lade. 

Idag har världen blivit mindre. Vi reser snabbt och bekvämt med flyg, kors och tvärs över jorden. Via telefon 
och IT får vi ögonblickligen kontakt med vem vi vill. Vi vet mera om varandra, ibland kanske alltför mycket. 
Men samtidigt som världen tycks ha blivit mindre har livet blivit mera komplicerat. 

Under julen, glädjens och gemenskapens helg, vill vi gärna slippa tankar på konflikter, våld, terror och missbruk. 
Många av oss har förmånen att kunna samlas med nära och kära kring rikt dukade bord, till fest och glad samva-
ro. 

Det kristna budskapet, att dela med sig av sin rikedom, både den andliga och den materiella, känns angeläget en 
tid som denna. Det behöver inte vara märkvärdigt. Ett enkelt telefonsamtal till någon som är gammal, sjuk eller 
ensam kan betyda väldigt mycket. Jag minns faktiskt hur min Mamma, när jag var barn, skickade matpaket till 
släkt och vänner, som efter andra världskrigets härjningar hade det svårt på olika sätt. 

Numera finns det så många sätt vi kan hjälpa på, inte minst för att omvärlden kommit liksom närmare. 

Vi har alla ett ansvar och en skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får det stöd och den trygghet de 
behöver för att kunna växa upp till harmoniska och väl fungerande medborgare. Vårt föräldraskap eller men-
torskap kräver av oss vuxna att vi mobiliserar vår kraft för att förhindra att denna utveckling fortsätter. 

Tyvärr finns det idag alldeles för många barn som lever långt från denna vision. Verkligheten bjuder istället på 
risker och faror som får utsatta människor, att lockas i fördärvet redan i mycket unga år. Vi talar mycket om 
utbrändhet idag; många i mogen ålder klarar inte det höga tempot, stressen i arbets- och privatlivet. Det kostar 
framför allt i mänskligt lidande och det förorsakar också samhället stora förluster, ekonomiskt och professionellt. 

Alla kan vi dra ett strå till stacken. Det handlar inte enbart om pengar utan först och främst om tanke och "om-
tanke". Och om ork att engagera sig för andra än sig själv. 

Jag har alltsedan jag var liten varit intresserad av scouting, en verksamhet åt vilken somliga ryckt på axlarna, för 
att den kanske känts lite omodern. Men faktum är att scoutrörelsens ursprungliga mål, att just ge unga, vilsna i 
stora städerna en meningsfull fritid, att lära dem utveckla sig själva och att samarbeta är idag mera aktuellt än 
någonsin. I det forna Sovjetunionen och de övriga öststaterna liksom i många utvecklingsländer växer sig scout-
rörelsen nu stark. Idag finns det 28 miljoner scouter i 154 länder. 

Även Drottningen har genom sitt omfattande arbete med Mentor och World Childhood Foundation fått uppleva 
glädjen av att se hur utsatta barn, i olika länder i världen, genom framsynt handlingskraft hjälpts bort från säker 
undergång. Det är viktigt att se med optimism på framtiden. Men skall vi lyckas krävs äkta engagemang för våra 
medmänniskor. 

Låt oss börja i vårt eget land. Idag är Sverige ett sant mångkulturellt samhälle. Inte minst under senare hälften av 
1900-talet påverkades vår egen kultur och livsstil av influenser från olika länder. Litteratur, musik och konst, har 
berikats på ett påtagligt sätt. Och så har det varit under hela vår historia. Sverige har formats och utvecklats un-
der lång tid till det land vi idag kan vara stolta över. 

Sverige är för övrigt i många sammanhang en förebild för andra länder. Detta får Drottningen, Kronprinsessan 
och jag många bevis för under våra resor utomlands, och när vi tar emot utländska gäster här hemma. 

För knappt två månader sedan reste Drottningen och jag till Mexico på vårt andra statsbesök. Under den intres-
santa vistelsen mötte vi Presidentparet Fox, men fick också uppleva hur landet utvecklats till ett modernt indu-
strisamhälle i vilken den gamla indiankulturen utgör grunden för många traditioner. Dessutom fick jag höra hur 
hundratals mexikanska experter på ett seminarium utbytte erfarenheter med sina svenska kollegor, dels inom 
miljöområdet och dels inom IT-sektorn. Vi kan verkligen vara stolta över det genomslag Sverige har utomlands - 
inte minst på teknikens och forskningens område. 

Under året som gått har vi i Stockholm firat stadens 750-årsjubileum. Höjdpunkten var Nationaldagsfesten på 
Stadion den 6 juni med tusentals deltagare. I utställningar, konserter, teaterföreställningar, litteratur och tidnings-
artiklar har vår vackra huvudstad skildrats från sina första år fram till nu. Många har varit engagerade och gjort 
en utmärkt insats i att förmedla vår spännande historia till dagens svenskar och utländska besökare. 



 
 

Men när man, som vi gör nu, närmar oss slutet på det innevarande året är det naturligt att inte enbart tänka ige-
nom vad som hänt, utan också se framåt. Många avger nyårslöften, och har stora förhoppningar om att just det 
där tolvslaget på Nyårsafton automatiskt skall leda till en problemfri framtid. 

Jag tycker det är viktigt att se framtiden an i ljusa färger. Att vara pessimistisk hjälper ingen, varken Dig själv 
eller andra. Men det gäller att ha kraft att ta tag i sitt eget liv. Det kommer inga stekta sparvar flygande om Du 
inte själv bemödar Dig om att göra Ditt bästa. 

Inför denna stund har jag försökt summera hur jag skulle vilja se mitt 2003. Självklart önskar jag mig fred på 
jorden, ett stopp för meningslösa och vidriga terrorattacker, forskningsrön som leder till botemedel för vår tids 
farsoter och en rättvisare fördelning av jordens tillgångar. 

Jag har också försökt planera min egen verksamhet för nästa år, vad jag vill uträtta i mitt ämbete, för Sverige - i 
tiden. 

Drottningen och jag kommer att göra ett par statsbesök utomlands, bland annat i Thailand. Och vi kommer att få 
besök i Sverige av bland andra Tysklands President Rau. Vi kommer också att fortsätta arbeta med våra hjärte-
frågor. Drottningen med World Childhood Foundation, Mentor och Silviahemmet och jag med natur och miljö, 
bland annat inom WWF, med näringslivsfrågor och scoutverksamheten i Sverige och utomlands. Kronprinsessan 
kommer att fortsätta sin samhällsutbildning i Sverige inom olika områden bland annat ekonomi, försvar och 
jordbruk. Prins Carl Philip vill ägna sig åt datadesign och Prinsessan Madeleine åt studier i konstvetenskap. 

I så hög grad som möjligt vill Drottningen och jag besöka olika delar av Sverige. Vårt land är rikt på resurser i 
form av naturtillgångar, kunskap, kreativitet och företagsamhet. Det gäller att vi alla samverkar för att stötta och 
utveckla dessa ovärderliga tillgångar så att de brukas på bästa sätt. Och där vill vi vara till hjälp genom att dra 
strålkastarljuset till många glömda, men fantastiska verksamheter, som pågår ofta i det fördolda runt om i vårt 
land. 

Jag är övertygad om att många av Er som lyssnar på dessa ord utomlands känner stolthet och glädje över Ert 
hemland. Det har Ni rätt att göra. Men vi här hemma, kan också känna stolthet över alla Er som på olika sätt är 
ambassadörer för Sverige utomlands. Ni arbetar inom näringslivet, kultursektorn, biståndsverksamheten, idrotten 
eller kyrkan. Ni forskar, studerar eller arbetar i hemmet. Genom Ert goda exempel sprids bilden av Sverige till 
många medborgare i alla länder på vår jord. 

Avslutningsvis vill jag önska er alla en God jul och Ett Gott Nytt År! 

H.M. Konungens jultal 2003 

Kära svenskar, hemma och utomlands,  

För flera år sedan var Drottningen och jag på besök i Vancouver.  

Där, i de gamla svenskbygderna, besökte vi ett hem för äldre och träffade bland andra en grupp svenskar, som 
arbetat större delen av sina liv som skogsarbetare. Canada var nu deras hemland, men minnena och berättelserna 
om Sverige blev så starka att de spontant tog upp en gammal välkänd visa: 

Hälsa dem därhemma, hälsa far och mor 

Hälsa gröna hagar, hälsa lillebror 

Jag glömmer aldrig denna stund. Jag blev djupt rörd och kände en klump i halsen. Drottningen och jag skulle 
strax sätta oss på planet. Om några timmar skulle vi vara hemma i Sverige igen, men de gamla skulle förbli kvar 
med sina minnen och längtan. 

Versen de sjöng är känslosam och inte mycket till poesi. Men den fångar en stämning, som så här vid juletid blir 
särskilt stark, inte minst om man är långt hemifrån. 

Säkert har många av Er som denna julhelg vistas utomlands sänt hälsningar till vänner och bekanta här hemma. 
För en del har det kanske stannat vid tankar och minnen. 

Det är särskilt till Er jag nu vill rikta mig med en hälsning, från vänner och släktingar här hemma, men också 
från mig och min familj. 



 
 

Några enkla ord, som når fram till den som är saknad, är viktiga livstecken. De väcker minnen och kan skapa 
hopp om nya möten. 

Saknad och längtan innebär ofta att någon tänker varma tankar om en medmänniska. Även om den man saknar, 
aldrig skulle komma tillbaka, så är det minnet av en varm och nära relation som betyder något.  

Jag önskar att Ni, som i denna julhelg känner Er ensamma och övergivna, kan finna tröst i sådana minnen och i 
vetskapen om att det med stor sannolikhet finns någon, som tänker varma tankar om just Er. 

Men det finns tyvärr många i vår värld som givit upp hoppet om någon eller något att vänta på. Inte minst bland 
barn och ungdomar finns det idag många som saknar tro på framtiden. 

Drottningen har i dagarna firat sin 60-års dag.  

När hon för en tid sedan fick frågan vad hon önskade sig svarade hon: tänk om alla goda krafter kunde samverka 
och göra något för alla utsatta barn.  

Hennes önskan gick i uppfyllelse och resultatet blev ett givande seminarium i Bernadottebiblioteket på Slottet, 
där många eldsjälar utbytte erfarenheter om olika sätt att hjälpa barn och ungdomar som lever under svåra förhål-
landen.  

Vi fick lyssna till många glädjande och positiva förebilder och vittnesmål om framgångsrikt arbete på detta om-
råde. Ibland när problemen känns oöverstigliga kan det kännas skönt att tänka på de ljus som trots allt lyser i 
mörkret. 

Många av er verkar i den andan i Ert dagliga liv och arbete, här hemma eller utomlands.  

Jag tänker då särskilt på Er som arbetar inom den sociala sektorn, i biståndsorganisationer eller i kyrkor och 
medverkar till att göra dagen mer uthärdlig och framtiden ljusare för så många medmänniskor.  

Jag vill tacka Er alla varmt för Era värdefulla och osjälviska insatser. Ni bidrar till att skapa hopp om en tryggare 
och fredligare värld. 

* 

Vi behöver alla goda förebilder och inspiratörer i vårt arbete. Vår förra utrikesminister, Anna Lindh, som så 
brutalt och meningslöst mördades i höstas, var en sådan.  

Anna Lindh hann under sin korta livstid övertyga många om att även det som ser mörkt och svårt ut kan påver-
kas och ändras till det bättre.  

Hon gjorde det med smittande entusiasm, gedigen kunskap och gott omdöme och blev därigenom just den goda 
förebild, som många idag söker. 

Tron på vårt goda svenska samhälle fick genom mordet på utrikesministern sig en ordentlig törn.  

Under året som gått har vi, här i Sverige, fått uppleva hur den vackra ytan även på andra områden har rämnat. 
Förhållanden, som vittnar om brist på traditionellt god moral och etik har avslöjats 

Det har känts smärtsamt att upptäcka att den idyll, vi trott och hoppats vi levt i, varit grogrund för lättsinne och 
girighet. 

Men de reaktioner som följt visar trots allt på en inneboende sundhet. Det svenska samhället bygger på en solid 
bas av gemensamma värderingar. Låt oss ta fasta på dessa och ägna tid och möda åt att bevara våra grundläg-
gande värderingar. 

En hörnpelare bland dessa är tolerans och solidaritet med andra medmänniskor. Trots ökade möjligheter att lära 
känna varandra, verkar inte förståelsen för andras värderingar och kulturer ha ökat.  

Vi måste vara öppna och visa tolerans. Det verkar som om vi glömt bort både orden och innebörden i den gylle-
ne regeln, som säger att allt vad jag vill att andra ska göra för mig ska jag vara beredd att göra för dem. 

* 

De statsbesök som Drottningen och jag årligen genomför, spelar en viktig roll i utbytet med andra länder och 
kulturer och är den djupaste bekräftelse på goda relationer mellan två nationer. 



 
 

Under året har vi avlagt statsbesök i Thailand, Rumänien och Finland och varit värdar för två besök i Sverige, 
Tysklands President och Jordaniens Kung. 

Till för ett antal år sedan var Tyskland en delad nation. En mur skar genom landet som en smärtsam påminnelse 
om det kalla kriget och om andra världskrigets fasor.  

Både Drottningen och jag har i våra familjer upplevt det elände som det skapade. Det var därför av särskild be-
tydelse för mig att få ta emot Tysklands President som högste företrädare för en enad tysk nation. 

Det är viktigt att i tider av motgång erinra om att försoning, återförening och en bättre framtid inte är omöjliga 
mål att uppnå. Detta manar till eftertanke och ger samtidigt inspiration till fortsatt arbete i mänsklighetens och 
humanitetens tjänst. 

Det gångna året kommer för oss européer att gå till historien bland annat för beslutet om att utöka den Europeis-
ka Unionen. Först om några årtionden kan vi veta hur det kom att påverka vår gemensamma utveckling. Vår 
riksdag och regering har varit starka tillskyndare av EU:s utökning.  

Därför ligger det i allas intresse att Ni, som arbetar med att underlätta de nya medlemsländernas inträde i vår 
gemenskap av demokratier möter framgång.  

Det vidgade samarbetet kommer förhoppningsvis att förebygga konflikter mellan stater och människor och bli 
den garant för fred som grundarna en gång tänkte sig. Inget mål kunde vara mer angeläget på en kontinent som 
genom historien haft nog av hat, söndring och krig. 

* 

Under trettio år har jag varit Sveriges monark. Det stöd jag känner i svenska folkets starka förtroende har varit 
till stor hjälp och glädje under de gångna åren. Min strävan är att förvalta det på bästa sätt och att även i framti-
den arbeta för Sveriges väl. 

Drottningen och jag upplever så mycket som uppmuntrar och inspirerar under våra besök och resor i Sverige och 
utomlands. Människor, som i företag och i ideella sammanhang, gör stora insatser för att leda utvecklingen fram-
åt, lösa problem i vårt samhälle och vara till stöd och hjälp för andra. 

Dagligen får vi bevis för hur idérikedom, ansvarstagande och framtidstro är ständigt levande i vårt samhälle. 
Detta lägger grunden för den optimism vi känner inför det kommande året. 

Det gör även våra barn. De är alla vuxna nu och känner stort ansvar för sina uppgifter, både officiellt och privat.  

Kronprinsessan Victoria tar allt större del i arbetet med att representera Sverige och hjälper därmed Drottningen 
och mig på ett utmärkt sätt. Prins Carl Philip har bestämt sig för att gå vidare i sin designutbildning och Prinses-
san Madeleine i sina universitetsstudier i konstvetenskap. 

* 

Idag sänder vi våra tankar till familj, släkt och vänner, men också till alla Er andra, hemma och utomlands. Från 
oss kommer en varm tillönskan om fortsatt frid och fred i juletid, om hälsa och välgång för Er och för dem som 
står Er nära. 

Jag önskar också Er alla ett riktigt Gott Nytt År 2004! 

H.M. Konungens jultal 2004 

Kära svenskar, hemma och utomlands, 
   
Jag känner stor glädje när jag på detta sätt återigen får vända mig till Er alla för att önska en god helg.  

Julen är i våra traditioner årets största högtid. Den är på ett särskilt sätt familjens högtid. Då vill vi vara tillsam-
mans med våra nära och kära. Traditioner blir ofta en hjälp i att vårda och bevara gemenskapen med dem vi hör 
samman. Men det är viktigt att denna högtid inte avskärmar oss i vår samvaro med våra närmaste utan också ger 
oss inspiration och mod att sträcka ut en hand till alla som behöver oss. Det är också en del av julbudskapets 
mening. 

Mitt jultal i radion har från första början syftat till att sända en hälsning till alla Er svenskar, som för längre eller 
kortare tid befinner Er i främmande land. Detta är en kär och angelägen uppgift för mig också i dag.  



 
 

Ni är kanske biståndsarbetare, FN-soldater, officiella företrädare för vårt land, studenter vid universitet och hög-
skolor utomlands, ungdomar som ger Er själva chansen att under en tid resa runt i världen för att möta andra 
samhällen och kulturer eller svenskar som permanent bosatt Er i andra länder för arbete och familjeliv. Jag sän-
der en varm tanke och hälsning till Er alla och önskar Er glädje och tillfredsställelse i Era skiftande uppgifter, där 
Ni också är goda företrädare för vårt land. 

Under det gångna året har jag tillsammans med Drottningen avlagt fyra statsbesök: i Vietnam, och i anslutning 
därtill Brunei, i Slovenien och i Island. 

Vietnam utkämpade för bara några decennier sedan ett brutalt krig, som lämnade förödelse och fattigdom efter 
sig. Idag sker en intressant utveckling i landet på olika plan. Sverige upprättade som första land i väst diploma-
tiska förbindelser med Vietnam. Det var i januari år 1969. Allt sedan dess har vi varit involverade i olika bi-
ståndsaktiviteter och så småningom även i handel och kulturellt utbyte med landet.  

Statsbesöket i Slovenien i juni präglades av att landet i början av maj hade inträtt i Europeiska Unionen, som då 
utvidgades och fick tio nya medlemsstater. Det är en utveckling som för ett par decennier sedan var omöjlig att 
förutspå. Europeiska Unionen har alltsedan början varit ett viktigt fredsprojekt, vilket vi tenderar att glömma bort 
i dag. I unionen lever demokratiska länder tillsammans och formar gemensamt Europas framtid. 

Statsbesöket i Island var mitt tredje. De första två ägde rum 1975 och 1987.  Vi har också besökt landet många 
gånger i andra sammanhang. Island är visserligen det minsta och det nordligast  belägna av våra nordiska grann-
länder. Men det gör ett outplånligt intryck bland annat genom sin storslagna natur, sin nu dynamiska ekonomiska 
utveckling och sitt rika kulturella arv. Allt detta fick vi, liksom Kronprinsessan, som också deltog i besöket, 
uppleva under några intressanta dagar i början av september. 

Om vi fortsätter att se ut över världen, är det tyvärr mycket som idag inger oro. Men vi får inte låta oss förlamas 
av problemen. Vi får inte ge upp utan måste arbeta vidare för att konflikter ska kunna lösas. Vi måste tro att 
fredens och försoningens krafter är starkare än hatets och våldets. 

På vår väg genom livet behöver vi alla en ledstjärna, som pekar på det godas möjligheter. Vi pratar inte vitt och 
brett om våra förebilder eller om den värdegrund vi valt att se som vårt rättsnöre, men de finns där när vi bäst 
behöver dem. Det kan vara givande att då och då tyst, för sig själv skänka dem en tanke och låta sig inspireras av 
dem. 

Mellanöstern är ofta i våra tankar. Vi känner med de människor, som lever i dessa länder, människor som möter 
hot varje dag, som inte ser någon möjlighet till öppning eller förändring, som ständigt måste vara oroliga för sina 
barns framtid.  En hel värld väntar på att män och kvinnor med klokskap och inflytande skall våga träda fram 
och tala fredens språk. Att de förstår att det i alla konflikter, där människor kämpar för sin rätt att leva i trygghet 
och värdighet, gäller att se på situationen också med den andres ögon. Vi önskar av hela vårt hjärta att tillståndet 
förbättras och att våld kan vändas till fred. 

När jag tänker på året 2004 minns jag gärna de många besök jag gjort tillsammans med Drottningen runt om i 
vårt eget fantastiska land. Det har gällt företag, ideella organisationer, jubiléer och konferenser. Som en fördjup-
ning av de eriksgator jag genomförde under de första åren efter mitt trontillträde gör vi då och då dagsbesök i 
kommuner och får en uppföljning av utvecklingen. Möten med människor i lokala sammanhang i deras egen 
miljö är spännande, var de än äger rum.  

Jag känner att Drottningen och jag genom vår närvaro kan förmedla glädje och tacksamhet till människor, när de 
med stolthet visar upp sin bygd och berättar om sina traditioner och särskilda sevärdheter. De ger oss ofta i rikt 
mått tillbaka av vänlighet, värme, tillgivenhet och förtroende. Jag vill gärna här understryka hur tacksam jag är 
för dessa, för oss, så stimulerande möten. Vi har verkligen ett rikt land att vara stolta över. 

Jag vill också gärna uttrycka min glädje över att Kronprinsessan Victoria under det gångna året blivit ett allt 
viktigare stöd för Drottningen och mig i våra många officiella uppgifter. Kronprinsessan genomför ett kvalifice-
rat utbildningsprogram i syfte att på bästa sätt förbereda sig för den uppgift, som en dag skall bli hennes. Men 
redan nu kan hon hjälpa mig och får då ta emot många uttryck för tillgivenhet och uppskattning från de männi-
skor hon möter. Jag känner mig stolt å hennes vägnar och jag vet att hon är tacksam och ser framtiden an med 
stor tillförsikt. 

Under det gångna året har vi firat Stockholms slotts 250-årsjubileum. Efter den förödande slottsbranden 1697 
dröjde det mer än ett halvt sekel innan det nya slottet stod klart för inflyttning år 1754. Det var det dåvarande 
kungaparet Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika, som fick ta det i besittning. 



 
 

Stockholms Slott är en storslagen byggnad, som ger karaktär åt hela det centrala Stockholm. Slottet rymmer 
konstskatter av enastående slag och bär på många historiska minnen. Det tillhör oss alla. Därför är det min öns-
kan att det, så mycket som möjligt, skall vara tillgängligt för intresserade besökare, från när och fjärran.  

Men slottet är inte bara en historisk byggnad. Det är också en levande arbetsplats för Drottningen, Kronprinses-
san och mig liksom för våra duktiga medarbetare. Vi har en gemensam uppgift att vårda, värna och visa det 
värdefulla kulturella arv som finns här. Visningar, utställningar, konserter och gudstjänster varje söndag är ett 
axplock av det som erbjuds under elva av årets tolv månader. Under 2004 har slottet firats på olika sätt och jag 
har glatt mig åt att människor i stora skaror har strömmat till. Välkomna tillbaka! 

Sverige är vårt fosterland, som vi älskar i grunden. Här vill vi kunna leva gott. Vi har ett ansvar att skydda och 
bevara det, men också att vaket granska det som sker.  

Våra barn är det dyrbaraste vi har. Alla vi föräldrar vill väl ge våra barn det bästa, och då menar jag inte i första 
hand i materiellt avseende. Barn behöver mängder av trygghet och kärlek, inte minst som motvikt mot det våld, 
som sköljer över oss, ofta i underhållningssyfte. Vi måste alla medverka till att gemenskapen i vårt samhälle 
stärks och att polariseringen motverkas. Låt oss hjälpas åt att slå vakt om dem, som inte har tillräckligt starka 
röster att tala för sin egen sak.  

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Ni som kommit till oss från andra länder och kulturer tillför vår 
gemenskap nya värden med Era kunskaper, erfarenheter och traditioner och Ni måste mötas med öppenhet och 
respekt för att kunna växa in i vårt samhälle. Vi får aldrig någonsin tyst acceptera yttringar av rasism och främ-
lingsfientlighet. Som medborgare har vi alla skyldigheter mot våra medmänniskor och mot samhället i stort. Det 
finns ett gammalt ord i vår kristna tradition som jag själv gärna återkommer till. Det har en universell giltighet 
och förekommer i många andra kulturer med små variationer. "Allt vad ni vill att människor skall göra er, det 
skall ni också göra dem." Inte för inte kallas dessa kloka ord "Den gyllene regeln".  

Låt oss försöka tillämpa den. Sträcka ut en hand. Ta oss tid att lyssna och ge av oss själva. Låt oss visa uppskatt-
ning mot andra och respektera varje enskild människas rätt och integritet. 

Detta är min önskan inför det nya året. 

Och nu till slut, från Drottningen och hela min familj, till Er alla: en riktig god fortsättning på julen och därefter 
ett  

Gott Nytt År! 

H.M. Konungens jultal 2005 

Kära svenskar hemma och utomlands!  

Så här års brukar vi väl alla, litet till mans, fundera på året som gått, vad som hänt, vad vi uträttat och vad vi inte 
hunnit med. För egen del slår det mig då ofta hur mycket oväntat som inträffar, både i den lilla och stora världen, 
sådant som ingen kunnat förutse. 

Trots detta lägger vi ner mycket arbete på att försöka förutspå vad som kommer att inträffa särskilt då det gäller 
ekonomi, politik, klimat och utvecklingsfrågor. Och visst är det viktigt att vi planerar så gott det någonsin går för 
att möta framtiden, samtidigt som vi måste acceptera att om morgondagen vet vi egentligen ingenting.  

Förra året hade jag, efter mitt och familjens besök i Drottningholms Slottskapell på Juldagen, som vanligt tillfäl-
le att sända Er en julhälsning via radio. Mina ord, med tillönskan om en god och lyckosam framtid verkar nu, i 
efterhand, tomma och ihåliga. För redan då hade en jordbävning långt ute till havs i Indiska Oceanen satt igång 
den ödesdigra flodvåg, som skulle slå sönder alla möjligheter till en ljus framtid för hundratusentals människor.  

Annandag jul, förra året, den dag då så många liv släcktes i förtid, då hus, hem och stora naturområden förstör-
des. Inte till följd av något illdåd, utan till följd av naturens krafter, som vi människor inte har någon makt över.  

Ett år har gått, men vi glömmer aldrig den katastrof som ägde rum på andra sidan jorden och som kom att drabba 
även vårt land så hårt.  

Det är min innerliga förhoppning att alla Ni som har det svårt ska kunna känna hopp i en tillvaro där Ni finner 
det uthärdligt att leva och verka, en tillvaro som också kan erbjuda viss glädje och harmoni. Vi är många, som 
finns hos er i tankar och böner.             



 
 

Under året har på ett märkvärdigt sätt naturkatastrofer fortsatt att inträffa både i vårt närområde och långt bort i 
världen. Människoliv har gått förlorade och stora skador på såväl egendom som natur har följt i katastrofernas 
spår. De ekonomiska förlusterna har varit omfattande. 

I vårt eget land drog vinterstormen Gudrun fram, som förstörde och ödelade stora områden, särskilt i södra Sve-
rige.  

I USA medförde orkanen Katrina att New Orleans och stora områden däromkring lades under vatten, med många 
dödsfall och svåra miljöskador som följd. 

Som om världen detta år inte sett nog av elände drabbades för bara några månader sedan Pakistan och Indien hårt 
av en jordbävning som dödade och lemlästade tusentals människor. I oländiga bergstrakter lever nu många män-
niskor utan skydd och under svåra förhållanden i vinterkyla.  

Men mitt i allt detta elände och kaos finns det trots allt strimmor av hopp och ljus, viktiga att uppmärksamma 
och ta fasta på.  

En sådan ljusglimt, tycker jag, har varit rapporterna om överläggningarna om klimatfrågan i Montreal. All värl-
dens regeringar har mötts för att försöka finna en gemensam syn på hur de skadliga koldioxidutsläppen skall 
kunna minska. Även om inte riktigt alla länder står bakom det så kallade Kyoto-protokollet, så blev de flesta 
överens om att fortsätta samtalen om hur man kan gå vidare. Insikten om att vi alla bebor samma planet och är 
beroende av varandra, blir allt tydligare.  Det viktigaste från regeringarnas överläggningar i Montreal tror jag är 
den ökade tillit till varandras goda avsikter som vi kunnat läsa om. Det ger hopp för framtiden.  

En annan ljusglimt under detta mörka år var den självklarhet med vilken många människor i vårt land ställde upp 
för att hjälpa till i samband med flodvågskatastrofen - både här hemma och på plats särskilt i Thailand. Detta var 
oerhört glädjande. Den hemska katastrofen utlöste en generositet som var enastående. Jag vill varmt tacka alla Er 
som osjälviskt ställt upp för att hjälpa på olika sätt. Det har värmt mitt hjärta och med stolthet och glädje konsta-
terar jag ännu en gång att värderingar som solidaritet och omsorg om andra är del av den grund vårt land bygger 
på. En grund som står stabil också i tider av olycka och sorg.  

Men medmänsklighet är ingalunda något unikt för vårt land. Drottningen och jag, liksom Kronprinsessan, har 
under året besökt flera länder där utvecklingen skapar framtidstro tack vare enskilda människors engagemang 
och ansvarstagande.  

Vi har besökt det väldiga Australien och tagit del av den framåtanda och skaparkraft, som människor visar i 
denna världsdel. Vi har varit i Kenya och Kronprinsessan i såväl Bangladesh som Kina, tre mycket olika länder, 
som alla präglas av sin historia och kultur. Jag har varit i Indien och besökt företag inom IT-sektorn. De bidrar 
till förbättringar inom många områden i detta enorma land med jordens näst största befolkning.  

Det som är särskilt tillfredsställande är att se alla de svenskar i företag och ideella organisationer, som är verk-
samma runt om i världen. Den omtanke om andra, som blev så tydlig i samband med Tsunamin, är för många en 
viktig drivkraft i det dagliga arbetet. Att kunna hjälpa andra runt om i vår värld är en förmån. 

Detta vill jag särskilt minnas när jag tänker på det gångna året. De är ljusa och viktiga inslag i minneskavalka-
den. 

Scoutrörelsen och de grundläggande värderingar som den verksamheten bygger på, gav mig redan som ung 
många positiva insikter. I scoutlagen uttrycks det bland annat med orden "en scout känner ansvar för sig själv 
och andra". Dessa ord har betytt mycket för mig och min människosyn genom åren. Jag har varit scout i hela 50 
år och det har Svenska Scoutförbundet önskat manifestera. Mitt förslag har då varit att vi ska lyfta fram den 
fostran till ansvarstagande och ledarskap, som scoutverksamheten ger, försöka stimulera fler unga män och 
kvinnor till att ta ledande ansvar i näringsliv, offentlig verksamhet och ideellt föreningsliv. Det är min förhopp-
ning att detta skall få uppmärksamhet, som ytterligare förstärker vikten och betydelsen av ett gott ledarskap. 

Värderingar baserade på respekt och omtanke om våra medmänniskor, måste föras vidare till kommande genera-
tioner. Låt oss ingjuta hopp hos våra ungdomar och ge dem tillförsikt inför framtiden. Vi måste få dem att våga 
satsa på en utbildning, på ett yrke, på sig själva men också på medmänniskor som behöver hjälp och stöd.  

Låt oss alla och envar tända ljus och sprida värme, både verkligt och bildligt. Att sträcka ut en hand, att komma 
ihåg våra nära och kära, men också andra medmänniskor, som har det svårt, är ensamma, sjuka eller behöver 
hjälp, är viktigt. Vi kan alla var och en tända ett ljus i mörkret. 



 
 

Med detta i minnet vill jag önska Er alla en fortsatt god helg och ett lyckosamt nytt år 2006. Och jag vet att i 
denna hälsning förenar Sig hela min familj med mig. 

H.M. Konungens jultal 2006 

Kära svenskar, hemma och utomlands,  
  
Jag vill också denna julhelg sända en hälsning till Er alla, som lever och verkar inom och utom Sveriges gränser. 
Länge gick det här talet under programrubriken "Kungen talar till utlandssvenskarna", men nu lever vi i en annan 
tid och avstånden har krympt. 
  
Att resa utomlands är inte längre så märkvärdigt och vi svenskar är ett resande folk. Överallt i världen kan man 
träffa på svenska ungdomar med ryggsäck, pensionärer som njuter av välförtjänt vila i solen, biståndsarbetare i 
besvärliga krisområden, svenska diplomater i fosterlandets tjänst, näringslivets rutinerade företrädare eller för-
svarsmaktens fredsväktare. I cyberspace umgås vi också utan skillnader i tid och rum. Vi smsar, mailar, chattar 
och får omedelbart svar.  
  
Men inget av allt detta kan i längden ersätta personliga möten människor emellan. Det är då de verkliga kontak-
terna utvecklas, på ett äkta och varaktigt sätt. Inte minst i jultid är det viktigt att vi tar vara på medmänniskor i 
vår närhet. 
  
Många har kommit från andra länder till Sverige för att bosätta sig och verka här för kortare eller längre tid. Jag 
önskar att ni ska känna er välkomna. Jag hoppas att min tillönskan om gemenskap och harmoni i helgtider också 
ska nå fram till Er.  
  
I såväl historisk som modern tid har invandrare från jordens olika hörn kommit till vårt land och i hög grad bi-
dragit till att skapa ett bättre samhälle både materiellt och kulturellt. 
  
 Flyttströmmar har också gått i andra riktningen. Utvandringen från Sverige till Nordamerika, på 1830-talet och 
framåt, kom att få stor betydelse för vårt land.  Mer än en miljon svenskar utvandrade. Några kom tillbaka med 
nya intryck och ny kunskap. Utvandringen ligger till grund för de förbindelser med Nordamerika, som vi haft 
nytta och glädje av under mer än hundra år. Den har starkt påverkat utvecklingen på båda sidor om Atlanten. 
  
När Drottningen och jag i november invigde Sveriges nya ambassad, House of Sweden, i Washington D.C. fick 
vi klara bevis för detta. Detsamma gäller under den vecka vi direkt därefter tillbringade i Kanada, på vårt andra 
statsbesök där. 
  
På andra sidan jorden kunde Drottningen och jag i somras, uppleva fartyget "Götheborgs" succéartade angöring 
till Kanton i Kina. Det skedde efter det att fartyget under nästan ett år seglat över haven, precis som på 1700-
talet, då det svenska Ostindiska kompaniet hade sin blomstringsperiod. Det blev en minnesrik upplevelse i Kan-
ton, som påminde dagens svenskar och kineser om de långvariga, goda förbindelser som existerar mellan Kina 
och Sverige.  
  
Förflyttningar över olika sorters gränser, geografiska, historiska och kulturella, ställer stora krav på anpassning. 
Historien kan berätta om många konflikter som följt i spåren av in- och utvandring. Vår tid är dessvärre inget 
undantag. Naturligt uppstår spänningar när människor med olika bakgrund och levnadsmönster kommer sam-
man. Dessa möten kan ge oss erfarenheter som berikar, men de kan också frammana osäkerhet och oro. För att 
bättre kunna hantera nya situationer behöver vi förebilder. Vi måste kunna få råd och vägledning, kunna tala om 
värderingar, om hur vi vill att vårt samhälle skall styras. 
  
Dagens och morgondagens ledare, i vardagslivet såväl som i större sammanhang, måste kunna få människor med 
olika erfarenhet och bakgrund att samarbeta och att verka mot gemensamma mål.  
  
När jag i våras firade min 60-årsdag gick en dröm i uppfyllelse. Min dröm, att få möjlighet att hjälpa unga ledare 
till utbildning. Den har nu förverkligats i en stiftelse, som bär namnet Ungt ledarskap. Jag vill i detta samman-
hang passa på att tacka alla er som har bidragit med gåvor till denna stiftelse. Genom er hjälp kommer många 
unga människor att få tillfälle att utveckla sina ledartalanger, till gagn för sin omgivning och samhället i stort. 
  
Jag har lärt mig mycket om ledarskap genom min nära kontakt med scoutrörelsen. Scouting handlar ju i korthet 
om att lära sig att visa respekt för och varsamhet om varandra och den natur vi lever i. Jag var mycket ung när 



 
 

jag blev scout och jag har alltsedan dess engagerat mig i både den svenska och internationella verksamheten med 
stor glädje och tillfredsställelse.  
  
Stiftelsen Ungt ledarskap vill uppmuntra unga människor som är beredda att ta på sig ledande uppgifter och i det 
arbetet använda sig av tydliga humanistiska värderingar. Att i vardagen söka förverkliga de principer som våra 
fria, demokratiska samhällen vilar på. Vackra ord och stolta paroller är inte mycket värda, om vi inte hjälps åt att 
omsätta dem i handling, i de sammanhang vi lever och verkar.  
  
Jag träffar många eldsjälar, många hjältar, som kan tjäna som förebilder i det arbetet. Under det gångna året har 
vi bland annat kunnat se svenska idrottsmän och - kvinnor visa prov på stor talang och god kämparanda i såväl 
OS som i Paralympics, i VM i fotboll och i EM i friidrott.  
  
I storstädernas förorter, där ungdomar från olika kulturer och religioner lever, har jag mött unga och äldre ledare 
som gör fantastiska insatser för att lära ut vad just tolerans och respekt för andra betyder. För bara några veckor 
sedan hade jag möjlighet att möta organisationen Lugna Gatan och följa dess värdefulla arbete på plats i Husby 
och Akalla utanför Stockholm en vanlig vardagskväll. Det var en tänkvärd upplevelse!  
  
Även de organisationer som Drottningen engagerar sig i drivs av eldsjälar och av idealism. Jag tänker på World 
Childhood Foundation och Mentor. Childhood bistår barn och ungdomar som utsatts för våld och förnedring 
med att få skydd, professionell hjälp och utbildning. Att få ett värdigt liv, helt enkelt. Genom Mentor kan enskil-
da eller företag åtaga sig att ge förebyggande stöd till ungdomar, som riskerar att dras in i drogmissbruk och 
kriminalitet. 
                                                                                                 
I all sådan verksamhet krävs ledare som är beredda att ägna sin tid och sin kraft åt andra. Det känns naturligt att 
nu i jultiden tänka på dessa frågor. Därför har jag valt att låta min julhälsning till er handla just om detta.  Julen 
borde för alla få betyda värme och omtanke. 
   
Och alla kan vi sträcka ut en hand. Det är min förhoppning att det nya året som snart tar sin början ger ledare i 
små och stora sammanhang runt om i världen kraft att i växande grad låta sig vägledas av värderingar som hand-
lar om varsamhet och respekt för andra människor. 
  
Jag vill tacka alla, som under året som gått, har visat mig och min familj omtanke och uppskattning. Det har varit 
ett särskilt gott år!  

Nu vill jag avsluta med att tillönska en god fortsättning på julen och ett gott nytt år 2007 i fredens och det goda 
samarbetets tecken. I den hälsningen vet jag att hela min familj också instämmer! 

H.M. Konungens jultal 2007 

Kära svenskar hemma och utomlands,  
  
Jag vill tillönska er alla en god fortsättning på julen. 
Några av er som lyssnar har kanske just deltagit i julottan eller julmässan och påmints om julens budskap, om 
Jesus som föddes för att rädda världen. Därmed tändes ett hopp om en bättre värld där alla människor skulle leva 
i fred och frihet.  

Gemensamt för världens stora religioner är just detta hopp om en bättre tillvaro för livet på jorden. Min önskan 
denna juldag är att vi alla, oavsett vilken kulturkrets och religion vi tillhör skulle kunna ta fasta på förhoppningen 
om en bättre värld och en tryggare framtid för kommande generationer.  
  
Alla människor har behov av att få tro på en ny morgondag. Ständigt uppstår konflikter mellan människor och 
mellan länder. Vi verkar ha svårt att leva tillsammans på denna vår enda jord. 
  
Det måste finnas ett sätt att leva sida vid sida i ömsesidig respekt för varandras olikheter.  Denna vision bör vi 
försöka hålla levande. 
  
Under året som gått har Drottningen och jag på våra resor och besök träffat många människor som förmedlat ett 
sådant hopp. Låt mig berätta om några av dessa.  
  
Nyligen hälsade vi på i en ungdomsgård i Hammarkullen. Det är en av de stadsdelar i Göteborg som ibland be-



 
 

tecknas som ett problemområde. För oss blev det ett inspirerande besök. De ungdomar vi träffade där  fick oss att 
känna tillit till en bättre morgondag. De tände just ett sådant hopp jag talar om.  
  
"Vi ungdomar kan förändra samhället", sa en av dem. "Men man måste börja med sig själv. Sedan kan man för-
ändra världen".  
  
Han berättade om hur ledarna på ungdomsgården hade fått honom att hålla sig borta från droger och kriminalitet. 
"Ledarna här har varit som extra föräldrar för mig. Kompisarna har varit som syskon. Ungdomsgården har varit 
mitt andra hem. Jag tror jag lärt mig förstå andra — att bli mer tolerant och ödmjuk", sa pojken. 

Vi mötte många unga människor i Hammarkullen som ville något, som ville göra något av sina liv, som ville 
hjälpa andra att få rätsida på sina. De eller deras föräldrar var alla födda i något annat land. Nu är Sverige deras 
hemland. 
  
Invånarna där och på många andra håll runt om i Sverige kommer från alla världens hörn. Många olika språk 
surrar i luften. Kulturer och sedvänjor blandas i skolor och på arbetsplatser. 

Så ser det ut i Sverige idag och på många håll i vår globaliserade värld. Det är ett nytt Sverige. Unga människor 
med rötter i andra kulturer sätter Sverige på kartan i musikstilar, sportgrenar och affärsidéer som inte fanns när 
jag var yngre. 

I alla århundraden har Sverige utvecklats genom invandring. Vallonerna, som på 1600-talet byggde upp många 
av våra bruk och därmed präglade vår tidiga industriella verksamhet är ett exempel. Ett annat är inflödet av 
konstnärliga talanger från framförallt Frankrike på 1700-talet.  
  
Ibland blir vi ängsliga av förändringar men jag ser förändringen som en spegling av den värld vi lever i. Att 
välkomna förändringen och låta blandningen av kulturer och erfarenheter berika våra liv och vår samhällsge-
menskap är vår enda väg framåt. 

Ungdomarna i Hammarkullen, Rosengård, Tensta och många andra samhällen, hjälper oss att hålla hoppet om en 
bättre morgondag levande. 
  
Jag hade länge haft en dröm om att skapa en fond för att uppmuntra och stötta ungdomar med ledarskap. På min 
60-årsdag fick jag den gåva som Sveriges scouter och många av er som lyssnar bidrog till. Det gläder mig oer-
hört att kunna stödja unga människor som är beredda att ta ansvar i föreningar, förvaltningar och näringsliv. Vi 
måste uppmärksamma och lyfta dem som vill arbeta för ökad förståelse mellan människor och för samarbete 
över alla gränser.    

Under det senaste året har klimatfrågan hamnat högst på dagordningen när världens ledare möts. Och här har 
Sverige haft en pådrivande roll. Många har i årtionden sökt skapa opinion för större aktsamhet om luft och vatten 
och för en bättre ekologisk balans. Nu, när naturkatastrofer och extrema väderomslag verkar öka, kan vi inte 
blunda längre. Nu när fler och fler forskare lagt fram klara belägg för att polarisen smälter och floderna torkar ut, 
måste vi förstå att något håller på att ske med vår jord. 

Dessbättre diskuteras nu kraftfulla motåtgärder. Överenskommelsen som träffades på Bali för bara några dagar 
sedan måste ses som ett framsteg. Den har lagt en grund för gemensamma beslut om konkreta åtgärder när värl-
dens ledare möts igen i Köpenhamn år 2009. Sverige spelar en aktiv roll för att i samarbete med länder få fram 
sådana beslut som motverkar den globala uppvärmningen. 

Vi kan alla hjälpa till genom att bland våra egna arbetskamrater, vänner och bekanta skapa förståelse för det 
arbetet. Det är vår moraliska skyldighet att hjälpa till. Och det är en förutsättning för att vi skall kunna undvika 
nya katastrofer som påverkar vårt eget liv och vår egen vardag. Vi, i den rika delen av världen, måste känna ett 
särskilt stort ansvar om de globala hoten mot våra gemensamma livsvillkor ska kunna undanröjas.  

Det finns ett uttryck som säger att ingen kan göra allt men alla kan göra något. I den insikten ligger räddningen 
för vår värld. Det gäller inom så gott som alla områden. Ett exempel jag gärna vill lyfta fram i detta sammanhang 
är den unge Anton Abele, pojken som startade en stor kampanj mot våld i skolan och på offentliga platser. Han 
fick nog när en 16-åring misshandlades svårt under dramatiska former i Stockholm tidigare i höstas. Uppslut-
ningen kring Antons upprop visar att vi alla har fått nog. Vi måste sätta stopp för de utbredda gängbråken och 
grymma våldet i skolorna. Här om någon gång, så ska begreppet noll-tolerans krävas.  



 
 

Impulserna och lärdomarna har blivit många under året som gått. Inte minst har detta gällt under Drottningens 
och mina Statsbesök utomlands: i Japan, Danmark och Österrike. I Sverige har Drottningen och jag mottagit 
statscheferna från Kina, Brasilien och Bulgarien. Men vi har, som sagt, också rest mycket i Sverige. 

Eftersom jag är djupt engagerad i energifrågor, inte minst gällande vilken slags bränsle vi bör använda för våra 
bilar, reste Drottningen och jag till Örnsköldsvik för att titta på ett projekt som går ut på att använda cellulosa för 
produktion av etanol. Satsningen på 2:a generationens bränsle sker i samarbete mellan forskare, skogs- och bil-
industrin. Den slutliga lösningen lär låta vänta på sig, men det är spännande och inger förtroende att se hur arbe-
tet med att hitta miljövänligare bränsle för bilar tar stora steg framåt.  
                                                                 
Det är naturligtvis summan av de många små stegen och de otaliga besluten i vardagen, som sammantaget avgör 
hur framtiden blir. Det är nu, de närmaste åren, vi avgör om vi kan överlämna en bättre värld till våra barn och 
barnbarn. Längre fram kan det vara för sent. Det är vi som har framtiden i våra händer. Var och en kan påverka 
utvecklingen.  

Jag känner att tillsammans och med ny kunskap ligger en spännande värld framför oss. Låt oss hjälpas åt att 
skapa en bättre morgondag. Det är min högsta önskan inför det nya året.  
  
Nu hoppas jag att Ni får ytterligare några väl förtjänta vilodagar innan vi tar det första steget in i framtiden. Min 
familj och jag önskar Er alla ett Gott Nytt År 2008!92 
 
 
 
 
 
 

                                                           
92 Jultalen är hämtade från det kungliga hovets hemsida, se: 
http://www.royalcourt.se/kungafamiljen/hmkonungcarlxvigustaf/tal/talarkiv.4.1a2467a10ad032dc26800017103.ht
ml?searchyear=2007&searchmonth=&searchcategory=Nationaldagen&searchquery=&submit=S%C3%B6k+nu 
(2008-04-12) 


