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”Wi Carl med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung… At 

sedan Wi med oinskränkt förtroende til Rikets Ständer owilkorligen 

öfwerlemnat fastställandet af en ny Regerings-Form, som för altid skal 

grunda et gemensamt Fäderneslands sällhet och sjelfständighet, upfylle 

Wi en för Wårt hjerta dyrbar och efterlängtad pligt, då Wi härmedelst 

allmänt kungöre den Grundlag, som af Rikets nu församlade Ständer, efter 

nogaste öfwerläggning, enhälligt faststäld och antagen blifwit, samt til Oss 

i dag, i förening med Deras friwilliga och enstämmiga anbud af Sweriges 

Krona och Regering, uppå Rikssalen öfwerlemnad”1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Inledningen till 1809-års regeringsform. Kongl. Maj:ts Och Riksens Ständers Faststälde Regerings-
Form; Dat. Stockholm den 6 Junii 1809. IK 2011-01-16. http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839.  
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Sammanfattning 
 

Arbetet behandlar den svenska parlamentarismens upprinnelse, utveckling, framsteg, 

kodifiering samt enligt min uppfattning begynnande deklination från sin ursprungliga 

idealmodell. En naturlig startpunkt anser jag därför vara 1809-års RF som föregicks 

av revolten och statskuppen mot Gustav den IV Adolf samt dess envälde. 

Representationsreformen år 1866 markerade ytterligare det förlegade svenska 

politiska ståndssamhället genom inrättandet av en tvåkammarriksdag. Sverige anses 

ha varit det parlamentariska systemet troget allt sedan den Edénska ministärens 

tillträde år 1917, trots att parlamentarismens kodifiering inte sker förrän i 1974-års 

RF. Regeringsformen från år 1974 utgör en viktig brytpunkt ur många aspekter. Dels 

föregås den av den politiskt viktiga partiella författningsreformen år 1969, som 

avvecklar tvåkammarsystemet och inför enkammarriksdagen samt ett proportionellt 

valsystem. Dels innebär 1974-års RF det definitiva slutet på monarkins tidigare 

maktinflytande och monarken får framledes endast ett representativt mandat. 

Parlamentarismens deklination anser jag vara särskilt påtaglig sedan Sveriges EU-

medlemskap år 1995 samt den påföljande politiska internationaliseringen. 

Deklinationsprocessen innebär samtidigt att folksuveränitetsprincipen i samma 

utsträckning urholkas, då folkets abstrakta och representativa inflytande allt mer 

distanseras till ett överstatligt organ. Parallellt med och som en direkt följd av 

parlamentarismens deklination och internationalisering, pågår enligt min mening en 

frikoppling mellan riksdagen och regeringen å den ena sidan samt mellan regeringen 

och statsministerämbetet å den andra. Denna utveckling mot statsministerämbetets 

presidentialisering samt regeringens frikoppling från riksdagen, som står i korrelation 

med parlamentarismens deklination, har kraftigt underminerat innebörden av 

portalparagrafen i 1974-års RF 1:1.2 I relation till ovanstående politiska utveckling 

ställs Sveriges parlamentariska och utomparlamentariska kontrollmakt samt huruvida 

denna fullt ut är kapabel att kontrollera maktmissbruk och maktofullkomlighet bland 

folkets förtroendevalda representanter. Ett återinförande av maktdelning i den 

svenska politiken i form av en svensk författningsdomstol, kan vara en utmärkt 

lösning, om föregående alternativ inte är till fyllest. 

                                                 
2 RF 1:1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Sveriges horisontella maktdelningstradition mellan lagstiftande, verkställande och 

dömande makt är historiskt svag. Den korta era av maktdelning som införlivades i 

och med 1809 års regeringsform mellan kung Karl XIII och de fyra ständerna hade 

dock inte något större inslag av folkrepresentation. Den övergripande avsikten med 

maktdelningen år 1809, var att få ett slut på det gustavianska enväldet samt förhindra 

dess återkomst. Sveriges politiska system var i mitten på 1800-talet att betrakta som 

ålderdomligt i förhållande till sina nordiska och europeiska grannländer. Med 

representationsreformens tillkomst år 1866 och tvåkammarriksdagens införande år 

1867 avsågs en förbättring av den tidigare introducerade maktdelningen mellan de 

fyra ständerna. Skillnaden mellan ståndsriksdagens fyra ständer och 

tvåkammarriksdagen var i begynnelsen marginell eftersom det stora flertalet av de 

fyra ständernas ledamöter återfanns i riksdagens båda kamrar.  

I och med statsministerämbetets införande år 1876, förstärks regeringsmakten 

ytterligare i förhållande till kungen. Det parlamentariska tänkandet med folket som 

den suveräna utgångspunkten erhåller hela tiden acceptans i Sveriges riksdag under 

slutet av 1800-talet. Allt sedan den Edénska3 ministären år 1917, anses Sverige även 

vara det parlamentariska systemet troget.4 Den svenska parlamentarismen 

kodifierades dock inte i 1809-års regeringsform förrän år 1969. Tiden mellan denna 

senkomna kodifiering har kommit att kallas för Sveriges författningslösa halvsekel,5 

där den svenska grundlagen ansågs vara obsolet samt i stora delar sakna rättslig 

betydelse.  

                                                 
3 Nils Edén, 1871–1945, politiker och historiker, statsminister 1917–20. Edén blev efter Karl Staaffs 
död 1915 ledare för den liberala riksdagsgruppen. När Edén bildade regering 1917 avkrävde han 
Gustaf V ett löfte om att denne inte skulle stoppa ett kommande förslag om allmän rösträtt. Edéns 
koalitionsregering (liberaler och socialdemokrater) fick 1918 även igenom ett förslag om kvinnlig 
rösträtt. IK 2011-02-13.www.ne.se.   
4 Jörgen Hermansson (professor i statskunskap vid Uppsala universitet) m.fl. Regeringsmakten i 
Sverige. Ett experiment i parlamentarism 1917-2009, s. 29. Författarna och SNS förlag 2010. 
5 Fredrik Sterzel (jur och fil doktor samt professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet). 
Författning i utveckling. Tjugo studier kring Sveriges författning, s. 18 f. Författaren och Iutsus Förlag 
AB, Uppsala 2009. 
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Maktdelning var således en viktig hörnsten får många av Europas länder efter 

andra världskrigets slut år 1945, för att säkerställa demokratins återuppbyggande.  

Makten var således tvungen att fördelas för att inte åter missbrukas av pånyttfödda 

despotiska krafter. 

Sveriges förskoning6 från det andra världskriget gav dock nationen ett försprång 

gentemot övriga Europa efter krigsslutet. Med en välmående industri och en intakt 

infrastruktur var Sverige och det socialdemokratiska styret föga intresserat av några 

större konstitutionella förändringar.7 Den socialdemokratiska partipolitiken har av 

hävd varit skeptisk till sinnet vad beträffar maktfördelning samt allt för vidlyftiga 

individuella rättigheter (ett liberalt påfund).  

Parlamentarismen och folkrepresentationen permanentas i och med 1974-års RF 

(SFS 1974:152) i den inledande portalparagrafen RF 1:1.8 De ursprungliga inslagen 

av maktfördelning från 1809-års RF har undanröjts och statschefens roll är i och med 

1974-års RF:s tillkomst endast av representativ karaktär.  

Sedan Sveriges EU-medlemskap år 1995, har en allt större del av det svenska 

folkets representativa makt till riksdagen delegerats vidare till EU. Sverige liksom 

övriga EU-länder har i utbyte mot visst deltagande och medbestämmande, avstått 

stora delar av sin suveränitet till ett överstatligt organ. I samma takt som folkets 

representativa och abstrakta makt lämnar nationen Sverige, urholkas 

parlamentarismen genom att regeringens samt statsministerns ställning i allt högre 

utsträckning förstärks och frikopplas visavi riksdagen. Den internationalisering av 

politiken som ägt rum sedan EU-inträdet har för svensk del inneburit att regeringen 

utvecklats till en makt i makten, samtidigt som statsministerämbetet i samma 

utsträckning visar tecken på att presidentialiseras och därmed distanseras från sitt 

ursprung.  

Under senare år har även närvaron av extrempartier i Europa ökat markant. Dessa 

extrempartier gör i dag i allt högre utsträckning (och med framgång) anspråk på den 

politiska makten. Denna framgångsrika närvaro har för svensk del resulterat i att 

extrempartiet Sverigedemokraterna vid riksdagsvalet år 2010 erhöll 20 mandat. 

Dessa 20 mandat utgör enligt min mening en påtaglig maktfaktor på den svenska 

politiska arenan.  

                                                 
6 Som delvis berodde på betydande eftergifter till nazityskland samt transistering av tyska soldater 
genom Sverige (t ex division Engelbrecht). 
7 Sverige var i realiteten att betraktas som en socialdemokratisk enpartistat mellan åren 1945-1976. 
8 Reformerad 2011-01-01 (SFS 2010:1408). 
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För att övervaka regeringen samt statsministerns förehavande har nationen 

Sverige till sitt förfogande en kontrollmakt, en kontrollmakt som till vissa delar har 

sitt ursprung ur 1809-års regeringsform. Denna kontrollmakt kan i dag till vissa delar 

tyckas obsolet och linjerar enligt min mening inte med de senaste 20 årens utveckling 

och politiska internationaliseringsprocess.  

För att balansera (och möjligen förhindra) den pågående frikopplingen mellan 

riksdagen och regeringen i allmänhet samt regeringen och statsministerämbetet i 

synnerhet, krävs ett maktbalanserande inslag. Modellen för ett sådant 

maktbalanserande inslag har sedan lång tid tillbaka proklamerats av den franske 

författaren och politiska filosofen Montesquieu. Det ligger följaktligen enligt 

Montesquieu i sakens natur ”att makt måste hejda makt” för att inte missbrukas.9 

Montesquieus koncept har för flertalet nationer både i och utom Europa, utgjort 

grundbulten för den demokratiska arkitekturen allt sedan andra världskrigets slut år 

1945, dock inte i Sverige. 

Det känns mot denna bakgrund mer angeläget i dag än tidigare att få till stånd en 

permanent motmakt i form av en svensk författningsdomstol visavi riksdagen och 

regeringen. En författningsdomstol som ges behörighet till såväl konkret som 

abstrakt lagprövning samt utgör ett folkets värn och sista utpost mot maktmissbruk 

och maktofullkomlighet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Arbetets rättspolitiska utgångspunkt avser att påvisa den svenska parlamentarismens 

upprinnelse, utveckling, framsteg, kodifiering samt enligt min uppfattning 

begynnande deklination från sin ursprungliga idealmodell. Parlamentarismens 

deklination anser jag vara särskilt påtaglig sedan Sveriges EU-medlemskap år 1995 

och den påföljande politiska internationaliseringen. Deklinationsprocessen innebär 

samtidigt att folksuveränitetsprincipen i samma utsträckning urholkas, då folkets 

abstrakta och representativa inflytande allt mer distanseras till ett överstatligt organ. 

Parallellt med och som en direkt följd av parlamentarismens deklination och 

internationalisering, pågår enligt min mening en frikoppling mellan riksdagen och 

regeringen å den ena sidan samt mellan regeringen och statsministerämbetet å den 
                                                 
9 Montesquieu, 1689 – 1755. Om lagarnas anda, s. 39. Översättning  av Dagmar Lagerberg. Andra 
upplagan, AB Timbro 1998. 
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andra.  Denna utveckling mot statsministerämbetets presidentialisering samt 

regeringens frikoppling från riksdagen som står i direkt korrelation med 

parlamentarismens deklination, har kraftigt underminerat innebörden av 

portalparagrafen i 1974-års RF 1:1.10 

Arbetets syfte/frågeställning, är att fastställa huruvida införandet av en permanent 

svensk författningsdomstol är på sin plats för att återupprätta en demokratisk 

trovärdighet i Sverige. Syftet med en sådan författningsdomstol är att den ska tjäna 

som motvikt visavi riksdagen och regeringen, samt utgöra ett folkligt värn mot 

maktmissbruk samt maktofullkomlighet.   

 

1.3 Metod 

 
Den rättspolitiska metoden har till övervägande del legat till grund för arbetet då 

metoden i hög utsträckning lämnar utrymme för arbetets syfte och frågeställning. 

Som ett komplement till den rättspolitiska metoden tjänar den rättsdogmatiska 

metoden, i fråga om lagtext, förarbeten samt för arbetet relevant doktrin. Arbetet 

kommer således inte att via den rättsdogmatiska metoden åtgärda arbetets syfte och 

frågeställning genom redan existerande lagstiftning, de lege lata, utan mer generellt 

de lege ferenda, framställa ett förslag på reglering. Ingen av metoderna utesluter 

dock den andra. 

 

1.4 Disposition och avgränsningar 
 

Arbetet består av nio kapitel där varje kapitel inleds med en översiktlig förklaring av 

förevarande kapitel. Varje kapitel avslutas även med en kommentar.  

Arbetet omfattar ett tidsspann om 202 år vilket innebär att i och för sig intressant 

politiskt material och politiskt intressanta skeenden för ämnet under denna tidsepok 

utelämnats av utrymmesskäl. Utelämnats har även en för ämnet komparativ 

jämförelse, där en komparation med våra granländer under samma tidsepok vore av 

särskilt intresse. Det hade för ämnet även varit av intresse att utveckla den 

pånyttfödda nationalismen och dess verkningar på det demokratiska och 

parlamentariska systemet. Detta ämne berörs nu endast överskådligt i arbetet.  
                                                 
10 RF 1:1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. 
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Kapitel två ”Regeringsformen år 1809”, beskriver upprinnelsen och enligt min 

mening parlamentarismens avstamp, som har sitt direkta ursprung i den av Sveriges 

kung Gustav den IV Adolfs år 1809 misslyckade krigföring.  

Kapitel tre ”Representationsreformen år 1866 - fyra ständer blir två”, tar upp den 

moderniseringen av det svenska politiska systemet som sedermera resulterade i ett 

tvåkammarsystem och ett för den tiden slags folkrepresentation.  

Kapitel fyra ”Den partiella och den totala författningsreformen år 1968 – 1974”, 

belyser den totala författningsreformen (regeringsreformen) år 1974 samt den 

föregående såkallade partiella författningsreformen. Kapitlet tar även upp den så 

viktiga kompromissen i Torekov (Torekovkompromissen), vars innebörd handlade 

om monarkins framtid i Sverige, samt statschefens framtida maktbefogenheter. 

Kapitel fem ”Sveriges EU-medlemskap år 1995”, berör Sveriges EU-

medlemskap år 1995 samt något om dess innebörd samt konstitutionella 

konsekvenser. 

Kapitel sex ”Den svenska parlamentarismens funktion och förskjutning”, avser 

att konkretisera och förtydliga samt i någon mån visualisera de tidigare inläggen om 

parlamentarismen och urholkningen av folksuveränitetsprincipen. Kapitlet gör även 

en kortare särskiljning mellan det proportionella valsystemet vs 

majoritetsvalsystemet samt vad som åtskiljer det parlamentariska systemet vs det 

presidentiella. 

Kapitel sju ”Den svenska Kontrollmakten”, redogör för den i dag existerande 

parlamentariska och utomparlamentariska kontrollmakt som finns att tillgå i Sverige, 

vars uppgift är att förhindra missbruk av folkets representativa makt. Till den 

ovanstående kontrollmakten har jag även infogat kontrollorganet LR. 

Kapitel åtta ”En svensk författningsdomstol” belyser några tankar kring själva 

demokratibegreppet, den demokratiska statsformen samt reflekterar över en svensk 

författningsdomstols vara eller inte.  

Kapitel nio ”Diskussion och slutsats” är arbetets avslutande kapitel och 

återknyter till tidigare kapitel samt fastställer arbetets syfte och frågeställning 

huruvida införandet av en permanent svensk författningsdomstol är på sin plats för 

att återupprätta en demokratisk trovärdighet i Sverige.
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2 Regeringsformen år 1809  
 

”§ 1. Sveriges rike skall styras af en konung och vara ett arfrike med den 

successionsordning för en afliden konungs manliga efterkommande, som af riksens 

ständer fastställd varder.”11 

 

Följande kapitel redogör för upprinnelsen och enligt min mening parlamentarismens 

avstamp, som har sitt direkta ursprung i den av Sveriges kung Gustav den IV 

Adolfs12 misslyckade krigföring år 1809. Missnöjet med den uteblivna krigslyckan 

var påtaglig hos såväl ämbetsmän som höga officerare i Stockholm, eftersom Sverige 

som nation var på väg mot sin undergång. Revolten i de värmländska skogarna våren 

år 1809 övergår sedermera till handling, då delar av den vid norska gränsen 

stationerade svenska armén, under befäl av George Adlersparre,13 gör helt om och i 

stället marscherar mot rikets huvudstad Stockholm. Adlersparres akt och handling 

utmynnar sedermera till 1809-års regeringsform.  

 

2.1 Revolten i de värmländska skogarna våren år 1809 

 

Sverige befann sig i början av mars år 1809 i krig på tre fronter, med Ryssland, 

Danmark-Norge, samt Frankrike. Ryssland var i besittning av Finland (som då var 

svenskt territorium) och som när som helst förväntades inleda ett anfall mot Åland. 

Den dansk-norska armén hotade Sveriges västra gräns från Jämtland i norr till 

Dalsland i söder. Napoleons14 armékår som gjort gemensam sak med de danska 

trupperna förberedde sig för ett angrepp mot Skåne via Öresund. Sverige som nation 

                                                 
11 Regeringsformen och dess portalparagraf  år 1809. 
12 Gustav IV Adolf, 1778–1837, Sveriges kung 1792–1809, son till Gustav III och Sofia Magdalena. 
Gustav IV Adolf blev myndig 1796; dessförinnan styrdes Sverige av en förmyndarregering, formellt 
under Gustav IV Adolfs farbror hertig Karl men i praktiken av rådgivaren G.A. Reuterholm. IK 2011-
02-12. www.ne.se.  
13 Georg Adlersparre, 1760–1835, greve, militär, politiker, författare. Adlersparre deltog i kuppen mot 
Gustav IV Adolf 1809, då han förde befäl i Karlstad och utfärdade en revolutionsproklamation. 
Närvaron av hans trupper i Stockholm influerade ombildandet av interimsregeringen i antigustaviansk 
anda. IK 2011-02-12. www.ne.se.  
14 Napoléon Bonaparte, 1769–1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815. IK 2011-02-12. 
www.ne.se.  
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var vid denna tidpunkt allvarligt hotad och missnöjet med Gustav IV Adolf förmåga 

att leda kriget var påtagligt bland såväl höga officerare som ledande ämbetsmän.15 

Under det pågående kriget på den västra fronten hade delar av den svenska armén 

under ledning av George Adlersparre den 7 mars år 1809 vänt fronten ryggen och 

marscherade nu istället mot Karlstad. Den påbörjade armérevolten i Karlstad hade 

Stockholm som slutmål och var ett led i en sedan tidigare planerad konspiratorisk 

verksamhet för att avlägsna Gustav IV Adolf från tronen samt sammankalla 

riksdagen (de fyra ständerna, adeln, prästerna, borgare och bondestånden) för att 

inleda fredsförhandlingar. I konspirationen ingick såväl höga officerare som ledande 

ämbetsmän i Stockholm. Den utlösande faktorn som fick Adlersparre att starta 

armérevolten var rykten om att Sverige skulle uppdelas och fördelas lika mellan 

Ryssland och Danmark. Dessa rykten vars ursprung sägs härröra från ett möte mellan 

kejsarna Napoleon I och Alexander I16 i staden Erfurt oktober 1808.17 Den påbörjade 

armérevolten i de Värmländska skogarna ledde sedan vidare till att Gustav IV Adolf 

fängslas på Stockholm slott den 13 mars år 1809, samtidigt som hertig Karl 

(sedermera Karl XIII) utses till riksföreståndare och en ny regering tillsätts. Den 29 

mars drygt två veckor senare, avsäger sig Gustav den IV Adolf tronen.  

 

2.2 Från armérevolt och krig till en ny regeringsform 

 

Utvecklingen under de påföljande månaderna efter det att Gustav IV Adolf avsäger 

sig tronen har kommit att bli ett avstamp i den svenska historien vad beträffar 

övergången från kungligt envälde till dagens folkstyre via den representativa och 

parlamentariska demokratin. För att på ett överskådligt vis illustrera den dramatiska 

händelseutvecklingen som under några månader våren år 1809 resulterade i RF:s 

tillkomst, används följande tabell:18  

 

 

                                                 
15 Mats Hemström (arkivarie, fil dr i historia). ”Ett land på väg mot undergång ”, s. 41 ff.  Maktbalans 
och kontrollmakt. ”1809 års händelser, ideer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv.” 
Sveriges riksdag, Stockholm 2009. 
16 Alexander I, 1777–1825, rysk tsar 1801–25. IK 2011-02-12. www.ne.se  
17 Mats Hemström, s. 54 ff. 
18 Tabellen är ett utdrag från den kronologiska översikten s. 9 ur  ”Maktbalans och kontrollmakt”, 
(1809 års händelser, ideer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv).   
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Månad/datum Händelse 

April  

29 Tryckfrihet införs 

Maj  

1 Riksdagen öppnas 

8 Riksdagen segrar vad gäller tågordningen ”konstitution först, 

konung sedan”. 

10 Gustav IV Adolf abdikerar. Riksdagen uppsäger honom tro 

och lydnad. 

12-13 Ett konstitutionsutskott väljs med sex ledamöter från adeln 

och tre vardera från de andra stånden. 

Juni  

2 Konstitutionsutskottet (KU) lägger fram sitt förslag till 

regeringsform (RF). 

2-5 Riksdagens fyra stånd debatterar förslaget till RF. Stånden 

antar förslaget, bondeståndet med ”några få anmärkningar”. 

6 Hertig Karl åtar sig att styra riket efter den av riksdagen 

antagna RF. Han utropas till kung Karl XIII19. Den nya RF 

träder i kraft. 

9 De tre stånden kallas upp till slottet och förmås underteckna 

RF. 

27 Bondeståndet kallas upp till slottet och förmås att 

underteckna RF. 

 

Värt att notera angående ovanstående tabell är att 1809-års RF träder i kraft och blir 

gällande den 6 juni, men samtidigt inte slutgiltigt undertecknas av bondeståndet 

förrän den 27 juni. 

Arbetet med själva utformningen av den nya RF överlämnades till ett 

nyinstallerat konstitutionsutskott, som därmed blev det första utskottet i Sveriges 

riksdag. Det tärande kriget som pågick på tre fronter fick sin början till slut genom 

det fredsavtal som ingicks med Ryssland i september år 1809 (freden i 

                                                 
19 Karl XIII var förmyndare för Gustav IV Adolf 1792–96 och övertog tronen efter kuppen mot denne 
år 1809. Samma år drabbades Karl XIII av ett slaganfall, som han aldrig helt tillfrisknade från. Han 
blev 1814 kung av Norge men spelade som sådan ingen politisk roll. IK 2011-02-18. www.ne.se.  
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Fredrikshamn). Därefter följde ett fredsavtal med Danmark i december år 1809 samt 

Frankrike i januari år 1810. Inom loppet av några månader våren år 1809 ersattes det 

svenska kungliga enväldet av en maktdelning mellan kung och riksdagens fyra 

ständer. Inom loppet av ett år från det att Gustav IV Adolf abdikerat våren år 1809, 

erhöll Sverige även en fredlig lösning på trefrontskriget. Fredsöverenskommelsen 

med Ryssland i Fredrikshamn innebar dock att en tredjedel av Sveriges territorium 

samt en fjärdedel av den svenska befolkningen gick förlorad.20 

Den nya RF gjorde Sverige till en konstitutionell monarki, där Karl XIII enligt §4 

hade att ”allena styra riket på det sätt denna regeringsform föreskriver”. Enligt §1221 

kunde kungen även ensam fatta beslut angående rikets förhållande med främmande 

makt samt att ingå förbund med dessa. Dock skulle statsministern för utrikes ärenden 

samt hovkanslern rådfrågas i förekommande fall.  

Kungens makt var således påtaglig trots maktbalansen med riksdagen samt den 

inbördes jämställda maktfördelningen inom ständerna. I det förslag till regeringsform 

”Wördsamt memorial” som sammanställdes av KU och som till stora delar 

författades av dess huvudsekreterare Hans Järta,22 framgår dock att maktdelning 

mellan styrande, lagstiftande och en dömande makt var grundtanken. 

 

”Utskottet har sökt att bilda en Styrande Magt, werksam inom bestämda former, 

med enhet i beslut och full kraft i medlen att dem utföra; En Lagstiftande Magt, 

wisligt trög till werkning, men fast och stark till motstånd; En Domare-Magt, 

sjelfständig under Lagarne, men ej sjelfherrskand'e öfwer dem.”23 

 

Intrycket av Montesquieus24 maktfördelningslära kan i ovanstående citat kännas 

igen. Montesquieu ansåg att den politiska dygden är just kärleken till fosterlandet 

                                                 
20 Mats Hemström  ”Ett land på väg mot undergång ”, s. 70 ff. 
21 § 12 ”Konungen äger att i afhandlingar och förbund med främmande magter ingå, sedan han, 
enligt föregående §, deröfver hört statsministern för utrikes ärenderne och hofkansleren”. 
22 Hans Järta, före 1800 Hierta, 1774–1847, politiker, ämbetsman och skriftställare. Järta ivrade till en 
början för liberala reformer och ett konstitutionellt statsskick. Efter en ämbetsmannakarriär avsade 
han sig år 1800 sitt adelskap i protest mot Gustav IV Adolfs politik. Järta var en av männen bakom 
1809 års regeringsform och var 1809–12 och 1815–16 statssekreterare. IK 2011-02-14. www.ne.se.  
23 Wördsamt memorial. Konstitutionsutskottets förslag till ny regeringsform, s. 185 (2). IK 2011-02-
14. http://www.ukforsk.se/lokalhistforsk/Adler-filer/Memorial-KU-1809.pdf.  
24 Montesquieu [mõtεskjø´], Charles-Louis de Secondat, 1689–1755, fransk författare och politisk 
filosof. I Om lagarnas anda (1748) behandlar Montesquieu relationerna mellan de olika ländernas 
lagar och deras anpassning till varje lands konstitution och samhällstyp, klimat och geografi, seder 
och bruk. IK 2011-02-14. www.ne.se.  
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samt till jämlikheten.25 Detta till trots så är dygden i behov av just gränser, eftersom 

Montesquieu erfar att makten ständigt har en benägenhet att missbrukas av den som 

förfogar över den. Följaktligen ligger det i sakens natur ”att makt måste hejda makt” 

för att inte missbrukas.26 Montesquieu jämställer den lagstiftande makten med den 

som utfärdar lagar och rättar eller upphäver de som stiftats tidigare. Den 

verkställande makten (regeringen) menar han stiftar fred, förklarar krig, avvärjer 

invasioner samt vidtar säkerhetsåtgärder. Den dömande makten anser Montesquieu 

bestraffar brott och fäller dom över människors tvister.27 Denna tredelade 

maktfördelningsprincip har enligt min mening tjänat som underlag för det memorial 

som KU och Hans Järta överlämnade. 

Nu blev det slutgiltiga utfallet av RF något annorlunda vad beträffar 

maktfördelningen. Kungen erhöll således som tidigare nämnts den styrande makten 

och statsråden (som kungen själv utnämnde) hade endast uppgiften som rådgivande 

organ. Riksdagen och de fyra stånden hade beskattningsmakten men delade 

lagstiftningsmakten med kungen. Den lagstiftande makten fick således snällt infoga 

sig i regeringsmakten  (i huvudsak kungens), vilket också framgår av §17 där kungen 

ges domsrätten att utnämna lagkunniga män.28 Kungen var även i besittning av två 

röster i HD enligt §2129, vilket varade ända fram till 1909.30 Konstitutionsutskottets 

ursprungliga förslag med en tredelad maktfördelning resulterade således i en 

dualistisk modell.   

 

 

                                                 
25 Montesquieu, 1689 – 1755. Om lagarnas anda, s. 39. Översättning  av Dagmar Lagerberg. Andra 
upplagan, AB Timbro 1998. 
26 Ibid. s. 110. 
27 Ibid. s. 111. 
28 §17 RF år 1809. ”Konungens domsrätt skall uppdragas tolf af honom utnämnde lagkunnige män, 
sex frälste och sex ofrälste, hvilke fullgjort hvad författningarne föreskrifa dem, som uti 
domareembeten må nyttjas, samt i sådana värf ådagalagt insigt, erfatenhet och redlighet. De kallas 
justitieråd och utgöra konungens högsta domstol.” IK 2011-01-16. 
http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839. 
29 §21 RF år 1809. ”Konungen äger tvenne röster i de mål, hvilkas föredragning och afgöranden han 
för godt finner att i högsta domstolen öfvervara. Alla frågor om förklaringar öfver lagen skola 
konungen anmälas och dess röster deruti inhemtas och beräknas, änskönt han icke i högsta 
domstolens öfverläggningar derom deltagit.” IK 2011-01-16. 
http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839. 
30 Sveriges grundlagar och riksdagsordningen. Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist, s. 12. 
Riksdagens interntryckeri 2007. 
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Avsaknaden av regler gällande de mänskliga fri och rättigheterna är dock 

påtagliga och endast §16  ger en antydan på medborgerligt rättighetsskydd.31 

Regeringsformen från år 1809 blev en långlivad historia och varade i 165 år fram 

tills den avlöstes av 1974-års dito. De oföränderliga egenskaper som under lång tid 

sammankopplas med 1809-års RF gjorde den under lång tid i det närmaste obsolet,32 

vilket resulterade i att Sverige under ett drygt halvsekel kom att befinna sig i ett 

författningslöst tillstånd.33 

 

2.3 Avslutande kommentar 

 

Utifrån det faktum att Sverige inom ett års tid dels befinner sig i krig på tre fronter, 

revolterar och avsätter rådande monark, kungör en ny regeringsform, tillsätter en ny 

monark samt dels lyckas sluta fred på tre fronter, måste 1809-års RF betraktas som 

unik. Den förvirring som torde ha varit gällande kan möjligen förklara RF:s 

ikraftträdande den 6 juni år 1809, 21 dagar innan den slutligen undertecknas av 

bondeståndet den 27 juni samma månad. Det kan därmed tyckas att Sveriges 

regelrätta nationaldag torde vara den 27 juni och inte som nu är fallet den 6 juni.  

Det kan även framstå som att 1809-års RF med dess maktfördelningsprincip 

mellan kungen och ståndsriksdagen spelade en avgörande roll för parlamentarismens 

befästande drygt 100 år senare. En viktig milstolpe mot parlamentarismen och 

folkstyret utgör dock 1866-års representationsreform och införandet av 

tvåkammarriksdagen. 

                                                 
31 §16 RF år 1809. ”Konungen bör rätt och sanning styrka och befodra, vrångvisa och orätt hindra 
och förbjuda, ingen förderfva låta till lif, ära, personlig frihet och välfärd, utan han lagligen 
förvunnen och dömd är, och ingen afhända eller afhända låta något gods, löst eller fast, utan 
ransakning och dom, i den ordning Sveriges lag och lagar stadgar föreskrifva, ingens fred i dess hus 
störa eller störa låta, ingen från ort till annan förvisa, ingens samvete tvinga eller tvinga låta, utan 
skydd hvar och en vid en fri utöfning af sin religion, så vidt han derigenom icke störer samhällets lugn 
eller allmän förargelse åstadkommer. Konungen låte en hvar blifva dömd af den domstol, hvarunder 
han rätterligen hörer och lyder.” IK 2011-01-16. http://www.sns.se/zino.aspx?articleID=839. 
32 Obsolet såtillvida att det parlamentariska styrelseskicket för svenskt vidkommande anses gälla i och 
med den Edènska ministärens tillträde år 1917. Det parlamentariska styrelseskicket kodifieras dock 
inte förrän år 1969 i den svenska grundlagen. 
33 Sterzel, s. 18 f. 
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3 Representationsreformen år 1866 – fyra 

ständer blir två 
 

”Ståndsriksdagen är en föråldrad institution, vars upphävande endast är en 

tidsfråga”34 

 

I mitten på 1800-talet ansågs Sveriges politiska system med ståndssamhället vara 

tämligen föråldrat i relation till de nordiska granländerna samt övriga Europa. 

Kapitlet handlar om den modernisering av det svenska politiska systemet som 

sedermera resulterade i ett tvåkammarsystem och ett för den tiden slags 

folkrepresentation. Folkrepresentationen i de båda kamrarna var dock initialt 

synonymt med de tidigare fyra ständerna, vars representanter nu istället befolkade de 

båda kamrarna. Transformeringen från ståndssamhället till kammarriksdag, utgör 

enligt min mening likväl en viktig brytpunkt mot den annalkande parlamentarismen, 

som i och med den Edénska ministären år 1917 varit gällande i Sverige. 

 

3.1 Tvåkammarriksdagens införande 

 

Förslaget till representationsreformen presenteras för riksdagen och de fyra ständerna 

i en proposition (nr 61) i januari år 1863. Prästeståndets samtliga ledamöter i KU 

reserverar sig då mot förslaget. Vid den senare voteringen år 1865 redovisar 

bondeståndet ett enhälligt ja till det nya tvåkammarsystemet medans borgarna visar 

upp en övervägande ja-sida. Adeln och ridderskapet röstar efter vissa betänkligheter 

även de ja till förslaget medan en majoritet av prästeståndet röstar nej. Av rädsla för 

att fälla förslaget avstår dock prästeståndet från att votera vid den slutliga 

omröstningen.35 Prästeståndets agerande har kallats för ”Realpolitiska överväganden 

annullerade i handlingsmomentet ideologiskt och kyrkorättsligt rotade idéer om 

representationsförslaget skadeverkningar på kyrka och stat”36   

                                                 
34 (Louis de Geer till Carl XV den 16 juli 1861). Nils Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 20. 
35 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 20 ff. 
36 Ibid. s. 26. 
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Motivet och de principiella grunderna för bildandet av tvåkammarriksdagen var 

att ytterligare markera den rådande maktfördelningen samt en modernisering av det 

lätt ålderstigna ståndsamhället. Balansen mellan de båda kamrarna byggde på de 

olika samhällsklasser som kamrarna representerade.  Den första kammaren bestod av 

adeln och ridderskapet medan den andra kammaren representerades av bondeståndet 

och borgarna, vilket medförde att de gamla ståndsgrupperingarna samtidigt såg till 

att bevaka sina tidigare intressen.37 Den nya reformen skapade en slags (för den 

tiden) folkrepresentation, samt innebar en maktfördelning mellan de två kamrarna.   

De båda kamrarna var efter ett tillägg i RF från år 1809 §49 liksom de tidigare fyra 

stånden att anses som jämställda vad gäller beslutanderätt och initiativrätt. Beredning 

av ärenden ägde rum i gemensamma utskott vilket påtagligt underlättade eventuella 

uppgörelser och kompromisser mellan kamrarna. Någon funktionsuppdelning 

existerade inte mellan kamrarna och den totala likvärdigheten kamrarna emellan 

utgjorde även ett underlag för de gemensamma voteringar som ägde rum.38 En av 

tankarna bakom de båda kamrarna var att de representerade olika samhällsklasser, 

vilket ansågs vara en nödvändig förutsättning vid övergången från ståndsriksdagen 

till tvåkammarriksdagen.  

Redan tidigt i motiven till representationsreformen tog man avstånd från 

principen om den allmänna rösträtten. Rösträtten var alltså förunnad den ”politiskt 

tänkande” delen av Sveriges befolkning och inte till ”icke besuttna eller lösa, 

beroende, råa personer”. En rejäl inkomst eller förmögenhet utgjorde således ett 

rättesnöre eller en garant för den politiskt tänkande människan.39 

Vid tvåkammarriksdagens början ansvarade staten endast för nationens yttre och 

inre säkerhet, rättsväsende, försvar, polis och skatteuppbörden. Församlingarna 

svarade för omsorgen om kyrka och skola medans kommuner och landsting svarade 

för sjukvård och fattigvård. Denna federationsliknande uppdelning av ansvarstagande 

transformerades stegvis och hade vid tvåkammarriksdagens upphörande år 1969 

resulterat i ett mer övergripande statligt och kommunalt ansvar.40 

Tvåkammarriksdagen sammanträdde för första gången fredagen den 18 januari år 

1867.  

 

                                                 
37 Ibid. s. 36. 
38 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 28 ff. 
39 Ibid. 
40 Ibid, s.39. 
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3.1.1 Första kammaren 

 

Den första kammarens funktion var att tjäna som balans till och motverka ”ensidiga 

och förhastade beslut” i den andra kammaren. Första kammaren hade även att verka 

för och trygga samhällets aristokratiska inslag. Termen ”första kammaren” 

(överhuset) förekom rent allmänt i den svenska politiska debatten redan år 1810.41 

Ledamöternas mandatperiod var i den första kammaren nio år och valperioden var 

rullande då nya ledamöter valdes vartefter de gamla avgick. Ledamöterna utsågs av 

landstingen och i de städer som saknade landsting av stadsfullmäktige. De 

kommunala rösträttsbestämmelserna från 1862 tjänade inledningsvis som underlag 

för valet av landstingsledamöter. Rösträtten var på landsbygden graderad efter antal 

fyrkar42 och i städerna efter den påförda bevillningen43 till staten. Även bolag ägde 

rösträtt till den första kammaren, vilket kom att kallas för ”opersonlig rösträtt”. Ett 

bolag i en landskommun kunde på de viset inneha en majoritet av rösterna.  

För att väljas till den första kammaren krävdes en uppnådd ålder av 35 år samt en 

fastighet till ett värde av minst 80 000 riksdaler (dåtid) eller en årlig inkomst av 

arbete eller kapital om minst 4 000 riksdaler (dåtid). Dessa ekonomiska krav och 

rättesnören uteslöt på den tiden de allra flesta i det svenska samhället vilket gjorde att 

endast drygt 6 000 personer i Sverige var potentiellt valbara till den första 

kammaren.44 Det kan därför med visst eftertryck framstå som att den första 

kammaren inte i någon större utsträckning representerade folket utan inledningsvis 

endast var en aristokratisk nykonstruktion av det tidigare ståndssamhället. Adeln och 

ridderskapet permanentade sålunda sin närvaro i den första kammaren för en ansenlig 

tid framöver. 

Vid tvåkammarriksdagens första sammanträde den 18 januari år 1867, bestod den 

första kammaren av 125 ledamöter45.  

                                                 
41 Ibid, s. 94. 
42 Fyrk: Taxerings- och rösträttsnorm på landsbygden 1862–1909, grundad på fyrktal, vilka 
relaterades till inkomst och fast egendom. Fyrkskalan var grunden för rösträtten till riksdagens första 
kammare och kritiserades för att vara ojämlik. IK 2011-01-22. www.ne.se.  
43 Bevillning. Extra ordinarie statsinkomster, beslutade av riksdagen för en viss period. IK 2011-02-
01. www.ne.se.  
44 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 28 ff 
45 ”Av dessa 125 ledamöter var 78 adelsmän. Av dessa var 42 grevar eller friherrar. En tredjedel av 
de 125 ledamöterna var godsägare, en fjärdedel företagare inom handel och industri och ca 40% 
högre ämbetsmän. Praktiskt taget alla var högutbildade. Bland ämbetsmännen var juristinslaget 
påfallande stort”. Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 130. 
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3.1.2 Andra kammaren 

 

Den andra kammaren har av hävd ansetts vara mer lättrörlig, påverkbar och 

oberäknelig jämfört med den första kammaren. Ledamöternas mandatperiod var här 

begränsad till tre år, varpå ett nyval följde. Varje domsaga i Sverige utgjorde en 

valkrets som utsåg en riksdagsledamot. Om en domsaga översteg 40 000 invånare så 

skulle denna indelas i två valkretsar som utsåg varsin ledamot. Mindre städer slog 

samman sina valkretsar så att de uppgick till minst 6 000 och högst 12 000 invånare. 

Rätt att rösta till den andra kammaren hade de män som var kommunalt 

röstberättigade och uppnått mognaden av 21 år samt hade en taxerade 

kommunalskatt som dessutom skulle vara betald. Den röstberättigade var även 

tvungen att besitta egendom för minst 1 000 riksdaler, eller arrendera 

jordbruksfastighet med ett taxeringsvärde på minst 6 000 riksdaler eller till staten 

ställa garantier om en årlig inkomst på minst 800 riksdaler.46 

För att väljas till den andra kammaren krävdes en uppnådd ålder av 25 år och 

rösträtt vid den andra kammaren samt ett bostadsband som innebar att vederbörande 

skulle inneha rösträtt inom sin valkrets. Valen utfördes som regel i enmansvalkretsar 

av elektorer som utsetts av kommunerna eller städerna. Vid tvåkammarriksdagens 

början var det endast 21 % av Sveriges myndiga män som hade rösträtt.47 Även om 

kraven för val till andra kammaren var lägre ställda än till första kammaren, går det 

inte heller här att hävda någon större folkrepresentation. Bondeståndets dominans i 

andra kammaren understryks här på ett tydligt sätt då ett av de reella kraven för 

röstberättigande var innehavet av en jordbruksfastighet. Bondeståndet och borgarna 

permanentade (likt adeln och ridderskapet i första kammaren) sin närvaro i den andra 

kammaren för en ansenlig tid framöver.  

Vid tvåkammarriksdagens första sammanträde den 18 januari år 1867, bestod den 

andra kammaren av 19048 ledamöter. 

 

 

                                                 
46 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 29 ff 
47 Ibid. 
48 Den dominerande gruppen i andra kammaren var fram till sekelskiftet lantbrukarna. Representerade 
var även högre tjänstemän och företagare inom handel, industri mm. Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 
131. 
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3.2 Kejsarens nya kläder? 

 

Sveriges politiska system var i mitten på 1800-talet att betrakta som ålderdomligt i 

förhållande till sina nordiska och europeiska grannländer. Den svenska 

levnadsstandarden var dessutom även att betrakta som låg jämfört med dessa länder. 

Tvåkammarriksdagens införande anses vara en av de stora kompromisserna i den 

svenska historien och blev resultatet av ståndsriksdagens närmast påtvingade (trycket 

från omvärlden) modernisering. Representationsreformen resulterade i 

tvåkammarriksdagens tillkomst, men förändrade inte på något vis den rådande 

maktbalansen och maktfördelningen mellan riksdag och regering (kungen). Den 

lagstiftande makten var fortfarande uppdelad mellan kungen och riksdagen. Den 

ekonomiska och administrativa lagstiftningen tillhörde dock fortfarande kungen som 

enligt RF §4 kunde fortsätta att ”…allena styra riket”.49 För att underlätta 

ståndsriksdagens transformering till tvåkammarriksdag återfanns ett betydande antal 

av ståndsriksdagens ledamöter i tvåkammarriksdagens båda kamrar när 

verksamheten började.50  

 

3.3 Avslutande kommentar 

 

Den skenbara rockaden som representationsreformen prima facie kan tyckas utgöra 

har troligen sin förklaring i att Sveriges statsskick både nationellt och internationellt 

ansågs vara ålderstiget. De fyra ständerna blev nu i stället fördelade på två kamrar 

vars beslutanderätt var jämbördig. Trots avsaknaden av folklig förankring kan det i 

och med tvåkammarriksdagens tillkomst tyckas som Sverige som nation rent 

maktfördelningsprincipiellt befinner sig i sitt esse. Den maktfördelning som formellt 

här kan tyckas råda befinner sig dock på ett sluttande plan och kommer i och med 

den påsmygande parlamentarismen samt kungens sinande befogenheter, aldrig att 

återuppstå (fram till dags dato). 

De båda kamrarnas gemensamma utskott, voteringar samt avsaknaden av 

funktionsuppdelning kamrarna emellan, utgjorde senare i samklang med 

folkrepresentationen, en grogrund för ifrågasättande av kamrarnas 

                                                 
49 Ibid, s.55. 
50 Ibid, s. 133. 
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existensberättigande. Såväl politiker som den folkliga opinionen insåg sedermera 

även det orationella med två kamrar som utåt sett agerar som en kammare. 
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4 Den partiella och den totala 

författningsreformen år 1968 – 1974  
 

” 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

   Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika 

rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under 

lagarna.”51 

 

Inledningsvis berör kapitel fyra den såkallade partiella författningsreformen vars 

politiska betydelse anses vara av större vikt än den slutgiltiga och totala 

författningsreformen (regeringsreformen) år 1974, eftersom den förra i högre grad 

omfattade en rad viktiga beslut och förändringar. Kapitlet tar även upp den så viktiga 

kompromissen i Torekov (Torekovkompromissen), vars innebörd handlade om 

monarkins framtid i Sverige samt statschefens framtida maktbefogenheter. 

 

4.1 Den partiella författningsreformen år 1968-1971 

 

I april år 1966 bildades Grundlagsberedningen vars syfte var att fortsätta det arbete 

som tidigare inletts av den så kallade författningsutredningen.52 

Grundlagsberedningens slutbetänkande utmynnade i SOU 1967:26 (”Partiell 

författningsreform”) samt sedermera i prop. 1968:27, som innehöll förslag på 

ändringar i bl. a RF och RO vilka längre fram antogs av 1968 och 1969 års riksdagar. 

Grundlagsförändringarna trädde i kraft den 1 januari år 1971 (prop. 1973:90 

”Förslag till ny regeringsform”, s. 84 ff).  

Den partiella författningsreformen anses rent politiskt vara den mest 

betydelsefulla i jämförelse med den slutgiltiga RF år 1974,53 eftersom den kom att 

                                                 
51 Regeringsformen och dess portalparagraf 1974. 
52 Tillsattes i augusti 1954 med uppgift att genomföra en samlad översyn av demokratins 
funktionsproblem. Utredningen utmynnade i slutbetänkandet (SOU 1963:16-19), och blev hårt 
kritiserat (Prop.1973:90, s. 84 ff). 
53 Sterzel, s. 20. 
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omfatta riksdagsbeslutet om enkammarriksdagen, det proportionella valsystemet,54 

en fyraprocentsspärr till riksdagen, gemensam valdag till riksdag och kommun, en 

treårig mandatperiod samt inte minst grundlagsbefästandet av parlamentarismen55 

genom regler om misstroendeförklaring56. 

Vad gäller övergången till enkammarriksdagen, enades slutligen de fyra 

riksdagspartierna (högern, centerpartiet, folkpartiet och socialdemokraterna) år 1969 

om en övergång från tvåkammarsystemet till en enkammarriksdag. Det definitiva 

beslutet för tvåkammarriksdagen upphörande genomfördes den 16 december år 

1970.57 Bakgrunden till upplösningen av tvåkammarriksdagen var att ett 

parlamentariskt system som bygger på folksuveränitetsprincipen inte ansågs kunna 

linjera med de båda kamrarnas reella maktbefogenheter. Det dåvarande 

tvåkammarsystemet utsåg sina ledamöter vid olika tidpunkter, vilket ansågs strida 

mot folksuveränitetens princip där väljarna (folket) vid ett och samma tillfälle får 

bestämma över riksdagens sammansättning och i en förlängning även den påföljande 

regeringsmakten.58  

Det fanns vid tidpunkten heller ingen relevans med två kammare vars 

väljarunderlag och befogenheter numera ansågs identiska. Kamrarna hade 

gemensamma utskott med lika många medlemmar från vardera kammare, samtidig 

behandling av ärenden, gemensam ministeransvarighet och votering m.m. Detta 

upplägg tenderade att i allt högre utsträckning framstå som orationellt även för den 

folkliga opinionen.59 Sveriges kammarutveckling kan således fram till denna punkt 

sägas ha utvecklats från fyra kammare år 1809, till två kammare år 1867, samt 

slutligen till en enkammarriksdag år 1971. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 A.a.s. kap. 6.1. 
55 A.a.s. kap. 6.2. 
56 A.a.s. kap. 7.1.1. 
57 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 326.  
58 Ibid. s. 306 f. 
59 Ibid. s. 339. 
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4.2 Den totala författningsreformen år 1974  

 

Den svenska RF från år 1809, var i början av 1970-talet Europas äldsta författning 

och överträffades i världen endast av Förenta Staternas konstitution från år 1787.60 

Regeringsformen från år 1809 hade under ett drygt halvsekel till stora delar ansets 

vara obsolet och Sverige hade således befunnit sig en längre tid i ett författningslöst 

tillstånd. Det ansågs därför viktigt att den nya RF skulle respekteras och efterlevas i 

högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet. 

I mars år 1972 överlämnade Grundlagberedningen sitt slutbetänkande (SOU 

1972:15 ”Ny regeringsform, ny riksdagsordning”) med förslag till den nya 

författningsreformen. Betänkandet omfattade förslag till en ny RF och RO samt 

rekommenderade ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) samt 

successionsordningen (SO). Den slutliga propositionen (1973:90 ”Ny regeringsform, 

ny riksdagsordning”) överlämnades våren år 1973 och var i det stora hela 

överensstämmande med Grundlagsberedningens tidigare förslag. Förslaget till den 

nya RF utfärdades den 28 februari år 1974 och godkändes av riksdagen den 6 juni61 

år 1974 samt blev efter höstens riksdagsval samma år åter bekräftat av riksdagen. 

Den nya RF och RO trädde därefter i kraft den 1 januari år 1975.62 

Tillkomsten av 1974-års regeringsform ska även ses utifrån den bakgrund att det 

socialdemokratiska partiet hade en särställning inom den svenska politiken mellan 

1945-1976 och Sverige var under denna epok att betrakta som en enpartistat med 

socialdemokratiskt styre. Socialdemokraterna har av hävd varit skeptiska till 

grundlagsreglerade fri- och rättigheter, maktdelning och konstitutionella funktioner 

för domstolarna. Denna attityd avspeglar sig i 1974-års RF genom avsaknaden av ett 

kapitel rörande de mänskliga fri och rättigheterna.63  

I 1974 års RF saknas också tankar och idéer kring maktdelning vilket delvis kan 

förklaras med den för tiden gynnsamma samhällsutvecklingen. Den goda 

samhällsutvecklingen i sig ansågs då vara ett bra argument för små konstitutionella 

förändringar. Grundlagsbefästandet av parlamentarismen med 

                                                 
60 Sveriges grundlagar och riksdagsordningen. Inledning av Erik Holmberg och Nils Stjernquist, s. 14. 
Riksdagens interntryckeri 2007. 
61 Att godkännandet sker på Sveriges nationaldag den 6:e juni är förstås en symbolisk manifestation. 
Enligt min uppfattning är dock Sveriges formellt riktiga nationaldag den 27 juni, se a.a.s kap 2.4. 
62 Erik Holmberg och Nils Stjernquist. Vår författning. Trettonde upplagen., s. 32 ff. Nordstedts 
Juridik AB 2003. 
63 Sterzel, s. 20 ff. 
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folksuveränitetsprincipen som den överordnande demokratiska rättesnöret lämnade 

sålunda inget utrymme för en domstolsmakt.64 

Ytterligare en viktig faktor i detta sammanhang var att det juridiska tänkandet i 

Sverige vid denna tidpunkt var starkt influerat av den så kallade ”Uppsalaskolan”, 

där begrepp som rättigheter och förpliktelser endast ansågs vara känsloyttringar, 

vilka avfärdades som metafysiska och verklighetsfrämmande.65 

 

4.2.1 Kompromissen i Torekov 

 

Torekovkompromissen66 är en överenskommelse kring monarkins vara eller inte vara 

som statsform samt den tidigare maktfördelningen mellan statschef och regering. 

Statschefens framtida ålägganden enligt GLU:s förslag är endast av representativ 

karaktär och ”statschefen bör inte tilldelas någon som helst befogenhet, som innebär 

att han kan utöva makt” (prop. 1973:90 s. 172). Betydelsen av monarkins bevarande 

ansågs dock vara av största vikt för att den nya författningen skulle få önskvärt stöd 

av folkopinion och riksdag. Monarkin hade således ett påtagligt folkligt stöd och 

frågan var därför känslig till sin natur. Kompromissens kärna i Torekov efter 

förhandlingarna var alltså att bibehålla monarkin som statsform men samtidigt frånta 

monarken dess maktbefogenheter. I det riksdagsprotokoll (Riksdagens protokoll 

1973:110, s. 64 f) från överläggningarna i Torekov, hämtas följande uttalande från 

den dåvarande riksdagsledamoten Bertil Fiskesjö:  

 

”Under åtskilliga promenader över gröna gräsmattor medan solen sken 

fosterländskt gul över de fosterländskt blåa vågor som skvalpade in mot stranden 

formulerades här fram en överenskommelse som samtliga partiers representanter 

högtidligen sade sig å sina partiers vägnar kunna godkänna. Överenskommelsen 

byggde på två grundläggande förutsättningar. Monarkin skulle bevaras och 

monarken skulle inte ha några funktioner som kunde innebära utövande av 

politisk makt.” 

                                                 
64 Joakim Nergelius (Professor i konstitutionell rätt vid Örebro Universitet). Svensk Statsrätt, s. 22. 
Studentlitteratur 2006. 
65 Sterzel, s. 21. 
66 Torekov var den lilla tätort i Skåne där det politiska mötet ägde rum. 
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Avlägsnandet av de tidigare maktbefogenheter som varit statschefens 

privilegium, kan under kompromissen i Torekov tyckas ha framkommit i total 

samstämmighet samt under mycket gynnsamma förhållanden. Denna totala 

samstämmighet och de mycket gynnsamma förhållandena, står i sin tur i skarp 

kontrast till 1809-års statskupp och fängslandet av Gustav den IV Adolf. 

Kompromissen väckte dock i de rojalistiska lägren upprörda känslor och har stundom 

även kommit att kallas för ”förräderiet i Torekov”.   

GLU hade följaktligen utifrån sina direktiv att hitta ett organ eller ett antal 

personer med folklig förankring, som kunde överta statschefens tidigare uppgift med 

att utse statsministerkandidat. Mot denna utgångspunkt var det initialt endast 

riksdagen eller dess talman som var direkt lämpad för denna uppgift. Det slutliga 

valet föll dock på riksdagens talman som genom sin egenskap av riksdagsledamot 

och riksdagens främste företrädare hade ett folkligt mandat. Riksdagens talman var 

av hävd även i besittning av lång erfarenhet inom det politiska arbetet (SOU 

1972:15, s. 94). 

Det kan i relation till utfallet av Torekovkompromissen framstå en smula 

besynnerligt att Sveriges nuvarande statschef (Carl den XVI Gustav) av 2004-års 

GLU presenterade förslag, var påtänkt som kandidat till utnämningsmakten för de 

högre domartjänsterna. GLU:s förslag resulterade sedermera i prop. 2009/10:80, ”En 

reformerad grundlag”,67 som enhetligt undertecknades av samtliga riksdagspartier. 

 

4.3 Avslutande kommentar 

 

Övergången till enkammarriksdagen och befästandet av parlamentarismen innebar i 

kombination med statschefens omintetgjorda maktbefogenheter, ett bekräftande av 

folksuveränitetsprincipen. Folket erhöll i och med detta möjligheten att vart tredje år, 

vid ett och samma tillfälle, lägga sin röst på valfri representant vid såväl kommun- 

som riksdagsval och därmed erhålla en abstrakt suveränitet. Sverige var inte längre 

                                                 
67 Följande citat är hämtat från prop. 2009/10:80, s. 130. ”Enligt gällande ordning är det regeringen 
som tillsätter anställningar som ordinarie domare (11 kap. 9 § första stycket RF). Utredningen har 
övervägt olika alternativ till gällande ordning, innefattande bl.a. en överflyttning av 
utnämningsmakten till riksdagen, domstolarna själva eller statschefen, men stannat vid att den 
nuvarande ordningen bör behållas. Regeringen instämmer i utredningens bedömning. Regeringen styr 
riket under konstitutionellt ansvar (1 kap. 6 § RF).” 



  Robert Sjöström 29

ett ”arfrike” som skulle styras av en ”afliden konungs manliga efterkommande”, 

vilket var fallet i 1809-års regeringsform.  

Det kan i och med detta även konkluderas att den reella makten i staten Sverige 

under två decennier framåt skulle fördelas mellan riksdag och regering enligt 

parlamentarismens villkor. Dessa två decennier kan enligt min mening även 

beskrivas som att folksuveränitetsprincipen, per definition, uppfyllde kriterierna i 

RF:s portalparagraf 1:1.68 Folkets abstrakta maktbefogenheter kan så att säga under 

dessa två decennier vara linjär69 med gällande konstitution. Huruvida denna 

parlamentariska och representativa princip var effektiv med tanke på kommande 

regeringars handlingsförmåga och stabilitet var i sammanhanget av underordnad 

betydelse.70 Sveriges medlemskap i EU år 1995 kom dock att drastiskt påverka denna 

linjära kurva. 

 

                                                 
68 RF 1:1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” 
69 Med linjär menar jag i förekommande fall att grundtanken med folkets representativa makt linjerar 
med utfallet, d.v.s. folkets makt fördelas initialt mellan riksdag och regering. Här finns ännu inga 
markanta inslag av överstatliga organ, parlamentarismens urlakning eller presidentialisering (se vidare 
kapitel 6).  
70 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 312 f. 
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5 Sveriges EU-medlemskap 
 

”Medlemskapet i EU innebär en djupare förändring i författningslivet – utifrån 

folksuveränitetsprincipens basprincip – än hela rättighetskomplexet sammantaget.”71 

 

Kapitel fem berör Sveriges EU-medlemskap år 1995 samt något om dess innebörd 

samt konsekvenser. Det är enligt min mening troligt att EU-medlemskapet och 

innebörden därav vid den aktuella tidpunkten var en något diffus företeelse såväl för 

den politiskt aktiva massan som för gemene man. Det kan dock år 2011 konkluderas 

att EU-medlemskapet för svenskt vidkommande haft en påtaglig effekt beträffande 

det nationella självbestämmandet och självstyret. Den år 1974 introducerade 

folksuveränitetsprincipen har i och med EU-medlemskapet även på ett otvetydigt sätt 

urholkats. 

 

5.1 En introduktion till Sveriges EU-medlemskap 
 

Bakom Sveriges ansökan om medlemskap i EU år 1994 fanns tre viktiga faktorer 

eller nämnare som spelade en avgörande roll. En av dessa faktorer var att den 

tidigare militära hotbilden i Europa hade upphört i och med Berlinmurens fall år 

1989 samt Warszawapaktens upplösning år 1991 samt även den ryska militärens 

uttåg ur Baltikum år 1994. Den demilitariseringsvåg som drog genom Europa 

skapade en större handlingsfrihet inom politiken än vad som tidigare varit möjlig.  

Det sedan tidigare undertecknade EES-avtalets år 199272 utgjorde en annan 

förenklande faktor för att på allvar överväga ett EU-medlemskap.73 Den tredje 

faktorn som spelade en avgörande roll var det faktum att Sveriges finansiella 

ställning gentemot omvärlden successivt hade försämrats.74 

Sveriges så kallade neutralitetspolitik under andra världskriget gjorde att landet 

efter krigsslutet år 1945, åtnjöt några välmående decennier på övriga Europas 

bekostnad. Detta välmående och industriella försprång hade vid tidpunkten för 

                                                 
71 Sterzel, s. 25. 
72 Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
73 Nackdelen med  EES-avtalet var att det inte gav något direkt inflytande på EU:s beslutandeprocess 
utan endast tillgång till EU:s inre marknad. 
74 Ulf Bernitz och Anders Kjellgren. Europarättens grunder, s. 199 ff. Tredje upplagan. Nordstedts 
Juridik AB 2007. 
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ansökan år 1994 drastiskt försämrats och Sverige hade sedan en tid hamnat i 

långsiktiga finansiella svårigheter. Den svenska regeringen påvisade just dessa 

finansiella svårigheter år 1991 som ett skäl nog för ett övervägande om medlemskap 

i EU.75  

Sverige genomförde en folkomröstning den 13 november år 1994 angående EU-

medlemskapet, vilket resulterade i 52,1 % för- och 46,9 % röster emot ett 

medlemskap. Ja-sidan hade flest anhängare i storstadsregionerna samt Skåne, medans 

nej-sidans väljare till övervägande del fanns representerade i mindre städer samt hade 

ett särskilt starkt stöd i Jämtland och Norrland. En stor grupp av nej-sidans 

representanter önskade dock att Sverige skulle hålla fast vid det sedan tidigare 

undertecknade EES-avtalet.  

EU-fördraget undertecknades den 24 juni år 1994 och riksdagen antog i 

december samma år en ny lag (SFS 1994:1501) i samband med Sveriges EU-inträde. 

Samtliga EU:s dåvarande medlemsländer ratificerade Sveriges medlemsansökan, 

vilket innebar att Sverige var en fullvärdig medlem den 1 januari år 1995.76 

 

5.2 Den konstitutionella innebörden av Sveriges EU-

medlemskap 

 

Konstitutionellt rymdes de redan existerande reglerna i RF:s 10 kap77 vid övergången 

till EU-medlemskapet vilket har sin grund i Sveriges tidigare samverkan med andra 

stater inom EES-avtalet. Problemet var dock att Sverige utifrån den formulering som 

framgick av RF 10: 1-5 §§ till och med år 1994, endast i begränsad omfattning tillät 

delegering av lagstiftningsmakten. Sverige tillät heller inte överlåtelse av beslut 

gällande grundlagsbegränsade eller rättighetsbegränsade lagar.78 Utifrån dessa 

förutsättningar gjordes sedermera ett tillägg i RF 10:5 vad gäller överlåtelse av 

beslutanderätten. 

Här kan dras en parallell med den tyska Solange-principen (solange 1), där den 

tyska författningsdomstolen inte kunde underordna sig en ny förordning från 

dåvarande EG, eftersom förordningen inte uppfyllde den tyska grundlagens artiklar 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 RF 10 kap, ”Internationella förhållanden”. 
78 Holmberg & Stjernquist, s. 198 f. 
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vad gäller grundläggande fri- och rättigheter. Det framgår tydligt att den svenska 

regeringen anser att detta tillägg i andra meningen RF 10:5 har stor betydelse, 

eftersom det markerar Sveriges verksamma fri- och rättighetsskydd (prop. 

1993/94:114 s. 23 f).79 I nämnda proposition framgår även vikten av att EU 

upprätthåller ett fri- och rättighetsskydd som motsvarar Sveriges eget enligt RF 2 

kap. I citatet nedan från RF 10:580, är det särskilt innebörden av den andra meningen 

som utgör själva kärnpunkten: 

 

” Inom ramen för samarbete i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta 

beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse 

förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket 

överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Riksdagen beslutar om sådan överlåtelse genom 

beslut, varom minst tre fjärdedelar av de röstande förenar sig. Riksdagens beslut 

kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse 

kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse enligt 2 §” 

 

EU-rätten i svensk lagstiftning regleras i huvudsak i RF 10 kap 1-14 §§ samt i 

RO 10 kap 1-13 §§.81 Sveriges alla anslutningsfördrag i samband EU-anslutningen 

finns återgivna i prop. 1994/95:19.82 Vad gäller grundlagsändringar inför det svenska 

EU-medlemskapet, återfinns dessa huvudsakligen i prop. 1993/94:114. 

 

5.3 EU-rättens rätt 

 

Med undantag av de begränsningar som omnämns i RF 10:583 innebär principen om 

” fördragskonform tolkning” att Sverige ska tolka lagar och förordningar mot 

bakgrunden av de internationella åtaganden som gjorts, vilket medför att EU-rättsliga 

regler har företräde framför nationella med motsägande innehåll. Enligt den praxis 

                                                 
79 Prop. 1993/94:114, ”Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen.” 
80 RF 10:6 i 2011-års RF. 
81 RO 10 kap 1-13 §§. ”Behandlingen av frågor i Europeiska unionen”. 
82 Prop. 1994/95:19, ”Sveriges medlemskap i EU”. 
83 RF 10:6 i 2011-års RF. 



  Robert Sjöström 33

som tillämpas av EU-domstolen måste även medlemsstaternas grundlagar lämna 

företräde till EU-rätten.84  

Sverige tillämpar för integration av EU-rätten den så kallade dualistiska 

principen, som innebär att Sveriges åtaganden inte blir en del av den nationell rätt så 

länge den inte integreras med inhemsk rätt.85 Normalt sker integreringen av EU-

rätten i Sverige via ”inkorporation”, där en lag eller förordning implementeras som 

gällande inhemsk författning, eller ”transformation”, som innebär att den nationella 

rätten görs till en del av EU-rätten.86 Som enskild EU-medborgare går det dock att i 

vissa fall åberopa EU-rätten inför nationella myndigheter och domstolar, även då den 

inte har inkorporerats eller transformerats. Detta förfarande brukar kalla för ”direkt 

effekt” och ger EU-rätten företräde framför den nationella rätten. 

 

5.4 Avslutande kommentar 
 

Det svenska medlemskapet i EU innebär en påtaglig åderlåtning av det folkliga 

mandat som vid dags dato (år 2011) vart fjärde år delegeras till riksdagen. 

Folksuveränitetsprincipens abstrakta suveränitet som sedan 1974-års RF varit mer 

eller mindre linjär med gällande konstitution, erhöll i och med EU-medlemskapet en 

negativ differens. Med detta menar jag att folkets representativa makt i och med EU-

medlemskapet ska exekveras av ytterligare en aktör förutom Sveriges riksdag och 

regering. Den externa aktören i form av EU distanserar enligt min mening på ett 

märkbart sätt den ursprungliga tanken med folksuveränitetsprincipen. Folket har å 

den ena sidan förvisso medverkat i en folkomröstning beträffande EU-

medlemskapets vara eller inte (52% var för och 47% mot ett medlemskap) och 

därmed givit sitt samtycke till överstatlig representativitet. Å den andra sidan kan 

frågan ställas huruvida folket och den då parlamentariskt aktiva massan (vid den 

aktuella tidpunkten) till fullo var medvetna om EU-medlemskapets kontext och 

utveckling.  

Folksuveränitetsprincipen som per definition, tidigare uppfyllde kriterierna i RF:s 

portalparagraf 1:1.87, kan i och med EU-medlemskapet enligt min mening anses vara 

                                                 
84 Thomas Bull & Fredrik Sterzel. Regeringsformen, en kommentar, s. 251 f. Författarna och SNS 
Förlag 2010. 
85 Undantaget här är EU-förordningar som blir direkt gällande i den nationella rätten. 
86 Bernitz och Kjellgren, s. 70 ff. 
87 RF 1:1 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket.” 
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obsolet. Då folkets representativa makt i allt högre utsträckning distanseras från sitt 

ursprung, återstår heller ingen makt i egentlig mening, utan endast en chimär 

förnimmelse av en politisk makt och medverkan. Tendensen är enligt mitt 

förmenande tydlig, ju mer integrering och internationalisering av den svenska 

politiken, desto mindre kommer folkets reella makt och inflytande att bli. 

Regeringsformens 37-år gamla portalparagraf förmedlar således en obsolet illusion 

och bör följaktligen omformuleras för att åtnjuta något anseende samt 

överensstämma med verkligheten. 

Som ett resultat av Sveriges EU-medlemskap följer även parlamentarismens 

urlakning där riksdagen i allt högre utsträckning tvingas agera transportkompani av 

den reella makten till regering, statsminister och EU, vilket i sin tur bildar underlag 

samt en plattform för statsministerämbetets presidentialisering.  

Överlåtelsen av delar av den svenska suveräniteten och beslutanderätten innebär 

en påtaglig nationell och konstitutionell makt för EU. Det svenska EU-medlemskapet 

vars effekt innebar en djupgående förändring av de konstitutionella grunderna, 

genomfördes utan annan grundlagsändring än en specialregel om beslutsförfarandet i 

RF. Här står likheter att finna med 1809-års RF, där man ”ordnar de ofrånkomliga 

teknikaliteterna men skjuter ifrån sig djupare reformer och lever vidare med den 

gamla grundlagen”.88 

                                                 
88 Sterzel, s. 26. 
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6 Den svenska parlamentarismens funktion 

och förskjutning 
 

”Tillspetsat kan man därför säga att Sveriges nuvarande politiska valsystem 

tillkommit därför att de olika politiska partierna velat försvaga varandra. 

Socialdemokraterna har vägletts av en strävan att söndra borgerligheten. De 

borgerliga partierna önskade få ett slut på den långvariga socialdemokratiska 

regeringsdominansen”.89 

 

Följande kapitel avser att konkretisera och förtydliga samt i någon mån visualisera de 

tidigare inläggen om parlamentarismen och urholkningen av 

folksuveränitetsprincipen. Inledningsvis görs en kortare särskiljning mellan det 

proportionella valsystemet vs majoritetsvalsystemet. Efterföljande punkt kan sägas 

summera och sammanfatta lite av det som tidigare omnämnts beträffande 

parlamentarismen i Sverige. Kapitlet presenterar sedan utifrån tre viktiga faktorer 

vad som åtskiljer det parlamentariska systemet vs det presidentiella. Som en 

avslutande punkt utvecklas närmare själva fenomenet med presidentialiserings tesen, 

där statsministern och regeringens frigörelseprocess från riksdagen, kan 

karaktäriseras utifrån tre olika faser. Kapitlet avslutas med en kommentar. 

 

6.1 Proportionella valsystem vs majoritetsvalsystem 

 

Den stora skillnaden bland olika valsystem är den mellan proportionella valsystem 

och majoritetsvalsystemet. Sverige liksom de flesta övriga länderna i Europa, 

tillsätter riksdagens kammare enligt det proportionella valsystemet som bygger på 

flermandatsvalkretsar, där de politiska mandaten fördelas jämt mellan flera 

kandidater och partier i förhållande till deras röstandelar. Denna metod brukar även 

kallas för den ”jämkade uddatalsmetoden”  eller ”den modifierade St. Laguës metod”, 

och kan rent allmänt sägas gynna medelstora politiska partier (SOU 2007:40, s. 20 

”Valsystem och representationseffekter”). Proportionella val tenderar allt som oftast 

                                                 
89 SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige, s.200. 
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att resultera i flerpartisystem där antalet involverade partier är högre än vid 

motsvarande system med majoritetsval. Enligt min mening innebär detta att ju fler 

partier som är inblandade, desto svagare tenderar den kommande regeringens 

ställning att bli då den allt som oftast hamnar i en minoritetsställning samt blir 

beroende av koalitioner och/eller opposition. Konklusionen kan därför tyckas 

överensstämma med att ju mer proportionellt och rättvist (demokratiskt) ett 

valsystem är desto svagare (sämre) riskerar den exekutiva regeringsmaktens 

potentiella handlingskraft att bli. Detta leder i sin tur till att folkrepresentationens 

arbete i en förlängning kompliceras90 och det parlamentariska systemet har för 

svenskt vidkommande enligt min mening erhållit sitt moment 22. En bekräftelse på 

detta fenomen är att Sverige de senaste 100 åren till övervägande del haft 

minoritetsregeringar.91 För att åstadkomma ett system som innebär en förenkling av 

framtida regeringsbildningar, kan det tyckas att det nuvarande valsystemet borde 

bytas ut, eftersom den ”långtgående proportionalismen” skapar problem då hållbara 

majoritetsförhållanden eftersträvas i riksdagen.92 

Systemet med majoritetsval kombineras till skillnad mot det proportionella 

valsystemet ofta med enmandatsvalkretsar vilket, som regel premierar den kandidat 

eller det parti som erhåller flest röster inom en valkrets. Denna kombination leder 

som regel till tydliga valresultat där valets vinnare starkt dominerar på de övriga 

kandidaternas bekostnad. Majoritetsval i enmansvalkretsar tenderar allt som oftast att 

resultera i ett majoritetsparti (eller en president) med stark regeringsmakt och ett 

minoritetspartisparti som svarar för oppositionen (SOU 2007:40, s 15).  

Som exempel på tillämpningen av majoritetsval kan här nämnas USA, där valet 

till kongress och president till skillnad mot det Europeiska parlamentariska systemet i 

hög grad är individrelaterat, oavsett om det gäller lokal, delstatlig eller federal nivå. 

De två största partierna i USA (demokraterna och republikanerna) fungerar i 

praktiken endast som ”valmaskiner” vars avsikt är att lyfta fram de egna 

kandidaterna.93 

 

 

                                                 
90 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 307. 
91 Hermansson m.fl. s. 29. 
92 Ibid. S. 201. 
93 Rutger Lindahl (professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet) m.fl. Utländska politiska 
system. SNS förlag 2009. Trettonde upplagan, s. 116 ff. 
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6.2 Parlamentarismens Sverige 

 

Som omnämnts inledningsvis anses Sverige allt sedan den Edénska ministären år 

1917 varit det parlamentariska systemet troget.94 Den svenska parlamentarismen 

kodifierades dock inte i 1809 års RF förrän år 1969, samtidigt som beslutet om 

tvåkammarriksdagens urfasning till förmån för enkammarriksdagen. Tiden emellan 

denna senkomna kodifiering har kommit att kallas för Sveriges författningslösa 

halvsekel,95 där den svenska grundlagen i stora delar ansågs vara obsolet samt sakna 

rättslig betydelse. 

Parlamentarismens tankegångar bygger på delegering av den ursprungliga 

folkliga (abstrakta) makten via politiska representanter. RF 1:1 slår fast att ”All 

offentlig makt ska utgå från folket” (folksuveränitetsprincipen) och att den ska 

” förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick”. Folket 

delegerar sålunda sin abstrakta makt till valda parlamentariker som sedan delegerar 

denna makt vidare (RF 6:4) till i första hand landets parlamentariskt förordnade 

statsminister.96 Statsministern har sedan att tillsätta de statsråd han finner lämpliga 

för samarbetet i regeringen (RF 6:1). Statsministern och de statsråd som formellt 

utgör regeringen, har i sin tur att förvalta folkets abstrakta makt genom att styra riket 

(RF 1:6), samt att utföra ytterligare maktdelegering till underlydande förvaltningar 

samt sedan år 1995 (RF 10:6) till det överstatliga EU (SOU 2007:42, s. 8 ff ”från 

statsminister till president”).  

En viktig förutsättning för det parlamentariska systemet där folkets abstrakta 

makt delegeras i allt flera led, är att de som exekverar folkets förtroende kan ställas 

till svars för sina handlingar. För detta ändamål har Sverige en så kallad 

kontrollmakt, av både parlamentarisk och utomparlamentarisk karaktär som omfattar 

konstitutionella regler för riksdagsval, regeringsbildning, interpellationer, 

misstroendeförklaring, konstitutionsutskott m.m.97 Här finns även en huvudprincip 

som innebär att en majoritet av riksdagens ledamöter alltid kan tvinga en regering att 

avgå genom en misstroendeförklaring (RF 6:7 och RF 13:4). Regeringen har som 

                                                 
94 Hermansson m.fl. s. 29. 
95 Sterzel, s. 11. 
96 Den så kallade negativa parlamentarismen innebär att regeringen inte behöver inneha riksdagens 
majoritet bakom sig för att bilda regering, utan endast dess förtroende och tolerans. Som en direkt 
följd av detta har minoritetsregeringar i Sverige varit den vanligaste sammansättningen sedan år 1917. 
97 A.a.s. kap 7. 
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värn mot denna misstroendeförklaring en möjlighet att inom en vecka utlysa nyval 

och därmed omintetgöra misstroendeförklaringen. 

Parlamentarismen innebär sålunda att regeringen är beroende av riksdagens 

förtroende för att kunna upprätthålla sin regeringsposition.98 I KU:s betänkande nr 26 

år 197399 heter det att ”Regeringen skulle, så länge den tolereras av riksdagen och 

inom den ram riksdagens beslut bildar, kunna handla med den kraft och snabbhet 

som fordras i ett utvecklat samhälle som vårt”. Tanken var här att riksdagen (i 

parlamentarisk anda) skulle stärka sin ställning gentemot regeringen och vara den 

dominerande parten samt att detta avsågs befästas i grundlagen. Att grundlagen 

befäster folkstyrelsens förverkligande genom ett representativt och parlamentariskt 

statsskick råder inget tvivel (RF 1:1). Däremot har utfallet vad beträffar riksdagens 

suveräna ställning gentemot regeringen som tidigare omnämnts, urholkats allt sedan 

Sveriges EU-medlemskap år 1995 (se vidare kap. 6.4).  

Beroendet mellan riksdagen och regeringen brukar traditionellt anses vara 

ofrånkomlig. En sådan definition brukar utgå från huruvida dessa maktinstanser 

präglas av en maktfusion som i det parlamentariska systemet, eller maktdelning som 

i det presidentiella systemet. 100  

 

6.3 Parlamentariska vs presidentiella system 

 

Det finns tre viktiga faktorer som åtskiljer det parlamentariska och presidentiella 

systemet. Den första skillnaden mellan dessa system är att statsministern (och 

regeringen) i ett parlamentariskt system är ansvariga inför riksdagen och beroende av 

dess förtroende samt kan avsättas genom en av riksdagen riktad 

misstroendeförklaring (se kap. 8.1.1). I presidentiella system (som t.ex. USA) kan 

presidenten (vars ämbetsperiod är tidsbegränsad), under normala omständigheter inte 

avsättas av riksdagen.101 Den andra skillnaden är att i parlamentariska system utses 

en statsminister av riksdagen medan en president utses direkt av folket vilket innebär 

ett direkt folkligt mandat. Den tredje skillnaden är att parlamentariska system har en 

kollektivt ansvarig regering samt fattar kollektiva beslut medans en president (i sig 

                                                 
98 Stjernquist. Tvåkammartiden, s. 229 ff. 
99 KU 1973:26, s. 17. 
100 Hermansson m.fl. s. 19. 
101 Undantag från denna regel kan göras om presidenten vidtar någon direkt brottslig handling , vilket 
kan leda till ”Impeachment” som är en form av riksrätt.  
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själv) utgör den verkställande beslutsfattaren samtidigt som övriga ministrar endast 

har funktionen som underordnande rådgivare.102 

En statsminister i ett parlamentariskt system har som regel större makt och 

befogenheter än vad som är gällande för en president, som är tvungen att dela sin 

reella makt inom ett maktdelningssystem.103 I det presidentiella systemet finns 

således flera parallella delegationskedjor, samtidigt som det endast är presidenten 

som kan ställas till svars av väljarna (folket) för den verkställande maktutövningen. 

En parlamentariskt tillsatt statsministers reella makt är dock som regel direkt 

avhängig riksdagens stöd, vilket yttrar sig i att en majoritetsregering samtidigt 

innebär en större individuell makt för statsministern visavi en minoritetsregering. 

Samma inbördes förhållanden kan sägas föreligga mellan en enpartiregering visavi 

en koalitionsregering, där den individuella makten för statsministern är större i det 

förra fallet. (SOU 2007:42, s. 8 ff).  

Sveriges nuvarande ministär (Reinfeldt II) består efter valet år 2010 av en 

parlamentarisk minoritetsregering i koalition, vilket å den ena sidan kan tyckas 

utgöra sämsta tänkbara regeringsunderlag vad gäller regeringens potentiella 

handlingskraft. Det kan å den andra sidan tyckas som att folkets röst via det 

proportionella valsystemet och det parlamentariska statsskicket härmed har nått sin 

fulländning. Det är svårt att tänka sig fler inblandade (och av folket representerade) i 

den nuvarande parlamentariska och verkställande beslutsprocessen än i ministär 

Reinfeldt II. Sverige kan därmed enligt min mening således sägas uppnått en i det 

närmaste fulländad konsensus modell, som innebär att alla större demokratiskt valda 

partier, mer eller mindre, har en del i beslutandeprocessen.104  

En motsvarande regeringskonstellation står dock att finna under ministär Fälldin 

III år 1981-1982 samt ministär Bildt år 1991-1994.105 Som en direkt kontrast till 

föregående koalitioner kan nämnas ministär Persson år 1996-2006, som trots sin 

egenskap av minoritetsregering lyckades behålla greppet om den politiska arenan 

under tio år. I det senare fallet kan det enligt min mening tyckas otvetydigt att en 

stark och karismatisk statsminister i Sverige, under gynnsamma förhållanden, har en 

uppenbar potential att transformera och utveckla presidentiella egenskaper.  

                                                 
102 Arend Lijphart (Research professor of political science at the University of California & San 
Diego). Patterns of Democracy, s. 116 f. Yale University Press 1999. 
103 Som exempel kan här nämnas USA, vars president delar sin exekutiva makt med kongressen 
(senaten och representanthuset) samt Högsta domstolen. 
104 Lijphart, s. 30 ff 
105 Hermansson m.fl. s. 28 f. 
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6.4 Parlamentarismens presidentialisering 

 
Parlamentarismens införande sågs till en början som ett led i förverkligandet av 

folkstyrelsen. Den svenska parlamentariska idealmodellen var sålunda tänkt att 

utgöra en nära relation mellan riksdag och regering. Denna idealmodell har allt sedan 

den Edénska ministärens tillträde år 1917 kommit att innebära en förskjutning av den 

reella makten till förmån för Sveriges statsminister och regeringen. Graden av den 

dominans som utgjorts av statsminister och regeringen har kommit att varierar 

mellan de olika ministärer som suttit vid makten i allmänhet och den individuella 

potentialen hos statsministern i synnerhet.106 En annan avgörande faktor för 

regeringens dominans har varit hur lång tid en ministär varit verksam. Ju längre en 

ministär varit verksam desto mer dominerande tenderar denna att vara på riksdagens 

bekostnad.107  

Vid en presidentialisering frigörs delvis statsministern och regeringens beroende 

av förtroendet från riksdagen. För att karaktärisera denna parlamentariska och 

partiella frigörelse kan processen delas in i tre faser. Dessa tre faser består av den 

exekutiva fasen, den partiella fasen och den elektorala fasen.108  

Den exekutiva fasen genererar som regel ett utökat utrymme för statsministern i 

form ett större antal autonoma zoner i form av explicit kontroll av t. ex det rådande 

kommunikations och informationsflödet. Statsministerns ökande självbestämmande i 

de autonoma zonerna sker på bekostnad av både riksdagen och det egna partiet.109 

Som exempel på en autonom zon kan nämnas statsrådsberedningen110 och dess 

utökade resurser (i form av både ekonomiska medel och personal) som lyder direkt 

under statsministern. Statsrådsberedningen har även övertaget UD:s tidigare roll som 

samordnare av europapolitiken vilket genererar ytterligare en autonom zon till 

förmån för statsministern och regeringen. Just EU-samarbetet kan i detta samanhang 

enligt min mening betraktas som den största autonoma zonen, där bilaterala 

                                                 
106 Hermansson m.fl. s. 199 ff. 
107 Lijphart, s. 129. 
108 Thomas Poguntke and Paul Webb. The presidentialization of politics, s. 7 ff. Oxford University 
Press Inc., New York. 
109 Ibid. 
110 Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt 
ansvara för samordning av den svenska EU-politiken. Chef för Statsrådsberedningen är statsministern. 
I Statsrådsberedningen tjänstgör cirka 200 personer varav de i statsministerns kansli, EU-ministerns 
kansli samt samordningskansliet är politiskt tillsatta. På de övriga kanslierna tjänstgör opolitiska 
tjänstemän. IK 2011-03-11. http://www.sweden.gov.se/sb/d/13110. 
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kontakter mellan statsministern, enskilda statsråd och EU-tjänstemän utgör vardagen. 

Sverige har allt sedan EU-medlemskapet år 1995 via riksdagen delegerat makt i 

enlighet med RF 10:6 till EU, vilket innebär att en stor del av politiken på den 

nationella nivån bestäms på den internationella arenan. Eftersom den internationella 

arenan i Sverige företräds av statsministern och regeringen, är det således även där 

den reella makten står att finna. Regeringen har dock att ”fortlöpande informera 

riksdagen…om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen” (RF 

10:10 samt RO kap.10). Riksdagen har till sitt förfogande en EU-nämnd111 (RO 10:9) 

för att hålla sig ajour inom EU-politiken. EU-nämnden är dock endast ett 

samrådsorgan och presenterar sålunda inga förslag till riksdagsbeslut. 

Den partiella fasen är betydligt svårare att på ett stringent sätt precisera likt den 

ovanstående exekutiva fasen, men kan sägas innebära att det politiska partiet tappar i 

betydelse till förmån för sin partiledare och att dess partimedlemmar blir allt mer 

beroende av partiledarens goda vilja.112 Denna del av processen kan även ta sig 

exceptionella uttryck genom att en stark partiledare i högre utsträckning vädjar direkt 

till folket för att vinna gehör för viktiga och strategiska frågor. Det finns här även 

starka tendenser till att viktiga beslut fattas bilateralt med utvalda partimedlemmar 

istället för med partikollektivet. I en förlängning kan en ökande maktkoncentration 

till en partiledare leda till att denne helt eller delvis förbiser det egna partiet och eller 

riksdagen i viktiga frågor. En presidentiell utveckling inom ett parti tenderar också 

att i högre utsträckning än tidigare göra dess partiledare mer sårbar för eventuella 

valnederlag och leder inte sällan till dennes avgång.113 

Den elektorala fasen präglas precis som partifasen av att fokus flyttas från partiet 

till partiledaren. Mediabevakningen tenderar här också att i allt större utsträckning 

fokusera på de olika partiernas ledare i stället för själva partikollektivet. Denna 

bevakning blir särskilt stringent inför riksdagsvalen då mediabevakningen i stor 

utsträckning kretsar kring partiledarna i allmänhet och de potentiella 

statsministerkandidaterna i synnerhet. Som ett exempel kan här nämnas Bengt 

Westerberg (partiledare för Folkpartiet år 1983–1995) och den ”Westerbergeffekt” 

som innebar att Folkpartiet i riksdagsvalet år 1985 ökade med hela 8 procentenheter. 

                                                 
111 Regeringen ska samråda med riksdagens EU-nämnd i frågor som gäller EU. Samrådet rör i första 
hand hur förhandlingarna i EU:s ministerråd ska läggas upp från svensk sida. Till skillnad från 
riksdagsutskotten behandlar nämnden inte förslag till riksdagsbeslut. IK 2011-03-11. 
http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6457.aspx.  
112 Poguntke & Webb, s. 9 f. 
113 Ibid. 
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Motsvarande effekt genererade den såkallade ”Maudeffekten”, då Maud Olofson 

(partiledare för Centerpartiet sedan år 2001-03-19) inför riksdagsvalet år 2002 lyfte 

den då neråtgående trenden för Centerpartiet. Det är således ett faktum att en 

personalisering i en pågående valkampanj, kan resultera i en ledarskapseffekt, vilken 

kan vara av en direkt avgörande betydelse på valdagen.114 

 

6.5 Avslutande kommentar 

 
Presidentialiseringen av parlamentarismen och den partidefinierade demokratin leder 

följaktligen till en ökande makt och autonomi för regeringen i allmänhet och 

statsministern i synnerhet samt en ökande betydelse för partiledarna i allmänhet och i 

samband med valrörelser i synnerhet. Det kan här enligt min mening tyckas som att 

samtliga ovanstående tre faser i olika hög utsträckning, sedan ett decennium tillbaka, 

är väl förankrade i den svenska politiken. 

Nedanstående tabell115 kan sägas visualisera parlamentarismens 

presidentialisering, som innebär att ju mer parlamentarismen distanseras från 

ursprungsidealet (i endera riktningen) desto sämre blir parlamentarismen utifrån sin 

egenskap som just parlamentarism.116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Ibid, s.10 f. 
115 Hermansson m.fl. s. 22.. Tabellen har utifrån sitt ursprungliga utförande moderniserats av 
uppsatsförfattaren med de fyra cirklarna på den vertikala linjen som illustrerar statsministerämbetets 
kontinuerliga frigörande från de ursprungliga parlamentariska tankegångarna samt bokstaven E och P. 
Bokstaven E symboliserar den Edenska ministären år 1917-1920, som ligger nära idealet och själva 
grundtanken med parlamentarismen, dvs. det ideella utgångsläget beträffande samverkan mellan 
riksdag och regering. Bokstaven P symboliserar i sin tur ministär Persson mellan år 1996-2006, som 
utmärker sig kraftigt både vad gäller regeringsdominans och graden av statsministerdominans 
(Hermansson m.fl. s. 199 ff). 
116 Ibid. 

Balansen mellan riksdag och regering 
Grad av regeringsdominans 
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Urlakning och frikoppling = 
presidentialiseringstesen 

Regeringens interna organisation  
Grad av statsministerdominans 
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Till parlamentarismens distansering följer otvivelaktigt även en urlakning av den 

bärande tanken med folkstyret och folksuveränitetsprincipen, som för svensk del är 

starkt lierad med parlamentarismen och det representativa statsskicket. Folkets 

abstrakta representativa makt blir sålunda än mer abstrakt och marginaliserad, ju 

längre bort parlamentarismen avviker från sitt ursprung. 

Den påtagliga frikoppling som ministär Persson117 utgör, är enligt min mening en 

direkt orsak/verkan av den politiska internationaliseringen och EU-medlemskapet å 

den ena sidan samt ett starkt ledarskap å den andra. Denna effekt har troligen inte 

avstannat i och med ministär Reinfeldt I och II118 (även om det parlamentariska läget 

skiljer sig åt), då det politiska åtagandet och bundenheten via EU-medlemskapet för 

svenskt vidkommande snarare tenderar att eskalera. 

Parlamentarismen har således i kontrast till den ursprungliga avsikten resulterat i 

som tidigare omnämnts en försvagning av riksdagens ställning till förmån för 

regeringen och statsministerämbetet. Den tidigare ideologin om parlamentarism, 

folkrepresentation och folkstyre via den representativa demokratin, har dessutom 

underminerat riksdagens makt ytterligare sedan Sveriges medlemskap i EU år 1995. 
119 

 

                                                 
117 Ministär Person år 1996-2006, utgjorde en enpartiregering i minoritet. 
118 Ministär Reinfeldt I år 2002-2006, utgjorde en koalitionsregering i majoritet. Ministär Reinfeldt II 
utgör efter valet år 2010 en koalitionsregering i minoritet. 
119 Sterzel, 394 ff. 
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7 Den svenska kontrollmakten  
 

”Man måste alltså vara räv för att känna till fällorna och lejon för att skrämma bort 

vargarna. De som endast är lejon förstår sig inte på detta. Därför varken kan eller 

bör en viss furste hålla sitt ord när det blir till skada för honom själv och när skälen 

till att han en gång gav sina löften inte längre föreligger. Om alla människor vore 

goda skulle detta inte vara en bra regel, men eftersom de är ondsinta och inte 

kommer att hålla det som de lovat dig, behöver inte heller du hålla vad du lovat dem. 

Dessutom saknar aldrig en furste legitima förevändningar med vilka han kan dölja 

och rättfärdiga sina löftesbrott.” 120 

 

Kapitlet syftar till att redogöra för den parlamentariska och utomparlamentariska 

kontrollmakt som i dag står till förfogande i Sverige för att kontrollera den av folket 

delegerade och representativa makten. Till dessa kontrollorgan fogas även den 

normgivande kontrollinstitutionen LR. Styrkan och potentialen i de ovan nämnda 

kontrollorganen kan sägas variera högst nämnvärt. Frågan kan därför ställas huruvida 

dessa kontrollorgan i tillräcklig utsträckning år 2011, förmår leva upp till sitt epitet 

som kontrollmakt. Kapitlet avslutas med en kommentar. 

 

7.1 Den parlamentariska kontrollmakten 

 

Regeringsformen som anses vara den främsta av Sveriges fyra grundlagar genomgick 

år 2010 en omfattande revision. Med Sveriges representativa statsskick utgör även 

folkrepresentationen i RF 1:1 en form av högsta beslutandeorgan och folket besitter 

således en representativ kontrollfunktion samt ett forum för hur regeringen förvaltar 

sitt uppdrag. Den representativa kontrollfunktionen innefattar även hur regeringen 

utformar de förslag som presenteras inför folket.121 Det framgår i förarbetena till RF 

att riksdagen har till uppgift att bedriva en kontrollerande och granskande 

verksamhet av regeringens förehavanden och allmänna politik. Det ligger även i 

riksdagens intresse att bevaka att myndigheter och funktionärer lojalt genomför de 

direktiv och lagar som har givits i lagar och beslut (prop.1973:90, s. 414).  

                                                 
120 Niccolo Machiavelli ”Fursten”. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2008. Citatet är hämtat 
från bokens första sida (omslaget). 
121 Holmberg & Stjernquist, s. 221 f.  
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De bestämmelser som innefattar kontrollmakten är av både politisk och 

oberoende natur. Till den förra hör dels KU:s granskning, möjligheten till 

misstroendeförklaring samt rätten att ställa interpellationer och frågor. Till den 

senare hör JO och RV. Det framgår av RF 13 kap. att regeringen bedriver sin 

maktutövning under ansvar inför riksdagen. 

 

7.1.1 Misstroendeförklaring 

 

Riksdagens ledamöter har möjlighet att rikta en misstroendeförklaring oavsett om 

den gäller ett enskilt statsråd eller regeringen som sådan. I det senare fallet är det 

formellt statsministern som misstroendet riktar sig emot. Misstroendeförklaring kan 

väckas endast om minst en tiondel (35 ledamöter) av riksdagens ledamöter ansluter 

sig (RF 13:4) samt ska framställas skriftligt vid ett sammanträde med kammaren så 

snart det har framställts (RO 3:15),122 dock senast inom fyra dagar (RF 6:4). För att 

misstroendeförklaringen ska godkännas krävs att en majoritet av riksdagens 

ledamöter bifaller en sådan yrkan. Om regeringens ledamöter har tvingats avgå via 

en misstroendeförklaring, behåller de dock sina ordinarie ämbeten tills en ny 

regering har tillträtt. Detsamma gäller även enskilda statsråd, om statsministern så 

begär (RF 6:11). Det är vidare talmannens uppgift att avsätta statsministern eller 

statsrådet (RF 6:7). 

Parlamentarismen innebär även att det är regeringen förpliktelse att avgå när en 

majoritet i riksdagen så önskar.123 Fem omröstningar har hittills förekommit i 

Sverige där samtliga yrkanden angående en misstroendeförklaring har förkastats på 

grund av nej-rösternas dominans. Av dessa fem omröstningar har fyra riktats direkt 

mot statsministern (1980, 1996, 1998 och 2002) samt vid ett tillfälle mot ett enskilt 

statsråd (1985). Två stadsråd har även valt att själva avgå inför ett direkt hot om 

misstroendeförklaring (1981 och 1988).124 

 

 

 

                                                 
122 SFS 1974:153. 
123 Bull & Sterzel, s. 299. 
124 Ibid, s. 301. 
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7.1.2 Konstitutionsutskottet (KU) 

 

Konstitutionsutskottet är ett riksdagsutskott och har till uppgift att granska statsråden 

tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Riksdagens övriga utskott 

samt enskilda riksdagsledamöter får hos KU skriftligen väcka frågor angående 

statsråds tjänsteutövning eller regeringens handläggning av ärenden (RF 13:1). 

Utskottet har även en skyldighet att rapportera till regeringen minst en gång per år 

vad utskottet eventuellt funnit värt att uppmärksamma. Utifrån denna information 

kan sedan riksdagen göra en framställan hos regeringen (RF 13:2). För att ett statsråd 

ska fällas för brott i sin tjänsteutövning ska brottet anses grovt samt att stadsrådet 

grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt. Om utskottet beslutar att åtal ska väckas, prövas 

ärendet senare vid HD (RF 1:3).  

Konstitutionsutskottet har delat in sin granskning i två betänkanden som läggs 

fram dels på våren (betänkande nummer 10) och dels på hösten (betänkande nummer 

20). Det förra betänkandet berör den allmänna granskningen och det senare berör den 

särskilda granskningen, som i högre utsträckning handlar om kritik och debatt. 

Grundtanken med KU:s granskning är att den ska vara saklig, avpolitiserad och 

objektiv. Under senare år har den muntliga utfrågningen av statsråden blivit allt mer 

populär.125 Den proportionella sammansättningen av KU gör dock att granskningarna 

tenderar att få en politisk slagsida, där majoriteten i KU sällan ställer sig bakom 

kritik mot den egna regeringen. Sedan 1991 gäller därför en inbördes 

överenskommelse mellan partigrupperna att utskottets ordförande ska hämtas från 

oppositionen.126 

Konstitutionsutskottet har till förmån för sin granskning sedan 2011-01-01 fått 

utökade befogenheter att ta del av ”övriga handlingar som utskottet finner 

nödvändiga för sin granskning” (RF 13:1).127 

 

7.1.3 Interpellation 

 

Interpellation eller en ”omfattande fråga i riksdagen, framställd av en 

riksdagsledamot till ett statsråd”128 får framföras till ett statsråd i angelägenheter 

                                                 
125 Bull & Sterzel, s.295 ff. 
126 Nergelius, s. 254. 
127 Se även Grundlagsutredningens förslag prop. 2009/10:81, s. 115. 
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som berör statsrådets tjänsteutövning (RF 13:5). Interpellationen ska ha ett bestämt 

innehåll och vara försedd med en motivering samt besvaras av statsrådet inom två 

veckor efter överlämnandet (RO 6:1). Interpellationsdebatten utgör ett viktigt inslag i 

riksdagsarbetet men har som reell kontrollfunktion eller kontrollmakt marginell 

betydelse. Den fortlöpande kontrollen av regeringsverksamheten som bedrivs i 

interpellationsdebatter utgöt dock ett viktigt inslag.129  

 

7.2 Den utomparlamentariska kontrollmakten 

 

Av de båda konstitutionella och utomparlamentariska kontrollorganen JO och RV, 

innehar JO en särställning eftersom det inte lyder under regering och riksdag samt 

förväntas agera opolitiskt. Riksdagen anses i detta avseende heller inte kunna ge 

ombudsmännen direktiv gällande ett särskilt ärende eller i efterhand framföra 

synpunkter på handläggning och beslut. Riksdagens kontroll av JO-ämbetet sker 

genom föreskrifterna i JO-instruktionen samt riksdagens direkta påverkan av JO:s 

budget.130 Riksrevisionen är dock en myndighet som lyder under riksdagen (RF 

13:6). 

 

7.2.1 Justitieombudsmannen (JO) 

 

JO-instruktionen131 innehåller instruktioner för riksdagens ombudsmän. 

Ombudsmännen har till uppgift att kontrollera att de som utövar offentlig verksamhet 

efterlever lagar, författningar samt fullgör sina åligganden. Under JO-ämbetets tillsyn 

står bl. a statliga och kommunala myndigheter samt tjänstemän och andra 

befattningshavare vid dessa myndigheter (JO-instruktionen 2 §). 

Justitieombudsmannen ”skall” verka för och avhjälpa brister i gällande rätt och ”får” 

om sådana upptäcks väcka framställan till riksdagen, riksdagsordningen eller 

regeringen om författningsändring eller åtgärd från statens sida (JO-instruktionen 4 

§).  

                                                                                                                                          
128 Nationalencyklopedin. IK 2011-02-06. www.ne.se.  
129 Bull & Sterzel, s.304 ff 
130 Nils-Olof Berggren. JO och politiken, s. 9 f. (ur jubileumsskriften, JO-Lagarnas väktare). Utgivare 
Riksdagens ombudsmän - JO i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond 2009. 
131 Lag (1986:765) utfärdad den 13 november 1986, ändrad senast den 1 januari 2011 genom SFS 
2010:1814. 
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Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt anställda vid stat eller kommun är 

även skyldiga att lämna de upplysningar och yttranden som en ombudsman kan 

tänkas begära. De protokoll och handlingar som finns vid domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter ska på ombudsmans begäran lämnas ut (RF 13:6). 

Ombudsmän ska vara fyra till antalet och bestå av en chefsjustitieombudsman 

(chefsJO) samt ytterligare tre justitieombudsmän. Den förre är administrativ chef och 

ansvarar för verksamhetens inriktning i stort. Ombudsmännen väljs för en period om 

fyra år (RO 8:11).  

Ombudsmännens kontroll är baserad på de anmälningar som allmänheten skickar 

in som för närvarande ligger kring 7 000/år, vilket gör att det huvudsakliga arbetet 

utgör handläggning av klagomål. Som en ytterlighet har JO möjligheten att agera 

åklagare och väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel, vilket dock ytterst sällan 

tillämpas. Det vanligaste scenariot är att en ombudsmans kontroll av ett ärende (vid 

erinran) resulterar i en kritisk anmärkning eller ett vägledande uttalande vilka aldrig 

är rättsligt förpliktigade. JO-ämbetet ska även till sin natur vara helt opolitiskt.132 

Justitieombudsmannen kan i högre grad ses som den enskilde medborgarens värn 

och sista utpost mot myndigheter, än som en del av riksdagens kontrollmakt. 

Medborgarna har genom JO:s försorg möjligheten att få myndighetsbeslut (som inte 

går att överpröva) granskade och utredda av ett oberoende organ, vilket kan vara av 

stor betydelse för den enskilde.133 

 

7.2.2 Riksrevisionen (RV) 

 

Till skillnad mot JO:s fokus på medborgarna samt dess klagomål, har RV:s frågor en 

mer politisk prägel som gäller bl. a effektivitet, brister och utvärdering m.m. av 

statens verksamheter. Riksrevisionen är en förvaltningsmyndighet och lyder under 

riksdagen samt är en myndighet som har till uppgift att granska den verksamhet som 

bedrivs av staten (RF 13:7). Riksrevisionen har utöver staten enligt 3 § lagen om 

revision (SFS 2002:1022) att granska Regeringskansliet samt underliggande 

förvaltningar, riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken, Kungliga 

slottsstaten samt Kungliga Djurgårdens Förvaltning.  Riksdagen har att tillsätta tre 

                                                 
132 Riksdagens ombudsmän-JO. IK 2011-02-09. www.jo.se. 
133 Nergelius, s. 258.  
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riksrevisorer som sedan självständigt enligt gällande lag ska besluta om vad som ska 

granskas (RF 13:8).  

De tre revisorerna fördelar själva upp granskningsområdena mellan sig 

beträffande offentliga finanser, rättsväsende och näringsfrågor, arbetsmarknads- och 

socialfrågor, hälso- och sjukvård och miljöfrågor, försvaret, socialförsäkringar och 

högre utbildning.134 Riksrevisorerna väljs för en period om sju år och kan därefter 

inte väljas om (RO 8:12). Enligt 6 § lagen om revision (2002:1022) ska statliga 

myndigheter lämna ut de upplysningar och uppgifter som Riksrevisionen behöver 

och begär för granskning.  

Riksdagen får med sin egen myndighet (Riksrevisionen) ett utförligt underlag för 

den slutliga bedömningen om statsbudgetens utfall och kan därmed bedriva en 

effektiv kontroll av regeringen samt statens ekonomi.  

 

7.3 En normgivande kontrollinstitution 

 

Regeringen gör i GLU år 2010, bedömningen att det nuvarande 

normkontrollsystemet även i fortsättningen ska innehålla både förhands- och 

efterhandsprövning. Den förra kontrollen bör LR stå för genom sina rådgivande 

yttranden och den senare bör utföras av domstolar och andra offentliga organ genom 

konkret normprövning samt vid enskilda fall rättstillämpning (prop. 2009/10:80, 

s.141). 

 

7.3.1 Lagrådet (LR) 

 

Lagrådet har karaktären av en speciell rådgivande institution vad gäller slutfasen i 

lagstiftningsarbetet. Det som är utmärkande för LR är den mångfald av frågor som 

rådet yttrar sig över. Vid 2010-års grundlagsreform genomfördes ändringar i RF som 

förstärkte LR:s ställning som normgivande kontrollinstitution.135 I RF 8:21 heter det 

numera att LR:s yttrande (ska) inhämtas vid viktigare sakfrågor, att jämföra med det 

tidigare rekvisitet (bör). Högsta domstolens ledamöter samt fakultetsnämnden vid 

                                                 
134 Bull & Sterzel, s.313 ff. 
135 Bull & Sterzel, s. 215 ff. 
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Uppsala universitet har i egenskap av remissinstanser i GLU, haft åsikten att LR:s 

granskningsområde ytterligare borde utvidgas (prop. 2009/10:80, s. 142). 

I sammanhanget kan även nämnas det tidigare så omdiskuterade 

uppenbarhetsrekvisitet (RF 11:4) som gav uttryck för att en felaktig föreskrift i strid 

med grundlagen endast kunde underlåtas om felet var uppenbart: 

 

”Finner domstol eller annat offentligt organ att en föreskrift står i strid med 

bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning eller att stadgad 

ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid dess tillkomst, får 

föreskriften icke tillämpas. Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, 

skall tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart. Lag (1979:933).” 
136 

 

Den nuvarande lydelsen efter grundlagsrevisionen år 2010 har till att börja med 

försetts med en egen rubrik ”Lagprövning”, samt i andra stycket givits ett mjukare 

attribut: 

 

”Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag 

eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma 

gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid 

föreskriftens tillkomst. 

   Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att 

riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag 

(2010:1408).”137 

 

De grundläggande bestämmelserna om LR återfinns i RF 8:20-22 §§. Vad 

beträffar LR:s sammansättning m.m. så regleras detta i ”Lag (2003:333) om 

lagrådet” 1-25 §§.138 

 

 

 

                                                 
136 RF 11:14. Upphört att gälla 2011-01-01. 
137 RF 11:14. Träder i kraft 2011-01-01. 
138 SFS 2003:333. 
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7.4 Avslutande kommentar 

 

Kontrollfunktionen ”misstroendeförklaring” utgör å den ena sidan ett svagt 

kontrollorgan, å den andra sidan ett starkt dito. Svagheten i kontrollorganet 

misstroendeförklaring ligger i att det ytterst sällan tillämpas och därigenom kan 

betraktas som ett institut på pappret.139 Styrkan ligger i den potentiella kraft som en 

misstroendeförklaring i realiteten innebär. Detta till trots har en 

misstroendeförklaring aldrig fullt ut röstats igenom, utan i slutändan alltid förkastats 

av en övervägande majoritet nej-röster. 

Konstitutionsutskottet har som nämnts ovan i kap. 7.1.2 erhållit utökade 

befogenheter sedan årsskiftet år 2011 i och med grundlagsrevisionen, vilket är 

glädjande i sig. Konstitutionsutskottet fyller enligt min mening en viktig preventiv 

funktion och kan ses som en storebror till interpellationsutfrågningarna. Den 

preventiva funktionen uppfylls dels genom utskottets funktion i sig, men även genom 

det mediala intresse som utfrågningarna genererat det senast decenniet. 

Konstitutionsutskottets akilleshäl är dock dess politiska sammansättning av de olika 

riksdagspartierna och blotta misstanken om politisk slagsida inom utskottet kan 

underminera dess trovärdighet. 

Av de omnämnda kontrollorganen i kap. 7, utgör kontrollorganet interpellation 

det organ som utstrålar minst potentiell handlingskraft vad gäller funktionen som 

kontrollorgan. Interpellation har enligt mitt förmenande endast en funktion som 

riksdagens interna klagomur för missnöjesyttringar. Inte desto mindre fyller detta 

organ en viktig funktion både för den preventiva och fortlöpande kontrollen av den 

dagliga verksamheten i riksdagen. 

JO-instruktionens 4 §140 väcker nytt intresse då det tidigare uppenbarhetskravet i 

RF 11:14 tagits bort ”Har riksdagen eller regeringen beslutat föreskriften, skall 

tillämpning dock underlåtas endast om felet är uppenbart” och ersatts med den mer 

flexibla formuleringen ”Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt 

beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag”.  

                                                 
139 Bull & Sterzel, s. 302. 
140 JO-instruktionen 4 §. Ombudsmännen skall verka för att brister i lagstiftningen avhjälps. 
Uppkommer under tillsynsverksamheten anledning att väcka fråga om författningsändring eller någon 
annan åtgärd från statens sida, får en ombudsman göra framställning i ämnet till riksdagen enligt 
tilläggsbestämmelsen 3.8.4 till riksdagsordningen eller till regeringen. IK 2001-02-09. 
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Det kan dock enligt min mening tyckas aningen tvetydigt att JO samtidigt ”skall 

verka för att brister i lagstiftningen avhjälps”, samtidigt som ombudsmannen i 

samma paragraf endast åläggs ”…får ombudsmannen göra framställning i ämnet…”, 

för att avhjälpa eventuella brister i lagstiftningen. Här finns enligt mitt förmenande 

en konflikt mellan rekvisiten ”skall” och ”får”. 

Att JO i sin egenskap av kontrollmakt inte utgör någon mäktig person vad gäller 

granskningen av den verkliga makten framgår även klart och tydligt av JO-

instruktionen 2 §. I det andra stycket framgår att JO-ämbetets tillsyn inte har för 

avsikt att omfatta b. la riksdagens ledamöter, regering och statsråd. JO-ämbetet har 

utvecklats till en visuell klagomur för folket och utgör enligt min mening ingen 

kontrollmakt i egentlig bemärkelse.  

Riksrevisionen som har till uppgift att granska den statliga verksamheten gör 

enligt min mening skäl för sitt epitet som kontrollorgan. Riksrevisionen lyder dock 

under riksdagen vilket kan utgöra underlag för ifrågasättandet av granskningens 

oberoende. Vidare kan det tyckas mig som att RV har en övermäktig uppgift i de 

åtaganden som föreligger för granskning, vilket kan väcka frågor kring revisionens 

reella effektivitet. 

Den markerade förstärkningen av LR i samband med uppenbarhetsrekvisitets 

avskaffande, utgör om inte annat en potentiell källa för framtida eventuellt kritiska 

inlägg i fråga om lagstiftningsärenden. Vilken betydelse LR:s förstärkning innebär i 

realiteten återstå dock att se. 
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8 En svensk författningsdomstol – för  

demokratisk trovärdighet 
 

”Både för omvärld och flertalet tyskar har grundlagen och författningsdomstolen 

blivit garant och symbol för kontinuitet och Tysklands demokratiska trovärdighet”141 

 

De svaga inslagen av maktdelning i det svenska styrelseskicket är påtagligt. Sverige 

är ett av få länder i Europa som saknar en fristående författningsdomstol oberoende 

av såväl regeringens förvaltning som de övriga domstolsväsendet. Sverige är även ett 

av få länder som inte var involverat i andra världskriget mellan åren 1939-1945, 

vilket kan ses som en direkt orsak till ovanstående konklusion. Författningsdomstolar 

har i Europa som regel inrättats som en direkt följd av andra världskriget eller senare 

fallna diktaturer, som en garant för och ett återupprättande av de mänskliga 

rättigheterna. Kapitlet belyser några tankar kring själva demokratibegreppet, den 

demokratiska statsformen samt reflekterar över en svensk författningsdomstols vara 

eller inte.  

 

8.1 Något om demokratibegreppet 

 

Thomas Bull menar att demokratibegreppet inte är entydigt och att det finns olika 

modeller för hur demokratiskt beslutsfattande kan tolkas.142 I förekommande fall tar 

Bull bland annat upp det liberala och republikanska synsättet på demokrati. I den 

liberala demokratimodellen väljer medborgarna/folket sina representanter genom 

allmänna val som därefter övergår till praktisk politisk handling.143 Han kallar en 

vidareutveckling av denna modell för ”politisk marknad” där vissa eliter kämpar om 

väljarnas sympatier. Medborgarna/folket saknar här förutom själva valdeltagandet 

något reellt inflytande och blir endast ett verktyg för tillsättandet av en maktelit. I 

                                                 
141 Anders Mellbourn (fil.dr i statskunskap) m.fl. Författningskulturer. Konstitutioner och politiska 
system i Europa, USA och Asien, s. 89. Sekel bokförlag och författarna, Lund 2009. 
142 Thomas Bull (professor i konstitutionell rätt). Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet. 
1999/00; 794-807. Om domstolarnas roll i demokratin, fågel, fisk eller mittemellan? del I, s. 795. 
143 Ibid. 
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slutändan blir alltså väljarna endast ”passiva konsumenter av de politiska partiernas 

ideologiska produkter”.144  

I den republikanska demokratimodellen framhålls istället medborgarnas/folkets 

solidaritet och gemensamma intressen. Grundläggande för denna syn på demokratin 

är enligt Bull istället ”samarbete, tolerans och kompromissförmåga”.145 I denna 

modell återfinns även begreppet ”civilt samhälle” som kan innefattas med allt som 

inträffar utanför statens administration. Genom att medverka i det civila samhället (t. 

ex familjeliv och föreningsliv) ”fostras” medborgarna/folket i de ”dygder” som gör 

demokratin möjlig. Dessa ”dygder” innefattar som tidigare nämnts just ”samarbete, 

tolerans och kompromissförmåga”.146  

Jonas Nordquist beskriver i sin doktorsavhandling ”domstolar i det politiska 

systemet”147 två möjligheter att se på demokratin, dels den folksuveränitetsinriktade 

och dels den individualistiska demokratisynen. Den folksuveränitetsinriktade 

demokratisynen som betonar folkviljan och majoritetens rätt att via val fatta beslut 

över minoriteten.148 De politiska besluten ska fattas av de representativa 

beslutsorganen och inga hinder får heller föreligga för vad dessa beslutsorgan får 

fatta.  

Den individualistiska demokratisynen hävdar den enskildes rätt mot en majoritet 

och domstolarna spelar här en aktiv roll i det politiska beslutsfattandet. Domstolarna 

kan här även ses som ett ”värn mot godtyckliga majoriteter” och har en stor uppgift i 

att skydda individens rättigheter gentemot stat och majoritetsförtryck. 

 

8.2 Författningsdomstolens banbrytare 
 

År 1920 inrättade Österrike som första land i Europa en fristående 

författningsdomstol. Österrike förblev det enda landet i Europa med denna nya form 

av domstol fram till år 1938.149 Den person vars idéer anses ligga till grund för 

utformningen av denna författningsdomstol är rättsteoretikern Hans Kelsen. Kelsen 

framför två viktiga premisser varav den ena gäller att författningsdomstolens 

                                                 
144 Ibid, s. 796. 
145 Ibid 
146 Ibid. 
147 Jonas Nordquist. Domstolar i det svenska politiska systemet. Om demokrati, juridik och politik 
under 1900-talet. Stockholms universitet, statsvetenskapliga institutionen, 2001. Akademitryck AB, 
Edsbruk 2001. 
148 Ibid s. 223 ff. 
149 SOU 2007:85. Olika former av normkontroll, s. 161 f. 
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ledamöter ska arbeta självständigt och tillsättas av ledamöterna i den folkvalda 

riksdagen. Den andra premissen gäller att författningsdomstolen inte får omfatta 

oklara grundregler som skulle kunna ge domstolen en möjlighet att ange en 

normgivande riktning som strider mot den politiska majoriteten och folkviljan.150 

Kelsens modell har tjänat som förlaga för ett flertal länder i Europa vid 

inrättandet av en författningsdomstol (den Europeiska modellen) och kännetecknas 

av att domstolen i organisatorisk bemärkelse, skiljer sig från det övriga 

rättsväsendet.151 Den rena rättsläran enligt Kelsens, är oberoende av all politisk 

ideologi och naturvetenskapliga element och vill ”som teori besvara frågan vad 

rätten är och hur den ter sig, men inte frågan hur den bör vara och hur den bör 

göras”.152 Kelsen anser därför att rättsläran är att betrakta som rättsvetenskap och 

inte rättspolitik. I den demokratiska statsformen menar Kelsen att folket kan ses som 

ett normsubjekt som via sin rösträtt deltar i bildandet av statsviljan (det generella 

rättsskapandet) i två olika faser. Dels vid val av riksdagen samt dels vid 

riksdagsledamöternas beslut om lagstiftning. Den folkliga viljan kommer således i en 

förlängning att delta indirekt i skapandet av rättsnormer, lagens generella norm och 

domstolarnas domar.153  

Kelsen menar att de grundläggande fri och rättigheterna i konstitutionen inte 

medför något annat än att den judiciella begränsningen av dessa rättigheter försvåras. 

Konstitutionen innehåller i subjektiv mening inga rättigheter eftersom dess ”förbud” 

inte stadgar någon rättsplikt154 eller rättighet i teknisk mening.155 

 

8.3 Några reflektioner kring en svensk författningsdomstol 
 

I demokratiutredningens publikation ”Maktdelning” (SOU 1999:76) diskuteras 

huruvida en svensk författningsdomstol har ett existensberättigande. Jörgen 

Hermansson156 menar att närvaron av en författningsdomstol förändrar ett lands 

partipolitiska spel och att författningsdomstolen i dessa länder (med konkret 
                                                 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152Hans Kelsen. Den rena rättsläran, s. 11 ff. Thales Stockholm 2008, andra upplagan. Översättning 
av Uta Bindreiter, jur.dr, juridiska fakulteten Lunds Universitet. 
153 Ibid., s. 166. 
154 Med rättsplikt menar Kelsen ”Det beteende, som har föreskrivits en individ av en samhällsordning, 
är det beteende som denna individ är förpliktigad till. Annorlunda uttryckt: en individ har en plikt att 
bete sig på ett bestämt sätt om detta beteende har föreskrivits av samhällsordningen”. Kelsen, s. 142. 
155 Kelsen, s. 170. 
156 Jörgen Hermansson. SOU 1999:76. Maktdelning. Om att tämja folkmakten, s. 13 ff. 
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lagprövning) alltid erbjuder minoriteter en möjlighet att få upprättelse. En 

författningsdomstol kan därför motiveras genom att hänvisa till maktdelning och 

maktbalans samt att den utgör ett beskydd av grundlagsskyddade rättigheter. För att 

en författningsdomstol ska accepteras i en demokrati, menar Hermansson att den 

proceduriella bundenheten måste ske på ett demokratiskt sätt med ett noga preciserat 

mandat. Grundlagen och själva författningsdokumentet ska då utformas strikt och 

utan ”ideologisk fraseologi”.157 

Barry Holmström158 som rent generellt kan anses vara motståndare till 

maktdelning och tillfreds med en ”politiskt mycket tillbakadragna dömande makt”, 

kan dock utifrån vissa förutsättningar tänka sig att försvara en domstolskontroll. Han 

menar att lagprövning mot rättigheter i grundlagen kan vara en möjlighet att försvåra 

för fysisk och psykisk förnedring av människors integritet. Han menar även att det 

kan vara motiverat med inskränkningar i demokratin om den rådande demokratiska 

modellen i styrelseskicket inte kommer att fungera eller bli bestående.159 Det 

demokratiska förfarandet kan även behöva skydd mot det parti/partier som för 

tillfället besitter regeringensmakten och har för avsikt att genom manipulation av 

valordningen behålla makten. Holmström menar att en fullödig demokrati kan 

betraktas som ett system utan skyddsnät, men att systemet i sig kan göras säkrare 

genom att göra demokratin något mindre fullödig. Det ”bästa” får som han uttrycker 

det, inte bli det ”godas” fiende.160 

Frågan angående en svensk författningsdomstols vara eller inte vara, ställs på sin 

spets enligt Olof Petersson161, när grundlagens innebörd ska tolkas av juridiken eller 

politiken. Han menar att demokratin och rättssäkerheten kan bli lidande om 

domstolarna är för svaga, men samtidigt riskerar domstolar som uppstår utanför 

folksuveränitetsprincipens process att urholkas och tappa i trovärdighet. Petersson 

menar att en författningsdomstol sett ur medborgarnas synvinkel, skulle vara mer 

effektiv än dagens JO-ämbete och samtidigt ett organ där enskilda individer har 

möjlighet att framföra sina författningsbesvär.  

Joakim Nergerlius menar att det finns en klar skillnad mellan den Europeiska 

centraliserade modellen av författningsdomstol och den decentraliserade modellen 

                                                 
157 Ibid. 
158 Barry Holmström. SOU 1999:76. Maktdelning. Grundlagsmodeller och maktdelning, s. 113 f. 
159 Ibid., s. 138 ff. 
160 Ibid. 
161 Olof Peterson (professor i statskunskap). Svensk Författningspolitik, s. 511. Juridisk Tidskrift Nr 3 
2001/02. 
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som finns i USA, där samtliga domstolar har möjlighet att vägra tillämpa en 

grundlagsstridig lag. Den centraliserade modell som nu finns i Europa, har dessutom 

möjligheten att ogiltigförklara lagar som anses stå i strid med grundlagen.162 

 

8.4 SOU 2007:85 Olika former av normkontroll 
 

Våren år 2006 tillsattes en expertgrupp163 i en direkt anslutning till den då pågående 

Grundlagsutredningen vars uppgift bestod i att utreda frågor om lagprövning och 

behovet av en framtida svensk författningsdomstol. Expertgruppen skulle bland 

annat lämna förslag på olika modeller av normkontroll, både av begränsad och mer 

långtgående karaktär.164 Med författningsdomstol avses i det här fallet ”den 

centraliserade institutionella formen av prövning av lagar och andra, hiarkiskt lägre 

placerade, normer mot grundlag eller någon annan överordnad norm”.165 

Frågan om en författningsdomstol har tidigare aktualiserats i Sverige och 

invändningarna har allt som oftast handlat om huruvida politisk makt inte får 

överföras till ett opolitiskt organ där medborgarna via folksuveränitetsprincipen inte 

givit sitt samtycke. Gruppen framhäver dock ett antal fördelar med en framtida 

författningsdomstol. Det skulle bland annat utgör symbol för att lagar och normers 

förenlighet med grundlagen tas på allvar, samt att en enhetlig och överskådlig praxis 

i grundlagsfrågor kan arbetas fram. Fördelar finns även i ett internationellt perspektiv 

där Sverige ur en konstitutionell synvinkel kan framföra sina intressen beträffande t 

ex tryck- och yttrandefriheten. En författningsdomstol kan också handha en abstrakt 

prövningsrätt av en lag eller norms förenlighet med grundlagen samt även i särskilda 

fall ogiltigförklara en lag som på ett uppenbart sätt står i strid med grundlagen.166  

Jag har valt att i korthet redogöra för de tre grundmodeller som expertgruppen 

presenterar i sin rapport. Dessa modeller var då tänkt att tjäna som ett underlag för en 

eventuell framtida svensk författningsdomstol. De tre modellerna har av 

expertgruppen kallats för, ”den juridiska” , ”den politiska”  och den ”medborgerliga”  

                                                 
162 Joakim Nergerlius. SOU 1999:76. Maktdelning. Grundlagsmodeller och maktdelning, s. 117. 
163 Expertgruppen bestod av jurister och statsvetare under ledning av justitie-rådet Göran Regner. 
Övriga medlemmar var Thomas Bull, docent, Barry Holmström, professor, Joakim Nergelius, 
professor, Anne Ramberg, generalsekreterare, Hans- Heinrich Vogel, professor samt från 
Grundlagsutredningens sekretariat, Anders Eka, chefsrådman. Sekreteraruppgifterna i gruppen 
fullgjordes av Linda Stromberg och Daniel Gustavsson, båda hovrättsassessorer. 
164 SOU 2007:85 Olika former av normkontroll, s. 3. 
165 Ibid., s. 71. 
166 Ibid., s. 71 ff. 
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modellen. Av dessa tre modeller är det endast ”den medborgerliga” modellen som 

fullt ut avser en fristående författningsdomstol skild från de högsta domstolarna i 

övrigt.  

Som en direkt och konkret jämförelse, redovisar gruppen i bilageform ytterligare 

12 EU-länders (samt Norge) reglering på normkontrollsområdet. Av dessa länder har 

jag som referens till de fiktiva svenska modellerna valt att översiktligt redogöra för 

den Tyska författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht). 

 

8.4.1 En svensk författningsdomstol - den politiska 
modellen 
 

Den politiska modellen avser lägga talerätten till våra förtroendevalda politiker och 

framhåller på så vis medborgarnas förankring via folksuveränitetsprincipen. 

Expertgruppen kan sedan tänka sig två varianter för vem/vilka som ska förbehållas 

talerätten. Dels en variant där en politisk minoritet i riksdagen bestående av 1/3 (117 

ledamöter), måste bifalla en ansökan för att prövning ska ske i 

författningsdomstolen.167 Dels en variant där KU spelar rollen som en miniatyr 

riksdag, där en minoritet av utskottets ledamöter kan väcka talan enligt ovan angivna 

mönster. 

Det finns med denna modell en påtaglig risk för att en långvarig politisk majoritet 

i riksdagen, kommer att resultera i samma politiska dominans i 

författningsdomstolen. För att balansera en sådan dominans kan gruppen tänka sig att 

författningsdomstolens domare väljs av en politisk församling med kvalificerad 

majoritet som beslutsregel. En sådan regel skulle innebära att en domare troligen 

måste accepteras av mer än ett parti och att stöd för beslutet måste sökas över 

blockgränsen. 

Denna form av författningsdomstol bör enligt expertgruppen heller inte ges 

någon annan prövningsrätt än den abstrakta, som gäller en lägre norms 

författningsenlighet, utan blivit föremål för domstolsprocess. Det abstrakta 

                                                 
167 En minoritetsregel skulle överensstämma med RF 8:16, där 1/3 av riksdagens ledamöter kan 
begära en folkomröstning om vilande grundlagsförslag. ”Folkomröstning om ett vilande 
grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en 
tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sådant yrkande ska framställas inom femton dagar 
från det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.” 
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förfarandet påverkar heller inte en eventuellt pågående eller avslutad 

domstolsprocesser (SOU 2007:85, s. 75 ff). 

 

8.4.2 En svensk författningsdomstol - den juridiska 
modellen 
 

Denna modell tycks av förklarliga skäl vara den som mest tilltalar expertgruppen, 

som här betraktar författningsdomstolen som ”fullständigandet av den rättsliga 

institutionella hierarkin”. I denna modell efterfrågas den specifika juridiska 

kompetensen av samma slag som efterfrågas i de övriga domstolarna. Den 

centraliserade lagprövningen och annan dömande verksamhet kan här kombineras 

och med fördel integreras med t ex HD eller Regeringsrätten.  

I denna modell är det den domstol där ett fall aktualiseras som kan aktivera 

författningsdomstolen, men detta först efter det klargjorts att normen i fråga strider 

mot gällande författning. 

En författningsdomare är tänkt att kombinera sin tjänst med annan verksamhet,  

t ex annat domstolsarbete vid högre domstol. Expertgruppen kan här inte tänka sig 

något annat tillsättningsförfarande för denna domargrupp än det nu gällande 

”utnämningsförfarandet”,168 vilket i realiteten innebär att den ordinarie 

Domarnämnden lämnar kandidatförslag till regeringen. Regeringen har sedan att 

beakta eller förkasta Domarnämndens förslag.169  

Med den juridiska modellen anges heller inga mandattider för 

författningsdomare, utan domarna sitter som ordinarie (dock längst till 67 år) eller 

tills de avgår på egen begäran (SOU 2007:85, s. 78 ff).  

 

8.4.3 En svensk författningsdomstol - den medborgerliga 
modellen 
 

Denna modell tar fasta på den enskilde individens möjligheter att hävda sina fri och 

rättigheter gentemot statsmakten. Enskilda och/eller grupper av enskilda ges med den 

medborgerliga modellen talerätt i författningsdomstol.  

                                                 
168 Vid denna skrivelses tillkomst (SOU 2007:85) var det regeringen som genom ett slutet 
utnämningsförfarande (utan insyn) tillsatte samtliga högre domartjänster. 
169 Prop. 2009/10:181. Utnämning av ordinarie domare. Förslaget med en dedikerad Domarnämnd 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Den tilltänkta lagtexten finns att tillgå på sidorna 7-8. 
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Författningsdomstolen utformas som en fristående specialdomstol och är 

oavhängig från de högsta domstolarna. Den klagande ska här vara föremål för 

domstolsbeslut och klagorätten är därför inte allmän eller abstrakt. Den enskilde 

individen ska sålunda anse sig kränkt av en åtgärd som strider mot en 

författningsgaranterad rättighet. För att aktivera författningsdomstolen skall den 

berörde parten ha prövat sakfrågan fullt ut i tidigare instanser. 

Domarna bör utses av riksdagen, som har en folklig och demokratisk förankring 

samtidigt som domarnas partipolitiska tillhörighet bör balanseras så långt det är 

möjligt, vilket innebär att domarna utses av riksdagen med kvalificerad majoritet (2/3 

eller minst 233 ledamöter). En bestämd mandattid för författningsdomarna bör gälla 

på t ex 9-12 år utan möjlighet till förlängning.  

Expertgruppen lämnar till denna modell förslag på utbytes eller förnyelseintervaller 

av domarna som kan vara att t ex 1/3 av domarna byts ut vart tredje år eller att en 1/4 

av domarna byts ut vart tredje år. Det kan även enligt tysk modell vara möjligt att 

reservera platser i domstolen för personer med kvalificerad juridisk kompetens.170 

 

8.4.4 Tysklands Författningsdomstol -  

Bundesverfassungsgericht 

 

Tyskland inrättade efter andra världskrigets slut en författningsdomstol som ett 

särskilt skydd för grundlagens förtursrätt och skydd för de mänskliga rättigheterna 

vars grund bygger på humanistiska samt demokratiska värderingar. Den tyska 

författningsdomstolen har i dag en stark konstitutionell ställning och är oberoende av 

regeringens förvaltning. Den tyska grundlagen från 1949 utgår från den enskilda 

människan och ”mänsklig värdighet” blir ett centralt konstitutionellt begrepp. I den 

tyska grundlagens artikel 1171 fastslås att den mänskliga värdigheten ska vara 

okränkbar ”Human dignity shall be inviolable” . To respect and protect it shall be the 

duty of all state authority”.  

Författningsdomstolens sammansättning består av 16 ledamöter uppdelade i två 

avdelningar (senater) med åtta ledamöter i varje, där varje senat har ett eget 

kompetensområde och arbetar oberoende av den andra. Tre av ledamöterna i varje 

                                                 
170 Ibid., s. 81 ff. 
171 Basic law for the Federal Republic of German, artikel 1. German Bundestag, Berlin 2010. 
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senat ska inneha en bakgrund från någon av de högsta federala domstolarna, medans 

övriga ledamöter brukar vara professorer, högre domare eller tidigare politiker. 

Grundregeln är att mål som tas upp för prövning bedöms av endast en av de två 

senaterna och denna är beslutför med minst sex av åtta ledamöter.  Domstolens 

ledamöter väljs med kvalificerad majoritet (2/3) av två fristående instanser, 

förbundsdagen (FD) och förbundsrådet (FR), för att motverka en partipolitisering av 

domstolen. Hälften av domarna väljs av FD och hälften av FR.172 Med detta 

förfarande försvåras möjligheterna för en domaraspirant som markant avviker från 

den allmänna synen på författningsdomstolens roll, att få en bred parlamentarisk 

uppslutning. Domarna väljs på en ämbetstid av 12 år utan möjlighet till omval och 

ska vara mellan 40 och 67 år gamla samt inneha domarexamen (SOU 2007:85, s. 151 

ff). 

De tyska författningsdomarna har en oavhängig sällning och lyder endast under 

lagen, vilket markeras genom att de varken får tillhöra parlamentet eller regeringen 

(såväl på förbunds eller delstatsnivå). Domstolen tillämpar majoritetsbeslut, som vid 

lika antal röster innebär att någon grundlagskränkning (eller federal lag) inte 

förekommit. Behöriga konstitutionella organ att föra upp mål i författningsdomstolen 

är presidenten, FD, FR, förbundsregeringen, politiska partier, parlamentariska 

grupper och enskilda förbundsdagsledamöter.  

Prövningen av lagars grundlagsenighet kan göras abstrakt (av förbundsregeringen 

och av delstatsregeringarna gällande lagars grundlagsenhetlighet) och konkret 

(domstol som anser att en författning i ett pågående mål är grundlagsstridig), eller 

genom författningsbesvär (kan väckas av alla som anser sig och sina rättigheter 

kränkta av lagar, domar, myndighetsbeslut eller andra tyska offentliga organ). Här 

gäller att den enskilde redan innan besvär riktas till förvaltningsdomstolen, prövat att 

få upprättelse i tidigare instanser. Författningsdomstolen prövar endast huruvida en 

domstol eller myndighet har tillämpat grundlagen felaktigt och inte det materiella 

innehållet i tidigare domslut.173 

Den tyska författningsdomstolen har under ett första halvsekel till och med 

utgången av 2005 förklarat ca 400 lagar och förordningar som helt eller delvis 

                                                 
172 Mellbourn, s. 98. 
173 Ibid.  
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oförenliga med grundlagen, vilket är en betydande andel av de sammanlagt ca 6400 

lagar som FD stiftat under samma tid.174 

 

8.5 Avslutande kommentar 

 

Kelsens syn på folket som ett slags normsubjekt, som med sin rösträtt bidrar till 

statsviljan och det generella rättsskapandet (folksuveränitetsprincipen), kan enligt 

min mening ses som det optimala utgångsläget för det demokratiska samhället. 

Tyvärr kan det dock tyckas att den liberala demokratimodell som Thomas Bull 

omnämner har tagit överhanden. Bulls liberala demokratimodell leder fram till en 

politisk marknad där folkets reella och abstrakta makt endast blir ett verktyg för 

rättfärdigandet av en maktelit och där folket tenderar att underordnas till passiva 

konsumenter av de politiska partiernas ideologiska produkter. Denna politiska 

marknad har enligt mitt förmenande som tidigare omnämnts, blivit ännu större sedan 

Sveriges EU-medlemskap år 1995. 

Av expertgruppens betänkande angående en svensk författningsdomstol, är det 

endast den ”medborgerliga modellen” som bäst tillvaratar den enskilde individens 

och minoriteters intressen. Modellen saknar dock den abstrakta lagprövningsrätten 

vilket enligt min mening är en förutsättning och ett absolut krav på en svensk 

författningsdomstol (SOU 2007:85, s.71). Den så kallade expertgruppens underlag 

och referensramar för en svensk författningsdomstol, utgörs mer eller mindre av ett 

urval av de 12 omnämnda EU-ländernas reglering på normkontrollsområdet. Det kan 

i förekommande fall och med tanke på de digniteter som utgjorde den dåvarande 

expertgruppen, varit önskvärt med en något fylligare redogörelse.  

Som en paradox i sammanhanget, kan det enligt min mening även uppfattas som 

att den person som i demokratiutredningens publikation SOU 1999:76 

”Maktdelning” anses vara mest kritisk till domstolskontroll (Barry Holmström), 

samtidigt är den person som på ett stringent och klarsynt sätt redogör för fördelarna 

med en domstolskontroll. Holmström menar att en fullödig demokrati är att betrakta 

som en demokrati utan skyddsnät och att lagprövningsrätten kan försvåra för fysisk 

och psykisk förnedring av människors integritet. Det demokratiska skyddsnätet kan 

                                                 
174 Mellbourn, s. 100. 
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som Holmström uttrycker det göras säkrare genom att samtidigt göra demokratin 

mindre fullödig.  

Den tyska författningsdomstolen uppstod som en direkt följd av andra 

världskriget för att bland annat tjäna som en garant för de mänskliga rättigheterna. 

Att helt och hållet avpolitisera en domstol kan tyckas utopiskt, eftersom den enskilda 

människan alltid kommer att besitta värderingar som präglas av diverse variabler 

under den pågående livscykeln, vilket även färgar den politiska åskådningen. Det är 

däremot fullt möjligt att till det yttersta försöka motverka en politisering av en 

eventuell svensk författningsdomstol. Den tyska författningsdomstolen har i dag 

dryga 60-års erfarenhet och kan trots landets uppbyggnad kring federationer enligt 

min mening tjäna som en ypperlig förlaga till en svensk motsvarighet. 
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9 Diskussion och slutsats 
 

”Human dignity shall be inviolable” . To respect and protect it shall be the duty of all 

state authority”.  175 

 

Det avslutande kapitlet återknyter till tidigare kapitel samt fastställer arbetets syfte 

och frågeställning huruvida införandet av en permanent svensk författningsdomstol 

är på sin plats för att återupprätta en demokratisk trovärdighet i Sverige. Syftet med 

en svensk författningsdomstol är att den ska tjäna som motvikt visavi riksdagen och 

regeringen, samt utgöra ett folkligt värn mot maktmissbruk samt maktofullkomlighet. 

Är sålunda de negativa konsekvenserna av Sveriges EU-medlemskap, 

parlamentarismens presidentialisering och den förhållandevis svaga parlamentariska 

samt utomparlamentariska kontrollmakten en bevekelsegrund för att överväga 

införandet av en svensk författningsdomstol. 

 

9.2 Cirkeln sluts – monarkens återkomst 

 

Nog fanns det mål och mening med Georg Adlersparres färd genom de värmländska 

skogarna och vägen via Karlstad till Stockholm var även den mödan värd med tanke 

på det embryo av demokrati, parlamentarism och folkligt inflytande som senare 

följde därav.176 Frågan kan dock ställas nu 202 år senare om inte Adlersparre och 

hans armé utifrån de initiala framgångarna med det demokratiska, parlamentariska 

och folkliga inflytandet, har tvingats retirera till Örebrotrakten.  

Det svenska och lätt ålderstigna politiska ståndssamhälle som var gällande i 

mitten på 1800-talet, ersattes sedermera med ett tvåkammarsystem. Detta 

tvåkammarsystem oaktat, kan enligt min uppfattning tyckas fullgjort en viktig 

maktfördelande funktion, trots att kamrarna utåt sett allt som oftast gav skenet av att 

agera som en och samma enhet. I det dåvarande tvåkammarsystemet fanns en 

inbyggd maktfördelningstanke och därför en viss tröghetsfaktor i det politiska 

systemet. Systemet med två kammare ansågs sedermera stå i strid med ett 

parlamentariskt förfarande som bygger på folksuveränitetsprincipen eftersom de 

                                                 
175 Basic law for the Federal Republic of German, artikel 1. German Bundestag, Berlin 2010. 
176 Min egen fria tolkning av Karin Boyes dikt ”i rörelse” ur diktsamlingen ”härdarna”. 
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båda kamrarna ledamöter valdes vid olika tillfällen. Folksuveränitetsprincipen skulle 

vid införandet av den nya RF år 1974 linjera med det faktum att folket, vid ett och 

samma tillfälle fick bestämma över riksdagens sammansättning och i en förlängning 

den påföljande regeringsmakten. Frågan om tvåkammarsystemet och dess vara eller 

inte utgjorde under ett flertal år underlag för omfattande diskussioner innan systemet 

slutligen fick lämna plats för enkammarriksdagens befästande i och med den partiella 

författningsreformen år 1969. Det kan så här i efterhand tyckas mig som att en 

vidareutveckling av tvåkammarsystemet hade varit att föredra, gentemot den nu 

genomförda reformen. Den inbyggda politiska tröghetsfaktorn i det tidigare systemet 

hade måhända genererat ett annorlunda utfall vid Sveriges folkomröstning angående 

EU-medlemskapet i november år 1994. 

Regeringsformen år 1974 blev en milstolpe sett ur flera perspektiv. Statschefens 

(och monarkins) roll förblev i fortsättningen endast av representativ karaktär och 

utan någon form av maktbefogenhet, vilket även definitivt satte punkt för den 

tidigare era av maktdelning som trots allt var rådande i Sverige. En fyraprocentsspärr 

till riksdagen samt ett proportionellt valsystem lanserades, vilket i kombination med 

en enkammarriksdag bildade underlag för att förverkliga och efterleva den nu 

grundlagsbefästa parlamentarismen och folksuveränitetsprincipen. Underlag bildades 

i och med detta även för att årtionden framöver generera svaga minoritetsregeringar 

vilket i sin tur underminerade den ursprungliga folksuveränitetsprincipen. Det kan 

här åter vara på plats att citera Barry Holmström som menar att en fullödig demokrati 

kan betraktas som ett system utan skyddsnät, men att systemet i sig kan göras säkrare 

genom att göra demokratin något mindre fullödig. Det ”bästa” får som han uttrycker 

det, inte bli det ”godas” fiende.177 

Oavsätt vad man tycker om Sveriges EU-medlemskap år 1995, går det dock att 

konkludera dess påtagliga inverkan på den nationella suveräniteten. Det kan här 

förefalla mycket märkligt hur Sverige som nation efter 186 års vedermödor178 för 

demokrati och folksuveränitet, så lättvindigt överlåter och kapitulerar delar av sin 

suveränitet till ett då tämligen främmande och överstatligt organ. Denna 186-åriga 

strävan för demokrati och folksuveränitet revideras utan annan grundlagsändring än 

                                                 
177 Holmström. SOU 1999:76. Maktdelning. Grundlagsmodeller och maktdelning, s. 113 f 
178 Statskuppen mot Gustav den IV Adolf år 1809, ståndssamhällets avskaffande, 
representationsreformen år 1866, parlamentarismens ankomst, den totala författningsreformen år 1974 
och kodifieringen av folksuveränitetsprincipen o.s.v. 
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en specialregel om beslutsförfarandet i RF.179 Det kan därför enligt min mening 

tyckas som att Sveriges nuvarande RF från år 1974 samt dess portalparagraf 1:1 ”All 

offentlig makt i Sverige utgår från folket”, redan efter 20 år utstrålade samma 

obsoleta skimmer som den under lång tid gällande portalparagrafen från 1809-års 

RF.180 

Som en direkt påföljd av Sveriges EU-medlemskap följer enligt min mening en 

presidentialisering av det parlamentariska systemet genom att graden av dominans 

till förmån för regeringen i allmänhet och statsministern i synnerhet har ökat på 

bekostnad av riksdagen. Riksdagen intar i dag allt som oftast rollen av 

transportkompani av den reella makten, vilket samtidigt innebär att folkets redan 

abstrakta makt i ännu högre grad nullifieras. Den reella makten har sedan Sveriges 

EU-medlemskap bytt arena och deltagare. En arena som i dag består av det allt mer 

kommunikativa och bilaterala utbytet mellan etablissemanget EU samt den nationella 

regeringen. Det publika inslaget på denna arena utgörs i allt högre utsträckning av 

folket självt samt dess initiala representanter i riksdagen. Påtagligt är det faktum att 

delar av det publika inslaget på denna arena under senare år valt att resa sig upp för 

att på så sätt tydliggöra en avvikande uppfattning. Jag åsyftar här det i arbetet 

sparsamt berörda inslaget av nynationalism och extrempartier, som hela tiden vinner 

acceptans samt nya anhängare. För svenskt vidkommande gjorde extrempartiet 

Sverigedemokraterna en historisk entré vid det svenska riksdagsvalet år 2010 och 

erhöll 5,7 % av väljarnas röster och därmed 20 riksdagsmandat. Denna historiska 

entré överträffades sedermera med råge av det nationalistiska partiet 

Sannfinländarna, som i det finska riksdagsvalet år 2011 erhöll dryga 19 % av 

väljarnas röster och därmed 39 riksdagsmandat. Ett faktum är att dessa båda partier 

är starkt kritiska till bland annat det rådande EU-samarbetet.  

Till den enligt mig ovan nämnda maktförskjutningen ska nämnas den nuvarande 

parlamentariska och utomparlamentariska kontrollmakten som står till förfogande i 

Sverige för att övervaka efterlevnaden av den av folket delegerade och representativa 

makten. Vart och ett av dessa kontrollorgan har ett specifikt ändamål. Inget av 

kontrollorganen har således en övergripande kontrollfunktion. Inget av de i arbetets 

kapitel sju omnämnda kontrollorganen besitter enligt min mening den överordnade 

                                                 
179 A.a.s. Kap. 5.2. 
180 § 1 1809-års RF. ”Sveriges rike skall styras af en konung och vara ett arfrike med den 
successionsordning för en afliden konungs manliga efterkommande, som af riksens ständer fastställd 
varder.” 
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kompetens som är nödvändig för att tjäna som ett folkets värn och sista utpost mot 

maktmissbruk och maktofullkomlighet. 

En permanent svensk författningsdomstol skulle tillföra det maktfördelande 

inslag som Sverige i dag saknar och därmed återupprätta den demokratiska 

trovärdighet som jag anser delvis emigrerade i och med EU-medlemskapet. Med 

detta menar jag som tidigare omnämnts att folkets suveräna inflytande i och med EU-

medlemskapet i det närmaste upphört samt att det skådespel som vart fjärde år 

utspelar sig under förevändningen ”riksdagsval”, endast är en chimär. För att tjäna 

som motvikt visavi riksdagen i allmänhet och regeringen och statsministern i 

synnerhet, skulle en svensk författningsdomstol enligt min mening utgöra ett folkligt 

värn mot maktmissbruk samt maktofullkomlighet. Ett ofta återkommande argument 

vad gäller en svensk författningsdomstols legitimitet, är huruvida politisk makt kan 

överföras till ett opolitiskt organ där folket via folksuveränitetsprincipen inte givit sitt 

samtycke. Denna förevändning synes mig inte vara annat än just en förevändning. 

Att hitta ett antal varianter för en politisk legitimitet med avstamp i 

folksuveränitetsprincipen, torde i detta fall inte vara svårare än införandet av den 

specialregel om beslutsförfarandet i RF i samband med Sveriges EU-medlemskap. 

En svensk författningsdomstol borde likt den tyska grundlagen från år 1949 utgå 

från människan och ”mänsklig värdighet”. Den mänskliga värdigheten ska vara 

okränkbar och respekteras och skyddas av alla statliga myndigheter. Ett 

återupprättande av denna konstitutionella rättighet känns i dag extra angelägen med 

tanke på den enskilda människans allt mindre inflytande och möjlighet till reell 

påverkan. En svensk författningsdomstol ska således besitta den auktoritära makten i 

form av både konkret och abstrakt lagprövningsrätt samt utgöra en sista juridisk 

möjlighet för den enskilda människan att väcka författningsbesvär.  

Det kan i sammanhanget även tyckas som att institutionen EU delvis har 

utvecklats till ett maktorgan med befogenheter som tidigare relaterats till den svenska 

monarken. Monarkins maktbefogenheter var för svenskt vidkommande tänkt att 

avskaffas permanent i och med 1974-års RF, men resultatet av kompromissen i 

Torekov förblev enligt min mening endast reell i 20 år. Sveriges EU-medlemskap år 

1995 har resulterat i en ny potentat, dock i annan skepnad. Kejsaren har i dag fått en 

modernare visuell utstyrsel än den som traditionellt förknippas med den tidigare 

kungamakten i Sverige. I likhet med monarkins maktbefogenheter i Sverige fram till 

år 1974, är EU:s maktbefogenheter i dag fjärmade från folket. EU utgör i dag en 
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påtaglig maktfaktor och översåte. En svensk författningsdomstol skulle därför även i 

detta avseende tjäna som en oavhängig övervakare av nationens konstitutionella 

upprätthållande i förhållande till EU-rätten.  

En svensk författningsdomstol skulle sålunda förankra den demokratiska 

trovärdigheten på såväl den nationella som den internationella arenan, där den senare 

i stor utsträckning består av det kommunikativa och bilaterala utbytet mellan 

etablissemanget EU samt den svenska regeringen.  
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